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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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äøåúä úëøá
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.sebd xarl zehep
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המשך מזמור קיס נדפט בעמוד טס 

נקודות משיחות קודש - מזמור קיח מתוך "תהילות מנחם"
ו-ז – ואני אראה בשונאי

הפירוש הפנימי ב"ואני אראה בשונאי"
הימים  בשני  חסידות  שני מאמרי  אמר  הוא  השבי'  מן  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  בגאולת  א. 
מגירושו  לשחררו  מהפקודה  לו  כשהודיעו  תמוז  י"ב  שלישי  ביום  תרפ"ז1:  תמוז  י"ג  י"ב 
לקאסטראמא, אמר מיד מאמר חסידות2 עה"פ “הוי' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי". אולם 
מכיון שבאותו היום משרדי הממשלה היו סגורים )עקב חגא שלהם(, תעודת השחרור ניתנה 
לו למחרת, ביום רביעי י"ג תמוז, ואז אמר מאמר חסידות3 שמתחיל “ברוך הגומל לחייבים 

טובות שגמלני טוב"4. 

1( ראה פרשת ימים אלו באריכות בסה"מ שם שבהערה 1.
2( קונטרסים שם. סה"מ תרפ"ז ע' רא. 

3( שם ע' רח.
4( וכן אמר עוד מאמר בד"ה זה )שם( בש"פ פינחס, שאז עלה לתורה ובירך ברכת הגומל.  

המשך ביאור מזמור קיס נדפט בעמוד עב 
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
eÚ˜z חק ּכי חּגנּו, ליֹום ּבּכסה ׁשֹופר ּבחדׁש ƒ¿ְִֵֶֶֶַַַָֹֹ

יעקב  לאלקי מׁשּפט הּוא הּנה 1ליׂשראל . ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָֹֹ

לׁשֹון  סתם, "ּבחדׁש" ּכאן ּׁשּכתּוב ְְֶֶַַָָָֹמה

הּוא  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה לפי הּוא ְְְְִִֶַַָָֹהתחּדׁשּות,

נקרא  ולכן העֹולמֹות, לכללּות הּכללי ְְְְִִִִֵַַָָָָָָהחּדּוׁש

הּוא  ּגּופא החדׁשים ׁשּבענין לפי סתם, ְְְְֳִִִֶֶֶַַָָָֹ"ּבחדׁש"

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּכּמבאר ראׁש2ֿחּדּוׁש, ׁשּבכל ְְְִִֵֶַָָָֹֹ

לאֹותֹו ּפרטית חּיּות התחּדׁשּות הּוא ְְְְִִֶַַָֹחדׁש

החּיּות  התחּדׁשּות הּוא ּובראׁשֿהּׁשנה ְְְִֶַַַַַָָֹֹהחדׁש,

ּפרטית  חּיּות נמׁש ּומּמּנּו הּׁשנה, לכל ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָהּכללית

ׁש"חדׁש" ּכּידּוע ּבזה, והענין ראׁשֿחדׁש. ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹלכל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּמלכּות, ספירת על "חדׁש3קאי ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ספירת  ּבנין הּוא ּובראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִִַַַָָֹאׁשּתֹו",

החּיּות 4הּמלכּות  ּכללּות מתחּדׁשת ׁשעלֿידיֿזה , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָ

הּוא  העֹולמֹות ּכל ׁשרׁש ּכי העֹולמֹות, ּכל ִֶֶָָָָָָֹׁשל

היא  הּמלכּות ׁשּספירת וכּידּוע הּמלכּות, ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָמּספירת

ּו'מקֹום' ּד'זמן' ראׁשֿהּׁשנה 5הּׁשרׁש נקרא ולכן , ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשֹופר", ּבחדׁש "ּתקעּו וזהּו סתם. ְְְִֶֶֶַָָֹֹ"חדׁש"

ּובנין  העֹולמֹות ּכל ׁשל החּיּות ְְְִִֶֶַַַַָָָׁשהתחּדׁשּות

ּבּׁשֹופר, הּתקיעה עלֿידי הּוא - הּמלכּות ְְְְִִֵַַַַַַָָספירת
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דֿה.)1 פא, שמא).)2תהלים ע' תרכ"ט (סה"מ תרכ"ט הנ"ל ד"ה גם וראה ד. נג, לר"ה דרושים – שופר בחודש תקעו ד"ה

ב.)3 י, בראשית אוה"ת ט. ח, הימיםֿא ובכ"מ.)4דברי שם. הכוונות שער ר"ה. שער חיים עץ שעהיוה"א )5פרי תניא ראה

פ"ז.
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תהילים: בספר נאמר השנה ראש אודות

L„Áa eÚ˜z החודש של הראשון ebÁ,ביום ÌBÈÏ ‰Òka ¯ÙBL ƒ¿«…∆»«∆∆¿«≈
Èk,השנה ראש יום הזה, È˜Ï‡Ïהיום ËtLÓ ‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Á ƒ…¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…≈

·˜ÚÈ1 בשופר התקיעה של הפנימית והשייכות הקשר להלן שיתבאר וכפי «¬…
"חוק  הוא השנה שראש זה עם

יעקב". לאלוקי ו"משפט לישראל"

Ô‡k ·e˙kM ‰Ó ‰p‰ זה בפסוק ƒ≈«∆»»
בשופר  לתקוע ∆…»"L„Áa"שצריך

,˙eLcÁ˙‰ ÔBLÏ ,Ì˙Ò והכתוב ¿»¿ƒ¿«¿
השנה  מחודשי חודש לאיזה מפרט לא

ŒL‡¯aLהכוונה  ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆¿…
‰M‰ תשרי חודש של הראשון היום «»»

˙eÏÏÎÏ ÈÏÏk‰ LecÁ‰ ‡e‰«ƒ«¿»ƒƒ¿»
,˙BÓÏBÚ‰ בתורת בהרחבה כמבואר »»

האלוקי  הרצון השנה שבסיום החסידות

ונעלם  עולה העולמות את להחיות

רצון  ונמשך יורד הבאה השנה ובראש

מחודשת  חיות לעולמות להשפיע חדש

‡¯˜ ÔÎÏÂ ההתחלה השנה, ראש ¿»≈ƒ¿»
תשרי, חודש Ì˙Ò,של "L„Áa"«…∆¿»

‡Ùeb ÌÈL„Á‰ ÔÈÚaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ¿«∆√»ƒ»
השנה  חדשי תשרי מבין חודש עצמם,

LecÁ ‡e‰ משאר יותר מיוחד, ƒ
השנה, ÈËewÏ'aחדשי ¯‡·nk«¿…»¿ƒ≈

'‰¯Bz2 הזקן לאדמו"רÏÎaL »∆¿»
L„ÁŒL‡¯ השנה חדשי כל של ……∆

˙eiÁ ˙eLcÁ˙‰ ‡e‰ אלוקית ƒ¿«¿«
L„Á‰ B˙B‡Ï ˙ÈË¯t,בפרט ¿»ƒ¿«…∆

‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯·e¿…«»»
˙ÈÏÏk‰ ˙eiÁ‰ ˙eLcÁ˙‰ƒ¿«¿«««¿»ƒ

epnÓe ,‰M‰ ÏÎÏ מהחיות ¿»«»»ƒ∆
השנה  בראש המתחדשת הכללית

ÏÎÏ ˙ÈË¯t ˙eiÁ CLÓƒ¿»«¿»ƒ¿»
L„ÁŒL‡¯ החיות כלומר, בפרט, ……∆

מידי  הנמשכים פרטיים לחלקים מתחלקת השנה, בראש הנמשכת הכללית

המאמר. בהמשך להלן עוד שיתבאר וכפי חודש

Úe„ik ,‰Êa ÔÈÚ‰Â וחסידות ˜‡Èבקבלה "L„Á"L מכווןÏÚ ¿»ƒ¿»»∆«»«∆…∆»≈«
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ הספירות עשר מבין והעשירית האחרונה העליונה, ¿ƒ«««¿

וההשפעה  ההמשכה באה ובאמצעותם שדרכם אלוקיים כוחות (עשרה

ולנבראים), לעולמות e˙kL·האלוקית BÓk3 בפרק הימים דברי בספר ¿∆»
בנימין  בני תולדות על ‡BzL",המדבר L„Á" נקראה הנשים שאחת …∆ƒ¿

(על  לאשה נמשלה המלכות שספירת וחסידות בקבלה ומבואר "חודש" בשם

האשה  כמו ממנה שלמעלה מהספירות ואורה עניינה את מקבלת שהיא שם

'משפיע') בבחינת שהוא לבעל ביחס 'מקבל' בבחינת …¿ŒL‡¯·eשהיא
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈa ‡e‰ ‰M‰4,,וחסידות בקבלה כמבואר «»»ƒ¿«¿ƒ«««¿

רצונו  את מסלק הקדושֿברוךֿהוא השנה, ראש בבוא שנה מידי לעיל, וכנזכר

ובתקיעתֿשופר  העולמות על למלוך

עלֿידי  שוב אותו ממליכים בניֿישראל

שבליל  לאחר מחדש, המלכות' 'בניין

הרצון, סילוק בעקבות השנה, ראש

ללא  ומצומצמת, מועטת חיות נותרה

והמידות, והשכל והרצון התענוג הארת

המעשה  בכוח שפועל אדם כמשל

ונבדל  מסולק הוא ולכן בלבד

תקיעתֿשופר, ולאחר שלו, מהפעולה

ומכתירים  חוזרים בניֿישראל כאשר

להיות  חוזר הוא הקדושֿברוךֿהוא, את

המוחין  והעונג, הרצון כל עם מלך

'בניין  של העבודה וזו והמידות,

הפנימיים  הכוחות את להביא המלכות',

והתעוררות  במלכות להאיר הנעלים

העולמות  על מלך להיות העליון הרצון

הי  עול והנבראים קבלת ידי על א

המלך  את המכתיר כעם שמים, מלכות

שכתוב  וכמו בפניו ההתבטלות ידי על

המלכות  (וספירת האשה בריאת לגבי

מקבלת  שהיא שם על לאשה נמשלה

מקבלת  שהאשה כשם מהספירות

לשון  הצלע...", את "ויבן... מבעלה)

'בניין ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בניין  באמצעות ∆«¿≈∆
השנה LcÁ˙Ó˙המלכות' בראש ƒ¿«∆∆

בשנה  שנה ‰eiÁ˙מידי ˙eÏÏk¿»««
L¯L Èk ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk ÏL∆»»»ƒ…∆

של  וההשפעה ‰BÓÏBÚ˙החיות Ïk»»»
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqÓ ‡e‰ שדרכה ƒ¿ƒ«««¿

שמצד  האלוקי האור ובאמצעותה

מוגבלים  ונבראים עולמות להחיות יורד ובליֿגבול איןֿסוף הוא עצמו

Úe„iÎÂ וחסידות ÔÓÊ'c'בקבלה L¯M‰ ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqL ¿«»«∆¿ƒ«««¿ƒ«…∆ƒ¿«
'ÌB˜Ó'e5 שעושים המקום וגדרי ועתיד) הוה (עבר, הזמן גדרי הגדרים, שני »

ומוגדרת, מוגבלת למציאות הגשמי הזה העולם התחדשות ÔÎÏÂאת שם על ¿»≈
זה  ביום השנה כל על הכללית "L„Á"החיות ‰M‰ŒL‡¯ ‡¯˜ƒ¿»…«»»…∆

Ì˙Ò.תשרי לחודש שהכוונה לפרט מבלי ¿»
e‰ÊÂ הכתוב של הפנימי ÙBL¯",התוכן L„Áa eÚ˜z" ¿∆ƒ¿«…∆»

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈ·e ˙BÓÏBÚ‰ Ïk ÏL ˙eiÁ‰ ˙eLcÁ˙‰L∆ƒ¿«¿««∆»»»ƒ¿«¿ƒ«««¿
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כללי מפתח  

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

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

  תקעו בחודש שופרה "מאמר ד  )ג

 ה   ..............................  טה'תשכ" ,יום ב' דראש השנה

  שובה ישראלה "מאמר ד  )ד

 יט   ......  טה'תשכ" ,ו' תשרי ,שבת תשובה ,שבת פרשת וילך

 ל  ......  טה'תשכ" ר"ד בעת הסעודות דראש השנה  )ה

 לג  ............  טה'תשכ" ב' דראש השנה, םוישיחת   )ו

  שבת שובה ,וילך רשתפ בתשת שיח  )ז

 לה  ..................................  ט"כשה'ת י,וא"ו תשר

  מח  ..................  טיך כר פרשת וילךשיחות -ילקוט  )ח

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח הרותה יצחק על ויל ילקוט  )ט

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

 נד  ................  פרשת וילך –ילקוט גאולה ומשיח   )י

 נה  ............  פרשת וילךלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יא

 עד  .................  פרשת וילךלשבוע עורי תהלים יש  )יב

   מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יג

 עה  .......................................  פרשת וילךוע לשב 

 פט  ..............  פרשת וילךלשבוע ם" יום ויה"ח ול  )יד

 צא  ........................  "םברמב יוןלע מיתיו הלכה  )טו

 שיעורי רמב"ם

 צד  ..............  פרשת וילךלשבוע ליום  ג' פרקים –  )טז

 נגק   ............  פרשת וילךלשבוע יום פרק אחד ל –  )יז

 דעק  ..............  פרשת וילךלשבוע ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

 זעק  .................................  ט-חפרק  לתקה ,כבפרק  הרמיי

  ותאבסכת מ – ותמשני  )כ

 טעק  ................................................  תיקהור ביא

 פזק  ...........................................  מגילהמסכת  עקביעין   )כא

  עם ביאורים מעילהמסכת   )כב

 חקפ  ..............................................  חיעד דף  יבמדף 

  

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כג

 זטר  .................................................  אדמו"ר הזקן

  להתפת ווך הלכשולחן ער  )כד

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

  ראלשובה יש התורטי לקו  )כה

 טיר  .................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובערי ש  )כו

 זכר  ..............................................  מצעימו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ מאמרי הצ"  )כז

 כחר  .......................................  ח צדק""צמאדמו"ר ה

   תורת שמואל תרל"ב  )כח

 אלר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ץ החייםקונטרס ע  )כט

 בלר  .............................................  מו"ר מוהרש"באד

  ה'תש"ז –ם מאמריספר ה  )ל

 גלר  .............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לא

 הלר  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לב

 חלר  ......................................................  מוהריי"צמו"ר אד

 טלר  ................................  אה בציבורריקומש לח  )לג

 מדר  ................  קודש-בתלמנחת ש קריאה התורה  )לד

 המר  .......................  פרשת וילךע לשבוזמנים  לוח  )לה

 מזר  ....  ת קודששב"ה ורלת סדר מצות הדלקת נרו  )לו



epbgו meil dqka xtey ycega erwz

ז"ל  רּבֹותינּו מלכּיֹות 6ּוכמאמר לפני אמרּו ְְְְֲִֵַַַַַָֻ

זכרֹונכם  ׁשּיעלה זכרֹונֹות עליכם, ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַׁשּתמליכּוני

ּבחדׁש "ּתקעּו וזהּו ּבׁשֹופר. ּובּמה לטֹובה, ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹלפני

ע  נעׂשה ּבׁשֹופר הּתקיעה ׁשעלֿידי נין ׁשֹופר", ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ֶַֹ"ּבחדׁש".

ראׁשֿהּׁשנה 7להבין CÈ¯ˆÂב) ענין הרי , ¿»ƒְְֲִִֵַַָָָֹ

ּתחּלת  ּבדגמת הּוא ׁשּבֹו) ְְְְִִֶַַַֻ(והחּדּוׁש

"מעׂשי ּתחּלת הּיֹום "זה ּוכמאמר ,8הּבריאה, ְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָ

ּבאלּול  ּבכ"ה היתה העֹולם ׁשּבריאת ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָוכיון

ׁשׁשת  ׁשל הּׁשּׁשי יֹום ׁשהּוא ּבתׁשרי ּבא' ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַ(ׁשהרי

ּכללּות  אבל האדם, ּבריאת היתה ּבראׁשית, ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָימי

ּבאלּול) ּבכ"ה נברא לּמה 9העֹולם מּובן, אינֹו , ְְֱִֵֶָָָָָָ

ּבכ"ה  ולא ּבתׁשרי, ּבא' ראׁשֿהּׁשנה את ְְְְְְִֵֶַָָָֹֹקבעּו

הּמבאר  עלּֿפי מּובן אינֹו ּוביֹותר ְְֱִֵֵֶַַָָֹּבאלּול.

ּבנין  הּוא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ּובחסידּות, ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹּבּקּבלה

הּדּבּור  ׁשּמהּדּבּור 10עֹולם ההתהּוּות ענין והרי , ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָ

יׂשראל, לנׁשמֹות לא אבל הּנבראים, לכל ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹׁשּי

נעׂשּו" ׁשמים הוי' "ּבדבר ּׁשּכתּוב מה ,11ּכי ְֲֲִִִֶַַַַָָָָ

העֹולם" נברא מאמרֹות רק 12ּו"בעׂשרה זה הרי , ְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָ

אבל  הּנבראים, ׁשאר וכל לּמלאכים ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבנֹוגע

ּבמחׁשבה  עלּו יׂשראל ׁשאמרּו13נׁשמֹות וזהּו . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ז"ל  ׁשל 14חכמינּו ּבנׁשמֹותיהם נמל ּבמי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָ

הּבריאה  על ׁשההמלכה הינּו, ְְְִִִֶַַַַַַָָָצּדיקים;

נׁשמֹות  עם היתה הּדּבּור, מּבחינת ְְְְִִִִִִֶַַַָָָׁשהתהּוּותּה

ּבּמחׁשבה  עלּו יׂשראל נׁשמֹות ּכי ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל.

הּדּבּור, מּבחינת הּבריאה ׁשהיתה קדם ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהיתה

ז"ל  רּבֹותינּו הם 13ּוכמאמר יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ

הּׁשּיכּות  מהי ואםּֿכן לעֹולם. ׁשּקדמּו ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָמהּדברים

ליֹום  הּדּבּור, עֹולם ּבנין ׁשהּוא ראׁשֿהּׁשנה ְְִִֶֶַַַָָָֹׁשל
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ב.)6 לד, א. טז, ואילך.)7ר"ה יו"ד ס"ע עזר"ת סה"מ ואילך. א'שפב ע' לר"ה דרושים אוה"ת גם ראה – לקמן בהבא

א).)8 כז, (ר"ה דר"ה מוסף רפכ"ט.)9תפילת ובכ"מ.)10ויק"ר סע"א. ס, לר"ה דרושים ג. לא, ראה פ' תהלים )11לקו"ת

ו. רפ"ה.)12לג, ד.)13אבות פ"א, ג.)14ב"ר פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעיל  כמבואר השנה, ÙBMa¯,בראש ‰ÚÈ˜z‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ שהיא - «¿≈«¿ƒ»«»

חדשה  חיות לעולמות ולהשפיע להמשיך העליון הרצון את ומעוררת הפועלת

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe6 ישראל לבני אומר שהקדושֿברוךֿהוא בגמרא ¿«¬««≈
ÈÙÏ e¯Ó‡ על המדברים ועל BiÎÏÓ˙פסוקים העולמות על ה' מלכות ƒ¿¿»««¿À

כדי  ÈeÎÈÏÓzL∆«¿ƒƒהנבראים
,ÌÎÈÏÚ של פסוקים BB¯ÎÊ˙וכן ¬≈∆ƒ¿

שהקדושֿברוךֿהוא  כך על המדברים

כדי  הנבראים כל את ∆¬»∆ÏÚiL‰זוכר
ÈÙÏ ÌÎB¯ÎÊ שהוא השנה בראש ƒ¿¿∆¿»«

הדין  הנבראים יום כל של והמשפט

‰n·e ,‰·BËÏ ותתחדש תתעורר ¿»«∆
זיכרון  ויהיה «¿ÙBLa¯לטובה המלכות

שיתבאר  כפי בשופר, התקיעה ידי על

המאמר. בהמשך להלן

,"¯ÙBL L„Áa eÚ˜z" e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«…∆»
¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»¿»

"L„Áa" ÔÈÚ ‰NÚ כי «¬∆ƒ¿««…∆
את  ומעוררת פועלת בשופר התקיעה

לעולמות. חיות להשפיע העליון הרצון

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (·7ÔÈÚ È¯‰ , ¿»ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿«
של  הפנימי ««»̄…‡M‰ŒL‰התוכן

LecÁ‰Â) המיוחד‡e‰ (BaL ¿«ƒ∆
חיות  באה השנה, ראש זה, שביום

לעולמות  lÁz˙חדשה ˙Ó‚„a¿À¿«¿ƒ«
‰‡È¯a‰ הראשונה,בפעם «¿ƒ»
¯Ó‡ÓÎe השנה ראש על שנאמר כפי ¿«¬«

התפילה  ‰ÌBiבנוסח ‰Ê" ראש יום ∆«
הוא  ושנה שנה בכל »lÁz¿ƒ˙השנה

"EÈNÚÓ8, התחלת ליום בדומה «¬∆
הראשונה  בפעם הבריאה «≈¿ÔÂÈÎÂמעשה

‰"Îa ‰˙È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯aL∆¿ƒ«»»»¿»¿
È¯L˙a '‡a È¯‰L) ÏeÏ‡a∆¡∆¬≈¿¿ƒ¿≈
˙LL ÏL ÈMM‰ ÌBÈ ‡e‰L∆«ƒƒ∆≈∆
˙‡È¯a ‰˙È‰ ,˙ÈL‡¯a ÈÓÈ¿≈¿≈ƒ»¿»¿ƒ«

Ï·‡ ,Ì„‡‰ של ההתחלה˙eÏÏk »»»¬»¿»
(ÏeÏ‡a ‰"Îa ‡¯· ÌÏBÚ‰9, »»ƒ¿»¿∆¡

˙‡ eÚ·˜ ‰nÏ ,Ô·eÓ BÈ‡≈»»»»¿∆
,È¯L˙a '‡a ‰M‰ŒL‡¯ יום …«»»¿¿ƒ¿≈

האדם, ÏeÏ‡aבריאת ‰"Îa ‡ÏÂ¿…¿∆¡
בכלל? הבריאה התחלת יום שהוא

Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e,באלול בכ"ה נקבע לא השנה ראש מדוע השאלה ¿≈≈»
יותר, מתחזקת הבריאה, התחלת Ïawa‰יום ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»««»»

¯eac‰ ÌÏBÚ ÔÈa ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯aL ,˙e„ÈÒÁ·e10, היא «¬ƒ∆¿…«»»ƒ¿«»«ƒ
דבר  "באשר בקהלת בכתוב כמרומז הדיבור הוא שעניינה המלכות ספירת

ובפנימיות  הדיבור, ידי על היא המלך של שהשליטה ההינו שלטון", מלך

ספירת  באמצעות העליון הדיבור ידי על באה לעולמות ההשפעה הדברים,

‰‰˙‰ee˙המלכות, ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿«
הגשמית  המציאות eac‰nL∆≈«ƒ¯של

‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎÏ CiL«»¿»«ƒ¿»ƒ¬»…
Ï‡¯NÈ ˙BÓLÏ שההתהוות ¿ƒ¿ƒ¿»≈

ויותר  נעלה יותר ממקור היא שלהם

העליון, הדיבור מאשר Ó‰פנימי Èkƒ«
ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a" ·e˙kM∆»ƒ¿«¬»»»«ƒ

"eNÚ11˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ·"e , «¬«¬»»«¬»
"ÌÏBÚ‰ ‡¯·12, שהעולם היינו ƒ¿»»»

הדיבור  ידי על נתהוו והנבראים

Ú‚Baהאלוקי  ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈«
Î‡ÏnÏ¯‡L ÏÎÂ ÌÈ ««¿»ƒ¿»¿»

,ÌÈ‡¯·p‰,והרוחניים הגשמיים «ƒ¿»ƒ
eÏÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓL Ï·‡¬»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰·LÁÓa13 פנימי יותר עניין שהיא ««¿»»
מהדיבור. עמוק ויותר

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰ÊÂ14 ¿∆∆»¿¬»≈
CÏÓבמדרש  ÈÓa התייעץ ¿ƒƒ¿«

האם  כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

העולם את ∆≈¿Ì‰È˙BÓLa¿ƒלברוא
,eÈ‰ ;ÌÈ˜Ècˆ ÏL∆«ƒƒ«¿

‰ÎÏÓ‰‰LההתייעצותÏÚ ∆««¿»»«
d˙ee‰˙‰L ‰‡È¯a‰ של «¿ƒ»∆ƒ¿«»

‰È˙‰הבריאה ,¯eac‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ»¿»
Èk .Ï‡¯NÈ ˙BÓL ÌÚƒƒ¿ƒ¿»≈ƒ
‰·LÁna eÏÚ Ï‡¯NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈»««¿»»

העליונה ˜„Ìהאלוקית ‰˙È‰L∆»¿»…∆
‰‡È¯a‰ ‰˙È‰L העולמות של ∆»¿»«¿ƒ»

שנתהוו  מהנשמות הנחותים והנבראים

¯Ó‡ÓÎe ,¯eac‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒ¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯13 במדרש «≈

Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÏBÚÏ eÓ„wL ÌÈ¯·c‰Ó והם ≈«¿»ƒ∆»¿»»

מהעולם. מאחר ÔkŒÌ‡Âלמעלה ¿ƒ≈
מהעולם  למעלה הם ישראל שנשמות

ÏLוהנבראים ˙eÎiM‰ È‰Ó«ƒ««»∆
Ì„‡‰ ‡¯a ÌBÈÏ ,¯eac‰ ÌÏBÚ ÔÈa ‡e‰L ‰M‰ŒL‡…̄«»»∆ƒ¿«»«ƒ¿¿…»»»

מהעולם? שלמעלה נשמה לו שיש
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ז h"kyz'd ,dpydÎy`xc 'a mei

הּׁשּׁשי  ּבּיֹום האדם ּבריאת ׁשּגם ואף האדם. ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹּברא

ּגֹו' אדם" "נעׂשה הּמאמר עלֿידי הרי 15היתה , ְְֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָ

לחּבּור  ּבנֹוגע רק הּוא אדם" "נעׂשה ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָהּמאמר

ּומעלתם  ענינם עּקר אבל ּגּופֹו, עם האדם ְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָנׁשמת

ׁשעלתה  ׁשּבהם, הּנׁשמה הּוא יׂשראל ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשל

ׁשהּוא  ּוכמֹו מהּדּבּור. נבראה ולא ְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּבמחׁשבה

לאדם  ּבנֹוגע ּגם הּוא ּכן יׂשראל, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָּבכללּות

עלתה  הראׁשֹון אדם ׁשּנׁשמת ְְִִִֶַָָָָָָהראׁשֹון,

ּכֹוללת  הראׁשֹון אדם נׁשמת ׁשהרי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבּמחׁשבה,

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הּנׁשמֹות, ּכל את 16ּבתֹוכּה ְְְֲֵֶַַַַָָָ

הראׁשֹון, ּדאדם ׁשּופריּה מעין ּדיעקב ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹׁשּופריּה

יׂשראל, ּכנסת ּכללּות הּוא ּדיעקב" ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹׁש"ׁשּופריּה

הראׁשֹון", ּדאדם ׁשּופריּה "מעין היא זֹו ְְְִִִֵֵֵָָָָּובחינה

הראׁשֹון  אדם ּבנׁשמת ּכלּולֹות הּנׁשמֹות ּכל .17ּכי ְְְְִִִַַָָָָָ

ׁשּבֹו הּנׁשמה הּוא האדם ענין ׁשעּקר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָוכיון

מּבחינת  למעלה ׁשהיא ּבמחׁשבה, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשעלתה

נקּבע  לּמה מּובן אינֹו העֹולם, נברא ׁשּבֹו ְְִִִֵֶַַָָָָָָהּדּבּור

הראׁשֹון. אדם ּברא ּביֹום ראׁשֿהּׁשנה ְְִַָָָָָֹֹיֹום

LÈÂ הּידּוע עלּֿפי ּבזה, לׁשֹון 18להֹוסיף ּבדּיּוק ¿≈ְְְִִִֶַַַָָ

ּבמחׁשבה, עלּו יׂשראל ז"ל ְְֲִֵֵַַָָָָָחכמינּו

עליֹונה  הּיֹותר ּבדרּגה הם ּגּופא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבּמחׁשבה

עצמּה, זֹו ּובדרּגה נעלה ׁשּבמחׁשבה, הכי ּבאפן ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

החכמה, ספירת על קאי "מחׁשבה" ּדהּנה, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבּה.

הּזהר  אתּפרׁש19ּוכמאמר לא ויֹובלא מחׁשבה ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָָֹֹ

היא  ויֹובלא" ּב"מחׁשבה ּכאן והּכּונה ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָלעלמין,

חכמהּֿובינה  עלּו20לספירֹות ּׁש"יׂשראל ּומה . ְְְִִִִֵֶַָָָָָ

העליֹונה  ּבּבחינה ׁשהם הינּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבמחׁשבה"

יׁש החכמה ספירת ּדהּנה, החכמה. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבספירת

נחלקת  היא ּובכללּות מדרגֹות, וכּמה ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבּה
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כו.)15 א, א.)16בראשית כט, להצ"צ סהמ"צ ס"ז. אגה"ק תניא ראה א. פד, טעמי )17ב"מ פ"אֿב. הגלגולים ספר ראה

ובכ"מ. א. כח, להצ"צ סהמ"צ קדושים. פ' ב.)18המצוות יט, שה"ש א.)19לקו"ת קכג, להצ"צ )20ח"א הזהר ביאורי

ובכ"מ. פ. ע' ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì„‡‰ ˙‡È¯a ÌbL Û‡Â באדם הנשמה ‰ÈMMונתינת ÌBia ¿«∆«¿ƒ«»»»««ƒƒ

א' שהוא בראשית ‰Ó‡n¯בתשרי למעשה È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ האלוקי »¿»«¿≈««¬»
'Bb "Ì„‡ ‰NÚ"15, שאר כמו מהדיבור, נברא האדם גם כן ואם «¬∆»»

אבל  האדם, בריאת ביום נקבע השנה שראש כך על להתפלא ואין הנבראים,

והפליאה  הקושיא דבר של לאמיתו

כי  עומדת ‰Ó‡n¯במקומה È¯‰¬≈««¬»
‡„Ì"האלוקי  ‰NÚ" ידו שעל «¬∆»»

האדם  Ú‚Baנברא ˜¯ ‡e‰«¿≈«
ÌÚ Ì„‡‰ ˙ÓL ¯eaÁÏ¿ƒƒ¿«»»»ƒ
ÌÈÚ ¯wÚ Ï·‡ ,BÙeb¬»ƒ«ƒ¿»»

‡e‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙ÏÚÓe לא «¬»»∆ƒ¿»≈
הגוף, עם הנשמה חיבור לא וגם גופם,

ÏÚL˙‰אלא  ,Ì‰aL ‰ÓLp‰«¿»»∆»∆∆»¿»
‰·LÁÓa מהדיבור ÏÂ‡שלמעלה ««¿»»¿…

¯eac‰Ó ‰‡¯· כללות כמו ƒ¿¿»≈«ƒ
והנבראים. e‰L‡העולמות BÓÎe¿∆
,Ï‡¯NÈ ˙eÏÏÎa ישראל שנשמות ƒ¿»ƒ¿»≈

מהמחשבה  אלא מהדיבור נבראו לא

מהדיבור, Ìbהנעלית ‡e‰ Ôk≈«
L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡Ï Ú‚Ba רק ¿≈«¿»»»ƒ∆

על  היה הנשמה עם גופו של החיבור

בריאת  אבל אדם", "נעשה הדיבור ידי

‰¯‡ÔBLוהתהוות Ì„‡ ˙ÓLpƒ¿«»»»ƒ
È¯‰L ,‰·LÁna ‰˙ÏÚ»¿»««¿»»∆¬≈
˙ÏÏBk ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙ÓLƒ¿«»»»ƒ∆∆
,˙BÓLp‰ Ïk ˙‡ dÎB˙a¿»∆»«¿»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe16 בגמרא ¿«¬««≈
·˜ÚÈc dÈ¯ÙeL יעקב של היופי ¿≈¿«¬…

dÈ¯ÙeLאבינו  ÔÈÚÓ היופי ≈≈¿≈
dÈ¯ÙeL"L ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡c¿»»»ƒ∆¿≈

"·˜ÚÈc הרוחני ‰e‡במובן ¿«¬…
,Ï‡¯NÈ ˙Òk ˙eÏÏk השורש ¿»¿∆∆ƒ¿»≈

נשמות  של למעלה והמקור ישראל

BÊבאלוקות  ‰ÈÁ·e"ישראל "כנסת ¿ƒ»
Ì„‡c dÈ¯ÙeL ÔÈÚÓ" ‡È‰ƒ≈≈¿≈¿»»

˙BÓLp‰ Ïk Èk ,"ÔBL‡¯‰ של »ƒƒ»«¿»
ישראל  בני ÓLa˙כל ˙BÏeÏk¿¿ƒ¿«

ÔBL‡¯‰ Ì„‡17 בוודאי כן ואם »»»ƒ
באותו  נבראה הראשון אדם נשמת

הנשמות. כל נבראו שבו «≈¿ÔÂÈÎÂאופן
‡e‰ Ì„‡‰ ÔÈÚ ¯wÚL לא אלא כמובן שלו BaLהגוף ‰ÓLp‰ ∆ƒ«ƒ¿«»»»«¿»»∆

‡È‰L ,‰·LÁÓa ‰˙ÏÚL העליונה ÈÁaÓ˙המחשבה ‰ÏÚÓÏ ∆»¿»««¿»»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ«
ÌBÈ Úa˜ ‰nÏ Ô·eÓ BÈ‡ ,ÌÏBÚ‰ ‡¯· BaL ¯eac‰«ƒ∆ƒ¿»»»≈»»»ƒ¿«

‰M‰ŒL‡¯ העולם בריאת את ‰¯‡ÔBLהמציין Ì„‡ ‡¯a ÌBÈa …«»»¿¿…»»»ƒ
הבריאה? התחלת יום שהוא אלול בכ"ה ולא תשרי, בא'

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Úe„i‰18 החסידות ei„a˜בתורת «»«¿ƒ

Ï‡¯NÈ Ï"Ê eÈÓÎÁ ÔBLÏ¿¬»≈ƒ¿»≈
,‰·LÁÓa eÏÚ,לעיל כמבואר »««¿»»

ישראל  נשמות של והמקור השורש

משאר  (בשונה העליונה במחשבה הוא

הוא  שלהם והמקור שהשורש הנבראים

"עלו  הלשון ומדיוק הדיבור) בבחינת

ללמוד  יש עלייה, לשון במחשבה",

‡Ùeb ‰·LÁnaL בה עצמה שיש ∆««¿»»»
דרגות  וכמה ישראל ‰Ìכמה נשמות ≈

‰BÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰b¯„a¿«¿»«≈∆¿»
BÊ ‰b¯„·e ,‰·LÁÓaL הדרגה ∆««¿»»¿«¿»

שבמחשבה  עליונה «¿»dÓˆÚ,הכי
היא  והמחשבה "עלו" ישראל נשמות

שלהם  והמקור ‰ÈÎהשורש ÔÙ‡a»…∆¬ƒ
daL ‰ÏÚ.ומבאר שממשיך כפי «¬∆∆»

È‡˜ "‰·LÁÓ" ,‰p‰c מכוונת ¿ƒ≈«¬»»»≈
¯Ó‡ÓÎe ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ«¿ƒ««»¿»¿«¬«

¯‰f‰19‡Ï·BÈÂ ‰·LÁÓ «…««¬»»¿¿»
והבינה  ‡˙L¯tהחכמה ‡Ï…ƒ¿»≈

,ÔÈÓÏÚÏ לעולמות התגלו לא ¿»¿ƒ
‰·LÁÓ"a Ô‡k ‰ek‰Â¿««»»»¿«¿»»
˙B¯ÈÙÒÏ ‡È‰ "‡Ï·BÈÂ¿¿»ƒƒ¿ƒ

‰È·eŒ‰ÓÎÁ20 היא (החכמה »¿»ƒ»
נאמר  בינה ועל המחשבה ומקור שורש

כמספר  בינה" שערי "חמישים שישנם

שנה) חמישים שהוא היובל שנות

ופנימיות  החכמה לפנימיות והכוונה

החלק  ורק מגילוי שלמעלה הבינה

והבינה  החכמה של יותר החיצוני

בעולמות. ומתגלה »Óe‰נמשך
"‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ"M∆ƒ¿»≈»««¿»»
‰BÈÏÚ‰ ‰ÈÁaa Ì‰L eÈ‰«¿∆≈«¿ƒ»»∆¿»

‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaL עצמה. ∆ƒ¿ƒ««»¿»
da LÈ ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ««»¿»≈»

˙eÏÏÎ·e ,˙B‚¯„Ó ‰nÎÂ ‰nk כללי על ‰È‡באופן החכמה «»¿«»«¿≈ƒ¿»ƒ
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epbgח meil dqka xtey ycega erwz

ּופנימּיּות  החכמה חיצֹונּיּות ּבחינֹות, ְְְְִִִִִִֵַָָלׁשּתי

ּבבחינת  הּוא יׂשראל נׁשמֹות וׁשרׁש ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹהחכמה,

נׁשמֹות  ׁשּׁשרׁש מּובן ּומּזה החכמה. ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹּפנימּיּות

הּתֹורה  ׁשהרי מהּתֹורה, ּגם למעלה הּוא ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל

ּוכמאמר  החכמה, חיצֹונּיּות ּבחינת רק 21היא ְְְֲִִִִַַַַַָָ

ׁשהּתֹורה  הינּו ּתֹורה, - ׁשּלמעלה חכמה ְְְְְֶֶַַַָָָָָנֹובלֹות

ּבענין  זהּו א חכמה". "נֹובלֹות ּבחינת רק ְְְְְִִִֶַַַַָָהיא

ּכמֹו הּתֹורה ּגם אמנם למּטה. ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִֶַַַַָָָָָהּתֹורה

לגּבי  חיצֹונּיּות ּבחינת ּגםּֿכן היא למעלה, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָׁשהיא

מׁשרׁשֹות  ׁשּבּה - החכמה ּפנימּיּות ְְְְִִִֶַַָָָָֻּבחינת

ּוכמאמר  יׂשראל, קדמּו22נׁשמֹות ּדברים ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

איזה  יֹודע איני ועדין ויׂשראל, ּתֹורה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלעֹולם,

ׁשּנאמר  קדמּו, יׂשראל אני: אֹומר קדּום, ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָמהם

קדמּו ׁשּיׂשראל מּובן ׁשּמּזה יׂשראל, ּבני אל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּדּבר

ּתֹורה  ּבחינת לעֹולם, ׁשּקדמה ּכמֹו לּתֹורה ְְְִֶַַַָָָָָָּגם

ׁשּׁשרׁש ּבמחׁשבה", עלּו "יׂשראל וזהּו ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלמעלה.

עליֹונה  הכי ּבּבחינה הּוא יׂשראל ְְְְֲִִִִֵֶַָָָנׁשמֹות

ּב'ּפרּדס' איתא ּדהּנה, החכמה. ׁשּכל 23ׁשּבספירת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבחינה  ּבחינֹות. ּבׁשלׁש ּתּבחן ּוספירה ְְְְְִִִִִֵָָָָָֹספירה

מה  ּבער היא ספירה ׁשּבכל ְְְְִִֵֶֶַַַָָָהּתחּתֹונה

ׁשּבּה, נצחֿהֹודֿיסֹוד ּבחינת והּוא ְְְְִֵֶֶַַַַַָּׁשּמׁשּפעת,

נעׂשה 24וכּידּוע  ׁשּבעליֹון נצחֿהֹודֿיסֹוד ׁשּבחינת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשּבּה הממּצעת  ּובחינה לּתחּתֹון. מֹוחין ְְְְִִִֶַַַַַַָָֻּבחינת

הּספירה. עצמּות והיא עצמּותּה, ּבער ְְְְְִִִֵֶַַַָָהיא

מה  ּבער היא ׁשּבּה העליֹונה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּובחינה
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ב.)21 קס, אחרון קונטרס ואילך). ב (קכז, סי"ט אגה"ק תניא וראה ה. פי"ז, ד.)22ב"ר פ"א, ב"ר פי"ד. תדבא"ר ראה

ואילך. שנו ס"ע ח"ב תרל"ה פ"ז.)23סה"מ ג (שער )24שער מ שער פ"אֿב. הזיווגים) (שער טו שער חיים עץ ראה

ובכ"מ. ח. דרוש וחיצוניות) פנימיות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שבה  הרבות BÈÁa˙הדרגות ÈzLÏ ˙˜ÏÁ כלליות˙eiBˆÈÁ , ∆¿∆∆ƒ¿≈¿ƒƒƒ

‡e‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓL L¯LÂ ,‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈÙe ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒƒ«»¿»¿…∆ƒ¿ƒ¿»≈
‰ÓÎÁ‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁ·a יותר ועמוקה יותר נעלית שכמובן ƒ¿ƒ«¿ƒƒ«»¿»

מהחיצוניות.

‰fÓe שורש אודות לעיל המבואר ƒ∆
במחשבה  ישראל נשמות ומקור

החכמה שהיא העליונה  פנימיות

Ï‡¯NÈ ˙BÓL L¯ML Ô·eÓ»∆…∆ƒ¿ƒ¿»≈
,‰¯Bz‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»«≈«»

למעלה השורש  התורה של והמקור

¯˜באלוקות  ‡È‰ ‰¯Bz‰ È¯‰L∆¬≈«»ƒ«
ÈÁa‰ÓÎÁ‰ ˙eiBˆÈÁ ˙ ¿ƒ«ƒƒ«»¿»

החכמה, פנימיות ולא העליונה

¯Ó‡ÓÎe21 המדרש˙BÏ·B ¿«¬«¿
‰¯Bz Y ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ וזה) »¿»∆¿«¿»»

הן, נובלות "שלש המדרש: לשון

נבואה  נובלות שינה, מיתה נובלות

ר' שבת, הבא העולם נובלות חלום,

נובלות  [שניים] תרתין מוסיף אבין

נובלות  חמה, גלגל מעלה של אורה

ובמפרשי  תורה", מעלה של חכמה

מעין  ודמיון, "דוגמא שם: המדרש

כהונה), (מתנות לו" שנדמה דבר אותו

וקלים, קטנים דברים "כשנאצלים

נקראים  - וכבדים גדולים מדברים

עלה  'כנבול שכתוב וכמו "נובלות",

מהרז"ו)) (פירוש ¿»‰eÈמגפן"
˙ÈÁa ˜¯ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ«¿ƒ«

"‰ÓÎÁ ˙BÏ·B" כמבואר) ¿»¿»
התניא  שבספר הקודש' ב'אגרת

[החלק  אחוריים ל"בחינת שהכוונה

דחכמה, הפנימי] ולא החיצוני

בו' המתלבשת בבינה המלובשת

אנפין' 'זעיר שנקראו תחתונות ספירות

ד' סוף עד ומתפשטת התורה סוד

'זעיר  בבחינת שהיא תורה שלמעלה חכמה נובלות בסוד התחתונות... ספירות

יראו"). לא ופני אחורי את וראית וכדכתיב e‰Êאנפין' C‡ המדרש דברי «∆
החכמה וחיצוניות "נובלות" היא È‰L‡שהתורה BÓk ‰¯Bz‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»¿∆ƒ

‰hÓÏ.העולם בענייני ונתלבשה למטה שירדה Ìbלאחר ÌÓ‡ אפילו ¿«»»¿»«
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ שירדה לפני הרוחניים, העליונים בעולמות «»¿∆ƒ¿«¿»

eiÓÈt˙למטה, ˙ÈÁa Èa‚Ï ˙eiBˆÈÁ ˙ÈÁa ÔkŒÌb ‡È‰ƒ«≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ«¿ƒƒ
‰ÓÎÁ‰העליונה daLהאלוקית BÓL˙בפנימיות- ˙BL¯LÓ «»¿»∆»À¿»ƒ¿

,Ï‡¯NÈ משורש גבוה ויותר נעלה יותר ישראל נשמות ששורש ונמצא ƒ¿»≈
במדרשÓ‡ÓÎe22¯התורה ז"ל ÌÏBÚÏ,חכמינו eÓ„˜ ÌÈ¯·c ÈL ¿«¬«¿≈¿»ƒ»¿»»

מהעולם, למעלה Âוהם ‰¯Bz‰ÊÈ‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÔÈ„ÚÂ ,Ï‡¯NÈ »¿ƒ¿»≈«¬«ƒ≈ƒ≈«≈∆
Ì‰Ó,וישראל תורה הללו, השניים מהשני,˜„Ìeמבין יותר ‡ÓB¯ונעלה ≈∆»≈

eÓ„˜ Ï‡¯NÈ :È‡ לנשמות ויש ¬ƒƒ¿»≈»¿
התורה, על ויתרון מעלה ישראל

¯Ó‡pLבתורהÈa Ï‡ ¯ac ∆∆¡««≈∆¿≈
‰fnL ,Ï‡¯NÈ מתייחסת שהתורה ƒ¿»≈∆ƒ∆

קיימת  שכבר כמציאות ישראל לבני

eÓ„˜ Ï‡¯NiL Ô·eÓ להם ויש »∆ƒ¿»≈»¿
ויתרון BzÏ¯‰אפילו Ìbמעלה ««»

˙ÈÁa ,ÌÏBÚÏ ‰Ó„wL BÓk¿∆»¿»»»¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ‰¯Bz שירדה קודם »∆¿«¿»

העולם. בענייני ונתלבשה ∆¿e‰ÊÂלמטה
,"‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈»««¿»»
‡e‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓL L¯ML∆…∆ƒ¿ƒ¿»≈

‰BÈÏÚ ÈÎ‰ ‰ÈÁaa והכי «¿ƒ»¬ƒ∆¿»
‰ÓÎÁ‰פנימית ˙¯ÈÙÒaL וכפי ∆ƒ¿ƒ««»¿»

פנימיות  עניין בביאור ומפרט שממשיך

החכמה.

'Òc¯t'a ‡˙È‡ ,‰p‰c23 ספר ¿ƒ≈ƒ»««¿≈
משה  רבי המקובל שכתב קבלה

הרמ"ק  ÈÙÒ¯‰קורדובירו, ÏkL∆»¿ƒ»
‰¯ÈÙÒe העליונות הספירות מעשר ¿ƒ»
ÔÁaz תתחלק˙BÈÁa LÏLa ƒ»≈¿»…¿ƒ
ÏÎaLשונות. ‰BzÁz‰ ‰ÈÁa¿ƒ»««¿»∆¿»

C¯Úa ‡È‰ ‰¯ÈÙÒ ביחס ¿ƒ»ƒ¿≈∆
ÚtLnM˙ובשייכות  ‰Ó מעצמה «∆«¿««

ממנה,אל  שלמטה ¿e‰Â‡הספירה
„BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁa הספירות ¿ƒ«≈«¿

בקבלה daL,התחתונות  כמבואר ∆»
כלולה  מהספירות אחת שכל וחסידות

יש למשל, ובחכמה, השאר חכמה מכל

הלאה  וכן שבחכמה בינה שבחכמה,

שבחכמה  מלכות Úe„iÎÂ24עד ¿«»«
ÔBÈÏÚaL „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆ ˙ÈÁaL המשפיע˙ÈÁa ‰NÚ ∆¿ƒ«≈«¿∆»∆¿«¬∆¿ƒ«

ÔBzÁzÏ ÔÈÁBÓ ונשפע יורד שבחכמה נצחֿהודֿיסוד ולמשל ממנה המקבל ƒ««¿
שבבינה. (חכמהֿבינהֿדעת) המוחין ונעשה ‰ÚvÓÓ˙לבינה ‰ÈÁ·e¿ƒ»«¿À««

והתחתונה, העליונה בין מהספירות daLהאמצעית, אחת ‰È‡בכל ∆»ƒ
C¯Úa ובשייכות ביחס,d˙eÓˆÚ זו ספירה של והמרכזי העיקרי העניין ¿≈∆«¿»

וכד') חסד או האמצעית,È‰Â‡(חכמה זו, ‰ÈÙq¯‰.דרגה ˙eÓˆÚ ¿ƒ«¿«¿ƒ»
daL ‰BÈÏÚ‰ ‰ÈÁ·e ספירה C¯Úaבכל ‡È‰ ביחס ¿ƒ»»∆¿»∆»ƒ¿≈∆
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ט h"kyz'd ,dpydÎy`xc 'a mei

ׁשם  ּומבאר ּבעלתּה. הּדבקּות והּוא ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹּׁשּמקּבלת,

ׁשהיא  החכמה, ׁשּבספירת העליֹונה ּבחינה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבענין

ספירת  זֹו ׁשּבבחינה ה'ּכתר', אל ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָמׁשּתּוית

ׁשּנצטרף  כּו' מּמּנה ּומאירה מקּבלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהחכמה

'מ"ה  ּבחינת והּוא עליֹון'. 'ּכתר ְְְִֵֶֶֶֶַַָאליה

וכּמבאר  ּכלל, להנֹות נּתנה ׁשּלא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֹֹּׁשּבחכמה'

וככה' ּב'המׁש זֹו,25ּבארּוכה ּבחינה ׁשּמּצד ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

ריׁשאּֿדלאֿ מּבחינת מקּבלת היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבחכמה

"לא  ּבבחינת הּוא ּגּופא ׁשּב'ּכתר' ְְִִִֶֶֶַַַָָֹאתידע,

כ"ק  ּבמאמרי ּבארּוכה וכּמבאר ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָֹאתידע",

נׁשמתֹוֿעדן  (מהֹורׁש"ּב) וזהּו26אדמֹו"ר . ְְְְִֵֶֶַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו הּפסּוק 27ׁשאמרּו קדֹוׁשים 28על ְְִֵֶַַַָָ

ּתלמּודֿלֹומר  ּכמֹוני יכֹול אני, קדֹוׁש ּכי ְְֲִִִִַַָָָּתהיּו

סלקאֿדעּת להיֹות אפׁשר אי ּדלכאֹורה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָכּו',

ּדלהיֹות  הּוא, הענין א ּכמֹוני". ְְְִִִֶַָָָָׁש"ּיכֹול

'מ"ה  ּבבחינת מׁשרׁשֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶַַָָֻׁשּנׁשמֹות

ריׁשאּֿדלאֿאתידע, לבחינת ׁשּׁשוה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּבחכמה',

ׁש"יכֹול  להיֹות אפׁשר זֹו ּבחינה מּצד ְְְִִִִֵֶֶַָָָהּנה

הּמדרגֹות  ּפרטי להּלן ׁשּיתּבאר (ּוכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּכמֹוני"

האדם  מעלת ּבבאּור הּנ"ל ּכל ועלּֿפי ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּבזה).

מּדּוע  הּקׁשיא: ּביֹותר ּתגּדל ׁשּבֹו, הּנׁשמה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָֻֻמּצד

והּנה, ּדוקא. האדם ּברא ּביֹום ראׁשֿהּׁשנה ְְְְְִִֵַַַָָָָָָֹֹנקּבע

הּכתּוב  ּבהמׁש מבאר זֹו, קׁשיא על ְְְְֵֵֶַַַָָָֹֻהּתרּוץ

הּוא  ליׂשראל חק "ּכי מּפני ׁשּזהּו ּגֹו', ְְְְִִִִֵֵֶֶָֹ"ּתקעּו"

ּכדלקּמן. יעקב", לאלקי ְְְֲִִֵֵַַָָֹֹמׁשּפט
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ואילך).)25 תלב ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ כג פרק – א'רנא.)26תרל"ז ע' ושם א'רנג. ע' ח"ג תער"ב פכ"ד,)27המשך ויק"ר

ב.)28ט. יט, קדושים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ïa˜nM˙ובשייכות  ‰Ó,ממנה שלמעלה ‰e˜·c˙מהספירה ‡e‰Â «∆¿«∆∆¿«¿≈

הספירה  והמקור d˙ÏÚaשל והסיבה העילה שהיא ממנה שלמעלה בספירה ¿ƒ»»
ÌLשלה. ¯‡·Óe ה'פרדס'בספר‰BÈÏÚ‰ ‰ÈÁa ÔÈÚa חלק ¿…»»¿ƒ¿«¿ƒ»»∆¿»

ÈezLÓ˙המוחין  ‡È‰L ,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒaL וערך יש יחס ‡Ïלה ∆ƒ¿ƒ««»¿»∆ƒƒ¿«≈∆
'¯˙k'‰ כשם) מהחכמה שלמעלה «∆∆

האדם), ראש מעל הוא הגשמי שהכתר

BÊ ‰ÈÁ·aL שבה העליונה ∆ƒ¿ƒ»
¯ÈÙÒ˙Ïa˜Ó ‰ÓÎÁ‰ ˙ ¿ƒ««»¿»¿«∆∆

eÎ'מה'כתר' ‰pnÓ ‰¯È‡Óe¿ƒ»ƒ∆»
בחכמה  המאיר האור מקור הוא והכתר

‰ÈÏ‡ Û¯ËˆpL החכמה אל ∆ƒ¿»≈≈∆»
בה  בה ומשפיע ∆∆'k˙¯ומאיר

'ÔBÈÏÚ.מהחכמה e‰Â‡שלמעלה ∆¿¿
החכמה, בספירת המאיר הכתר אור

שלה, והפנימי העליון »ÈÁa¿ƒ˙בחלק
'‰ÓÎÁaM ‰"Ó' כמבואר «∆«»¿»

היא  'חכמה' 'כח בחסידות, אותיות

ואחת  משמעויות כמה לכך ויש מה'

שלא  דבר פירושו 'מה' שהביטוי מהן

זה  ודבר בהשגה נקלט ולא מובן

העליון  השליש לגבי במיוחד מודגש

והוא  הכתר אור מאיר שבו החכמה של

שבחכמה  זו z‰דרגה ‡lL∆…ƒ¿»
,ÏÏk ˙B‰Ï מהבנה למעלה כי ≈»¿»

מהתגלות  «…¿»¿nÎÂ·‡¯ולמעלה
'‰ÎÎÂ CLÓ‰'a ‰Îe¯‡a25, «¬»¿∆¿≈¿»»

המהר"ש קבוצת  אדמו"ר של מאמרים

בקרבן  (האמור בפסוק המתחילים

אותו" תאכלו "וככה »vnL∆ƒ„פסח)
‰ÓÎÁaL BÊ ‰ÈÁa שהיא ¿ƒ»∆«»¿»

ונעלה  פנימי עמוק, הכי החלק כאמור

Ïa˜Ó˙בחכמה  ‡È‰ וקולטת ƒ¿«∆∆
אלוקי  אור ¯Œ‡LÈלתוכה ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«≈»
,Ú„È˙‡Œ‡Ïc של ה'ראש העליון' ¿»ƒ¿»«

דלא  "רישא נקרא הכתר,

מתגלה), (שלא נודע שלא הראש היינו ("רדל"א"), ∆∆»∆k'aL˙¯'אתידע"
‡Ùeb הספירות מעשר למעלה הוא הכתר שכללות ÈÁ·a˙עצמו ‡e‰ »ƒ¿ƒ«

,"Ú„È˙‡ ‡Ï",מגילוי Î"˜למעלה È¯Ó‡Óa ‰Îe¯‡a ¯‡·nÎÂ …ƒ¿»«¿«¿…»«¬»¿«¬»≈
Ô„ÚŒB˙ÓL (a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡26 הבחינות את לפרט המאריך «¿¿»«ƒ¿»≈∆

העליון  בחלק המאיר הכתר אור – כאן ולענייננו בכתר, השונות והדרגות

עצמו. בכתר ביותר גבוהה מדרגה אור הוא החכמה ספירת של והפנימי

e‰ÊÂ במה הפנימי Ï"Êהתוכן eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L27 במדרשÏÚ ¿∆∆»¿«≈«
˜eÒt‰28ÏBÎÈ ,È‡ LB„˜ Èk eÈ‰z ÌÈLB„˜ לפרש ניתן האם «»¿ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»

קדושים  להיות ישראל בני על כציווי הפסוק הקדושֿברוךÈBÓkֿאת כמו »ƒ
eÎ'הוא  ¯ÓBÏŒ„eÓÏz לומר אני", קדוש "כי ואומר ממשיך הכתוב «¿«

מקדושתכם" למעלה ש"קדושתי

קדוש ולאדם  להיות אפשרות אין

של  ‡CÈ"כמוני",ברמה ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈
CzÚ„Œ‡˜ÏÒ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡∆¿»ƒ¿«¿»«¿»

להעלות  אפשר מלכתחילה על איך

אפשרות  ÈBÓk"הדעת ÏBÎi"L∆»»ƒ
בקדושתו  קדוש להיות יכול ואדם

הקדושֿברוךֿ של קדושתו כמו שתהיה

הוא?

,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ מקום יש שאכן «»ƒ¿»
'קדושים  שהציווי הדעת על להעלות

והסיבה  'כמוני' קדושה משמעו תהיו'

היא  BÓLpL˙לכך ˙BÈ‰Ïc¿ƒ¿∆ƒ¿
˙ÈÁ·a ˙BL¯LÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈À¿»ƒ¿ƒ«
‰ÂML ,'‰ÓÎÁaL ‰"Ó'«∆«»¿»∆»»
,Ú„È˙‡Œ‡ÏcŒ‡LÈ¯ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«≈»¿…ƒ¿»«
ישראל  נשמות ששורש לעיל כאמור

העליון, בחלק הוא במחשבה" ש"עלו

החכמה, ספירת של והנעלה, הפנימי

היינו  "בערך", ה'פרדס' כלשון שהוא

בכתר, הנעלית לדרגה ובהשוואה ביחס

ש  וכיוון אתיידע", השורש "רישאֿדלא

נעלה, כלֿכך ישראל בני ≈p‰ƒ‰של
¯LÙ‡ BÊ ‰ÈÁa „vÓ יכול ƒ«¿ƒ»∆¿»

BÓÎe) "ÈBÓk ÏBÎÈ"L ˙BÈ‰Ïƒ¿∆»»ƒ¿
Ôl‰Ï ¯‡a˙iL המאמר בהמשך ∆ƒ¿»≈¿«»

‰ÊaL ˙B‚¯„n‰ ÈË¯t איזו ועל ¿»≈««¿≈∆»∆
מדובר  בקדושה ).בחינה

¯e‡·a Ï"p‰ Ïk ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ»««¿≈
‰ÓLp‰ „vÓ Ì„‡‰ ˙ÏÚÓ«¬«»»»ƒ««¿»»
:‡ÈLw‰ ¯˙BÈa Ïc‚z ,BaL∆À¿«¿≈«À¿»

‰M‰ŒL‡¯ Úa˜ ÚecÓ החיות והמשכת הרצון התחדשות של היום ««ƒ¿«…«»»
הדיבור) מצד היא (שהתהוותה הבריאה כללות ‰‡„Ìשל ‡¯a ÌBÈa¿¿…»»»

‡˜Âc?(המחשבה מבחינת היא והתהוותו שיעור לאין (הנעלה «¿»
"eÚ˜z" ·e˙k‰ CLÓ‰a ¯‡·Ó ,BÊ ‡ÈL˜ ÏÚ ıe¯z‰ ,‰p‰Â¿ƒ≈«≈«À¿»¿…»¿∆¿≈«»ƒ¿

e‰fL ,'Bb לקביעת היא הסיבה האדם בריאת ביום השנה ÈtÓראש ∆∆ƒ¿≈
.Ôn˜Ï„k ,"·˜ÚÈ È˜Ï‡Ï ËtLÓ ‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Á Èk"ƒ…¿ƒ¿»≈ƒ¿»≈…≈«¬…¿ƒ¿«»
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epbgי meil dqka xtey ycega erwz

יׂשראל Ô·eÈÂג) ׁשּנׁשמֹות ׁשהּטעם ּבהקּדים, זה ¿»ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָ

את  עבֹודתם עלֿידי לפעל ְְְֲִִֵֶַָָֹיכֹולים

מּפני  הּוא הּדּבּור, עֹולם הּמלכּות, ספירת ְְְְִִִִֵַַַַַָּבנין

ּדכׁשם  לדּבּור, ׁשּקדמה ּדוקא ּבמחׁשבה" ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁש"עלּו

ּבאיןֿ הם והּדּבּור  הּמחׁשבה הרי למּטה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבאדם

ׁשּנׁשמֹות  למעלה, ּגם הּוא ּכן לזה, זה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָֹער

ּבאיןֿ למעלה הם ּבמחׁשבה" ׁש"עלּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָיׂשראל

הּמלכּות. ּבחינת הּדּבּור, עֹולם מּבחינת ְְְֲִִִִַַַַַָֹער

לׁשֹון  הּוא "אמרּו" מלכּיֹות", לפני "אמרּו ְְְְְְִִֶַַָֻוזהּו

האמרּת הוי' את ּכמֹו וחׁשיבּות, ו"אמרּו29ׁשבח , ְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָ

מל  צריכים לפני יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו כּיֹות" ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ

ועלֿ הּמלכּות, ּבחינת את ּולהחׁשיב" ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַ"לׁשּבח

למעלה, חׁשּובה הּמלכּות ספירת נעׂשית ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָידיֿזה

ּבחינת  את מחׁשיבים ׁשּיׂשראל זֹו חׁשיבּות ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּומּצד

ּכּמבאר  הּמלכּות, ספירת ּבנין נעׂשה ְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָֹהּמלכּות,

ה'ּצמח  אדמֹו"ר לכ"ק הּתֹורה' ּב'אֹור ְְְֲֶַַַַַָָּבארּוכה

ּכדי 30צדק' מלכּיֹות לפני "אמרּו וזהּו . ְְְְְִֵֶֶֶַַָֻ

ראׁשֿהּׁשנה  ׁשּבכל ּדלהיֹות עליכם", ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּתמליכּוני

וצרי ועצמּותם, למקֹורם הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִַַָָָָָחֹוזרים

מבּקׁשים  לכן מחדׁש, הּמלכּות ספירת את ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָלבנֹות

ספירת  את יחׁשיבּו ׁשהם יׂשראל נׁשמֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָאצל

הּתענּוג  ּבחינת ימׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַֻהּמלכּות,

הּמלכּות. ּבספירת הּמאציל מעצמּות ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָהעצמי

עֹולם  ּבנין ּדראׁשֿהּׁשנה, הּׁשּיכּות מּובן זה ְְִִֶַַַַָָָָָָֹּומּכל

ׁשעלּו יׂשראל נׁשמֹות האדם, ּברא ליֹום - ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹהּדּבּור

ּבנין  להיֹות ׁשאפׁשר עצמֹו זה ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּבמחׁשבה,

יׂשראל  ׁשּנׁשמֹות זה מּצד ּדוקא הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּמלכּות,

מה  זה הרי ּובכללּות ,יתּבר ּבעצמּותֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻמׁשרׁשֹות

זעירֿאנּפין  ּבבחינת הם יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָּׁשּנׁשמֹות
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יז.)29 כו, ואילך.)30תבוא תתרעט ע' ואילך. תתרסט ע' תבוא אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈÏBÎÈ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpL ÌÚh‰L ,ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (‚¿»∆¿«¿ƒ∆«««∆ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÏÚÙÏ בראש כמבואר המלכות' ש'בניין בחסידות ƒ¿…«¿≈¬»»
את  עצמם על מקבלים ישראל שבני כך עלֿידי נפעל של השנה מלכותו

למלוך  העליון הרצון את מעוררים בשופר התקיעה ועלֿידי הקדושֿברוךֿהוא

חיות  לו ולהשפיע העולם ∆‡˙על
ÌÏBÚ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈaƒ¿«¿ƒ«««¿»

,¯eac‰ ישראל שבני יכולים והטעם «ƒ
זאת  eÏÚ"Lלעשות ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆»

‰Ó„wL ‡˜Âc "‰·LÁÓa««¿»»«¿»∆»¿»
,¯ea„Ï לעיל שבניגוד כמבואר «ƒ

שהשורש  והנבראים העולמות לכללות

מהדיבור  הוא חיותם של והמקור

נשמות  של והמקור השורש העליון,

מהמחשבה  הוא ≈¿ÌLÎcƒישראל
È¯‰ ‰hÓÏ Ì„‡aL∆»»»¿«»¬≈
ŒÔÈ‡a Ì‰ ¯eac‰Â ‰·LÁn‰««¿»»¿«ƒ≈¿≈

,‰ÊÏ ‰Ê C¯Ú פער ביניהם ויש ¬…∆»∆
יחס  ביניהם שאין כך כדי עד גדול

נעלית  המחשבה אלא והשוואה,

שיעור, לאין Ìbמהדיבור ‡e‰ Ôk≈«
,‰ÏÚÓÏ באלוקות˙BÓLpL ¿«¿»∆ƒ¿

"‰·LÁÓa eÏÚ"L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»««¿»»
C¯ÚŒÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏ Ì‰ כל ללא ≈¿«¿»¿≈¬…

והשוואה ÌÏBÚיחס ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»
˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ,¯eac‰«ƒ¿ƒ«««¿
החיות  באה ובאמצעותה שדרכה

העולמות  ∆¿e‰ÊÂוהנבראים.לכללות
,"˙BiÎÏÓ ÈÙÏ e¯Ó‡"ƒ¿¿»««¿À
Á·L ÔBLÏ ‡e‰ "e¯Ó‡"ƒ¿¿∆«

BÓk ,˙e·ÈLÁÂ בפסוק˙‡" «¬ƒ¿∆
"z¯Ó‡‰ 'ÈÂ‰29, שבני שפירושו ¬»»∆¡«¿»

הקדושֿברוךֿהוא  את משבחים ישראל

אותו  ÈÙÏומחשיבים e¯Ó‡"Â¿ƒ¿¿»«
˙BÓLpL eÈ‰ "˙BiÎÏÓ«¿À«¿∆ƒ¿
ÁaLÏ" ÌÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒƒ¿«≈«

"·ÈLÁ‰Ïe'ו'לבנות˙ÈÁa ˙‡ ¿«¬ƒ∆¿ƒ«
˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,˙eÎÏn‰««¿¿«¿≈∆«¬≈
‰·eLÁ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿¬»

‰ÏÚÓÏ הארה תוספת בה ויש ¿«¿»
ממנה, שלמעלה »vÓeƒ„מהספירות

‰NÚ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ˙‡ ÌÈ·ÈLÁÓ Ï‡¯NiL BÊ ˙e·ÈLÁ¬ƒ∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ∆¿ƒ«««¿«¬∆
'‰¯Bz‰ ¯B‡'a ‰Îe¯‡a ¯‡·nk ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈaƒ¿«¿ƒ«««¿«¿…»«¬»¿«»

'˜„ˆ ÁÓv'‰ ¯"BÓ„‡ ˜"ÎÏ30˙BiÎÏÓ ÈÙÏ e¯Ó‡" e‰ÊÂ . ¿«¿«∆«∆∆¿∆ƒ¿¿»««¿À

‰M‰ŒL‡¯ ÏÎaL ˙BÈ‰Ïc ,"ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓzL È„k מידי ¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆¿ƒ¿∆¿»…«»»
בשנה  Ì˙eÓˆÚÂ,שנה Ì¯B˜ÓÏ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÌÈ¯ÊBÁ שהיו כפי ¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»¿«¿»

והסתלקות  התעלות יש הבריאה, הראשון,לפני למקורם והשפע הרצון של

ÌÈLw·Ó ÔÎÏ ,L„ÁÓ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ˙‡ ˙B·Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«««¿≈»»»≈¿«¿ƒ
כביכול, BÓL˙מלמעלה, Ïˆ‡≈∆ƒ¿

˙‡ e·ÈLÁÈ Ì‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆≈«¬ƒ∆
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ וירוממו ויעלו ¿ƒ«««¿

CLÓÈאותה, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆À¿«
ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¬»«¿ƒ
˙¯ÈÙÒa ÏÈˆ‡n‰ ˙eÓˆÚÓ≈«¿««¬ƒƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ וההסתלקות העליה שכן ««¿
השנה  בסיום והחיות האור של

שיש  שהעונג מכך נובעת החולפת

מתעלה  מהבריאה, כביכול, למעלה,

'אומרים' ישראל בני וכאשר ומסתלק,

ובונים  המלכות ספירת את ומשבחים

ב'עצמות  שמקורו העונג מחדש, אותה

ונמשך  חוזר הבורא, עצמיות המאציל',

זה  ועלֿידי המלכות בספירת ומאיר

לעולמות. החיות השפעת מתחדשת

˙eÎiM‰ Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓeƒ»∆»««»
ÌÏBÚ ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»ƒ¿«»

¯eac‰ העולמות כל נבראו שבו «ƒ
- ‰‡„Ì,והנבראים ‡¯a ÌBÈÏ¿¿…»»»

eÏÚL Ï‡¯NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈∆»
,‰·LÁÓa מדוע השאלה ומיושבת ««¿»»

בריאת  ביום השנה ראש יום את קבעו

התחילה  בו אלול כ"ה ביום ולא האדם

כולו  העולם BÓˆÚבריאת ‰Ê Èkƒ∆«¿
¯LÙ‡L שיכולהÔÈa ˙BÈ‰Ï ∆∆¿»ƒ¿ƒ¿«
˙eÎÏn‰ חיות והמשכת והשפעת ««¿

והנבראים, העולמות ‰e‡לכללות
˙BÓLpL ‰Ê „vÓ ‡˜Âc«¿»ƒ«∆∆ƒ¿
B˙eÓˆÚa ˙BL¯LÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈À¿»¿«¿

,C¯a˙È בכוחן יש זו מעלה ובגלל ƒ¿»≈
כמבואר  המלכות', 'בניין את לפעול

כללי,eÏÏÎ·e˙לעיל, באופן ƒ¿»
ישראל  נשמות של והיתרון המעלה

הנבראים שאר כל Ê‰לעומת È¯‰¬≈∆
Ì‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓLpM ‰Ó«∆ƒ¿ƒ¿»≈≈

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·a הספי שבעשר העליונות גבורה המידות (חסד, רות ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
מועט  הוא במידות המאיר האור כי קטנות, פנים אנפין', 'זעיר נקראות וכו')

דרגה  זו אנפין' 'זעיר מצד אבל במוחין, המאיר האור לגבי ומצומצם
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יי h"kyz'd ,dpydÎy`xc 'a mei

ׁשּנקראים  ועד הּמלכּות, מּספירת ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשּלמעלה

ל'זעירֿאנּפין' ורעים" ּדוקא 31"אחים זה ׁשּמּצד , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָ

ּגם  וכּמּובן הּמלכּות, ּבחינת את לבנֹות ְְְְְִִִֶַַַַַָיכֹולים

מהּבנין. למעלה להיֹות צרי ׁשהּבֹונה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבפׁשטּות,

("ׁשּתמליכּוני)‡ÌÓד) הּוא ּבזה הּדּיּוק »¿»ְִִִֶֶַַָ

נׁשמֹות  על ּדקאי ְְֲֵֵֶַָָעליכם",

אחד  ּכל ּדה ּנה הּוא, והענין ּדוקא. ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָׁשּבגּופים

ּבי  ׁשּנתּת נׁשמה  "אלקי, אֹומר מּיׂשראל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹואחד

כּו' בראתּה אּתה היא, ׁשּכל 32טהֹורה וכיון , ְְְִֵֶַָָָָָָ

זֹו ּברכה לבר נצטּוה מּיׂשראל ואחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאחד

ּבזה  ׁשאין מֹורה הּברכה ׁשענין ּבׁשם, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹולחּתם

הּתׁשּובה' ּב'אּגרת (ּכּמבאר ּכלל ספק ),33ׁשּום ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ואחד  אחד ׁשּבכל וּדאי ּדבר ׁשּזהּו מּובן ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהרי

ׁש"אּתה  ּכמֹו רק לא הּנׁשמה יׁשנּה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹמּיׂשראל

ׁשּנעׂשית  ּכמֹו הּנׁשמה על ּדקאי ְְְְֲֵֵֶַַַָָָָָבראתּה",

היא" ׁש"טהֹורה ּכמֹו ּגם אּלא נברא, ְְְְִִִִֶֶַַָָָּבבחינת

הּנׁשמה  על ׁשּקאי בראתּה"), ל"אּתה ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ׁשּקדם

ׁשענין  וכּנ"ל מהּבריאה. למעלה ׁשהיא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָּכמֹו

עלּו יׂשראל ו"נׁשמֹות מהּדּבּור, הּוא ְְְְִִִִֵֵַַָָָהּבריאה

ּכמֹו ׁשּבּנׁשמֹות זֹו ּבחינה ועל ְְְְְִֶַַַַָָָָּבמחׁשבה",

היא". "טהֹורה אֹומרים ּבמחׁשבה", ְְְִִֶַַָָָָׁש"עלּו

עיּלאה  ּבטהירּו ּגליפּו ּגליף ּבחינת ,34והּוא ְְְְִִִִִִַָָָ

ׁשּגם  ׁשאף וכּידּוע החקיקה. אֹותּיֹות ענין ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא

("יׂשראל  נעלית הכי ּבמחׁשבה וגם ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָּבמחׁשבה,

מּכלֿמקֹום  אֹותּיֹות, יׁשנן ּבמחׁשבה"), ְְִִֶַַָָָָָָעלּו
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ואילך.)31 תקמו ע' ח"א ולהצ"צ ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ואילך. סע"ב יט, שה"ש נוסח )32לקו"ת

השחר. א.)34פי"א.)33ברכות טו, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙqÓ ‰ÏÚÓlLישראל נשמות של המדיריגה ÚÂ„והיא ∆¿«¿»ƒ¿ƒ«««¿¿«

ÌÈ‡¯˜pLישראל ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï'נשמות "ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡"31, ∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
מאד...( גבוהות נשמות כן גם "יש הזקן: לאדמו"ר תורה' ב'לקוטי כמבואר

כו' ורעי' אחי 'למען שכתוב כמו למקום ורעים אחים שנקראות הנשמות והן

אפילו  למעלה שהן בזוהר ומבואר

מייחוד  שנמשכו והיינו בנים... מבחינת

נקראים  ולכן דאצילות ואימא אבא

דאצילות") לזעירֿאנפין »vnL∆ƒ„אחים
‡˜Âc ‰Ê והמעלה היתרון בגלל ∆«¿»

עצמה  המלכות ספירת על להם שיש

ÌÈÏBÎÈ ישראל ‡˙נשמות ˙B·Ï ¿ƒƒ¿∆
Ìb Ô·enÎÂ ,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿¿«»«

,˙eËLÙa הבניין במלאכת ¿«¿
כפשוטה, ˆ¯CÈבגשמיות ‰Ba‰L∆«∆»ƒ
‰ÏÚÓÏ ˙BÈ‰Ï ומצב במעמד ƒ¿¿«¿»
יותר  נעלית שהוא ÔÈa‰Óובדרגה ≈«ƒ¿»

בונה.

‡e‰ ‰Êa ˜eic‰ ÌÓ‡ („»¿»«ƒ»∆
,"ÌÎÈÏÚ (ÈeÎÈÏÓzL") מדיוק ∆«¿ƒƒ¬≈∆

שהקדושֿברוךֿהוא  ז"ל חכמינו לשון

"שתמליכוני  ישראל לבני אומר

BÓL˙הכוונה È‡˜cעליכם" ÏÚ ¿»≈«¿»
‡˜Âc ÌÈÙe‚aL ישראל בני היינו ∆¿ƒ«¿»

אלה  הם הזה בעולם למטה שהם כפי

של  מלכותו את עצמם על שמקבלים

את  ופועלים הקדושֿברוךֿהוא

ואת  לעולמות העליון הרצון התחדשות

ומבאר. שממשיך כפי המלכות', 'בנין

„Á‡ Ïk ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒ≈»∆»
¯ÓB‡ Ï‡¯NiÓ „Á‡Â בברכות ¿∆»ƒƒ¿»≈≈

Èaהשחר  z˙pL ‰ÓL ,È˜Ï‡"¡…«¿»»∆»«»ƒ
d˙‡¯· ‰z‡ ,‡È‰ ‰¯B‰Ë¿»ƒ«»¿»»

'eÎ32„Á‡Â „Á‡ ÏkL ÔÂÈÎÂ ,¿≈»∆»∆»¿∆»
Ï‡¯NiÓ לא הכלל, מן יוצא ללא ƒƒ¿»≈

גבוהה,רק  דרגה בעלי צדיקים

ÌzÁÏÂ BÊ ‰Î¯a C¯·Ï ‰eËˆ הברכה ה'ÌLa,את שם באזכרת ƒ¿«»¿»≈¿»»¿«¿…¿≈
מתים") לפגרים נשמות המחזיר ה' אתה BÓ¯‰("ברוך ‰Î¯a‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»»∆

‰Êa ÔÈ‡L בברכה הנאמרים הדברים (nk·‡¯בתוכן ÏÏk ˜ÙÒ ÌeL ∆≈»∆»≈¿»«¿…»
'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a33 כשעושים מה' סליחה בקשת לעניין התניא שבספר ¿ƒ∆∆«¿»

ורחום  וחנון הוא חסד חפץ כי בה' בטוח לבו נכון "להיות – חטא על תשובה

ספק  שום בלי  ית'... מאיתו וסליחה מחילה שמבקש ומיד תיכף לסלוח ורב

שמבקשים  תיכף י"ח תפילת בכל מברכין שאנו וכמו בעולם. וספקֿספיקא

משום  להקל ברכות ספק והרי לסלוח המרבה חנון ה' אתה ברוך לנו סלח

לנו  סלח שבקשנו מאחר כלל ספק שום כאן אין אלא לבטלה ברכה חשש

לנו"), È‡cÂמחל ¯·c e‰fL Ô·eÓ È¯‰ ספק שום ‡Á„ללא ÏÎaL ¬≈»∆∆»»««∆¿»∆»
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â הרוחנית רמתו תהיה תהיה Ï‡אשר ‰ÓLp‰ dLÈ ¿∆»ƒƒ¿»≈∆¿»«¿»»…

,"d˙‡¯· ‰z‡"L BÓk ˜«̄¿∆«»¿»»
È‡˜c המכווןBÓk ‰ÓLp‰ ÏÚ ¿»≈««¿»»¿

,‡¯· ˙ÈÁ·a ˙ÈNÚpL∆«¬≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»
עצמה, בפני BÓkמציאות Ìb ‡l‡∆»«¿

Ì„wL) "‡È‰ ‰¯B‰Ë"L∆¿»ƒ∆…∆
"d˙‡¯· ‰z‡"Ï בנוסח הנאמר ¿«»¿»»

כי  בראתה", "אתה לפני הברכה

נעלה  במצב שהיא כפי לנשמה הכוונה

È‡wLיותר  "טהורה ), היא"הלשון ∆»≈
È‰L‡מכוון  BÓk ‰ÓLp‰ ÏÚ««¿»»¿∆ƒ

Ï"pÎÂ .‰‡È¯a‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ»¿««
הבריאה  כללות בין גדול הבדל שיש

ישראל  ‰È¯a‡‰לנשמות ÔÈÚL∆ƒ¿««¿ƒ»
˙BÓL"Â ,¯eac‰Ó ‡e‰≈«ƒ¿ƒ¿
,"‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈»««¿»»
לאין  מהדיבור נעלית והמחשבה

באריכות, לעיל כמבואר »¿ÏÚÂשיעור,
BÓk ˙BÓLpaL BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»∆«¿»¿

,"‰·LÁÓa eÏÚ"L שהיא ∆»««¿»»
מהבחינה  שיעור לאין נעלית בחינה

בראתה", "אתה אומרים שעליה

."‡È‰ ‰¯B‰Ë" ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»ƒ
eÙÈÏb ÛÈÏb ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«»ƒ¿ƒ

‰‡lÈÚ e¯È‰Ëa34, בזוהר נאמר ƒ¿ƒƒ»»
האלוקי  הרצון התעוררות שבתחילת

הורמנותא  "בריש עולמות, לברוא

עילאה", בטהירו גליפו גליף דמלכא

של  והרצון הרישיון בתחילת כלומר,

העליון  בטוהר חקיקה נחקקה הקב"ה,

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ«¬ƒ»
יש  שדרכו אמצעי הם 'אותיות' כלומר,

המחשבה  באמצעות מידות) מוחין, (רצון, הפנימיים הענינים של וגילוי ביטוי

היו  האותיות הרצון, התעוררות של הראשון בשלב ובתחילה, והדיבור,

עצמה  האבן ממהות חלק שהן באבן החקוקות אותיות כמו החקיקה', 'אותיות

עצמה. בפני מציאות LÁÓa·‰,ולא ÌbL Û‡L Úe„iÎÂ רק ולא ¿«»«∆«∆«««¿»»
eÏÚואפילוÌ‚Âבדיבור Ï‡¯NÈ") ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰·LÁÓa ¿«««¿»»¬ƒ«¬≈ƒ¿»≈»

"‰·LÁÓa של נעלית הכי בדרגה מדובר באריכות, לעיל וכמבואר ««¿»»
החכמה), של והפנימיות העומק ‡Bi˙B˙,מחשבה, ÔLÈ המחשבה וגם ∆¿»ƒ
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epbgיב meil dqka xtey ycega erwz

אֹותּיֹות  סּוגים, ׁשני יׁשנם ּגּופא ְְִִִֵֶָָָּבאֹותּיֹות

נׁשמֹות  וׁשרׁש החקיקה, ואֹותּיֹות ְְְְֲִִִִֶַַָָֹהּכתיבה

וזהּו החקיקה. אֹותּיֹות ּבבחינת הּוא ְְְֲִִִִִֵֶַַָָיׂשראל

(מּצדֿ הּמלאכים וכן הּנבראים ׁשּכל ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּטעם

נׁשמֹות  ורק "עֹומדים", ּבחינת הם ְְְְְִִִֵַַַָעצמם)

מהּלכים  ּבחינת הם ּבאֹותּיֹות 35יׂשראל ּכי , ְְְְְִִִִִֵֵַַָ

ׁשּי לא העצם, על נֹוסף ּדבר להיֹותם ְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹהּכתיבה,

ּבאֹותּיֹות  מהּֿׁשאיןּֿכן הֹוספה, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּתהיה

הרי  העצם, עם יחד ּגדלֹות ׁשהן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהחקיקה

ּגם  מּמילא נתוּסף אזי ּבעצם, הֹוספה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכׁשּיׁשנּה

ידּוע  והּנה ּבדרֿאפׁשר). לֹומר יׁש (ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאֹותּיֹות

עלּיה, צר ירידה היא ּבּגּוף הּנׁשמה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹׁשּירידת

למעלה  ׁשהן ּכמֹו ׁשהּנׁשמֹות ּדכיון מּובן, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָואינֹו

ענין  ּבהן ּׁשּי מה היא", "טהֹורה ּבבחינת ְְְִִִִֵֶַַַַָָָהן

ּׁשאמרּו מה עלּֿפי ּבזה, הענין וידּוע ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהעלּיה.

ז"ל  מּטהרה.36חכמינּו ּגם למעלה היא ׁשּקדּׁשה ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֻ

ּבבחינת  הן ּבׁשרׁשן ׁשהן ּכמֹו ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָהינּו,

ירידת  ועלֿידי היא", ּבּגּוף "טהֹורה למּטה ן ְְְְְִִֵַַַָָָָ

לבחינת  מתעּלֹות הן ּומצֹות ּבּתֹורה ְְְְְִִִִִֵַַַָָועסקם

מה  וזהּו "טהרה". מּבחינת ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹֻקדּׁשה

ואמרּו אני", קדֹוׁש ּכי ּתהיּו "קדֹוׁשים ְְְְֲִִִִֶָָָּׁשּכתּוב

קדם  ׁשּגם ּדכיון ּכמֹוני", "יכֹול ז"ל ְִֵֵֶֶַַָָָֹרּבֹותינּו

ּדקאי  היא", "טהֹורה ּבבחינת היּו למּטה ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָירידתן

חד, וחּיּוהי "איהּו ׁשּׁשם האצילּות, עֹולם ְֲִִִֶַַַָָָעל

חד" וגרמֹוהי למּטה 37איהּו ירידתן ועלֿידי , ְְְְְְִִִֵַַַַָָָ

לכן  קדּׁשה, ּבבחינת יֹותר למעלה עֹוד ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻמתעּלֹות

ּכמֹוני". ׁש"ּיכֹול אמת" ּב"תֹורת סברא ְְְֱִֶֶֶַָָָָָיׁשנּה
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מילים, באמצעות בין ÌB˜ÓŒÏkÓמתגלית מאד גדול ופער הבדל יש עדיין ƒ»»

כי הדיבור' ל'אותיות המחשבה' Ùeb‡'אותיות ˙Bi˙B‡aעצמןÌLÈ »ƒ»∆¿»
‰ ˙Bi˙B‡ ,ÌÈ‚eÒ ÈL‰·È˙k'וכד קלף על הכתובות אותיות כמו ¿≈ƒƒ«¿ƒ»

לעצמן נפרד דבר ‰È˜Á˜‰שהן ˙Bi˙B‡Â באבן החקוקות אותיות כמו ¿ƒ«¬ƒ»
עצמה, האבן עם אחד דבר שהן

‡e‰ Ï‡¯NÈ ˙BÓL L¯LÂ¿…∆ƒ¿ƒ¿»≈
.‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ«¬ƒ»

e‰ÊÂ נשמות של הזה המיוחד היתרון ¿∆
במחשבה" ש"עלו »»»‰ÌÚhישראל

ÌÈÎ‡Ïn‰ ÔÎÂ ÌÈ‡¯·p‰ ÏkL∆»«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»ƒ
˙ÈÁa Ì‰ (ÌÓˆÚŒ„vÓ)ƒ««¿»≈¿ƒ«

,"ÌÈ„ÓBÚ" באותה תמיד ונמצאים ¿ƒ
‰Ìדרגה, Ï‡¯NÈ ˙BÓL ˜¯Â¿«ƒ¿ƒ¿»≈≈

ÌÈÎl‰Ó ˙ÈÁa35 ההולכים ¿ƒ«¿«¿ƒ
לדרגה, מדרגה Èkƒומתעלים

Ì˙BÈ‰Ï ,‰·È˙k‰ ˙Bi˙B‡a¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿»
,ÌˆÚ‰ ÏÚ ÛÒB ¯·c הדבר »»»«»∆∆

כתובות, הן CiLשעליו ‡Ï…«»
,‰ÙÒB‰ Ì‰a ‰È‰zL אלא ∆ƒ¿∆»∆»»

כפי  ובמצב בצורה נשארות הן תמיד

מלכתחילה, ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשנכתבו
Ô‰L ‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡a¿ƒ«¬ƒ»∆≈

,ÌˆÚ‰ ÌÚ „ÁÈ ˙BÏ„b הן כי ¿≈««ƒ»∆∆
ממנו  נפרד בלתי ≈¬‰¯Èחלק

ÈÊ‡ ,ÌˆÚa ‰ÙÒB‰ dLiLk¿∆∆¿»»»»∆∆¬«
˙Bi˙B‡a Ìb ‡ÏÈnÓ ÛqÂ˙ƒ¿«≈ƒ≈»«»ƒ
.(¯LÙ‡ŒC¯„a ¯ÓBÏ LÈ Ôk)≈≈«¿∆∆∆¿»
‰ÓLp‰ ˙„È¯iL Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«∆¿ƒ««¿»»
,‰iÏÚ C¯ˆ ‰„È¯È ‡È‰ Ûeba«ƒ¿ƒ»…∆¬ƒ»
משורשה  יורדת הנשמה כלומר,

ומתלבשת  באלוקות הנעלה ומקורה

שזו  הגשמי הזה בעולם גשמי בגוף

היא  הירידה אבל ביותר, גדולה ירידה

שעלֿידי  עלֿמנת עלייה', 'צורך

ומצב  למעמד תתעלה הנשמה הירידה

קודם  בו שהייתה מזה יותר נעלה

ÔÂÈÎcהירידה, ,Ô·eÓ BÈ‡Â¿≈»¿≈»
,"‡È‰ ‰¯B‰Ë" ˙ÈÁ·a Ô‰ ‰ÏÚÓÏ Ô‰L BÓk ˙BÓLp‰L∆«¿»¿∆≈¿«¿»≈ƒ¿ƒ«¿»ƒ

האלוקות, בעצמיות חקוקות שהנשמות היא הכוונה Ô‰aוכאמור CiM ‰Ó««»»∆
‰iÏÚ‰ ÔÈÚ?כדאית הירידה כל כן אם ולמה ƒ¿«»¬ƒ»

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡M ‰Ó ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÔÈÚ‰ Úe„ÈÂ36 במשנה ¿»«»ƒ¿»»∆«ƒ«∆»¿¬»≈
‰¯‰hÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ ‰M„wL בן פנחס רבי המשנה: לשון (וזה ∆¿À»ƒ¿«¿»«ƒ«¬»

מביאה  וטהרה טהרה לידי מביאה ונקיות נקיות לידי מביאה זריזות אומר, יאיר

וענווה  ענווה לידי מביאה וקדושה קדושה לידי מביאה ופרישות פרישות לידי

לידי  מביאה וחסידות חסידות לידי מביאה חטא ויראת חטא יראת לידי מביאה

על  באה המתים  ותחיית המתים תחיית לידי מביאה הקודש ורוח הקודש רוח

ופרישות  פרישות לידי מביאה וטהרה ומאחר אמן", לטוב זכור אליהו ידי

מטהרה), למעלה היא שקדושה מובן קדושה, לידי שהמשמעות ‰eÈ,מביאה «¿
לדרגות  ביחס הדברים, של הפנימית

היא  הנשמה, של «¿»∆BÓLp‰L˙השונות
˙ÈÁ·a Ô‰ ÔL¯La Ô‰L BÓk¿∆≈¿»¿»≈ƒ¿ƒ«
È„ÈŒÏÚÂ ,"‡È‰ ‰¯B‰Ë"¿»ƒ¿«¿≈
Ì˜ÒÚÂ Ûeba ‰hÓÏ Ô˙„È¯È¿ƒ»»¿«»«¿ƒ¿»
˙BlÚ˙Ó Ô‰ ˙BˆÓe ‰¯Bza«»ƒ¿≈ƒ¿«
‰ÏÚÓlL ‰M„˜ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«¿À»∆¿«¿»

"‰¯‰Ë" ˙ÈÁaÓ הירידה ולכן ƒ¿ƒ«¿…»
בגלל  כדאית, והירידה עליה צורך היא

נמצאת  הנשמה שבה מ'טהרה' העליה

שאליה  ל'קדושה' למטה הירידה לפני

הירידה. ידי על דווקא מגיעה הנשמה

ÌÈLB„˜" ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¿ƒ
e¯Ó‡Â ,"È‡ LB„˜ Èk eÈ‰zƒ¿ƒ»¬ƒ¿»¿
,"ÈBÓk ÏBÎÈ" Ï"Ê eÈ˙Ba«̄≈»»ƒ
להעלות  שאפשר לכך והטעם והסיבה

"קדושים  שהציווי אפשרות הדעת על

קדושה  על הוא של תהיו" קדושתו כמו

היא  ÌbLהקדושֿברוךֿהוא ÔÂÈÎc¿≈»∆«
‰hÓÏ Ô˙„È¯È Ì„˜ כברeÈ‰ …∆¿ƒ»»¿«»»

ישראל  "B‰Ë¯‰נשמות ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿»
È‡˜c ,"‡È‰ היא ÏÚשהכוונה ƒ¿»≈«

,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ והנעלה הראשון »»¬ƒ
ה  העולמות מארבעת רוחניים ביותר

אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה  הכלליים

ÌML ולכן האלוקות רב בגילוי היא ∆»
האצילות  È‰eiÁÂבעולם e‰È‡"ƒ¿«ƒ

"„Á È‰BÓ¯‚Â e‰È‡ ,„Á37, «ƒ¿«¿ƒ«
עוצמת  בעולם בגלל האלוקי הגילוי

גדרים  עם מציאות שום בו אין האצילות

הוא  אלא מאלוקות, נפרדת משלה,

והאורות  הקדושֿברוךֿהוא 'וחיוהי',

בעולם  העליונות הספירות של

אחד  הם אלו, אורות של והכלים הקדושֿברוךֿהוא 'וגרמוהי', והוא האצילות

שהן  כפי הנשמות נמצאות ושם עצמה האלוקות מלבד מציאות שום ואין

היא", "טהורה Ô˙„È¯Èבדרגת È„ÈŒÏÚÂ הנשמות להתלבש hÓÏ‰של ¿«¿≈¿ƒ»»¿«»
הגשמי  הזה בעולם גשמי BÈ˙¯הנשמות BlÚ˙Ó˙בגוף ‰ÏÚÓÏ „BÚ ƒ¿«¿«¿»≈

היא", "טהורה מדרגת יותר גבוהה dLÈלדרגה ÔÎÏ ,‰M„˜ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿À»»≈∆¿»
"ÈBÓk ÏBÎi"L "˙Ó‡ ˙¯B˙"a ‡¯·Ò שבאה קדושה זו שהרי ¿»»¿«¡∆∆»»ƒ

באריכות. לעיל כמבואר היא", "טהורה של הגדולה המעלה אחרי
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יג h"kyz'd ,dpydÎy`xc 'a mei

נׁשמֹות  עליכם", "ּתמליכּוני הּדּיּוק ְְְֲִִִֵֶֶַַָוזהּו

נׁשמֹות  ׁשל ׁשּבכחן זה ענין ּכי ּדוקא, ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּבגּופים

מּצד  זה הרי  הּמלכּות, ּבנין את לפעל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹיׂשראל

עלֿידי  ּבהן ׁשּנעׂשה ׁשּלהן העּלּוי ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָאמּתית

עלּֿפי  יֹותר ּבפרטּיּות ויּובן ּדוקא. למּטה ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָירידתן

לעיל  ּׁשּנתּבאר האדם 38מה יצירת ׁשּנׁשּתּנה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

רק  נבראּו הּנבראים ׁשּכל הּנבראים, ּכל ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָמיצירת

העׂשר  מּכל נברא והאדם אחת, ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָמּבחינה

"נעׂשה" אדם", "נעׂשה ּבֹו נאמר ׁשּלכן ְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָספירֹות ,

הּספירֹות  מּכל ּכלּול להיֹותֹו רּבים, והרי 39לׁשֹון , ְְְֲִִִִֵַַַָָ

ׁשהיתה  ּכמֹו ּבּנׁשמה אינּה זֹו התּכּללּות ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָעּקר

ּבּה נעׂשה למּטה ּבירידתּה ורק ְְְְֲִִַַַַָָָָָָלמעלה,

לׁשֹון  אדם" "נעׂשה נאמר ׁשּלכן זֹו, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָהתּכּללּות

ּומּצד  ּדוקא. ּבגּוף הּנׁשמה ירידת ּבענין ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָרּבים,

היא  (ׁשּלכן הּספירֹות מּכל ּכלּולה ׁשהּנׁשמה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

נתהּוה  נברא ּכל ׁשהרי  הּנבראים, מּכל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּכלּולה

מיחדת  הּקּב"ה 40מּספירה את להמלי ּבכחּה ,( ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻ

אֹומרים  ׁשאנּו ּוכמֹו ּכּלּה, הּבריאה ּכל וידע 41על ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻ

אׁשר  ּכל ויאמר כּו' יצּור ּכל ויבין כּו' ּפעּול ְְְֲִֶַָָָָָֹּכל

ּוכמֹו כּו', מל יׂשראל אלקי הוי' ּבאּפֹו: ְְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָָָֹנׁשמה

"ּבאּו הּנבראים לכל הראׁשֹון אדם ְְִִִֶַַָָָָָָֹׁשאמר

ּגֹו' ונכרעה" הּנבראים 42נׁשּתחוה ּבכל ׁשּפעל , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ

יתּבר מלכּותֹו על את עליהם יקּבלּו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֹאׁשר

הּׁשלמּות  ּתכלית ׁשּזהּו ּדיקא, ("ּברצֹון" ְְְְְִֵֶֶַַַָָָּברצֹון

הּנׁשמה 43ׁשּבּמלכּות  ּבירידת הּוא זה וכל .( ְְְְִִֶֶַַַַָָָ

הּספירֹות, מּכל ּכלּולה היא ׁשאז ּדוקא, ְְְְִִִֶַַַָָָָָלמּטה

וכּמבאר  נעלית, הּיֹותר לּבחינה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָֹּומתעּלית

לבּוׁש "יביאּו ּבדּבּורֿהּמתחיל ְְְֲִִִַַַָָּבארּוכה

האין44ֿמלכּות" ּכח יׁשנֹו ּדוקא ׁשּבגׁשמּיּות , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹ
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הרי  - ּבּגּוף הּנׁשמה ּבירידת ּדוקא ולכן ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָסֹוף,

הּבריאה. ּכל על הּקּב"ה את ממליכה ְְִִִֶַַַַָָָָָהיא

מסּפיק,‡ÌÓה) אינֹו ּבלבד הּמלכּיֹות אמירת »¿»ְְְֲִִִֵַַַַַֻ

לפני  "אמרּו ּגם להיֹות צרי ְְְִִִֶַַָָָאּלא

לטֹובה". לפני זכרֹונכם ׁשּיעלה ּכדי ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָזכרֹונֹות

המׁשכה  יׁשנּה ׁשּלא זמן ּכל ּכי הּוא, ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹוהענין

וגם  עצמן, מּצד  הּנׁשמֹות הרי  ,יתּבר ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָמעצמּותֹו

ּביכלּתם  אין "מלכּיֹות", ּבאמירת עבֹודתם ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָֻלאחר

ׁש"נׁשמֹות  הגם ּכי מעצמּותֹו, ההמׁשכה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלפעל

ּגם  הרי מּכלֿמקֹום ּבמחׁשבה", עלּו ְְֲִִֵֵַַַָָָָָָיׂשראל

מחׁשבה  רק להיֹותּה ,ּבאיןֿער היא ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֹהּמחׁשבה

הּמחׁשבה, ּכח ּכללּות לגּבי ׁשּבאיןֿער ְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָֹֹאחת

ּומּכלֿ קץ, אין עד מחׁשבֹות לחׁשב יכֹול ֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהרי

ּכללּות  ׁשהרי העצם, לגּבי  ּבאיןֿער ׁשהּוא ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשּכן

לבּוׁש רק אֹו ּכח רק הּוא העצם לגּבי ְְְֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמחׁשבה

זכרֹונֹות", לפני "אמרּו להיֹות צרי ולכן ְְְְְְִִִִִֵַַָָָּבלבד.

ממׁשיכים  ועלֿידיֿזה ּבמחׁשבה, הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּזּכרֹון

לבחינת  ּברּוֿהּוא אֹורֿאיןֿסֹוף  ְְִִֵֵַַָמעצמּות

ּגם  ההמׁשכה להיֹות אפׁשר ּדוקא ואז ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָהּמחׁשבה,

"ּובּמה  ּומסּים הּדּבּור. עֹולם הּמלכּות, ְְְִִִֵֶַַַַַַָּבבחינת

איל  ׁשל ׁשֹופר עלֿידי נעׂשה זה ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשֹופר ",

ׁשעלֿידיֿזה  עצמֹו, האדם מן למּטה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא

ׁשהרי  להבין, וצרי הּמלכּות. ּבנין נעׂשה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּדוקא

הּוא  הּמלכּות לבנין ׁשהאפׁשרּיּות לעיל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָנתּבאר

לׁשֹון  "נעׂשה" הּספירֹות, מּכל ּכלּול ׁשהאדם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָלפי

אֹו אחד ּפעל ּבעל רק הּוא האיל ואּלּו ְִִִֶַַַַַַָָֹרּבים,

ּפעלים  להיֹות 45ׁשני אפׁשר ואי הּנבראים, ּככל , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

איל. ׁשל ּבׁשֹופר הּתקיעה עלֿידי הּמלכּות ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבנין

איל, ׁשל ּבׁשֹופר האדם ׁשּתקיעת הּוא, הענין ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָא

הוי'" ּתֹוׁשיע ּובהמה "אדם ענין והינּו46הּוא , ְְְְֲִִֵַַַָָָָָ
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,ÛBÒŒÔÈ‡‰ Ák BLÈ ‡˜Âc להם שיש הרוחניים מהנבראים בשונה כי «¿»∆¿…«»≈

ועלול', 'עילה בדרך היא והתהוותם אותם המהווה סוף לאין ויחס ערך

אותה  המהווה סוף אין מההאור שיעור לאין נחותה שהיא הגשמיות התהוות

מאשר  יותר בגשמיות נמצא סוף האין כוח מזה וכתוצאה מאין' 'יש בדרך היא

È¯Èa„˙ברוחניות, ‡˜Âc ÔÎÏÂ¿»≈«¿»ƒ¿ƒ«
Ûeba ‰ÓLp‰ הגשמיÈ¯‰ - «¿»»«¬≈

ÏÚ ‰"aw‰ ˙‡ ‰ÎÈÏÓÓ ‡È‰ƒ«¿ƒ»∆«»»«
.‰‡È¯a‰ Ïk»«¿ƒ»

˙BiÎÏn‰ ˙¯ÈÓ‡ ÌÓ‡ (‰»¿»¬ƒ«««¿À
˜ÈtÒÓ BÈ‡ „·Ïa לפעול כדי ƒ¿«≈«¿ƒ

החיות  והתחדשות המלכות' 'בנין את

השנה, בראש לעולמות «∆‡l‡האלקית
ÈÙÏ e¯Ó‡" Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿¿»«
ÌÎB¯ÎÊ ‰ÏÚiL È„k ˙BB¯ÎÊƒ¿¿≈∆«¬∆ƒ¿¿∆

ÔÈÚ‰Â ."‰·BËÏ ÈÙÏ התוכן ¿»«¿»¿»ƒ¿»
'זכרונות' של Ïkהפנימי Èk ,‡e‰ƒ»

dLÈ ‡lL ÔÓÊ אין שעדיין ¿«∆…∆¿»
‰ÎLÓ‰ והתגלות חיות השפעה של «¿»»

של B˙eÓˆÚÓאלקות  המהות עצם ≈«¿
‰BÓLp˙האלקות  È¯‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¬≈«¿»

Ì‚Â ,ÔÓˆÚ „vÓ אפילו¯Á‡Ï ƒ««¿»¿«¿««
,"˙BiÎÏÓ" ˙¯ÈÓ‡a Ì˙„B·Ú¬»»«¬ƒ««¿À
‰ÎLÓ‰‰ ÏÚÙÏ ÌzÏÎÈa ÔÈ‡≈ƒ»¿»ƒ¿…««¿»»
˙BÓL"L Ì‚‰ Èk ,B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¬«∆ƒ¿

,"‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ ואכן ƒ¿»≈»««¿»»
(בפנימיות  מאד נעלה ומקורם שורשם

באריכות) לעיל כמבואר החכמה,

‰·LÁn‰ Ìb È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈«««¿»»
,C¯ÚŒÔÈ‡a ‡È‰ עצמותו לגבי ƒ¿≈¬…

LÁÓ·‰יתברך  ˜¯ d˙BÈ‰Ïƒ¿»««¬»»
Èa‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡aL ˙Á‡««∆¿≈¬…¿«≈
È¯‰L ,‰·LÁn‰ Ák ˙eÏÏk¿»…«««¿»»∆¬≈

המחשבה  LÁÏ·כוח ÏBÎÈ»«¬…
ŒÏkÓe ,ı˜ ÔÈ‡ „Ú ˙B·LÁÓ«¬»«≈≈ƒ»

‡e‰L ÔkL בלבד אחת מחשבה ∆≈∆
È¯‰L ,ÌˆÚ‰ Èa‚Ï C¯ÚŒÔÈ‡a¿≈¬…¿«≈»∆∆∆¬≈
ÌˆÚ‰ Èa‚Ï ‰·LÁn‰ ˙eÏÏk¿»««¿»»¿«≈»∆∆
Le·Ï ˜¯ B‡ Ák ˜¯ ‡e‰«…««¿

„·Ïa בספר המבואר דרך (ועל ƒ¿«
העולמות  ביטול לענין כ) (פרק התניא

ה' מדבר היא התהוותם כל כי לאלקות

זה  שדיבור אחד דיבור כשמדבר האדם בנפש כמו "ולמשל בהם המלובש

לבוש  בחינת שהוא המדברת נפשו כללות לגבי אפילו ממש כלא לבדו

ותכלית  קץ לאין דיבורים לדבר שיכול שלה הדבור כח שהוא שלה האמצעי

נמשכו  שממנה המחשבה שהוא שלה הפנימי לבוש בחינת לגבי שכן וכל

הנפש..."). ועצמות מהות  לגבי לומר צריך ואין חיותם והיא ≈«¿ÔÎÏÂהדיבורים
שבפעולת  המלכות',מאחר 'בנין את לפעול כדי די לא CÈ¯»̂ƒהנשמות

,‰·LÁÓa ‡e‰ ÔB¯kf‰L ,"˙BB¯ÎÊ ÈÙÏ e¯Ó‡" ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿¿»«ƒ¿∆«ƒ»¿«¿»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ הנשמות פעולת ¿«¿≈∆

eÓˆÚÓ˙במחשבה  ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ≈«¿
‡e‰ŒCe¯a ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈»
‡˜Âc Ê‡Â ,‰·LÁn‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«««¿»»¿»«¿»
יש  כבר המחשבה שבבחינת לאחר

מהעצמות, והתגלות «¿∆‡LÙ¯המשכה
˙ÈÁ·a Ìb ‰ÎLÓ‰‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿««¿»»«ƒ¿ƒ«

,¯eac‰ ÌÏBÚ ,˙eÎÏn‰ השורש ««¿»«ƒ
והנבראים. העולמות לכללות והמקור

ÌiÒÓe אודות ז"ל חכמינו מאמר ¿«≈
אמירת  ידי על עליכם" "תמליכוני

"זכרונות" ואמירת ∆»"n·e‰"מלכיות"
עליכם", "תמליכוני את תפעלו וכיצד

ו"זכרונות", "מלכיות" על בנוסף

‰Ê ÏkL ,"¯ÙBLa ענין כל ¿»∆»∆
העולם  על האלקית המלוכה התחדשות

השנה, È„ÈŒÏÚבראש ‰NÚ«¬∆«¿≈
‡e‰L ÏÈ‡ ÏL ¯ÙBL האיל »∆«ƒ∆

בעלֿחי  נמוכה hÓÏ‰שהוא בדרגה ¿«»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,BÓˆÚ Ì„‡‰ ÔÓƒ»»»«¿∆«¿≈∆
.˙eÎÏn‰ ÔÈa ‰NÚ ‡˜Âc«¿»«¬»ƒ¿«««¿

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לפי הטעם, מהו ¿»ƒ¿»ƒ
ש'בנין פ  הדברים המלכות'נימיות

איל  של בשופר התקיעה ידי על  נעשה

ÏÈÚÏ ¯‡a˙ È¯‰L∆¬≈ƒ¿»≈¿≈
˙eÎÏn‰ ÔÈ·Ï ˙ei¯LÙ‡‰L∆»∆¿»ƒ¿ƒ¿«««¿
נשמות  ידי על היינו האדם, ידי על

ÏeÏkישראל, Ì„‡‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆»»»»
ÏkÓ עשר,˙B¯ÈÙq‰ לאחר ƒ»«¿ƒ

הספירות  עשר כל ידי על שנתהווה

הכתוב  בלשון ∆¬»"NÚ‰"כמרומז
‡e‰ ÏÈ‡‰ el‡Â ,ÌÈa¯ ÔBLÏ¿«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÈL B‡ „Á‡ ÏÚt ÏÚa ˜«̄««…«∆»¿≈

ÌÈÏÚt45,ÌÈ‡¯·p‰ ÏÎk , ¿»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
ידי  על להם שנתהוו ויש אחת ספירה

אחת, ותכונה אחד כוח ≈¿CÈ‡Âבעיקר
¯LÙ‡ יכולÔÈa ˙BÈ‰Ï ∆¿»ƒ¿ƒ¿«

?ÏÈ‡ ÏL ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰ È„ÈŒÏÚ ˙eÎÏn‰««¿«¿≈«¿ƒ»¿»∆«ƒ
ÔÈÚ ‡e‰ ,ÏÈ‡ ÏL ¯ÙBLa Ì„‡‰ ˙ÚÈ˜zL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿ƒ«»»»¿»∆«ƒƒ¿«

הכתוב  של הפנימי ‰ÈÂ'"בתהילים התוכן ÚÈLBz ‰Ó‰·e Ì„‡"46, »»¿≈»ƒ«¬»»
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טו h"kyz'd ,dpydÎy`xc 'a mei

זה  ענין ּפֹועל הּספירֹות, מּכל ׁשּכלּול ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהאדם

כּו' האיל .47עלֿידי ְִֵַַָ

ׁשֹופר Ê·e‰ו) ּבחדׁש "ּתקעּו ּׁשּכתּוב מה יּובן »∆ְִֶֶַַָָָֹ

ּדאֹומרֹו ּגֹו', הּוא" ליׂשראל חק ּכי ְְְְִִֵָֹּגֹו'

על  טעם נתינת הּוא הּוא" ליׂשראל חק ְְְִִִֵַַַַָֹ"ּכי

על  קאי "חדׁש" ּדהּנה, ׁשֹופר". ּבחדׁש ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹ"ּתקעּו

ׁשֹופר" ּבחדׁש ו"ּתקעּו ּכּנ"ל. הּמלכּות, ְְְְִִֶַַַַַַָֹספירת

הּכללית  החּיּות והתחּדׁשּות הּמלכּות ׁשּבנין ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָהינּו

עלֿידי  הּוא הּמלכּות ּבנין עלֿידי ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָׁשּנעׂשה

האדם  ּתֹוקע  ׁשּבֹו איל, ׁשל ּבׁשֹופר ְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּתקיעה

ענין  את לפעל ּדוקא האדם ׁשּבכח לפי ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹּדוקא,

הּנׁשמה  מעלת מּצד אינֹו זה וכח הּמלכּות. ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹּבנין

נׁשמת  חּבּור מּצד הּוא העּקר אּלא ּבלבד, ְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשּבֹו

ענין  ּבֹו נתחּדׁש ׁשאז ּדוקא, ּגּופֹו עם ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהאדם

וזהּו ּבארּוכה. ּכּנ"ל רּבים, לׁשֹון אדם" ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָ"נעׂשה

ׁשל  הּׁשּׁשי ּבּיֹום ראׁשֿהּׁשנה קביעּות ְִִִֶַַַַַָָֹטעם

ענין  נתחּדׁש זה ּביֹום ּכי ּדוקא, ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּבריאה

הּספירֹות, מּכל התּכּללּות רּבים, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֶַַַַָ"נעׂשה"

ׁשהיא  ּכמֹו ּבּנׁשמה היתה לא זֹו ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹׁשהתּכּללּות

עם  להתחּבר ּדוקא למּטה ּבירידתּה ורק ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָלמעלה,

הּנׁשמה  מתעּלית ׁשעלֿידיֿזה ּגׁשמי, ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּגּוף

זה  (ׁשּכל ּבארּוכה ּכּנ"ל יֹותר, עליֹונה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלבחינה

הּגׁש ׁשרׁש מעלת מּצד זה הּוא ׁשּמּטעם מּיּות, ְֲִִִֶֶֶַַַַַַַֹ

ּדוקא, איל ׁשל ּבׁשֹופר  הּתקיעה להיֹות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָצריכה

לאדם  ׁשּמח ּוץ "ּכי 40ּגׁשמּיּות ּבּכתּוב   ּוממׁשי .( ְְִִִִֶַַַָָָָ

ׁשּנעׂשה  העּלּוי מבאר ׁשּבזה הּוא", ליׂשראל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹחק

עם  והתחּברּותּה למּטה ירידתּה עלֿידי ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָּבּנׁשמה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מזֹון, לׁשֹון הּוא ּד"חק" 48הּגּוף, ְְְֶַָָֹ

ׁשרׁש ּבחינת הּוא ו"יׂשראל" חּקי, לחם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻהטריפני 

זעירֿ (ּבבחינת למעלה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָהּנׁשמה

הינּו ליׂשראל" חק "ּכי ּׁשּכתּוב ּומה ְְְְִִִֵֶַַַָָֹאנּפין),

ּבדגמת  הּגּוף, עם החּבּור עלֿידי "יׂשראל", ּבבחינת ׁשּנעׂשה והעּלּוי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֻההֹוספה
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א'קמו. ע' ואילך. תרנב ע' ח"ב תער"ב המשך ()47ב. קצת נה,)l"end.(48חסר ד. נד, שם לקו"ת וראה ח. ל, משלי

סע"ד.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÈ‰Â נחותה בדרגה הוא עצמו מצד האיל האדם שאמנם כאשר אך מהאדם, ¿«¿

פועל  וזה ובהמה" "אדם של שילוב כאן יש איל של בשופר 'בנין תוקע את

אלא  עצמו האיל בכוח לא ‰B¯ÈÙq˙,המלכות' ÏkÓ ÏeÏkL Ì„‡‰L∆»»»∆»ƒ»«¿ƒ
'eÎ ÏÈ‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚBt47 כאן המו"ל, בהערת שצויין כפי ≈ƒ¿»∆«¿≈»«ƒ

במאמר. הרבי מדברי קצת חסר

·e˙kM ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e (Â»∆»«∆»
המאמר  את הפותח ¿eÚ˜z"ƒבפסוק

a˜Á Èk 'Bb ¯ÙBL L„Á«…∆»ƒ…
B¯ÓB‡c ,'Bb "‡e‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿¿
‡e‰ "‡e‰ Ï‡¯NÈÏ ˜Á Èk"ƒ…¿ƒ¿»≈

ÌÚË ˙È˙ והסברeÚ˜z" ÏÚ ¿ƒ««««ƒ¿
"¯ÙBL L„Áa אלו שבמילים היינו «…∆»

בשופר  שהתקיעה כך על הביאור טמון

'בנין  את פועלת השנה בראש

ומבאר. שממשיך כפי המלכות',

È‡˜ "L„Á" ,‰p‰c מכווןÏÚ ¿ƒ≈…∆»≈«
.Ï"pk ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿««
eÈ‰ "¯ÙBL L„Áa eÚ˜z"Â¿ƒ¿«…∆»«¿
˙eLcÁ˙‰Â ˙eÎÏn‰ ÔÈaL∆ƒ¿«««¿¿ƒ¿«¿

˙eiÁ‰ האלוקית˙ÈÏÏk‰ «««¿»ƒ
השנה  בראש ולנבראים לעולמות

˙eÎÏn‰ ÔÈa È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈ƒ¿«««¿
¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿ƒ»¿»
Ì„‡‰ Ú˜Bz BaL ,ÏÈ‡ ÏL∆«ƒ∆≈«»»»

,‡˜Âc מצד ולא האיל מעלת משום «¿»
לעיל, כמבואר ÁÎaLעצמו, ÈÙÏ¿ƒ∆¿…«

ÔÈÚ ˙‡ ÏÚÙÏ ‡˜Âc Ì„‡‰»»»«¿»ƒ¿…∆ƒ¿«
BÈ‡ ‰Ê ÁÎÂ .˙eÎÏn‰ ÔÈaƒ¿«««¿¿…«∆≈

BaL ‰ÓLp‰ ˙ÏÚÓ „vÓ כי ƒ««¬««¿»»∆
להם  ויש במחשבה" "עלו הנשמות

מעולם  שהם הנבראים כל על יתרון

כך  משום זה אין »¿Ïaƒ·„,הדיבור,
¯eaÁ „vÓ ‡e‰ ¯wÚ‰ ‡l‡∆»»ƒ»ƒ«ƒ
,‡˜Âc BÙeb ÌÚ Ì„‡‰ ˙ÓLƒ¿«»»»ƒ«¿»
‰NÚ" ÔÈÚ Ba LcÁ˙ Ê‡L∆»ƒ¿«≈ƒ¿««¬∆
Ï"pk ,ÌÈa¯ ÔBLÏ "Ì„‡»»¿«ƒ««

.‰Îe¯‡a«¬»
ŒL‡¯ ˙eÚÈ·˜ ÌÚË e‰ÊÂ¿∆««¿ƒ…
ÏL ÈMM‰ ÌBia ‰M‰«»»««ƒƒ∆

,‡˜Âc ‰‡È¯a‰,האדם בריאת יום «¿ƒ»«¿»
התחלת  יום באלול, בכ"ה ולא

Ê‰הבריאה, ÌBÈa Èk השישי היום ƒ¿∆
ÔBLÏ "‰NÚ" ÔÈÚ LcÁ˙ƒ¿«≈ƒ¿««¬∆¿

,ÌÈa¯ ידי על BÊבריאה ˙eÏlk˙‰L ,˙B¯ÈÙq‰ ÏkÓ ˙eÏlk˙‰ «ƒƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ∆ƒ¿«¿
‰hÓÏ d˙„È¯Èa ˜¯Â ,‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLpa ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»«¿»»¿∆ƒ¿«¿»¿«ƒ¿ƒ»»¿«»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÈÓLb Ûeb ÌÚ ¯aÁ˙‰Ï ‡˜Âc ידי על דווקא «¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¿ƒ∆«¿≈∆
למטה  ‰Lpהירידה ˙ÈlÚ˙Ó¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÈÁ·Ï ‰Ó מכפי ƒ¿«≈«¿»»ƒ¿ƒ»∆¿»≈

הירידה, קודם »»Ï"pkשהיתה
„vÓ ‡e‰ ‰Ê ÏkL) ‰Îe¯‡a«¬»∆»∆ƒ«

,˙eiÓLb‰ L¯L ˙ÏÚÓ כי «¬«…∆««¿ƒ
לגשמיות  יש הדברים, ומקור בשורש

ש"כל  הכלל לפי ביותר, נעלה שורש

יותר" למטה יורד ביותר, )הגבוה
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê ÌÚhnL∆ƒ««∆¿ƒ»ƒ¿
ÏÈ‡ ÏL ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰«¿ƒ»¿»∆«ƒ
ıeÁnL ˙eiÓLb ,‡˜Âc«¿»«¿ƒ∆ƒ

Ì„‡Ï יותר ומקור שורש לה שיש »»»
שמבואר  וכפי עצמו, מהאדם נעלה

לכך  הפנימית הסיבה שזו בחסידות

אף  הצומח ומן החי מן ניזון שהאדם

גבוה  שורשם כי מהם, נעלה שהוא

האדם  ).משורש
˜Á Èk" ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»ƒ…

‰ÊaL ,"‡e‰ Ï‡¯NÈÏ בכך ¿ƒ¿»≈∆»∆
"חוק" המושג את כאן מזכיר שהכתוב

ÈelÚ‰ ¯‡·Ó המיוחד והיתרון ¿…»»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‰ÓLpa ‰NÚpL∆«¬∆«¿»»«¿≈
d˙e¯aÁ˙‰Â ‰hÓÏ d˙„È¯È¿ƒ»»¿«»¿ƒ¿«¿»

,Ûeb‰ ÌÚ לגבי ויתרון עילוי  שהוא ƒ«
לפני  הנשמה של ומצבה מעמדה

למטה, ‰e‡הירידה "˜Á"c¿…
·e˙kL BÓk ,ÔBÊÓ ÔBLÏ48 ¿»¿∆»

ÈwÁ,במשלי  ÌÁÏ ÈÙÈ¯Ë‰«¿ƒ≈ƒ∆∆Àƒ
לי, הקצוב המזון את פרנסני כלומר,

L¯L ˙ÈÁa ‡e‰ "Ï‡¯NÈ"Â¿ƒ¿»≈¿ƒ«…∆
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒ¿«¿»

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁ·a) המידות ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
המלכות, מספירת למעלה העליונות,

לעיל  "Èkכמבואר ·e˙kM ‰Óe ,(«∆»ƒ
‰ÙÒB‰‰ eÈ‰ "Ï‡¯NÈÏ ˜Á…¿ƒ¿»≈«¿«»»
˙ÈÁ·a ‰NÚpL ÈelÚ‰Â¿»ƒ∆«¬»ƒ¿ƒ«

È„ÈŒÏÚ ,"Ï‡¯NÈ" ירידת ƒ¿»≈«¿≈
נעשה  שאז למטה eaÁ‰«ƒ¯הנשמה

הנשמה  Ó‚„a˙של ,Ûeb‰ ÌÚƒ«¿À¿«

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
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ּומּצד  הּגּוף. עם הּנׁשמה את הּמחּבר ְְִִֵֶַַַַַַָָָהּמזֹון

עם  התחּברּותּה עלֿידי ּבּנׁשמה ׁשּנעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהעּלּוי

הּמלכּות, ּבנין את לפעל היא יכֹולה ְְְְִִִֶַַַַָֹהּגּוף,

- הּמאציל מעצמּות עצמי ּתענּוג ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַּולהמׁשי

עלֿידי  היא זֹו והמׁשכה הּמלכּות. ְְְְְִִִֵַַַַַָָּבבחינת

וכּמבאר  ׁשּבראׁשֿהּׁשנה. ׁשּבקּבלתֿעל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּבּטּול

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ּבמאמרי 49ּבארּוכה ְְֲֲֵַַַָָ

והינּו הכּתרה, ׁשל הּבּטּול הּוא ְְְְִֶֶַַַַָָָָֹׁשּבראׁשֿהּׁשנה 

מציאּות), אֹויס ווערט (ער מּמציאּותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַׁשּמתּבּטל 

צּוּויֹו למּלא הכן ׁשעֹומד רק היא מציאּותֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָוכל

מלכּיֹות", לפני "אמרּו הּצּוּוי ּוכמֹו הּקּב"ה, ְְְְִִֶַַַַָָָֻׁשל

עצם  ׁשּמּצד עצמית ּבהזזה הּוא זה ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבּטּול

הּכחֹות  ּבכל ּגם ּפֹועלת זֹו והזזה ְְֲֶֶַַַַָָָָָֹהּנׁשמה,

מעֹורר  הּוא ועלֿידיֿזה עצמּותם. ּבכל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָׁשּניזֹוזים

ּוממׁשי ׁשּלמעלה, ה'עצם' את ער) ְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ(דערנעמט

מעֹורר  וזה הּמאציל, מעצמּות עצמי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַּתענּוג

ּכל  ׁשל ה'עצם' את ּגם דערנעמט) ְְֶֶֶֶֶֶַָָָ(ּדאס

עצם  הּׂשכל, עצם הּתענּוג, עצם ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַהּספירֹות,

ּומעׂשה, ּדּבּור מחׁשבה ׁשל לעצם ועד ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָהּמּדֹות,

ענין  "להבין ּדּבּורֿהּמתחיל ּבּסּדּור ְְְְִִִִִַַַַַָָֹּכּמבאר

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּכּונת עלּֿפי ׁשֹופר ְִִֵַַַַַַַָָּתקיעת

.50ז"ל"

רּבֹותינּוe‰ÊÂז) ואמרּו ׁשֹופר", ּבחדׁש "ּתקעּו ¿∆ְְְִֵֶַַָָֹ

ׁשּפרּו51ז"ל  מעׂשיכם, ְְֲֵֶַַַ"חּדׁשּו

ׁשּמּצד  הינּו מעׂשיכם" "חּדׁשּו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַמעׂשיכם".

חּיּות  אצלֹו נע ׂשית ּבראׁשֿהּׁשנה ְְֲֵֶַַַַַַָָָֹֹהּקּבלתֿעל

ו"ׁשּפרּו הּׁשנה. ּכל ּבמׁש ּומצֹות ּבתֹורה ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָחדׁשה

ׁשּיהיּו ׁשּלֹו הּמעׂשים את ׁשּיׁשּפר הינּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַמעׂשיכם"

ּב"ׁשּפרּו" הּפנימי והּפרּוׁש כּו'. טֹובים' ְְְְֲִִִִֵַַַַ'מעׂשים

ׁשפר" "אמרי מּלׁשֹון ּופרּוׁש52הּוא ּתענּוג, - ְְֲִִֵֵֶֶַ

ׁשּלֹו טֹובים' ׁשה'ּמעׂשים הינּו מעׂשיכם" ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַ"ׁשּפרּו

וכּנ"ל  ּתענּוג. מּתֹו יהיּו ּבתֹורהּֿומצֹות, ְְְְֲִִִֵֶַַַָׁשעֹוסק
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ואילך.)49 6 ס"ע תש"ג ואילך. 11 ע' תש"ב ואילך. 2 ע' תש"א סה"מ ואילך.)50ראה ג עה"פ.)51רמד, תהלים מדרש

ו. פכ"ט, ויק"ר השביעי). בחודש (פיסקא כג פיסקא כהנא דרב כא.)52פסיקתא מט, ויחי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBÊn‰ כפשוטו ‰Ûebהגשמי ÌÚ ‰ÓLp‰ ˙‡ ¯aÁn‰ חיבור ולכן «»«¿«≈∆«¿»»ƒ«

לישראל". ומזון) (אוכל "חק נקרא זה

,Ûeb‰ ÌÚ d˙e¯aÁ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÓLpa ‰NÚpL ÈelÚ‰ „vÓeƒ«»ƒ∆«¬»«¿»»«¿≈ƒ¿«¿»ƒ«
באריכות, לעיל ‰eÎÏn˙כמבואר ÔÈa ˙‡ ÏÚÙÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ בראש ¿»ƒƒ¿…∆ƒ¿«««¿

גילוי CÈLÓ‰Ïeהשנה, לידי להביא ¿«¿ƒ
˙eÓˆÚÓ ÈÓˆÚ ‚eÚz«¬«¿ƒ≈«¿

ÏÈˆ‡n‰ בחסידות כמבואר ««¬ƒ
לברוא  האלוקי הרצון שהתעוררות

נובעת  חיות להם ולהשפיע עולמות

יש, הבורא ומהות שבעצמות מכך

ונשמות  מהעולמות תענוג כביכול,

את  ומגלות הממשיכות הן ישראל

- עצמי' »ÈÁ·aƒ¿ƒ˙"התענוג
˙eÎÏn‰ ונמשכת יורדת שדרכה ««¿

‰È‡למטה.החיות  BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ
ÏÚŒ˙Ïa˜aL Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒ∆¿«»«…

‰M‰ŒL‡¯aL את המעורר שהוא ∆¿…«»»
לאחר  לעולמות להשפיע הרצון

ונסתלק. עלה החולפת השנה שבסיום

È¯Ó‡Óa ‰Îe¯‡a ¯‡·nÎÂ¿«¿…»«¬»¿«¬»≈
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î49 «¿

Ïeha‰ ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»«ƒ
,‰¯zÎ‰ ÏL הכתרת שבעת כשם ∆«¿»»

אליו  מתבטלים העם בני המלך

השנה  בראש כך מלכותו, את ומקבלים

הקדושֿ את מכתירים בשנה שנה מידי

על  העולם על למלך מחדש ברוךֿהוא

וקבלת  לאלקות האדם של הביטול ידי

שמים  מלכות Ïha˙nLעול eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«≈
Ë¯ÚÂÂהאדם  ¯Ú) B˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ∆∆¿

˙e‡ÈˆÓ ÒÈB‡ מלהיות חדל הוא ¿ƒ
משלו  רצונות עם ÏÎÂמציאות, ,(¿»

„ÓBÚL ˜¯ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ«∆≈
,‰"aw‰ ÏL BÈeeˆ ‡lÓÏ ÔÎ‰»≈¿«≈ƒ∆«»»
ÈÙÏ e¯Ó‡" Èeev‰ BÓÎe¿«ƒƒ¿¿»«

‰Ê ÏehaL ,"˙BiÎÏÓ ביטול «¿À∆ƒ∆
ציווי  כל למלא נכונות עם במציאות

הקדושֿברוךֿהוא  ÊÊ‰a‰של ‡e‰«¬»»
˙ÈÓˆÚ בעצם שנוגע ביטול «¿ƒ

האדם  של ו'מטלטל'המציאות ו'מזיז'

והיא  לגמרי »vnL∆ƒ„'הזזה'אותה
BÊ ‰ÊÊ‰Â ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»«¬»»

˙ÏÚBt לה ÏÎaהשפעה יש Ìb ∆∆«¿»

Ì˙eÓˆÚ ÏÎa ÌÈÊBÊÈpL ˙BÁk‰ נשאר לא הנפש בכוחות פרט ושום «…∆ƒƒ¿»«¿»
בעצם ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שהיה.כפי  היא וה'הזזה' מוחלט הוא הביטול שבאדם ¿«¿≈∆

הפרטים ובכל Ú¯מהותו ËÓÚ¯Ú„) ¯¯BÚÓ ‡e‰'ו'תופס ‡˙'נוגע' ( ¿≈∆¿∆¿∆∆
˙eÓˆÚÓ ÈÓˆÚ ‚eÚz CÈLÓÓe ,‰ÏÚÓlL 'ÌˆÚ'‰»∆∆∆¿«¿»«¿ƒ«¬«¿ƒ≈«¿

‰ÊÂ ,ÏÈˆ‡n‰ התענוג התעוררות ««¬ƒ¿∆
(Ò‡cהעצמי ¯¯BÚÓ¿≈»

'ÌˆÚ'‰ ˙‡ Ìb (ËÓÚ¯Ú„∆¿∆¿«∆»∆∆
,˙B¯ÈÙq‰ Ïk ÏL בדוגמת ∆»«¿ƒ

האדם  של הנפש בעצם ה'הזזה'

שמוסיף  וכפי הכוחות, כל על שפועלת

ÌˆÚומפרט, ,‚eÚz‰ ÌˆÚ∆∆««¬∆∆
„ÚÂ ,˙Bcn‰ ÌˆÚ ,ÏÎO‰«≈∆∆∆«ƒ¿«
¯eac ‰·LÁÓ ÏL ÌˆÚÏ¿∆∆∆«¬»»ƒ
¯ecqa ¯‡·nk ,‰NÚÓe«¬∆«¿…»«ƒ
ÔÈÚ ÔÈ·‰Ï" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ¿»ƒƒ¿«
˙ek ÈtŒÏÚ ¯ÙBL ˙ÚÈ˜z¿ƒ«»«ƒ«»«

"Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰50. «««≈
L„Áa eÚ˜z" e‰ÊÂ (Ê¿∆ƒ¿«…∆
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"¯ÙBL»¿»¿«≈

Ï"Ê51 המילים שאת במדרש

לדרוש  יש ו"שופר" "בחודש"

e¯tL ,ÌÎÈNÚÓ eLcÁ"«¿«¬≈∆«¿
."ÌÎÈNÚÓ השנה בראש כלומר, «¬≈∆

של  מעשים ולשפר לחדש הזמן הוא

יותר  ובמשמעות ומצוות, תורה

‰eÈפנימית, "ÌÎÈNÚÓ eLcÁ"«¿«¬≈∆«¿
ÏÚŒ˙Ïaw‰ „vnL והביטול ∆ƒ«««»«…

שעניינה M‰ŒL‡¯a‰לאלוקות ¿…«»»
באריכ  לעיל ≈¬»ÈNÚ˙ות נתבאר

‰¯B˙a ‰L„Á ˙eiÁ BÏˆ‡∆¿«¬»»¿»
.‰M‰ Ïk CLÓa ˙BˆÓeƒ¿¿∆∆»«»»
eÈ‰ "ÌÎÈNÚÓ e¯tL"Â¿«¿«¬≈∆«¿
BlL ÌÈNÚn‰ ˙‡ ¯tLiL∆¿«≈∆««¬ƒ∆
'ÌÈ·BË ÌÈNÚÓ' eÈ‰iL∆ƒ¿«¬ƒƒ

‰ÈÓÈtומשופרים  Le¯t‰Â .'eÎ¿«≈«¿ƒƒ
ÔBLlÓ ‡e‰ "e¯tL"a הכתוב ¿«¿ƒ¿

לנפתלי אבינו יעקב ≈¿È¯Ó‡"ƒבברכת
"¯ÙL52Le¯Ùe ,‚eÚz - ∆∆«¬≈

eÈ‰ "ÌÎÈNÚÓ e¯tL"«¿«¬≈∆«¿
BlL 'ÌÈ·BË ÌÈNÚn'‰L∆««¬ƒƒ∆
eÈ‰È ,˙BˆÓeŒ‰¯B˙a ˜ÒBÚL∆≈¿»ƒ¿ƒ¿
אלא  וביטול קבלתֿעול מתוך רק לא

vnL„גם Ï"pÎÂ .‚eÚz CBzÓƒ«¬¿««∆ƒ«
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יז h"kyz'd ,dpydÎy`xc 'a mei

ּתענּוג  נמׁש ּבראׁשֿהּׁשנה הּקּבלתֿעל ְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹֹׁשּמּצד

הּוא  ׁשּלֹו הּתֹורהּֿומצֹות עסק ׁשּלכן הּכחֹות, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבכל

ׁשּכפי  ּפֹועלים ועלֿידיֿזה כּו'. ּובהּדּור ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַּבתענּוג

ּגם  נעׂשה ּכן למּטה, ּפֹוסקים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּבניֿיׂשראל

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר אֹומר 53למעלה, ׁשהּקּב"ה ְְְֲֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשל  ּביתּֿדין אצל נל ואּתם אני הּׁשרת: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָלמלאכי

הּקּב"ה  ואז ראׁשֿהּׁשנה, אימתי לידע ְֵֵַַַַַָָָָָָָֹמּטה,

ּדין  מּכּסא עֹולה הּוא ּומּיד ּדין, ּכּסא על ִִִִִִֵֵֵֶַָיֹוׁשב

רחמים  ּכּסא על קדֹוׁשי 54ויֹוׁשב מאמר וידּוע , ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָ

מחסד,55עליֹון  יֹותר ּבעמק הּוא הרחמים ׁשענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

מּקו  להיֹותֹו ּכלל, הגּבלֹות אין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָׁשּברחמים

הּתקיעה  עלֿידי נעׂשה זה וענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהאמצעי.

הּקּב"ה  נזּכר ׁשעלֿידיֿזה איל, ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשֹופר

לזרעֹו יצחק ועקדת יצחק, ׁשל אילֹו על ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָּכביכֹול

ּתזּכר  ּברחמים אחד 41הּיֹום לכל ׁשּמזּכירים , ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹ

ּדעקידת  המסירּותֿנפׁש זכּות את מּיׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָואחת

אחד  ּבכל י ׁשנֹו המסירּותֿנפׁש ענין ּכי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָיצחק,

הּזקן  אדמֹו"ר ּוכמאמר מּיׂשראל, ׁשּכל 56ואחת ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ

יכֹול אחד  ואינֹו רֹוצה אינֹו מּיׂשראל ואחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָ

יׁשנֹו זה ׁשענין מאלק ּות, חסֿוׁשלֹום נפרד ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹלהיֹות

הרמּב"ם  וכפסקּֿדין מּיׂשראל, ואחת אחד 57ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

מצותֿ קּיּום על אֹותֹו לכּפֹות ׁשּצרי מי ְְִִִִִֶֶַַַָׁשּגם

לקּים  הּוא ּגם רֹוצה ּפנימה ּבנפׁשֹו הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָעׂשה,

ואחת  אחד לכל מזּכירין ולכן הּקּב"ה, רצֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאת

רחמים, ׁשל ּובאפן יצחק, עקדת את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹמּיׂשראל

ּבלי  נחלה ּכּנ"ל, ּכלל הגּבלֹות ּבזה ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשאין

ּכל 58מצרים  מּלמעלה נמׁשכֹות ועלֿידיֿזה . ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָ

ּבלי  מפלגה הרחבה ׁשל ּבאפן ְְְְְִֶֶַַַָָָָָֹֻההׁשּפעֹות

הּמינים  מּׁשבעת ׁשהם ּבּכּורים ּוכמֹו ְְְִִִִִִֵֶַַַָהגּבלֹות,

יׂשראל  ארץ נׁשּתּבחה ׁשּבהם ּובׁשבעת 59ּדוקא , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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יד.)53 פ"ב, שם.)54דב"ר ופסיקתא קסט.)55ויק"ר ע' קנט. ע' הצ"צ אדמו"ר תל. ע' אדה"ז אדמו"ר )56אג"ק אג"ק ראה

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (הועתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום" ב"היום (הועתק שפד ע' ח"ד גירושין )57מהוריי"צ הל'

סע"א.)58ספ"ב. קיח, ב.)59שבת כו, תבוא ופירש"י ספרי ב. פד, מנחות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÁk‰ ÏÎa ‚eÚz CLÓ ‰M‰ŒL‡¯a ÏÚŒ˙Ïaw‰,הפרטיים ««»«…¿…«»»ƒ¿»«¬¿»«…

.'eÎ ¯ec‰·e ‚eÚ˙a ‡e‰ BlL ˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ÔÎlL∆»≈≈∆«»ƒ¿∆¿«¬¿ƒ
ÌÈ˜ÒBt Ï‡¯NÈŒÈaL ÈÙkL ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ומתנהגים ¿«¿≈∆¬ƒ∆¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ

‰ÏÚÓÏ Ìb ‰NÚ Ôk ,‰hÓÏ מתוך ומצות בתורה ישראל בני ועבודת ¿«»≈«¬»«¿«¿»
למעלה, התענוג את מעוררת תענוג

של  דין שפסק שמצינו וכמו כביכול,

למעלה, קובע למטה ישראל בני

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe53 ¿«¬««≈
‡ÓB¯במדרש  ‰"aw‰L∆«»»≈

Ìz‡Â È‡ :˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓÏ¿«¿¬≈«»≈¬ƒ¿«∆
,‰hÓ ÏL ÔÈcŒ˙Èa Ïˆ‡ CÏ≈≈≈∆≈ƒ∆«»
,‰M‰ŒL‡¯ È˙ÓÈ‡ Ú„ÈÏ≈«≈»«…«»»

Ê‡Â ידי על השנה כראש שנקבע ביום ¿»
מטה, של דין LBÈ·בית ‰"aw‰«»»≈

„iÓe ,ÔÈc ‡qk ÏÚ לאחר «ƒ≈ƒƒ»
דין, כסא על ÏBÚ‰שמתיישב ‡e‰∆

‡qk ÏÚ ·LBÈÂ ÔÈc ‡qkÓƒƒ≈ƒ¿≈«ƒ≈
ÌÈÓÁ¯54¯Ó‡Ó Úe„ÈÂ , «¬ƒ¿»««¬«

Ú ÈLB„˜ÔBÈÏ55 ידי על שנמסר ¿≈∆¿
שאחרי  לאימרה ביחס נשיאינו, רבותינו

סדר  כי מתעשרים, וכד' שריפה

תפארת, גבורה חסד, הוא הספירות

ולכן  הרחמים. מידת היא ותפארת

הגבורה, במידת באדם נהגו לאחר

בו  שינהגו העת הגיעה ליצלן, רחמנא

הרחמים  ‰¯ÌÈÓÁבמידת ÔÈÚL∆ƒ¿«»«¬ƒ
הגבורה  מידת אחרי ‰e‡שבא

„ÒÁÓ ¯˙BÈ ˜ÓÚa מידת שלפני ¿…∆≈≈∆∆
לחסד ÌÈÓÁ¯aLהגבורה, בניגוד ∆¿«¬ƒ

B˙BÈ‰Ï ,ÏÏk ˙BÏa‚‰ ÔÈ‡≈«¿»¿»ƒ¿
ÈÚˆÓ‡‰ ÂwÓ תוקף בו שיש ƒ«»∆¿»ƒ

שבקו  חסד גם משלב הוא (כי מיוחד

השמאל). שמצד גבורה וגם הימין

‰Ê ÔÈÚÂ מידת התעוררות של ¿ƒ¿»∆
השנה  בראש ŒÏÚהרחמים ‰NÚ«¬»«

,ÏÈ‡ ÏL ¯ÙBLa ‰ÚÈ˜z‰ È„È¿≈«¿ƒ»¿»∆«ƒ
‰"aw‰ ¯kÊ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»«»»
˜ÁˆÈ ÏL BÏÈ‡ ÏÚ ÏBÎÈ·kƒ¿»«≈∆ƒ¿»
יצחק  תמורת המוריה הר על שהוקרב

מלאך  ובא המזבח גבי על כבר שנעקד

אל  ידך תשלח "אל לאברהם ואמר

עקידת  את מזכיר האיל ולכן בקרניו בסבך נאחז איל ראה אברהם ואז הנער"

השנה  ראש בתפילת שאומרים וכפי רחמים, ומעורר ÁˆÈ˜יצחק ˙„˜ÚÂ"«¬≈«ƒ¿»
"¯kÊz ÌÈÓÁ¯a ÌBi‰ BÚ¯ÊÏ41˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌÈ¯ÈkÊnL , ¿«¿«¿«¬ƒƒ¿…∆«¿ƒƒ¿»∆»¿««

,˜ÁˆÈ ˙„È˜Úc LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ ˙eÎÊ ˙‡ Ï‡¯NiÓ,כלומר ƒƒ¿»≈∆¿«¿ƒ∆∆«¬≈«ƒ¿»
הדורות  בכל מישראל ואחד אחד לכל עומדת העקידה ÔÈÚזכות Èkƒƒ¿«

LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ הביטול «¿ƒ∆∆
בכל  לאלוקות המוחלטת וההתמסרות

ויצחק BLÈמחיר  באברהם רק לא ∆¿
Á‡Â˙אלא  „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿««

¯"BÓ„‡ ¯Ó‡ÓÎe ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿«¬««¿
Ô˜f‰56„Á‡Â „Á‡ ÏkL «»≈∆»∆»¿∆»

BÈ‡Â ‰ˆB¯ BÈ‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈∆¿≈
ÌBÏLÂŒÒÁ „¯Ù ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÏÎa BLÈ ‰Ê ÔÈÚL ,˙e˜Ï‡Ó≈¡…∆ƒ¿»∆∆¿¿»
,Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â „Á‡∆»¿««ƒƒ¿»≈

Ì"aÓ¯‰ ÔÈcŒ˜ÒÙÎÂ57ÌbL ¿ƒ¿«ƒ»«¿«∆«
ÏÚ B˙B‡ ˙BtÎÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ¿«

‰NÚŒ˙ÂˆÓ Ìei˜ מצידו והוא ƒƒ¿«¬≈
המצוה, את לעשות רוצה שאיננו טוען

‰p‰ כי היא BLÙaהאמת ƒ≈¿«¿
Ìb ‰ˆB¯ ‰ÓÈt אפילו‡e‰ ¿ƒ»∆«

,‰"aw‰ ÔBˆ¯ ˙‡ Ìi˜Ï ומשום ¿«≈∆¿«»»
גט  לתת החייב כי הרמב"ם פוסק כך

אם  גם רוצה, שאינו ואומר לאשתו

עליו  שכופים לאחר מסכים הוא

זאת  שעשה נחשב זה הרי להסכים,

יהודי  כל של האמיתי הרצון כי ברצון,

ה', מצוות את לקיים ≈«¿ÔÎÏÂהוא
˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»∆»¿««
,˜ÁˆÈ ˙„˜Ú ˙‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆¬≈«ƒ¿»
‰Êa ÔÈ‡L ,ÌÈÓÁ¯ ÏL ÔÙ‡·e¿…∆∆«¬ƒ∆≈»∆

,Ï"pk ÏÏk ˙BÏa‚‰ כמאמר «¿»¿»««
הקדושֿברוךֿ הבטחת על ז"ל חכמינו

וקדמה  ימה "ופרצת אבינו ליעקב הוא

שהכוונה  ונגבה" ÈÏaוצפונה ‰ÏÁ«¬»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓ58.גבולות ŒÈ„ÈŒÏÚÂללא ¿»ƒ¿«¿≈

‰Ê מידת מהתעוררות כתוצאה ∆
Ïkהרחמים  ‰ÏÚÓlÓ ˙BÎLÓƒ¿»ƒ¿«¿»»

‰·Á¯‰ ÏL ÔÙ‡a ˙BÚtL‰‰««¿»¿…∆∆«¿»»
BÓÎe ,˙BÏa‚‰ ÈÏa ‰‚ÏÙÓÀ¿»»¿ƒ«¿»¿
˙Ú·MÓ Ì‰L ÌÈ¯ekaƒƒ∆≈ƒƒ¿«
Ì‰aL ‡˜Âc ÌÈÈn‰«ƒƒ«¿»∆»∆

Ï‡¯NÈ ı¯‡ ‰ÁazL59‡Ùeb el‡ ÌÈÈÓ ˙Ú·L·e עצמם,, ƒ¿«¿»∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ≈»
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epbgיח meil dqka xtey ycega erwz

הּמבחר  מן הם הּבּכּורים הרי ּגּופא, אּלּו ְֲִִִִִֵֵֵַַָָֻמינים

טֹובה 60ּדוקא  וחתימה ּכתיבה ׁשּתהיה והינּו, . ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

הן  והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב ּומתּוקה טֹובה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָלׁשנה

והן  הּתֹורהּֿומצֹות, ּבעסק הרּוחנּיים ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָּבענינים

יהיה  זה וכל ּומזֹוני, חּיי ּבבני הּגׁשמּיים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבענינים

ׁשל  ּובאפן ּובהרחבה, רויחי ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹּבאפן

עֹולם,61"ּופרצּת" ׁשל ּגדרֹו יפרץ אׁשר עד , ְְְֲִֶֶַַַָָָֻ

לפנינּו הּפֹורץ מׁשיחא 62ויעלה מלּכא ּדא ,63, ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

ּדידן. ּבעגלא מּמׁש, ּבקרֹוב ויגאלנּו ְְְֲִִֵַַָָָָָָָיבֹוא
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ה"ג.)60 פ"ב ביכורים הל' רמב"ם מ"ג. פ"א ביכורים יד.)61ראה כח, יג.)62ויצא ב, מיכה יד )63ע"פ פפ"ה, ב"ר

ספס"ג. בראשית אגדת שם. וברש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˜Âc ¯Á·n‰ ÔÓ Ì‰ ÌÈ¯eka‰ È¯‰60 מסמל והמובחר והמשובח ¬≈«ƒƒ≈ƒ«À¿»«¿»

גבולות. ללא השפע ¿»¿eÈ‰Â,את
של  הפשוטה המעשית המשמעות

היא  È˙k·‰הדברים ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»
‰·BË ‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»¿»»»
‰‡¯p‰ ·BËa ‰˜e˙Óe¿»¿«ƒ¿∆

,‰Ï‚p‰Â בגלוי נראה שגם בטוב ¿«ƒ¿∆
‰¯ÌÈiÁeלעינינו  ÌÈÈÚa Ô‰≈»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ

Ô‰Â ,˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰ ˜ÒÚa¿≈∆«»ƒ¿¿≈
È·a ÌÈiÓLb‰ ÌÈÈÚa ילדים »ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿»≈

ÈiÁ בריאותÈBÊÓe,פרנסהÏÎÂ «≈¿≈¿»
ÈÁÈÂ¯ ÏL ÔÙ‡a ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆¿…∆∆¿ƒ≈

בצמצום  ולא "zˆ¯Ùe"בריוח ÏL ÔÙ‡·e ,‰·Á¯‰·e61 זה שעל ¿«¿»»¿…∆∆»«¿»
מצרים" בלי "נחלה לעיל, כנזכר נאמר,

גבולות, ללא שפע ‡L¯היינו „Ú«¬∆
,ÌÏBÚ ÏL B¯„b ı¯ÙÈ ויתבטלו À¿«ƒ¿∆»

המציאות  של והגדרים ההגבלות

eÈÙÏ ı¯Bt‰ ‰ÏÚÈÂ62, כלשון ¿«¬∆«≈¿»≈
הפורץ  "עלה מיכה בנבואת הכתוב

וה"פורץ" kÏÓ‡לפניהם", ‡c»«¿»
‡ÁÈLÓ63, המשיח מלך B·È‡זה ¿ƒ»»

‡Ï‚Úa ,LnÓ ·B¯˜a eÏ‡‚ÈÂ¿ƒ¿»≈¿»«»«¬»»
לפי Ô„Ècבמהירות  מהר שלנו, ƒ»

שלנו. המושגים
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc - dlirn(iriax meil)

,oick oxyir m` epl wtqy ux`d mr ly zexit mdy ,i`ncd
älçäå,odkl zpzipe dqird on zyxtend -íéøekéaäå- §©©¨§©¦¦

,odkl mipzipe mipind zrayn miyxtendïéôøèöîel` lkíò äæ ¦§¨§¦¤¦
,øBñàì äædid `le oileg ly dqir jezl mdn xe`y ltp m` oebke ¤¤¡

k cgi mleka did la` ,dvngl ick mdn cg`advngl ic
,mixfl dlik`a zxq`p ,devnigeLîBçä úà ïäéìò áéiçìexfl - §©¥£¥¤¤©¤

mewn lkn ,dhext dey mdn cg`a did `l m` s`y ,mdn lk`y
lr yneg siqedl aiig cgi mleka dhext miey cgi mlek eid m`
yxetn ,mitxhvny mrhde ,dnexz lk`y xf oick einelyz
lk mda mibdepe ,dnexz miiexw el` lky meyn `edy `xnba

.dnexza zebdepd zekldd
:df mr df mixeqi` sexiva sqep oic dpynd zcnlníéìebétä ìk̈©¦¦

xihwdl e` lek`l mdizeceara aygy zepaxwd ipin lk ly
,mpnfl ueg mdnäæ íò äæ ïéôøèöîz` zxk aiigl zifk xeriyl ¦§¨§¦¤¦¤

,bbeya lke`l z`hg e` cifna mdn lkeg`dåokíéøúBpä ìk §¨©¨¦
,mzlik` onf xg`l mxyan xzepy zepaxwd lknyäæ ïéôøèöî¦§¨§¦¤

äæ íò.mdn lke`d z` z` aiigl zifk xeriyl ¦¤

àøîâ
dpyna miiepnd mixacd mitxhvny mrhd edn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .da zexkfpd zekldlàîòè éàîmrhd edn - ©©£¨
oileg xeq`l dpyna epnpy mixacd lk cgi mitxhvny jkl
yneg aeig ixdy ,ynega mlke`d xf aiigl e` mda eaxrzpy
s`e ,dnexz mpi` mixekiae dlge ,dnexza `l` dxeza xn`p `l
mi`pz zrc dpyi `ld ,mda eaxrzpy oileg xeq`l oiprl
xzid xeq`l cgi mitxhvn mipey mixeqi` oi`y zxaeqd

:`xnbd zvxzn .ea eaxrzpyeälekmiiepnd mixacd lk - §
,dpynaäîeøz eøwéàoky ,dnexz miiexwy dxeza ep`vn -éab ¦§§¨©¥

áéúk älçda xn`p -(k eh xacna)eîéøz älç íëéúBñéøò úéLàø' ©¨§¦¥¦£¦¥¤©¨¨¦

'äîeøúoke ,dnexz dziy`xn enixz mkzqir z` eyelzyk - §¨
àéðúc ,äîeøz eøwéà énð íéøekéa éab`ziixaa epipyy enk - ©¥¦¦©¦¦§§¨§©§¨

weqta xn`py dn eyxcy(fi ai mixac),'Eãé úîeøúe'yelà §©¨¤¥
díéøekéaweqta ci oeyl mz`ada dxn`py meyn jk miiexwy ¦¦

(c ek my):`xnbd dtiqen .'LcIn `pHd odMd gwle' ,ðéà ìáàC- §¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤£¨¦¨
xyrn znexze dnexz mdy ,dpyna miiepnd mixacd x`y la`

,i`nc ly xyrn znexzeàëéøö àìmda cenll epl jxev oi` - Ÿ§¦¨
miiexw mnvr md ixdy `ed heyt xacy ,cgi mitxhvny weqtn

.dnexz
el` mixac lk mitxhvny dpynd dxn`y dn x`azp jkae
dnexz miiexw el` lky meyny ,mda eaxrzpy oileg xeq`l
mlke`d xfd z` aiigl mitxhvn oke ,cg` xeqi`k mlek miaeyg
yxetny enk ,mlke`d xfl yneg aeig bdep mlekay ,yneg

.dnexza dxeza

äðùî
dfn df mipeyd mixeqi` ipin sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

:cgiúBìéápä ìkdnk ly,ezny miig ilraBæ íò Bæ úBôøèöî ¨©§¥¦§¨§¦
zlik`ay e`l lr zewln mlke`d z` aiigl ,zifk xeriyl

,dliapäæ íò äæ ïéôøèöî íéö÷Mä ìëåaiigl zifk xeriyl §¨©§¨¦¦§¨§¦¤¦¤
.uxy zlik` ly e`l meyn mlke`d z` zewln

àøîâ
dpynd ixac m` miwlegd mi`xen`d zehiy d`ian `xnbd
m`e ,zelapd ipin lka miwqer cgi zelap dnk mitxhvny
xeriyl `ny e` ,mzlik`ay e`ld xeqi` xeriyl mb mitxhvn

:cala mz`neháø øîà̈©©
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המשך ביאור למט' מעילה ליום רביעי עמ' ב



יט

zay ,jlie zyxt zay .c"qa
h"kyz'd ,ixyz 'e ,daeyz

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰·eLאלקי הוי' עד וידּועים 1יׂשראל , »ְֱֲִִִֵֶַָָָֹ

"ׁשּובה  ּׁשּכתּוב מה ּבזה, ִִֶֶַַָָָהּדּיּוקים

ּדוקא  ׁשם 2יׂשראל" הּוא יׂשראל הרי יעקב, ולא , ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָֹֹ

ורק  יעקב, ּבׁשם נקרא היה ׁשּבתחילה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּמעלה,

מּלׁשֹון  יׂשראל, ּבׁשם נקרא רב זמן מׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָאחרי

וּתּוכל" אנׁשים ועם אלקים עם ׂשרית והרי 3"ּכי , ְֱֲֲִִִִִִֵַַָָָָֹ

נמּוכֹות  ּבמדרגֹות לכאֹורה ׁשּי הּתׁשּובה ְְְְְְִִֵַַַַָָָענין

יׂשראל" "ׁשּובה אֹומרֹו מהּו ואםּֿכן ְְְְִִֵֵַַָָָּדוקא,

להבין  צרי ּגם הוי'4ּדוקא. "עד ּׁשּכתּוב מה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָ

"ׁשּובה  הוהֿליּהֿלמימר ּדלכאֹורה ,"ְְְֱִֵֵֶַַָָָֹאלקי

'iedlצרי וגם "עד". לׁשֹון ּומהּו ,"אלקי ©£¨¨ְְֱִֶַַַָֹ

ּבּספרים  ּׁשּכתּוב מה ּב'אּגרת 5להבין, והּובא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ

הּזקן  לאדמֹו"ר הּוא 6הּתׁשּובה' ׁש"ּׁשּבת" ְְֵֶַַַַָָָָ

ענין  ּדלכאֹורה מּובן, ואינֹו "ּתׁשב", ְְְְִִִֵֵַָָָאֹותּיֹות

יׁשנם  ׁשאז החֹול, ּבימי יֹותר ׁשּי ְְִֵֵֶֶַַַָָָָהּתׁשּובה

ענין  יֹותר ׁשּי ולכן ּדחל', 'עּובדין ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹהענינים

הּתׁשּובה  ענין מתיחס ּומּדּוע כּו', ּפגם ְְְְִִֵֶַַַַַָָׁשל

ּדמּזה  מּובן, אינֹו ּוביֹותר ּדוקא. ְְְְִֵֵֶַַָָָלׁשּבת

מּובן  "ּתׁשב", אֹותּיֹות הּוא ׁש"ׁשּבת" ְִִֵֶֶַָָָׁשאֹומרים

ּבֹו, ּפרטי ענין רק אינּה ׁשּבׁשּבת ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהּתׁשּובה

יֹום  ׁשל הּפנימי ּתכנֹו הּוא ׁשּתׁשּובה ְְְִִֶֶֶַָָָאּלא

אמּתית  על מֹורה ּבלׁשֹוןֿהּקדׁש נקרא ׁשּבֹו ּדבר ּכל ׁשל ׁשמֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהּׁשּבת,

הּדבר  מּובן 7ּתכן "ּתׁשב", אֹותּיֹות  "ׁשּבת" ּבׁשם נקרא הּׁשּבת ׁשּיֹום וכיון , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

הּׁשּיכּות  מהי להבין וצרי הּתׁשּובה. ענין הּוא הּׁשּבת יֹום ׁשל האמּתי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשּתכנֹו

הּתׁשּובה. לענין הּׁשּבת יֹום ְְְִֶַַַַָָׁשל

ּבלק Ô·eÈÂב) ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי הּמבאר ו'יׂשראל'8עלּֿפי ׁש'יעקב' ¿»ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ

הּזמן  ׁשּבענין ּדכׁשם והינּו, הּׁשּבת. ויֹום החֹול ימֹות ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָהּואֿענין
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ב.)1 יד, א'תצז.)2הושע ע' שובה לשבת דרושים כט.)3אוה"ת לב, ב.)4וישלח סו, שובה לשבת דרושים תורת )5לקו"ת

ספכ"ב. לב"ר תואר יפה בסופו. למהרנ"ש פ"א.)7פ"י.)6נתן שעהיוה"א תניא ואילך. סע"ב ד, להה"מ תורה אור ראה

א.)8 עב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תשובה', 'שבת של ההפטרה את הפותח הפסוק וזה הושע, בנבואת נאמר

הכיפורים: ליום השנה ראש שבין השבת

EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL1,‰Êa ÌÈ˜eic‰ ÌÈÚe„ÈÂ , »ƒ¿»≈«¬»»¡…∆ƒƒ«ƒƒ»∆
הכתוב, בלשון דיוקים על המבוססות זה בפסוק e˙kM·השאלות ‰Ó«∆»

‡˜Âc "Ï‡¯NÈ ‰·eL"2‡ÏÂ , »ƒ¿»≈«¿»¿…
,·˜ÚÈ קריאה על שמדובר מאחר כי «¬…

מופנית  שאליו שהאדם מובן לתשובה,

ואםֿ נחות, רוחני במצב נמצא הקריאה

"שובה  נאמר מדוע להתפלא יש כן

יעקב" "שובה ולא ≈¬‰¯Èישראל"
,‰ÏÚn‰ ÌL ‡e‰ Ï‡¯NÈ שם ƒ¿»≈≈««¬»

שהתעלה  לאחר אבינו ליעקב שניתן

יעקב ÏÈÁ˙aL‰בדרגה כשנולד ∆ƒ¿ƒ»
ÚÈ˜·,אבינו  ÌLa ‡¯˜ ‰È‰»»ƒ¿»¿≈«¬…

·¯ ÔÓÊ CLÓ È¯Á‡ ˜¯Â שנים ¿««¬≈∆∆¿««
מכן לאחר ÌLaרבות ‡¯˜ƒ¿»¿≈

˙È¯N Èk" ÔBLlÓ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»
וגדולה  שררה ‡ÌÈ˜Ïלשון ÌÚƒ¡…ƒ

"ÏÎezÂ ÌÈL‡ ÌÚÂ3È¯‰Â , ¿ƒ¬»ƒ«»«¬≈
‰¯B‡ÎÏ CiL ‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»ƒ¿»

‡˜Âc ˙BÎeÓ ˙B‚¯„Óa שעל ¿«¿≈¿«¿»
עקב  מלשון "יעקב" השם מורה זה

האדם, בגוף ביותר הנמוך החלק שהוא

מורה  זה שעל שררה של במצב ולא

"ישראל", e‰Óהשם ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«
B¯ÓB‡ כשהכתוב כאן, נאמר מדוע ¿

תשובה, על «"eL·‰מדבר
?‡˜Âc "Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb4·e˙kM ‰Ó «»ƒ¿»ƒ«∆»
‰¯B‡ÎÏc ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú"«¬»»¡…∆¿ƒ¿»

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰– לו היה «»≈¿≈«
לומר  – ÈÂ‰Ï'לפסוק ‰·eL"»«¬»»

"EÈ˜Ï‡ התרחק שחטא מי שהרי ¡…∆
ה', אל לשוב ועליו פירוש e‰Óeמה' «

"Ú„"?ומשמעות ÔBLÏ¿«
·e˙kM ‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«∆»

ÌÈ¯Ùqa5˙¯b‡'a ‡·e‰Â «¿»ƒ¿»¿ƒ∆∆
'‰·eLz‰ התניא שבספר «¿»

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Ï6"˙aM"L »«¿«»≈∆«»
,"·Lz" ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ומכאן ƒ»≈

לתשובה  מיוחדת שייכות יש שלשבת

ÔÈÚ ‰¯B‡ÎÏc ,Ô·eÓ BÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿«

Ê‡L ,ÏBÁ‰ ÈÓÈa ¯˙BÈ CiL ‰·eLz‰החול ימי ÌLÈבששת «¿»«»≈ƒ≈«∆»∆¿»
,'ÏÁc ÔÈ„·eÚ' ÏL ÌÈÈÚ‰חול של ועיסוקים בימי ÔÎÏÂמעשים »ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿…¿»≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc - dlirn(iriax meil)

,oick oxyir m` epl wtqy ux`d mr ly zexit mdy ,i`ncd
älçäå,odkl zpzipe dqird on zyxtend -íéøekéaäå- §©©¨§©¦¦

,odkl mipzipe mipind zrayn miyxtendïéôøèöîel` lkíò äæ ¦§¨§¦¤¦
,øBñàì äædid `le oileg ly dqir jezl mdn xe`y ltp m` oebke ¤¤¡

k cgi mleka did la` ,dvngl ick mdn cg`advngl ic
,mixfl dlik`a zxq`p ,devnigeLîBçä úà ïäéìò áéiçìexfl - §©¥£¥¤¤©¤

mewn lkn ,dhext dey mdn cg`a did `l m` s`y ,mdn lk`y
lr yneg siqedl aiig cgi mleka dhext miey cgi mlek eid m`
yxetn ,mitxhvny mrhde ,dnexz lk`y xf oick einelyz
lk mda mibdepe ,dnexz miiexw el` lky meyn `edy `xnba

.dnexza zebdepd zekldd
:df mr df mixeqi` sexiva sqep oic dpynd zcnlníéìebétä ìk̈©¦¦

xihwdl e` lek`l mdizeceara aygy zepaxwd ipin lk ly
,mpnfl ueg mdnäæ íò äæ ïéôøèöîz` zxk aiigl zifk xeriyl ¦§¨§¦¤¦¤

,bbeya lke`l z`hg e` cifna mdn lkeg`dåokíéøúBpä ìk §¨©¨¦
,mzlik` onf xg`l mxyan xzepy zepaxwd lknyäæ ïéôøèöî¦§¨§¦¤

äæ íò.mdn lke`d z` z` aiigl zifk xeriyl ¦¤

àøîâ
dpyna miiepnd mixacd mitxhvny mrhd edn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .da zexkfpd zekldlàîòè éàîmrhd edn - ©©£¨
oileg xeq`l dpyna epnpy mixacd lk cgi mitxhvny jkl
yneg aeig ixdy ,ynega mlke`d xf aiigl e` mda eaxrzpy
s`e ,dnexz mpi` mixekiae dlge ,dnexza `l` dxeza xn`p `l
mi`pz zrc dpyi `ld ,mda eaxrzpy oileg xeq`l oiprl
xzid xeq`l cgi mitxhvn mipey mixeqi` oi`y zxaeqd

:`xnbd zvxzn .ea eaxrzpyeälekmiiepnd mixacd lk - §
,dpynaäîeøz eøwéàoky ,dnexz miiexwy dxeza ep`vn -éab ¦§§¨©¥

áéúk älçda xn`p -(k eh xacna)eîéøz älç íëéúBñéøò úéLàø' ©¨§¦¥¦£¦¥¤©¨¨¦

'äîeøúoke ,dnexz dziy`xn enixz mkzqir z` eyelzyk - §¨
àéðúc ,äîeøz eøwéà énð íéøekéa éab`ziixaa epipyy enk - ©¥¦¦©¦¦§§¨§©§¨

weqta xn`py dn eyxcy(fi ai mixac),'Eãé úîeøúe'yelà §©¨¤¥
díéøekéaweqta ci oeyl mz`ada dxn`py meyn jk miiexwy ¦¦

(c ek my):`xnbd dtiqen .'LcIn `pHd odMd gwle' ,ðéà ìáàC- §¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤£¨¦¨
xyrn znexze dnexz mdy ,dpyna miiepnd mixacd x`y la`

,i`nc ly xyrn znexzeàëéøö àìmda cenll epl jxev oi` - Ÿ§¦¨
miiexw mnvr md ixdy `ed heyt xacy ,cgi mitxhvny weqtn

.dnexz
el` mixac lk mitxhvny dpynd dxn`y dn x`azp jkae
dnexz miiexw el` lky meyny ,mda eaxrzpy oileg xeq`l
mlke`d xfd z` aiigl mitxhvn oke ,cg` xeqi`k mlek miaeyg
yxetny enk ,mlke`d xfl yneg aeig bdep mlekay ,yneg

.dnexza dxeza

äðùî
dfn df mipeyd mixeqi` ipin sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

:cgiúBìéápä ìkdnk ly,ezny miig ilraBæ íò Bæ úBôøèöî ¨©§¥¦§¨§¦
zlik`ay e`l lr zewln mlke`d z` aiigl ,zifk xeriyl

,dliapäæ íò äæ ïéôøèöî íéö÷Mä ìëåaiigl zifk xeriyl §¨©§¨¦¦§¨§¦¤¦¤
.uxy zlik` ly e`l meyn mlke`d z` zewln

àøîâ
dpynd ixac m` miwlegd mi`xen`d zehiy d`ian `xnbd
m`e ,zelapd ipin lka miwqer cgi zelap dnk mitxhvny
xeriyl `ny e` ,mzlik`ay e`ld xeqi` xeriyl mb mitxhvn

:cala mz`neháø øîà̈©©
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`jiwlכ 'ied cr l`xyi daey

ויֹום  החֹול ימֹות הּבחינֹות ׁשּתי יׁשנן ְְְְְִֵֶַַָָָ(ׁשנה)

ּגם  אּלּו ּבחינֹות ׁשּתי יׁשנן ּכמֹוֿכן ְְְְִֵֵֵֶַַַָָהּׁשּבת,

מּובן  ועלּֿפיֿזה ו'יׂשראל'. 'יעקב' והם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבּנפׁש,

הּוא  ּדוקא, יׂשראל" "ׁשּובה ּכאן ּׁשּכתּוב ְְִֵֶֶַַָָָָָׁשּמה

ּובאּור  "ּתׁשב". אֹותּיֹות ׁש"ׁשּבת" הענין ְִִֵֵֶַָָָָאֹותֹו

יׁש זֹו מעלה ׁשּמּצד 'יעקב', על 'יׂשראל' ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹמעלת

"ׁשּובה  הּתׁשּובה, ענין אמּתית ּדוקא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּב'יׂשראל'

מעלת  מענין יּובן ,"אלקי הוי' עד ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹיׂשראל

ׁשּבהם  ימים ׁשּׁשה ׁשהם החֹול, ימי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשּבת

(ּכמֹו ּב'עֹולם' ׁשּגם והינּו, העֹולמֹות, ּכל ְְְְְִֶַַָָָָָנבראּו

אּלּו. ּבחינֹות ׁשּתי יׁשנן ו'נפׁש') ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָּב'ׁשנה'

העֹולמֹות 9ּבזה ÔÈÚ‰Âג) ּכל ּכללּות ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְִֵֶָָָָָ

עלמין  סּוגים, לׁשני ְְְִִִִֵֶָָנחלקים

הּגמרא  ּובלׁשֹון ּדאתּגלין. ועלמין 10סתימין ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָ

נברא  ׁשּביּו"ד ועֹולםֿהּזה, עֹולםֿהּבא ְְְְִִֶֶַַַָָָָהּואֿענין

ׁשלׁשה  והם עֹולםֿהּזה. נברא ּובה"א ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹעֹולםֿהּבא

ׁשעליהם  ּבריאהֿיצירהֿועׂשּיה, ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָהעֹולמֹות

ּדהּנה,11נאמר  עׂשיתיו. אף יצרּתיו ּבראתיו ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָ

ההתהּוּות, התחלת רק הּוא הּבריאה ְְְִִַַַַַַָָָעֹולם

ׁשּמּכלֿ אּלא צּורה, ּכבר ּבֹו יׁש הּיצירה ְְְִִֵֶֶַָָָָָָועֹולם

ההתהּוּות, ּוׁשלמּות ּגמר עדין זה אין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָמקֹום

ה  ּוׁשלמּות ּגמר  הּוא העׂשּיה ּכי ּובעֹולם התהּוּות, ְְְְֲִִִֵַַַָָָ

צּפרניה" את "ועׂשתה מּלׁשֹון הּוא ,12"עׂשּיה" ְְְְֲִִִֶֶָָָָָ

לתּקן" – "לעׂשֹות עֹולמֹות 13ּומּלׁשֹון ּוׁשלׁשה . ְְְֲִֵַַָָֹ

ּדּבּור  מחׁשבה הּבחינֹות ׁשלׁש ּדגמת הם ְְְֲִִֵֵַַַָָֹֻאּלּו

ואין 14ּומעׂשה  לעצמֹו, רק היא המחׁשבה ּכי . ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָ

עֹולם  ּדגמת ּכלל, לעצמֹו ׁשּמחּוץ מציאּות ְְְְְִִֶַַָָָֻּבּה

ודּבּור  כּו'. ההתהּוּות התחלת רק ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַַַַָָהּבריאה

ׁשּמחּוץ  ּבעֹולם ּכבר ׁשּנמצא מציאּות ְְְִִִֶֶָָָָהּוא

הּגמר, עדין זה אין ׁשּמּכלֿמקֹום אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלעצמֹו,

מלּכא" "אמר הּדּבּור, אחרי ּגם צריכה 15ׁשהרי , ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
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ואילך.)9 שם שובה שבת לקו"ת ד.)10ראה ב, בראשית פירש"י ב. כט, ז.)11מנחות מג, וראה )12ישעי' יז. כא, תצא

וש"נ. .214 ע' תרצ"ז וש"נ.)13סה"מ שם. סה"מ וראה שם. ובפירש"י ו פי"א, ב"ר כה,)14ראה אחרי לקו"ת גם ראה

ואילך. ב.)15סע"ד ג, ב"ב – חז"ל לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÓf‰ ÔÈÚaL ÌLÎc ,eÈ‰Âהנקרא)‰L היא המציאות כללות שכן , ¿«¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿««¿«»»

והאדם  "שנה" הנקרא הזמן "עולם", הנקרא המקום – מימדים בשלושה

"נפש") ‰aM˙,הנקרא ÌBÈÂ ÏBÁ‰ ˙BÓÈ ˙BÈÁa‰ ÈzL ÔLÈ∆¿»¿≈«¿ƒ¿«¿««»
'·˜ÚÈ' Ì‰Â ,LÙpa Ìb el‡ ˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ ÔÎŒBÓk¿≈∆¿»¿≈¿ƒ≈««∆∆¿≈«¬…

Ô·eÓ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .'Ï‡¯NÈ'Â¿ƒ¿»≈¿«ƒ∆»
‰·eL" Ô‡k ·e˙kM ‰nL∆«∆»»»
B˙B‡ ‡e‰ ,‡˜Âc "Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»
˙Bi˙B‡ "˙aL"L ÔÈÚ‰»ƒ¿»∆«»ƒ

"·Lz" עניין הוא "ישראל" שכן »≈
("שובה  העניינים שני כן ואם השבת

הם  תשב" אותיות ו"שבת ישראל"

אחד). עניין

ÏÚ 'Ï‡¯NÈ' ˙ÏÚÓ ¯e‡·e≈«¬«ƒ¿»≈«
LÈ BÊ ‰ÏÚÓ „vnL ,'·˜ÚÈ'«¬…∆ƒ««¬»≈
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‡˜Âc 'Ï‡¯NÈ'a¿ƒ¿»≈«¿»¬ƒƒƒ¿«

,‰·eLz‰ זה בכתוב נאמר ולכן «¿»
'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL"»ƒ¿»≈«¬»»

,"EÈ˜Ï‡,"יעקב "שובה Ô·eÈולא ¡…∆»
ÈÓÈ ÏÚ ˙aM‰ ˙ÏÚÓ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««¬«««»«¿≈

Ì‰L ,ÏBÁ‰ החול ML‰ימי «∆≈ƒ»
Ïk e‡¯· Ì‰aL ÌÈÓÈ»ƒ∆»∆ƒ¿¿»
ÌbL ,eÈ‰Â ,˙BÓÏBÚ‰»»¿«¿∆«

'ÌÏBÚ'a המקום (BÓkמימד »»¿
'‰L'a הזמן'LÙ'Â האדם( ¿»»¿∆∆

el‡ ˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ של ∆¿»¿≈¿ƒ≈
להלן. שיוסבר כפי ו'ישראל', 'יעקב'

‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚9˙eÏÏk ‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿»
ÈLÏ ÌÈ˜ÏÁ ˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»∆¿»ƒƒ¿≈

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ,ÌÈ‚eÒ עולמות ƒ»¿ƒ¿ƒƒ
והם  ומכוסים, נעלמים היינו סתומים,

מעלתם  שמפני יותר נעלים עולמות

מתגלים ÔÈÏb˙‡cאינם ÔÈÓÏÚÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
נחותים  עולמות והם גלויים עולמות

גלוייה. שמציאותם ¿ÔBLÏ·eƒיותר
‡¯Ób‰10ŒÌÏBÚ ÔÈÚŒ‡e‰ «¿»»ƒ¿«»

„"eÈaL ,‰f‰ŒÌÏBÚÂ ‡a‰ של «»¿»«∆∆¿
הוי' a‰ŒÌÏBÚ‡שם ‡¯·ƒ¿»»«»
‡"‰·e'הוי שם ·¯‡של ¿≈ƒ¿»

‰LÏL Ì‰Â .‰f‰ŒÌÏBÚ»«∆¿≈¿…»
˙BÓÏBÚ‰ הכלליים הרוחניים »»

,‰iNÚÂ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒ»
¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL11 ישעיה בנבואת ∆¬≈∆∆¡«

ÂÈ˙ÈNÚ Û‡ ÂÈz¯ˆÈ ÂÈ˙‡¯a עלמין' של זו חלוקה קיימת שבהם ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ
הזה). (עולם דאתגלין' ו'עלמין הבא) (עולם ÌÏBÚסתימין' ,‰p‰c¿ƒ≈»

˙ee‰˙‰‰ ˙ÏÁ˙‰ ˜¯ ‡e‰ ‰‡È¯a‰,מוגדרת מציאות בו אין ועדיין «¿ƒ»««¿»««ƒ¿«
‰¯eˆ ¯·k Ba LÈ ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ יש היצירה שבעולם ולנבראים ¿»«¿ƒ»≈¿»»

ו'ציור', ÌB˜ÓŒÏknLגדר ‡l‡∆»∆ƒ»»
‰Ê ÔÈ‡ היצירה עולם של המציאות ≈∆

,˙ee‰˙‰‰ ˙eÓÏLe ¯Ób ÔÈ„Ú¬«ƒ¿»¿≈«ƒ¿«
¯Ób ‡e‰ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚ·e¿»»¬ƒ»¿«

˙ee‰˙‰‰ ˙eÓÏLe'וב'עשייה ¿≈«ƒ¿«
מסויים  'ציור' בעלת לא היא המציאות

מוגדרת,אלא  "iNÚ‰"מציאות Èkƒ¬ƒ»
ÔBLlÓ ‡e‰ יפת באשת האמור ƒ¿

‡˙תואר  ‰˙NÚÂ"¿»¿»∆
"‰È¯tˆ12, התרגום וכפירוש ƒ»¿∆»

מעשה ÔBLlÓe"ותתקן" על האמור ƒ¿
Ôw˙Ï"הבריאה  Y ˙BNÚÏ"13. «¬¿«≈

el‡ ˙BÓÏBÚ ‰LÏLeֿבריאה ¿…»»≈
LÏLיצירהֿעשיה ˙Ó‚c Ì‰≈À¿«¿…

¯eac ‰·LÁÓ ˙BÈÁa‰«¿ƒ«¬»»ƒ
‰NÚÓe14 בהם האמצעים שלושת «¬∆

כל  (וכמו ופועל מתבטא האדם

משתלשלים  הם שלמטה, העניינים

קיימים  אלו מעין שעניינים מכך

¯˜למעלה). ‡È‰ ‰·LÁÓ‰ Èkƒ««¿»»ƒ«
,BÓˆÚÏ בינו עושה שהאדם פעולה ¿«¿

עצמו  e‡ÈˆÓ˙לבין da ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ
ÏÏk,נפרדת BÓˆÚÏ ıeÁnL∆ƒ¿«¿¿»

‡e‰L ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ ˙Ó‚cÀ¿«»«¿ƒ»∆
'eÎ ˙ee‰˙‰‰ ˙ÏÁ˙‰ ואין ¯˜ ««¿»««ƒ¿«

הבורא  מלבד ממשית מציאות בו

e‡ÈˆÓ˙עצמו. ‡e‰ ¯ea„Â¿ƒ¿ƒ
‡ˆÓpL קייםÌÏBÚa ¯·k ∆ƒ¿»¿»»»

,BÓˆÚÏ ıeÁnL הדיבור שהרי ∆ƒ¿«¿
אל  מתבטא האדם שבו אמצעי הוא

לעצמו שמחוץ ŒÏknLהזולת ‡l‡∆»∆ƒ»
¯Ób‰ ÔÈ„Ú ‰Ê ÔÈ‡ ÌB˜Ó של »≈∆¬«ƒ«¿»

ממשית, מציאות Ìbיצירת È¯‰L∆¬≈«
¯Ó‡" ,¯eac‰ È¯Á‡«¬≈«ƒ»«

"‡kÏÓ15, אמרו ז"ל חכמינו «¿»
עד  רב תוקף יש המלך של שלדיבורו

טורא", עקר מלכא ש"אמר כך כדי

נעקר  ההר ומצווה, אומר כשהמלך
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כי h"kyz'd ,ixyz 'e ,daeyz zay ,jlie zyxt zay

הּדבר, ּגמר הּוא ׁשאז ּבפעל, העׂשּיה ְְְֲִִֶַַַָָָָָֹלהיֹות

היֹות  ׁשעם והעׂשּיה, הּיצירה עֹולם ּבדגמת ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָֻׁשּזהּו

מּכלֿ מציאּות, ּכבר הּוא הּיצירה עֹולם ְְְִִִֶַַָָָָׁשּגם

ּוׁשלׁשה  ּדוקא. העׂשּיה ּבעֹולם הּוא הּגמר ְְְְֲִַַָָָָָָָֹמקֹום

עלמין  סּוגים, לׁשני נחלקים אּלּו ְְְִִִִֵֵֶָָָעֹולמֹות

ׁשהּוא  הּבריאה עֹולם ּדאתּגלין. ועלמין ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָסתימין

ּכמֹו סתימין, עלמין הּואֿענין הּמחׁשבה ְְְְְְִִִִַַַַָָָֻּדגמת

ּדעם  לעצמֹו, ונעלם סתּום ׁשהּוא הּמחׁשבה ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָענין

אֹותּיֹות  הרי  אֹותּיֹות, יׁשנן  ּבמחׁשבה  ׁשּגם ְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָהיֹות

ועֹולם  לזּולתֹו. ּבגּלּוי ואינן ּבהעלם הן ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָאּלּו

הּדּבּור  ּכמֹו ּדאתּגלין, עלמין הם ועׂשּיה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָהּיצירה 

ּבגּלּוי. ׁשהם ְֲִֵֶֶַּומעׂשה

‰p‰Â,והּמעׂשה הּדּבּור על ׁשּבמחׁשבה הּמעלה ¿ƒ≈ְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָ

ּובפרט  והּדּבּור לעצמֹו, היא ְְְְְִִִֶַַַַָָָׁשהּמחׁשבה

ּבדּבּור  ּגם יׁשנּה כּו', נפרדים ּכבר הם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָהּמעׂשה

ּבבחינת  ונכללים ׁשּמתעּלים ּכפי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָּומעׂשה

הם  והּמעׂשה הּדּבּור ּגם ׁשם ּכי ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָהּמחׁשבה,

על  הּׁשּבת מעלת וזֹוהי כּו'. ׁשּלעצמֹו ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָּבבחינה

הּׁשלמּות  ּתכלית נעׂשה ׁשּבׁשּבת החֹול, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָימי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּפרּוׁשֹו16ּבּבריאה, "ויכּלּו", ְְְִֵֶֶַַָָֻ

הם 17ואׁשּתכללּו הּנבראים ּכל ׁשּבׁשּבת הינּו, , ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ

הּדּבּור  ּגם אז ּכי ּוׁשלמּות, ְְְְְִִִֵַַַָּבהׁשּתכללּות

ּדהּנה, הּמחׁשבה. לבחינת מתעּלים ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָוהּמעׂשה

העֹולם  נברא מאמרֹות ׁשההתהּוּות 18ּבעׂשרה , ְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מהּדּבּור, ׁשמים 19היא הוי' ּבדבר ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ

מעׂשה  חׁשיב הּקּב"ה ׁשל ודּבּורֹו אמנם 20נעׂשּו, . ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָ

הּטעם  ׁשּזהּו מהּדּבּור, הּׁשביתה היא ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָּבׁשּבת

ּגׁשמּיים, מּדּבּורים לׁשּבֹות האדם צרי ְְְִִִִִִִֶַַָָָָָׁשּבׁשּבת

ׁשּכתּוב  ּכיון 21ּכמֹו ּדבר, ודּבר חפצ מּמצֹוא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָ

מאמרֹות" מה"עׂשרה הּקּב"ה ׁשֹובת .22ׁשּבׁשּבת ְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָָ
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א.)16 ב, ואילך.)17בראשית ב תקח, ח"ג בראשית אוה"ת וראה רפ"ה.)18בת"א. ו.)19אבות לג, פמ"ד,)20תהלים ב"ר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שגם  לעשייה אמירה בין ההבדל את להדגיש הכוונה ולענייננו, ממקומו,

מקומו וייעקר יזוז אכן שההר כדי הרי מלכא", ש"אמר «ÎÈ¯¿̂ƒ‰לאחר
Ê‡L ,ÏÚÙa ‰iNÚ‰ ˙BÈ‰Ï דווקאe‰fL ,¯·c‰ ¯Ób ‡e‰ ƒ¿»¬ƒ»¿…«∆»¿««»»∆∆

הוא למעשה דיבור בין ביןÓ‚„a˙ההבדל ‰Èˆi¯‰ההבדל ÌÏBÚ ¿À¿«»«¿ƒ»
ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚL ,‰iNÚ‰Â¿»¬ƒ»∆ƒ¡∆«
¯·k ‡e‰ ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚ»«¿ƒ»¿»

,˙e‡ÈˆÓ לגבי הדיבור כמו ¿ƒ
לעיל, כמבואר «ŒÏkÓƒהמחשבה,

¯Ób‰ ÌB˜Ó הנבראים של »«¿»
ברורים  גדרים עם ממשית כמציאות

‡˜Âc ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa ‡e‰ ולא ¿»»¬ƒ»«¿»
בעולם  לא ואפילו הבריאה בעולם

‡elהיצירה. ˙BÓÏBÚ ‰LÏLe¿…»»≈
ÈLÏבריאהֿיצירהֿעשיה ÌÈ˜ÏÁ∆¿»ƒƒ¿≈

ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ ,ÌÈ‚eÒ הסתומים ƒ»¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈÏb˙‡cונעלמים  ÔÈÓÏÚÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»
e‰L‡הגלויים. ‰‡È¯a‰ ÌÏBÚ»«¿ƒ»∆

ÔÈÚŒ‡e‰ ‰·LÁn‰ ˙Ó‚cÀ¿«««¿»»ƒ¿«
ÔÈÚ BÓk ,ÔÈÓÈ˙Ò ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«
ÌÏÚÂ Ìe˙Ò ‡e‰L ‰·LÁn‰««¿»»∆»¿∆¿»

BÓˆÚÏ בינו באדם קיימת והמחשבה ¿«¿
ממנו, חוץ להתגלות מבלי עצמו לבין

‰·LÁÓa ÌbL ˙BÈ‰ ÌÚc¿ƒ¡∆«««¿»»
,˙Bi˙B‡ ÔLÈ- לחשוב כדי וגם ∆¿»ƒ

אחד  כל (ולכן במילים משתמש האדם

מסויימת) בשפה ‡Bi˙B˙חושב È¯‰¬≈ƒ
el‡המחשבה של ‰Ôהמילים ≈≈

ÌÏÚ‰a עצמו באדם רק וקיימות ¿∆¿≈
B˙ÏeÊÏ Èel‚a ÔÈ‡Â ולכן ¿≈»¿ƒ¿»

עולם  של הבחינה היא המחשבה

הנעלמים. מהעולמות שהוא הבריאה

Ì‰ ‰iNÚÂ ‰¯Èˆi‰ ÌÏBÚÂ¿»«¿ƒ»«¬ƒ»≈
,ÔÈÏb˙‡c ÔÈÓÏÚ שבהם עולמות »¿ƒ¿ƒ¿«¿»

גלוייה ‰eac¯המציאות BÓk¿«ƒ
Èel‚a Ì‰L ‰NÚÓe מציאות «¬∆∆≈¿ƒ

עצמו. לאדם שמחוץ

ÏÚ ‰·LÁÓaL ‰ÏÚn‰ ‰p‰Â¿ƒ≈««¬»∆««¿»»«
‰·LÁn‰L ,‰NÚn‰Â ¯eac‰«ƒ¿««¬∆∆««¿»»

BÓˆÚÏ ‡È‰ מחוץ ביטוי לה ואין ƒ¿«¿
עצמו, Ë¯Ù·eלאדם ¯eac‰Â¿«ƒƒ¿»

ÌÈ„¯Ù ¯·k Ì‰ ‰NÚn‰««¬∆≈¿»ƒ¿»ƒ
עצמומהא  עולם eÎ',דם העליונה, המחשבה כביכול, למעלה, גם וכך

והמעשה, הדיבור עניין מאשר יותר בעצמו בקדושֿברוךֿהוא דבוקה הבריאה,

זו  ומעלה ועשיה, יצירה ÈÙkעולמות ‰NÚÓe ¯ea„a Ìb dLÈ∆¿»«¿ƒ«¬∆¿ƒ
ÌÈlÚ˙nLהרגילה ÌLמדרגתם Èk ,‰·LÁn‰ ˙ÈÁ·a ÌÈÏÏÎÂ ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«««¿»»ƒ»

להיות  ומפסיקים מהמחשבה חלק להיות הופכים והמעשה הדיבור כאשר

נפרדת, eÎ'מציאות BÓˆÚlL ‰ÈÁ·a Ì‰ ‰NÚn‰Â ¯eac‰ Ìb««ƒ¿««¬∆≈ƒ¿ƒ»∆¿«¿
כמו  ונפרדת, נבדלת מציאות ולא

כלולים. הם שבה È‰BÊÂ¿ƒהמחשבה
,ÏBÁ‰ ÈÓÈ ÏÚ ˙aM‰ ˙ÏÚÓ«¬«««»«¿≈«
˙ÈÏÎz ‰NÚ ˙aLaL∆¿«»«¬∆«¿ƒ
BÓÎe ,‰‡È¯aa ˙eÓÏM‰«¿≈«¿ƒ»¿

·e˙kL16 בראשית מעשה על בתורה ∆»
לשבת  והמעבר השישי היום סיום שעם

BLe¯tL ,"elÎÈÂ" בתרגום «¿À∆≈
‰eÏÏÎzL‡Â17,eÈאונקלוס , ¿ƒ¿«¿»«¿

Ì‰ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙aLaL∆¿«»»«ƒ¿»ƒ≈
,˙eÓÏLe ˙eÏÏÎzL‰a לגבי ¿ƒ¿«¿¿¿≈

החול, ימי בששת ‡Êמצבם Èk בשבת ƒ»
ÌÈlÚ˙Ó ‰NÚn‰Â ¯eac‰ Ìb««ƒ¿««¬∆ƒ¿«ƒ

,‰·LÁn‰ ˙ÈÁ·Ï שממשיך כפי ƒ¿ƒ«««¿»»
ומבאר.

,‰p‰c בפרקי ז"ל חכמינו אמרו ¿ƒ≈
·¯‡אבות  ˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚa«¬»»«¬»ƒ¿»

ÌÏBÚ‰18, למדים ומכאן »»
˙ee‰˙‰‰L והנבראים של העולם ∆«ƒ¿«

¯eac‰Ó ‡È‰ העליוןBÓk , ƒ≈«ƒ¿
·e˙kL19 בתהלים'ÈÂ‰ ¯·„a ∆»ƒ¿«¬»»

ÏL B¯ea„Â ,eNÚ ÌÈÓL»«ƒ«¬¿ƒ∆
·ÈLÁ ‰"aw‰ נחשב‰NÚÓ20, «»»»ƒ«¬∆

המדרש. ‰È‡כדברי ˙aLa ÌÓ‡»¿»¿«»ƒ
¯eac‰Ó ‰˙È·M‰ שבימי ובעוד «¿ƒ»≈«ƒ

כל החול  מתחדשים המאמרות עשרה

הקדושֿברוךֿהוא  אין בשבת הזמן,

אותם  ‰ÌÚh'אומר' e‰fL∆∆«««
CÈ¯ˆ ˙aLaL גםÌ„‡‰ ∆¿«»»ƒ»»»

˙BaLÏ מעשה של ממלאכה רק לא ƒ¿
גם  אלא ÌÈ¯eacÓƒƒƒבפועל

ÌÈiÓLb,חול ענייני BÓkשל «¿ƒƒ¿
·e˙kL21 אם" ישעיה בנבואת ∆»

ביום  חפצך עשות רגלך, משבת תשיב

ה' לקדוש עונג לשבת וקראת קדשי,

דרכיך", מעשות וכבדתו מכובד,

,"¯·c ¯a„Â EˆÙÁ ‡BˆnÓ"ƒ¿∆¿¿¿«≈»»
של  דבורך יהיה "שלא בגמרא, זה על חול",ודרשו של כדבורך «≈ÔÂÈkשבת

"˙B¯Ó‡Ó ‰¯NÚ"‰Ó ‰"aw‰ ˙·BL ˙aLaL22. ∆¿«»≈«»»≈»¬»»«¬»
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`jiwlכב 'ied cr l`xyi daey

היא  העֹולמֹות ׁשהתהּוּות ּדכיון מּובן, ְְְִִֵֵֶַָָָָואינֹו

ּוכתיב  הוי', נּצב 23ּבדבר ּדבר הוי' לעֹולם ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּופרׁש הוי'24ּבּׁשמים, ׁשּדבר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ורגע  רגע ּבכל ּבּנברא ּתמיד נּצב להיֹות ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָצרי

ׁשל  מציאּותֹו ּכל וזהּו ואפס, מאין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹלהּוותֹו

מהּדּבּור, הּׁשביתה נעׂשה ׁשּבׁשּבת וכיון ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּנברא,

וידּוע  ּבׁשּבת. העֹולמֹות קּיּום נעׂשה ְְֲִֵַַַַָָָָָּכיצד

ּבזה  קּיּום 25הּתרּוץ ּבענין הּתרּוץ עלּֿדר] ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבראׁשֿהּׁשנה  הּוא 26העֹולמֹות ׁשּבׁשּבת אּלא , ְְֶֶַַָָָָָָֹ

היא  ּבׁשּבת העֹולמֹות ׁשחּיּות ,[הפּו ְְִֶֶַַָָָָֹּבאפן

החּיּות  ׁשּבׁשּבת הּכּונה ואין הּמחׁשבה. ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָמּבחינת

ּבׁשּבת  ּגם ׁשהרי עצמּה, הּמחׁשבה מּבחינת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָהיא

ווערט  (עס ׁשהם ּכמֹו העֹולמֹות מציאּות ְְְְִֵֶֶֶֶָָָיׁשנּה

הּדּבּור  ׁשּבחינת ּכיֿאם מציאּות), אֹויס ְְִִִִִִֶַַניט

ה  חּיּות נמׁשכת ׁשּמהם ּגם והּמעׂשה, עֹולמֹות ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּמחׁשבה. ּבבחינת ונכללים מתעּלים ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָּבׁשּבת,

ׁשּבת  ּכי "ּתׁשב", אֹותּיֹות הּוא ׁש"ׁשּבת" ְִִֵֶֶַַָָָוזהּו

למקֹורם  הּדברים והחזרת הּתׁשּובה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָענינֹו

ּבמחׁשבה, נכללים והּמעׂשה ׁשהּדּבּור ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָוׁשרׁשם,

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ּגם 27ּכּמבאר הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְִֵֶֶֶַַַָָֹ
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פט.)23 קיט, פ"א.)24תהלים שעהיוה"א לקו"ש )25תניא .38 ע' תש"ג י. ע' תרס"ה סה"מ גם וראה ג. שם, ש"ש לקו"ת

.220 ע' שם.)26ח"ט ולקו"ש סה"מ ג. רמו, דא"ח עם סידור ואילך. תתפח ע' תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

27(.25 שבהערה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,Ô·eÓ BÈ‡Â הקדושֿברוךֿהוא שביתת של הפנימית המשמעות מהי ¿≈»

בשבת, מאמרות" ה"עשרה ‰BÓÏBÚ˙מאמירת ˙ee‰˙‰L ÔÂÈÎc תמיד ¿≈»∆ƒ¿«»»
,'ÈÂ‰ ¯·„a ‡È‰ מתחדשת וכדומה רקיע" "יהי אור", "יהי והאמירה ƒƒ¿«¬»»

רגע  כל מתהווה הכול שבאמצעותה אלוקית חיות לבריאה ומשפיעה תמיד

ממשיכה  הבריאה וכך מחדש

בתהילים È˙Îe23·להתקיים, ¿ƒ
·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ¿»¬»»¿»¿ƒ»

‰ L¯Ùe ,ÌÈÓMaŒÌLŒÏÚa «»»ƒ≈≈«««≈
·BË24'ÈÂ‰ ¯·cL השמים ולגבי ∆¿«¬»»

רקיע" "יהי לאמירה CÈ¯»̂ƒהכוונה
·v ˙BÈ‰Ï וקיים ÈÓz„נמצא ƒ¿ƒ»»ƒ

B˙Âe‰Ï Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa ‡¯·pa«ƒ¿»¿»∆«»∆«¿«…
מחדש  ורגע רגע ÒÙ‡Â,בכל ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿∆∆

היחוד  ב'שער הזקן אדמו"ר (ובלשון

"ופירש  התניא: שבספר והאמונה'

דברך  כי לברכה זכרונו הבעלֿשםֿטוב

וגו', המים' בתוך רקיע 'יהי שאמרת

ועומדות  נצבות הן אלו ואותיות תיבות

ומלובשות  השמים רקיע בתוך לעולם

להחיותם, לעולם הרקיעים כל בתוך

לעולם' יקום אלוקינו 'ודבר כדכתיב

אילו  כי כו'. לעד וקיימים חיים ודבריו

חס  כרגע מסתלקות האותיות היו

כל  היו למקורן, וחוזרות ושלום,

היו  כלא והיו ממש ואפס אין השמים

כו' רקיע' 'יהי מאמר קודם וכמו כלל,

שבכל  הברואים בכל וכן ממש,

ואפילו  ותחתונים, עליונים העולמות

ממש, דומם ובחינת הגשמית הלזו ארץ

שבהן  מאמרות מעשרה האותיות ושלום חס כרגע ממנה מסתלקות היו אילו

לפני  כמו ממש ואפס לאין חוזרת הייתה בראשית, ימי בששת הארץ נבראת

ממש"), בראשית ימי אותו e‰ÊÂששת ומקיים שמחייה ה' Ïkדבר ¿∆»
‰˙È·M‰ ‰NÚ ˙aLaL ÔÂÈÎÂ ,‡¯·p‰ ÏL B˙e‡ÈˆÓ של ¿ƒ∆«ƒ¿»¿≈»∆¿«»«¬»«¿ƒ»

˘Ïהקדושֿברוךֿהוא  ¯eac‰Ó,"מאמרות NÚ‰ה"עשרה „ˆÈk ≈«ƒ≈««¬»
˙aLa ˙BÓÏBÚ‰ Ìei˜ להתקיים יכול העולם אין הוי' דבר ללא והרי ƒ»»¿«»

אחד? רגע אפילו

‰Êa ıe¯z‰ Úe„ÈÂ25 החסידות ÔÈÚaבתורת ıe¯z‰ C¯cŒÏÚ] ¿»««≈»∆«∆∆«≈¿ƒ¿«
‰M‰ŒL‡¯a ˙BÓÏBÚ‰ Ìei˜26, עם שנה, שמידי בחסידות מבואר ƒ»»¿…«»»

ומסתלק. עולה לעולמות חיות להשפיע האלוקי הרצון החולפת, השנה סיום

תקיעת  עלֿידי ובמיוחד השנה בראש ישראל בני עבודת ידי על מכן, ולאחר

העולם  מתקיים כיצד השאלה, ונשאלת חדשה. חיות ונמשכת באה השופר,

הרצון  התחדשות ועד החדשה השנה של השנה ראש כניסת שבין בזמן

אלוקית  חיות השפעת ללא רגע אפילו להתקיים יכול לא העולם הרי והחיות,

היא  שעה באותה העולמות של שהחיות המענה בא כך ועל מחדש, רגע כל

חיות  זו ואין החיות התחדשות לאחר שבאה החיות מאשר יותר נמוכה מדרגה

דומה  שבת לגבי ההסבר וגם בלבד, הרצון מחיצוניות אלא הרצון מפנימיות

השנה  ראש לגבי שנאמר זה להסבר

ÔÙ‡a ‡e‰ ˙aLaL ‡l‡∆»∆¿«»¿…∆
CeÙ‰ אחרי השנה, שבראש בעוד כי »

בדרגה  חיות יש החיות, הסתלקות

כי  הפוך המצב בשבת יותר, נמוכה

יותר  נעלית בשבת העולמות של החיות

החול, בימות העולמות של מהחיות

להלן], שיוסבר »∆eiÁL˙כפי
˙ÈÁaÓ ‡È‰ ˙aLa ˙BÓÏBÚ‰»»¿«»ƒƒ¿ƒ«

‰·LÁn‰.מהדיבור שלמעלה ««¿»»
˙eiÁ‰ ˙aLaL ‰ek‰ ÔÈ‡Â¿≈««»»∆¿«»««
את  ומקיימת המחייה האלוקית

ÈÁaÓ˙העולמות  ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
Ìb È¯‰L ,dÓˆÚ ‰·LÁn‰««¿»»«¿»∆¬≈«
˙e‡ÈˆÓ dLÈ ˙aLa¿«»∆¿»¿ƒ

Ì‰L BÓk ˙BÓÏBÚ‰ שינוי ללא »»¿∆≈
החול  ימי לגבי הגשמית במציאות

˙e‡ÈˆÓ ÒÈB‡ ËÈ Ë¯ÚÂÂ ÒÚ)∆∆¿ƒ¿ƒ
חדל  לא – העולמות – מלהיות זה

Ì‡ŒÈkמציאות  ÈÁaL˙אלא ), ƒƒ∆¿ƒ«
Ì‰nL ,‰NÚn‰Â ¯eac‰«ƒ¿««¬∆∆≈∆
Ìb ˙BÓÏBÚ‰ ˙eiÁ ˙ÎLÓƒ¿∆∆«»»«

˙aLa היא המציאות בשבת גם ולכן ¿«»
החול, בימי ÌÈlÚ˙Óƒ¿«ƒכמו

‰·LÁn‰ ˙ÈÁ·a ÌÈÏÏÎÂ¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«««¿»»
שהעולמות  אלא יותר נעלה ממקור חיות לעולמות נמשכת לא כלומר,

הם  שממנו מהמקור יותר הנעלה במקורם ונכללים ומתבטלים מתעלים

שהם  והמעשה הדיבור בשבת כאמור, כי, החול, בימי ישירות חיות מקבלים

המחשבה. במדרגת ונכללים מתעלים החול בימות העולמות ∆¿e‰ÊÂחיות
"˙aL"L‰·eLz‰ BÈÚ ˙aL Èk ,"·Lz" ˙Bi˙B‡ ‡e‰ ∆«»ƒ»≈ƒ«»ƒ¿»«¿»

‰NÚn‰Â ¯eac‰L ,ÌL¯LÂ Ì¯B˜ÓÏ ÌÈ¯·c‰ ˙¯ÊÁ‰Â¿«¿»««¿»ƒƒ¿»¿»¿»∆«ƒ¿««¬∆
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk ,‰·LÁÓa ÌÈÏÏÎ27 שבת במאמרי ƒ¿»ƒ««¿»»«¿…»¿ƒ≈»

חלק  (וזה בשבת העולמות' 'עליית עניין מוסבר שם "והנה תשובה, מהדברים:

מובן  אינו ולכאורה שבת. השביעי וביום וגו'. עשה ימים ששת כי כתיב בשבת

ולכן  מחדש... בשבת וגם בראשית מעשה יום בכל מחדש יתברך הוא שהרי

עשה אומרים  ימים ששת כי דכתיב העניין אך בטובו. המחדש בשבת גם

בשבת  אבל עשייה בחינת עלֿידי החיות ונמשך שנתפשט מה דהיינו דייקא,

הדיבור  בבחינת נתלבש לא וגם עשייה בבחינת התלבשות מבחינת שבת -
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'יׂשראל', ּבחינת האדם, ׁשּבנפׁש הּׁשּבת ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבבחינת

הּתׁשּובה, ענין אמּתית הּוא ּדוקא זֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָׁשּבבחינה

ׁשהיא  ּכמֹו הּנׁשמה על קאי 'יׂשראל' ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּכי

עלּו ׁש"ּיׂשראל ׁשּזהּו הּמחׁשבה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבבחינת

.28ּבמחׁשבה" ְַַָָ

לבחינת ‡ÌÓד) העלּיה הּנה ּבאמת, »¿»ְֱֲִִִִֵֶֶַָָ

ענין  אמּתית אינּה ְְֲִִִֵַַַָָָהּמחׁשבה

ׁשּיכת  הּמחׁשבה ּגם ׁשהרי עדין, ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּתׁשּובה

הּמחׁשבה  ּבין הּׁשּיכּות ואדרּבה, ְְְֵַַַַַַָָָָָָלעֹולמֹות,

הּדּבּור  ׁשּבין מהּׁשּיכּות יֹותר היא ִִִֵֵֵֶַַַַָלּדּבּור

נאמר  ל"עׂשיתיו" "יצרּתיו" ּבין ׁשּלכן ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָלּמעׂשה,

הענין  הפסק על ׁשּמֹורה מהּֿׁשאיןּֿכן 29"אף", , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ולכן, "אף". נאמר לא ל"יצרּתיו" "ּבראתיו" ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹּבין

לׁשׁשת  ׁשּיכת הּמחׁשבה ׁשּמּצד הּׁשּבת ּבחינת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּגם

הּוא  ּבׁשּבת הּתׁשּובה ענין ואמּתית החֹול. ְְְְֲִִִֵַַַַַָָימי

וכּידּוע  מהּזמן. ׁשּלמעלה הּׁשּבת 30ּבבחינת ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָ

וכּו', ראׁשֹון" יֹום "הּיֹום ּׁשאֹומרים מה ְְְְִִִֶַַַּבענין

ימים  רבבֹות עברּו ּכבר הרי קׁשה, ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָּדלכאֹורה

אי ואםּֿכן עּתה, עד ּבראׁשית ימי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָמּׁשׁשת

ּבזה, והּתרּוץ ראׁשֹון". יֹום "הּיֹום ְְִִֵֶַַָאֹומרים

ׁשּלמעלה  לבחינה העלּיה הּואֿענין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּבׁשּבת

זקנּתי" ּגם הייתי "נער ענין ׁשּזהּו ׂשרֹו31מהּזמן, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

אמרֹו עֹולם ּבׁשּבת,32ׁשל הּוא "זקנּתי" ׁשענין , ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
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ד.)28 פ"א, בלק.)29ב"ר ר"פ לקו"ת א.)30ראה כה, שה"ש כה.)31לקו"ת לז, ב.)32תהלים טז, יבמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  מהם שבת השביעי וביום העולם... נברא שבהם מאמרות עשרה שהם

בטובו  ולחדש הברואים ולהחיות להוות ברוךֿהוא איןֿסוף אור התלבשות

הבריאה... עולם שהוא לבדה המחשבה בבחינת הוא בשבת ליש ומשם מאין

אין  אבל העשייה... שבבחינת הגשמי הזה העולם וחיות שפע כן גם נמשך

עשייה  בחינת אלא התלבשות בדרך זה

בחינת  לגבי ביטול בבחינת הוא

והנה  הנ"ל... שביתה המחשבה לשון

בו  כי הקדושֿברוךֿהוא אצל שנאמר

השובת  כאדם עלֿדרךֿמשל הוא שבת

שבשעת  עשה, אשר ממלאכתו ונח

מלובשים  ומחשבתו שכלו היה מעשה

חזרו  כששובת ואחרֿכך ההיא במעשה

המעשה  וגם למקורן, ומחשבתו שכלו

בהם  כלולה ומחשבתו ההיא שבשכלו

בחינת  דהיינו המעשה בחינת כן גם יש

בשכלו  מתבונן שהוא שבשכל מעשה

החיות  עולה והרי שעשה המעשה על

שנתלבש  ומחשבתו ושכלו המתפשט

הוא  במקורו להתכלל וחוזר במעשה

עלֿדרךֿזה  וכך והמחשבה. השכל

ימי  בששת שנמשך החיות עולה בשבת

שנברא  מאמרות בעשרה המעשה

(דהיינו  המחשבה לבחינת העולם

החיות  מקבלים דאתגליין שעלמין

סתימין.. עלמין שמקבלים .)ממקום

שבת  שעניין תשב אותיות שבת ולכן

חזרת  דהיינו אחד הכול תשובה ועניין

הנה  כי ושורשן, למקורן הדברים

דווקא  שבידו מעבירות אינה תשובה

שירדה  נפשו להשיב היא תשובה אלא

גשמיים  בדברים ונתלבשה מטה מטה

יתברך  בו לדבקה ושורשה מקורה אל

עליון..."). רצון מפני רצונו לבטל

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ פועלת העולמות' 'עליית שבזמן, השבת שבבחינת כשם ¿«∆∆∆
כן  המחשבה, מבחינת תהיה בשבת העולמות ÈÁ·a˙שחיות Ìb ‡e‰«ƒ¿ƒ«

‡˜Âc BÊ ‰ÈÁ·aL ,'Ï‡¯NÈ' ˙ÈÁa ,Ì„‡‰ LÙaL ˙aM‰««»∆¿∆∆»»»¿ƒ«ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¿»
,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰'יעקב 'שובה בכתוב נאמר לא אלא ולכן ¬ƒƒƒ¿««¿»

ישראל' ˜‡È'שובה 'Ï‡¯NÈ' ˙ÈÁa Èk מכוונתBÓk ‰ÓLp‰ ÏÚ ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈»≈««¿»»¿
eÏÚ Ï‡¯Ni"L e‰fL ,‰·LÁn‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«««¿»»∆∆∆ƒ¿»≈»

"‰·LÁÓa28 חזרה היא המחשבה, לבחינת ישראל נשמות של וההתעלות ««¿»»
של  ומקור המושג.לשורש של והפנימי האמיתי במובן תשובה והיא הנשמות,

,˙Ó‡a ÌÓ‡ פנימית,„) ויותר עמוקה יותר ‰iÏÚ‰בדרגה ‰p‰ של »¿»∆¡∆ƒ≈»¬ƒ»
ÔÈ„Ú,הנשמה ‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ dÈ‡ ‰·LÁn‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«««¿»»≈»¬ƒƒƒ¿««¿»¬«ƒ

È¯‰Lסוף a¯„‡Â‰,סוף ,˙BÓÏBÚÏ ˙ÎiL ‰·LÁn‰ Ìb ∆¬≈«««¿»»«∆∆»»¿«¿«»
¯˙BÈ ‡È‰ ¯eacÏ ‰·LÁn‰ ÔÈa ˙eÎiM‰ קרובה˙eÎiM‰Ó ««»≈««¿»»«ƒƒ≈≈««»

,ÔÎlL ,‰NÚnÏ ¯eac‰ ÔÈaL פער יש למעשה הדיבור שבין בגלל ∆≈«ƒ««¬∆∆»≈
כנגד  שהם בריאהֿיצירהֿעשייה העולמות לשלושת הרומז בפסוק גדול, וריחוק

"כל  נאמר מחשבהֿדיבורֿמעשה,

יצרתיו  בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא

עשיתיו", "ÂÈz¯ˆÈ"אף ÔÈa שכנגד ≈¿«¿ƒ
שכנגד ÂÈ˙ÈNÚ"Ï"הדיבור «¬ƒƒ

BnL¯‰המעשה ,"Û‡" ¯Ó‡∆¡««∆∆
˜ÒÙ‰ ÏÚÔÈÚ‰29, בין כי «∆¿≈»ƒ¿»

גדול  ופער מרחק יש למעשה הדיבור

"דכתיב  תורה': ב'לקוטי (כמבואר

עשיתיו, אף יצרתיו בראתיו ולכבודי

ומעשה, דיבור מחשבה בחינות והם

יש  שהוא מחשבה בחינת הוא בראתיו

שהוא  הדיבור בחינת הוא יצרתיו מאין,

האותיות  שמצייר צורה בחינת

בחינת  עשיתיו" "אף שבמחשבה.

לפי  "אף" בלשון כתיב המעשה

שאינו  עצמו בפני נפרד דבר שהמעשה

שמצייר  המחשבה נגד הדיבור כערך

מה  כי ממש המחשבה האותיות

ענין  מהֿשאיןֿכן מדבר, הוא שחושב

עצמו") בפני עניין הוא גשמיות עשייה

"ÂÈ˙‡¯a" ÔÈa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈≈¿»ƒ
המחשבה ÂÈz¯ˆÈ"Ïƒ¿«¿ƒ"שכנגד

הדיבור "‡Û"שכנגד ¯Ó‡ ‡Ï…∆¡««
גדול  פער אין לדיבור המחשבה בין כי

כך. סוףÔÎÏÂ,כל ÈÁa˙סוף Ìb ¿»≈«¿ƒ«
‰·LÁn‰ „vnL ˙aM‰««»∆ƒ«««¿»»
.ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LLÏ ˙ÎiL«∆∆¿≈∆¿≈«
˙aLa ‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Â«¬ƒƒƒ¿««¿»¿«»
‰ÏÚÓlL ˙aM‰ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«««»∆¿«¿»

ÔÓf‰Ó.ומבאר שממשיך כפי  החול, לימי כלל שייכת שלא בשבת זו בחינה ≈«¿«
Úe„iÎÂ30 החסידות ÌÈ¯ÓB‡Mבתורת ‰Ó ÔÈÚa מידי ראשון ביום ¿«»«¿ƒ¿««∆¿ƒ

k·¯שבוע  È¯‰ ,‰L˜ ‰¯B‡ÎÏc ,'eÎÂ "ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌBi‰"«ƒ¿¿ƒ¿»»∆¬≈¿»
ÔkŒÌ‡Â ,‰zÚ „Ú ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LMÓ ÌÈÓÈ ˙B··¯ e¯·Ú»¿ƒ¿»ƒƒ≈∆¿≈¿≈ƒ««»¿ƒ≈

"ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌBi‰" ÌÈ¯ÓB‡ CÈ‡ הראשון היום הוא שהיום ומשמע ≈¿ƒ«ƒ
לבריאה?

‰iÏÚ‰ ÔÈÚŒ‡e‰ ˙aLaL ,‰Êa ıe¯z‰Â הבריאה כל של ¿«≈»∆∆¿«»ƒ¿«»¬ƒ»
ÔÈÚ e‰fL ,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ï של הפנימית המשמעות ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈«¿«∆∆ƒ¿«

בתהילים  Èz˜Ê"הכתוב Ìb È˙ÈÈ‰ ¯Ú"31 בגמרא ז"ל חכמינו ואמרו ««»ƒƒ«»«¿ƒ
B¯Ó‡ ÌÏBÚ ÏL B¯N32, בחסידות ‰e‡ומבואר "Èz˜Ê" ÔÈÚL »∆»¬»∆ƒ¿«»«¿ƒ
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`jiwlכד 'ied cr l`xyi daey

מהּזמן, ׁשּלמעלה לבחינה העֹולם ׂשר עֹולה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאז

ּפעם  עֹוד ונתהּוה מתחּדׁשת החֹול ְְְִִִֶֶַַַַַָּובימֹות

ׁשּבכדי  והינּו, הייתי". "נער ּבחינת הּזמן, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָּבחינת

מחדׁש, הּזמן התהּוּות ּפעם עֹוד להיֹות ְְְִִֵֶַַַַַַָָׁשּתּוכל

ּכּידּוע  ּבאמצע, 'אין' להיֹות יׁש'33צרי' ׁשּבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ענין  והּוא ּבאמצע, 'אין' להיֹות צרי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָל'יׁש'

זֹו ּובחינה מהּזמן. למעלה ּבׁשּבת ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָהעלּיה

לגמרי, העֹולמֹות מענין למעלה היא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבׁשּבת

הּתׁשּובה. ענין אמּתית הּוא ְְֲִִִַַָָּובּה

‰p‰Â,ׁשּבעֹולם הּׁשּבת ּבבחינת ׁשהּוא ּכמֹו ¿ƒ≈ְְִִֶֶַַַָָָ

ׁשּבּנפׁש, הּׁשּבת ּבבחינת ּגם הּוא ְְִִֵֶֶֶַַַַַָּכמֹוֿכן

אינּה הּתׁשּובה ענין ׁשאמּתית 'יׂשראל', ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבחינת

אּלא  ּבמחׁשבה, ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבבחינת

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא הּתׁשּובה ענין והרּוח 34אמּתית ְְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּבבחינת  והּוא נתנּה, אׁשר האלקים אל ְְְֱֲִִִֶֶַָָָָֹּתׁשּוב

ּדהּנה  עֹולמֹות. מּגדר ׁשּלמעלה הּנׁשמה ,35עצם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשּקאי  אף הּנה ּבמחׁשבה", עלּו ׁש"ּיׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמה

זֹו ּובבחינה ׁשּבּמחׁשבה, נעלית הכי הּבחינה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּגם  מּכלֿמקֹום ּבמחׁשבה", עלּו "יׂשראל ְְְִִֵַַַַָָָָָָָעצמּה

ּכללּות  ׁשהרי לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לּה יׁש זֹו ְְֲִֵֵֶַָָָָָָּבחינה

ּדאף  ּבלבד, לבּוׁש רק הּוא הּמחׁשבה ְְְְְִִַַַַַַָָענין

הרי  מּכלֿמקֹום הּמאחד, לבּוׁש היא ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻׁשהּמחׁשבה

היא  ׁשּמחׁשבה הּמבאר לפי וגם לבּוׁש. רק ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹזה

ּוכמאמר  חכמה, לא 36ּבחינת ויֹובלא מחׁשבה ְְְְְֲֲִַַַַָָָָָֹ

ּכאן  ּׁשּכתּוב  ּבמה ׁשהּכּונה לעלמין, ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָאתּפרׁש

חכמהֿ הּספירֹות לענין הּוא ויֹובלא" ְְְְְְֲִִַַַָָָָָ"מחׁשבה

ולא 37ּובינה  ּבלבד, ּכח היא החכמה ּגם הרי , ְְְֲִִִֵַַַַָָָֹֹ
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ובכ"מ.)33 ואילך). ד קפו, ח"א – החדשה (בהוצאה ואילך א רסו, בשלח ד. צא, ויגש תו"ח ז.)34ראה יב, ראה )35קהלת

ואילך). 9 ע' (לעיל פ"ב שופר בחודש תקעו ד"ה א'רנג. ע' ח"ג תער"ב א.)36המשך קכג, להצ"צ )37זח"א הזהר ביאורי

ובכ"מ. פ. ע' ח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁ·Ï ÌÏBÚ‰ ¯N ‰ÏBÚ Ê‡L ,˙aLa¿«»∆»∆«»»ƒ¿ƒ»∆¿«¿»≈«¿«

עוד  נמנה אינו אז עד שעבר הזמן ‰ÏBÁוכל ˙BÓÈ·e ובאים החוזרים ƒ«
השבת  ‰ÔÓfאחר ˙ÈÁa ÌÚt „BÚ ‰e‰˙Â ˙LcÁ˙Ó,מההתחלה ƒ¿«∆∆¿ƒ¿«»««¿ƒ««¿«

"È˙ÈÈ‰ ¯Ú" ˙ÈÁa.מחדש שנולד נער È„ÎaLכמו ,eÈ‰Â ¿ƒ«««»ƒƒ¿«¿∆ƒ¿≈
ÌÚt „BÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎezL בכל ∆«ƒ¿««

מחדש  ‰ÔÓfשבוע ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿«
'ÔÈ‡' ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,L„ÁÓ≈»»»ƒƒ¿«ƒ
הקודמת  המציאות של הפסקה

,ÚˆÓ‡a אחת מציאות סוף בין »∆¿«
אחרת,להתחלת  Úe„ik33מציאות «»«

החסידות  'LÈ'בתורת ÔÈaL∆≈≈
אחת  אחרת LÈ'Ï'מציאות מציאות ¿≈

'ÔÈ‡' ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ העדר »ƒƒ¿«ƒ
e‰Â‡המציאות  ,ÚˆÓ‡a'ה'אין »∆¿«¿
‰iÏÚ‰וההפסק  ÔÈÚ העולמות של ƒ¿«»¬ƒ»

.ÔÓf‰Ó ‰ÏÚÓÏ ˙aLa¿«»¿«¿»≈«¿«
‡È‰ ˙aLaL BÊ ‰ÈÁ·e¿ƒ»∆¿«»ƒ
˙BÓÏBÚ‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«»»

,È¯Ó‚Ï המחשבה בחינת כמו לא ¿«¿≈
נעלית  עדיין שאמנם אבל מהדיבור

לגדרי  מסוימת במידה שייכת

מהזמן  שלמעלה זו בחינה המציאות,

העולמות  מציאות מגדרי למעלה היא

לבחינה d·eלגמרי, מתעלים כאשר »
שבשבת  ÔÈÚזו ˙ÈzÓ‡ ‡e‰¬ƒƒƒ¿«

.‰·eLz‰«¿»
˙ÈÁ·a ‡e‰L BÓk ‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿ƒ«

,ÌÏBÚaL ˙aM‰ שהתשובה ««»∆»»
לבחינת  בעלייה איננה האמיתית

לבחינה  בעלייה אלא המחשבה

מזה, Ìbשלמעלה ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈«
,LÙpaL ˙aM‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«««»∆«∆∆

'Ï‡¯NÈ' ˙ÈÁa,שבנשמה ¿ƒ«ƒ¿»≈
‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡L∆¬ƒƒƒ¿««¿»
למקורה  הנשמה וחזרת התעלות

‰ÓLp‰ושורשה  ˙ÈÁ·a dÈ‡≈»ƒ¿ƒ««¿»»
,‰·LÁÓa ‡È‰L BÓk בחינת כי ¿∆ƒ««¿»»

לגמרי  רחוקה איננה המחשבה

לעיל, כמבואר בדיבור, שנבראו העולמות ÔÈÚממציאות ˙ÈzÓ‡ ‡l‡∆»¬ƒƒƒ¿«
·e˙kL BÓk ‡e‰ ‰·eLz‰34 בקהלת·eLz Áe¯‰Â ותדבק תחזור «¿»¿∆»¿»«»

‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁ·a ‡e‰Â ,d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ Ï‡∆»¡…ƒ¬∆¿»»¿ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL שהשבת הזמן.כשם מגדרי למעלה היא ∆¿«¿»ƒ∆∆»

‰p‰c35È‡wL Û‡ ‰p‰ ,"‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯Ni"L ‰Ó , ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»««¿»»ƒ≈«∆»≈
היא  LÁnaL·‰,הכוונה ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰ÈÁa‰ ÏÚ וכמבואר ««¿ƒ»¬ƒ«¬≈∆««¿»»

במאמר  תשכ"ט,בהרחבה זו, שנה של 'תקעו' «ÈÁ··eƒ¿ƒ‰דיבורֿהמתחיל
,"‰·LÁÓa eÏÚ Ï‡¯NÈ" dÓˆÚ BÊ,בה ונכללו זו לדרגה התעלו «¿»ƒ¿»≈»««¿»»

ביותר, נעלית בדרגה מדובר כן ואם

BÊ ‰ÈÁa Ìb ÌB˜ÓŒÏkÓ עם ƒ»»«¿ƒ»
הגדולה  מעלתה eÎiL˙כל dÏ LÈ≈»«»

ÔÈÚ ˙eÏÏk È¯‰L ,˙BÓÏBÚÏ»»∆¬≈¿»ƒ¿«
Le·Ï ˜¯ ‡e‰ ‰·LÁn‰««¿»»«¿

,„·Ïa היא המחשבה שבאדם כשם ƒ¿«
(האמצעים  הלבושים משלושת אחד

וגילוי) ביטוי לידי באה הנפש בהם

»¿Û‡cמחשבהֿדיבורֿמעשה,
Le·Ï ‡È‰ ‰·LÁn‰L∆««¿»»ƒ¿

„Á‡n‰ בשונה עצמה, הנפש עם «¿À»
'לבושים' שהם והמעשה מהדיבור

¯˜נפרדים', ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆«
Le·Ï עצמה מהנפש חלק ולא ¿

בענייננו, גם וכך שלה, והכוחות

המחשבה  בחינת באלוקות, למעלה

'לבוש', אלא האלוקות עצמיות איננה

והביטוי. הגילוי מאמצעי אחד

Ì‚Â אפילו¯‡·n‰ ÈÙÏ במאמר ¿«¿ƒ«¿…»
לעיל, הנזכר השנה, בראש שנאמר

‰·LÁnL בה כאן העליונה מדובר ∆«¿»»
‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡È‰,העליונה ƒ¿ƒ«»¿»

¯Ó‡ÓÎe36 הזוהר‰·LÁÓ ¿«¬««¬»»
‡Ï·BÈÂ וספירת החכמה ספירת ¿¿»

בה  יש כי 'יובל' (הנקראת הבינה

שנות  כמספר בינה' שערי 'חמישים

ÔÈÓÏÚÏהיובל) L¯t˙‡ ‡Ï לא …ƒ¿»≈¿»¿ƒ
כי  לעולמות, נתגלו, לא היינו נתפרשו,

למעלה  הן שלמעלה המוחין

להוות  יורדות המידות ורק מהעולמות

'עולם  בכתוב (כנרמז עולמות ולהחיות

הגילוי  עניין והחסד, - יבנה' חסד

המידות) עיקר הוא וההשפעה,

Ô‡k ·e˙kM ‰Óa ‰ek‰L∆««»»¿«∆»»
‰È·eŒ‰ÓÎÁ ˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚÏ ‡e‰ "‡Ï·BÈÂ ‰·LÁÓ"37, «¬»»¿¿»¿ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ»

מכלֿמקום  לבוש, רק שהיא מהמחשבה נעלה עניין על מדובר כן ≈¬‰¯Èואם
„·Ïa Ák ‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ Ìb,הספירות כל כמו ,ÌˆÚ‰ ‡ÏÂ שלמעלה ««»¿»ƒ…«ƒ¿«¿…»∆∆

והכוחות  שייכות מהכוחות, להם יש והבינה, החכמה גם בכלל, והספירות
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כה h"kyz'd ,ixyz 'e ,daeyz zay ,jlie zyxt zay

ׁש"עלּו ׁשּב'יׂשראל', זֹו ּבחינה ולכן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָהעצם.

ׁשאמרּוּבמח  וזהּו לעֹולמֹות. היא ׁשּיכת ׁשבה", ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָ

ז"ל  לעֹולם",28חכמינּו קדמּו ׁש"יׂשראל ְְֲִֵֵֶָָָָָ

ׁשּיכּות  להם ׁשּיׁש מּובן עצמֹו זה ְִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּמּלׁשֹון

ׁשאין  ּבבחינה ׁשהרי אליו, ׁשּקדמּו ורק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלעֹולם,

א "קדימה". הּלׁשֹון נֹופל אין ּכלל, ׁשּיכּות ְְִֵֵַַַָָָָָלּה

הּנׁשמה  ּבבחינת הּוא הּתׁשּובה ענין ְְְְֲִִִִִַַַַָָָאמּתית

מה  והּוא לגמרי, עֹולמֹות מּגדר ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָׁשּלמעלה

ׁשאמּתית 38ּׁשּכתּוב  נחלתנּו, את לנּו יבחר ְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָ

העצמּות  מּצד הּוא היא 39הּבחירה זֹו ּובחירה , ְְְִִִִַַַָָָ

מו"ח  כ"ק ׁשּכתב ּוכמֹו הּנׁשמה, ְְְֶֶֶַַָָָּבעצם

הוי'40אדמֹו"ר  לפני גו' נּצבים "אּתם ּבענין ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָ

עצם,41אלקיכם" נעמט עצם אז ּדוקא), ("לפני" ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

מּבחינת  ּגם ׁשּלמעלה הּנׁשמה, עצם ּבחינת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָוהּוא

היא" אדם"42"טהֹורה "נעׂשה ענין וזהּו .43 ְְְֲִִֶֶַַָָָ

מּכל  ּכלּולה ׁשהּנׁשמה לפי רּבים, ְְְְִִִֶַַָָָָלׁשֹון

אֹורֿאין44ֿהּספירֹות  מּצד היא זֹו ׁשהתּכּללּות , ְְְִִִִֵֶַַַ

"עֹוׂשה  ּבענין וכּידּוע מהּספירֹות, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָסֹוף

ּבמרֹומיו" וההתּכּללּות 45ׁשלֹום ׁשה"ּׁשלֹום" , ְְְְִִֶַַַָָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  עלֿידי נעׂשה ְְֲִֵֵֶַַָ"ּבמרֹומיו"

ּגם  למעלה היא זֹו ׁשּבחינה מהם. ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּלמעלה

ּכמֹו הּנׁשמה ּבחינת היא", "טהֹורה ְְְְְִִִִַַַָָָמּבחינת

האצילּות  ּבעֹולם האצילּות 46ׁשהיא עֹולם ּגם ּכי , ְֲֲִִִִֶַָָָָ

ּדגמת  יֹותר ּובפרטּיּות הּמֹוחין, ּדגמת ְְְִִִֵֶַַַָֻֻׁשהּוא

מּלׁשֹון  'עֹולם', ּבכלל הּוא החכמה, ְְְְִִִַַָָָָּבחינת
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ה.)38 מז, 35).)39תהלים ע' תש"ג (סה"מ תש"ג לנו יבחר סד"ה השיחות )40ראה ספר ואילך. 257 ע' תש"ז סה"מ ראה

ואילך. 152 ע' ט.)41תש"ז כט, השחר.)42נצבים שבברכת נשמה" כו.)43"אלקי א, כי )44בראשית ע"פ ביאור ראה

סה"מ  ואילך. א'רכט ע' נצבים אוה"ת – וכו' הוספות ועם ואילך. תתקלה ע' ח"ב תקס"ה אדה"ז במאמרי הזאת המצוה

.(457 ע' חנ"ג (תו"מ פ"ג תשכ"ח נצבים דש"פ הזאת המצוה כי ד"ה ואילך. שא ע' תרל"ח ואילך. רמב ע' איוב )45תרכ"ו

ג. כג, תזריע לקו"ת סי"ב. אגה"ק תניא וראה ב. א.)46כה, כז, ראה פ' לקו"ת במקומו. האריז"ל סידור

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לעולמות. eÏÚ"Lמסויימת ,'Ï‡¯NÈ'aL BÊ ‰ÈÁa ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»∆¿ƒ¿»≈∆»

,"‰·LÁÓa,והבינה החכמה שבמחשבה, הנעלה לחלק הכוונה אם אף ««¿»»
סוף  ‰È‡סוף ˙ÎiL מסויים BÓÏBÚÏ˙.במובן «∆∆ƒ»»

Ï"Ê eÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰ÊÂ28 עלו ש'ישראל לכך בהמשך במדרש, ¿∆∆»¿¬»≈
˜„eÓבמחשבה', Ï‡¯NÈ"L∆ƒ¿»≈»¿

BÓˆÚ ‰Ê ÔBLlnL ,"ÌÏBÚÏ»»∆ƒ»∆«¿
מעלת  את להדגיש הוא שתוכנו אף

אבל  מהעולם, למעלה שהיא ישראל

עצמו  זה מלשון שני «Ô·eÓמצד
Ì‰Ï LiL ישראל לנשמות ∆≈»∆

eÓ„wL ˜¯Â ,ÌÏBÚÏ ˙eÎiL«»»»¿«∆»¿
ÔÈ‡L ‰ÈÁ·a È¯‰L ,ÂÈÏ‡≈»∆¬≈ƒ¿ƒ»∆≈

,ÏÏk ˙eÎiL dÏ של היחס אם »«»¿»
שאין  כזה היה לעולם ישראל נשמות

בינם  כי כלל לעולם שייכות כל להם

שלא  עצום וריחוק פער יש העולם ובין

‰ÔBLlבערך  ÏÙB ÔÈ‡≈≈«»
"‰ÓÈ„˜" להשתמש מתאים לא ¿ƒ»

נאמר  זאת שבכל ומכך 'קדימה' בביטוי

ואחרי  אופן שבכל מוכח 'קדימה' כאן

שייכות. שהיא איזו ביניהם יש הכול

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ C‡«¬ƒƒƒ¿««¿»
העמוקה  בדרגה ישראל" "שובה

ביותר, ÈÁ·a˙והפנימית ‡e‰ƒ¿ƒ«
‰ÓLp‰ פנימית בחינה אותה «¿»»

בנשמות  bÓ„¯ועמוקה ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆
‰Ó ‡e‰Â ,È¯Ó‚Ï ˙BÓÏBÚ»¿«¿≈¿«

·e˙kM38 מז (בפרק בתהלים ∆»
בראש  התקיעות לפני שאומרים

שהקדושֿ מבקשים ישראל בני השנה),

e˙ÏÁ,ברוךֿהוא  ˙‡ eÏ ¯Á·Èƒ¿«»∆«¬»≈
‰¯ÈÁa‰ ˙ÈzÓ‡Lֿהקדוש של ∆¬ƒƒ«¿ƒ»

ישראל ברו  בנשמות vÓ„ךֿהוא ‡e‰ƒ«
˙eÓˆÚ‰39BÊ ‰¯ÈÁ·e בנשמה , »«¿¿ƒ»

מסויים  ובכוח מסויים בפרט איננה

‡„BÓ"¯אלא  Á"ÂÓ ˜"Î ·˙kL BÓÎe ,‰ÓLp‰ ÌˆÚa ‡È‰40 ƒ¿∆∆«¿»»¿∆»««¿
הריי"צ  ‡ÌÎÈ˜Ï"הרבי 'ÈÂ‰ ÈÙÏ 'Â‚ ÌÈ·v Ìz‡" ÔÈÚa41 ¿ƒ¿««∆ƒ»ƒƒ¿≈¬»»¡…≈∆

עומדות  ישראל, נשמות של העצמיות ועצמיות "ÈÙÏ"("אתם", לפנימיות ƒ¿≈
ÌˆÚ,האלוקות  ËÓÚ ÌˆÚ Ê‡ ,(‡˜Âc'תופס' e‰Â‡עצם שעצם «¿»«∆∆∆¿∆∆¿

‰¯B‰Ë" ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆«¿»»∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿»

"‡È‰42 הירידה התחלת לפני האצילות בעולם שהיא כפי הנשמה מדריגת ƒ
להלן. עוד שיתבאר וכפי שלה,

ÔÈÚ e‰ÊÂ האדם בבריאת הכתוב על  הפנימי וההסבר "NÚ‰הטעם ¿∆ƒ¿««¬∆
"Ì„‡43ÏkÓ ‰ÏeÏk ‰ÓLp‰L ÈÙÏ ,ÌÈa¯ ÔBLÏ »»¿«ƒ¿ƒ∆«¿»»¿»ƒ»

˙B¯ÈÙq‰44 הייתה האדם וביצירת «¿ƒ
עשר  כל של ופעולה השתתפות

העליונות  הספירות של ,הכוחות
BÊ ˙eÏlk˙‰L עם זו הספירות של ∆ƒ¿«¿

כך  הגבורה, עם החסד (ולמשל, זו

וכן  שבגבורה חסד בחינת שישנה

וכד') שבחסד גבורה È‰ƒ‡בחינת
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ „vÓ הבליֿגבול ƒ«≈
ו'ציור' הגדרה לו «¿»¿∆ÏÚÓlL‰שאין

˙B¯ÈÙq‰Ó יש מהן אחת שלכל ≈«¿ƒ
דומה  ואינו לה מיוחד ועניין 'ציור'

למשל, החסד, לעניין החכמה עניין

Úe„iÎÂ החסידות בתורתÔÈÚa ¿«»«¿ƒ¿«
באיוב  בכתוב הפנימי הביאור

"ÂÈÓB¯Óa ÌBÏL ‰NBÚ"45, ∆»ƒ¿»
˙eÏlk˙‰‰Â "ÌBÏM"‰L∆«»¿«ƒ¿«¿

"ÂÈÓB¯Óa" השונות הבחינות בין ƒ¿»
וגבריאל  מים של שר (מיכאל למעלה

מכבים  אינם ומכלֿמקום אש של שר

התכללות  ובענייננו, זה), את זה

בזו, זו È„ÈŒÏÚהספירות ‰NÚ«¬»«¿≈
Ì‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡≈∆¿«¿»≈∆
שונות  בחינות בשתי מדובר אמנם כי

מיוחד  וגדר 'ציור' יש מהן אחת שלכל

מתבטלות  ששתיהן כיוון אבל לה,

גם  משתיהן שלמעלה האיןֿסוף כלפי

זו. עם זו מתכללות הן הרי יחד,

BÊ ‰ÈÁaL בה הנשמה' 'עצם של ∆¿ƒ»
הספירות, כל ÏÚÓÏ‰כלולות ‡È‰ƒ¿«¿»

,"‡È‰ ‰¯B‰Ë" ˙ÈÁaÓ Ìb«ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿»»¿∆ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa46˙Ó‚c ‡e‰L ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ìb Èk , ¿»»¬ƒƒ«»»¬ƒ∆À¿«
,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ˙Ó‚c ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e ,ÔÈÁBn‰ כמבואר «ƒƒ¿»ƒ≈À¿«¿ƒ««»¿»

הרוחניים  שהעולמות מכוונים בחסידות אצילותֿבריאהֿיצירהֿעשיה הכלליים,

יצירה  בינה, - בריאה חכמה, – אצילות לארבעה, הספירות עשר חלוקת כנגד

האצילות  עולם אפילו הנה מלכות, – עשיה מידות, –‡e‰
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(והסּתר) לפני 47העלם ׁשּנאמר ּבּמאמר וכּמבאר . ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשנה  ׁשּׁשם 48מאה אף האצילּות, עֹולם ׁשּגם , ֲִֵֶֶַַָָָָָָ

חד" וגרמֹוהי וחּיּוהי ּבׁשם 49"איהּו נקרא , ְְְְְִִִִֵַַַָ

עצם  מהּֿׁשאיןּֿכן העלם. מּלׁשֹון ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָ'עֹולם'

ּובּה לגמרי, עֹולמֹות מּגדר למעלה היא ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה

אל  ּתׁשּוב "והרּוח הּתׁשּובה, ענין אמּתית ְְְֲִִִֶַַַָָָהּוא

נתנּה". אׁשר ְֱֲִֶָָָֹהאלקים

לדּבר e‰ÊÂה) ׁשּמתחיל ּגֹו', יׂשראל" "ׁשּובה ¿∆ְְְִִֵֵֶַַָָ

ׁשּצרי אף זֹו, נעלית ּתׁשּובה ְְְֲִִֵֶַַַָָּבענין

העבֹודה  ּכי 'יׂשראל', לבחינת להּגיע ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּתחּלה

לתׁשּובה  להּגיע היא ואחד אחד מּכל ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָׁשּתֹובעים

את  ּתחּלה יסיר ׁשהאדם ׁשהּצר והינּו, ּדוקא. ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹזֹו

הּׁשּיכים  ּומעּכבים, הּמֹונעים הּדברים ְְְְִִִִַַַַַָָָּכל

הרי  'יׂשראל', לבחינת ּולהּגיע 'יעקב', ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָֹּבבחינת

הּוא  מרע" ׁש"סּור וכּידּוע לעבֹודה, הכנה רק ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָזה

העבֹודה  ענין אבל טֹוב", ל"ועׂשה הכנה ְְֲֲֲֲִֵַַַָָָָָרק

זה  ועל טֹוב". ּד"ועׂשה העבֹודה הּוא ְְְֲֲֵֶַַַָָָעצמּה

ׁשּלאחרי  ,"אלקי הוי' עד יׂשראל "ׁשּובה ְְֱֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנאמר

ּומעּכבים, הּמֹונעים הּדברים את ּכבר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָׁשהסיר

עם  ׂשרית "ּכי מּלׁשֹון 'יׂשראל', ּבבחינת ְְְְִִִִִִִֵַָָָוהּוא

היא  העבֹודה אזי וּתּוכל", אנׁשים ועם ְֱֲֲֲִִִִַַָָָָֹאלקים

ּבזה, והענין ."אלקי הוי' עד יׂשראל ְְְֱֲִִֵֶֶַָָָָָָָֹ"ׁשּובה

על  מֹורה וזה נצחּיּות, מּלׁשֹון הּוא "עד" ְְְְִִִִֵֶֶַַּדהּנה

ענינים  ׁשּנּויים.50ׁשני ּבזה ׁשאין אחד, ענין . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ּׁשהּוא  מה ׁשהרי הּזמן, ּבגדר ׁשהּוא ׁשני, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָוענין

ׁשהּוא  עליו לֹומר ׁשּי לא הּזמן, מּגדר ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹלמעלה

ּומקֹור  ׁשרׁש ׁשהיא הּמלכּות ּבחינת והּוא ְְְְְִִִִֶֶַַַֹנצחי,

,"אלקי הוי' עד ּגֹו' "ׁשּובה וזהּו ְְֱֲֶֶַַַָָָֹהּזמן.
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ובכ"מ.)47 ד. לז, שלח בסופו).)48לקו"ת תרכ"ח (סה"מ תרכ"ט תקעו אגה"ק )49ד"ה תניא סע"ב). (ג, בהקדמה תקו"ז

ג.)50ס"כ. סז, שם ש"ש לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(¯zÒ‰Â) ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ ,'ÌÏBÚ' ÏÏÎa47 סוף מעלתו, כל ועם ƒ¿»»ƒ¿∆¿≈¿∆¿≈

והסתר  העלם משמעו ו'עולם' העולמות מארבע אחד הוא האצילות גם סוף

האלוקי. האור Ó‡pL¯על ¯Ó‡na ¯‡·nÎÂ מהר"ש הרבי עלֿידי ¿«¿…»««¬»∆∆¡«
‰L ‰‡Ó ÈÙÏ48,,תרכ"ט השנה ‰‡בראש ÌÏBÚ ÌbL,˙eÏÈˆ ƒ¿≈≈»»»∆«»»¬ƒ

È‰eiÁÂ e‰È‡" ÌML Û‡«∆»ƒ¿«ƒ
"„Á È‰BÓ¯‚Â49,ֿהקדוש – הוא ¿«¿ƒ«

עשר  של והאורות – בעצמו ברוךֿהוא

הספירות  עשר של והכלים הספירות

הכלים  וגם האורות גם כי אחד, הם

לגמרי  אתו ומאוחדים אליו בטלים

מכל  לעצמם, נפרדת מציאות ואינם

האצילות  עולם גם «¿ƒ˜¯‡מקום
.ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ 'ÌÏBÚ' ÌLa¿≈»ƒ¿∆¿≈
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆«¿»»
˙BÓÏBÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ∆∆»
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰ d·e ,È¯Ó‚Ï¿«¿≈»¬ƒƒƒ¿«

‰·eLz‰ המוחלט והביטול «¿»
שעל  באלוקות, המוחלטת זה והדבקות

נאמר  ‡Ïדווקא ·eLz Áe¯‰Â"¿»«»∆
."d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ¬∆¿»»

,'Bb "Ï‡¯NÈ ‰·eL" e‰ÊÂ (‰¿∆»ƒ¿»≈
ÏÈÁ˙nL בפתח כבר הכתוב ∆«¿ƒ

eLz·‰ההפטרה, ÔÈÚa ¯a„Ï¿«≈¿ƒ¿«¿»
,BÊ ˙ÈÏÚ של מוחלטת דביקות של «¬≈

האלוקות, בעצמיות הנשמה עצם

לעיל, lÁz‰כמבואר CÈ¯vL Û‡«∆»ƒ¿ƒ»
,'Ï‡¯NÈ' ˙ÈÁ·Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈
כיצד  לתמוה יש שלכאורה למרות

נעלית  לתשובה להגיע מהאדם דורשים

תחילה  להיות צריך כך לשם הרי זו,

נמצא  אחד כל ולא 'ישראל' של בדרגה

הדרישה  זו מקום מכל אך זו, בדרגה

בהתחלה  ‰B·Ú„‰כבר Èkƒ»¬»
„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÌÈÚ·BzL גם ∆¿ƒƒ»∆»¿∆»

לדרגת  הגיע לא עתה שלעת מי

בבחינת  עדיין והוא 'יעקב''ישראל'

‰·eL˙Ï ÚÈb‰Ï ‡È‰ נעליתBÊ ƒ¿«ƒ«ƒ¿»
,eÈ‰Â .‡˜Âc העבודה על והדגש «¿»¿«¿

הוא  ישראל' 'שובה של הזו הנעלית

הזו C¯v‰Lכיוון  הנעלית העבודה לפני לבוא וצריך הכרחי אכן שהוא ∆«…∆
ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ˙‡ ‰lÁz ¯ÈÒÈ Ì„‡‰L∆»»»»ƒ¿ƒ»∆»«¿»ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ

ולהתבטל  להתקרב 'ÚÈ˜·',לאלוקות,ממנו ˙ÈÁ·a ÌÈÎiM‰ כאשר ««»ƒƒ¿ƒ««¬…
עד  נמצא זו האדם מדרגה ולהתעלות נמוכה בדרגה ÈÁ·Ï˙יין ÚÈb‰Ïe¿«ƒ«ƒ¿ƒ«

‰Ê È¯‰ ,'Ï‡¯NÈ' מחויבת והקדמה הכרח היותו ‰Î‰עם ˜¯ ƒ¿»≈¬≈∆«¬»»
‰„B·ÚÏ,האמיתית"Ú¯Ó ¯eÒ"L Úe„iÎÂ מהדברים התרחקות «¬»¿«»«∆≈»

ומעכבים  ÔÈÚהמונעים Ï·‡ ,"·BË ‰NÚÂ"Ï ‰Î‰ ˜¯ ‡e‰«¬»»¿«¬≈¬»ƒ¿«
dÓˆÚ ‰„B·Ú‰ לאלוקות ומתבטל ומתקרב ה' את עובד האדם ידה שעל »¬»«¿»

."·BË ‰NÚÂ"c ‰„B·Ú‰ ‡e‰»¬»¿«¬≈
Ï‡¯NÈ ‰·eL" ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«»ƒ¿»≈
È¯Á‡lL ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú«¬»»¡…∆∆¿«¬≈
ÌÈ¯·c‰ ˙‡ ¯·k ¯ÈÒ‰L∆≈ƒ¿»∆«¿»ƒ

,ÌÈ·kÚÓe ÌÈÚBn‰ וכבר «¿ƒ¿«¿ƒ
מרע", "סור של העבודה את השלים

,'Ï‡¯NÈ' ˙ÈÁ·a ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈
˙È¯N Èk" ÔBLlÓ שררה לשון ƒ¿ƒ»ƒ»

‡ÌÈLוגדולה  ÌÚÂ ÌÈ˜Ï‡ ÌÚƒ¡…ƒ¿ƒ¬»ƒ
‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡ ,"ÏÎezÂ«»¬«»¬»ƒ
'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL"»ƒ¿»≈«¬»»

EÈ˜Ï‡.ומבאר שממשיך כפי ," ¡…∆
,‰Êa ÔÈÚ‰Â השאלה מיושבת ובזה ¿»ƒ¿»»∆

מדוע  המאמר בתחילת שנשאלה

"אל  ולא אלוקיך" ה' "עד אומר הכתוב

אלוקיך", ‰e‡ה' "„Ú" ‰p‰c¿ƒ≈«
,˙eiÁˆ ÔBLlÓ עדי" הלשון כמו ƒ¿ƒ¿ƒ

זה ÊÂ‰עד", בהקשר הנצחיות עניין ¿∆
ÌÈÈÚ ÈL ÏÚ ‰¯BÓ50ÔÈÚ . ∆«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»

ÌÈÈepL ‰Êa ÔÈ‡L ,„Á‡∆»∆≈»∆ƒƒ
באלוקות  והדבקות לאלוקות והביטול

הם  אלא נפחתים ולא נחלשים לא

בכל  ÈL,התוקף.תמיד ÔÈÚÂ¿ƒ¿»≈ƒ
‡e‰L ופעולה השפעה לכך שיש ∆

,ÔÓf‰ ¯„‚a המציאות בתוך ¿∆∆«¿«
הזמן  בגדרי Ó‰המוגדרת È¯‰L∆¬≈«

,ÔÓf‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰M∆¿«¿»ƒ∆∆«¿«
‡e‰L ÂÈÏÚ ¯ÓBÏ CiL ‡Ï…«»«»»∆

,ÈÁˆ למעלה הוא מלכתחילה שהרי ƒ¿ƒ
תמיד, משמעה ונצחיות הזמן מגדרי

הזמן  גדרי שהם ובעתיד בהווה בעבר,

˙ÈÁa ‡e‰Â ספירת˙eÎÏn‰ ¿¿ƒ«««¿
היורד  שמעליה מהספירות שהשפע

צמצום  עובר מותאם לעולמות  שיהא

המוגבלים  העולמות ערך È‰L∆ƒ‡לפי
ÔÓf‰ ¯B˜Óe L¯L את העושים הם המקום) גדרי עם (יחד הזמן שגדרי …∆¿«¿«

הנשמה  שהתקרבות היא הכוונה ולענייננו והגבלות גדרים לבעלת המציאות

הזמן. בגדרי גם ומשפיעה וחודרת נצחית היא לאלוקות

שהכוונה  אלוקיך" ה' "עד של הפנימית המשמעות על לעיל המבואר ולפי
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את  "ׁשּובה" ּפרּוׁשים, ׁשני יׁשנם ְְְִִֵֵֶֶָָָּדב"ׁשּובה"

ּכּמבאר  יֹוצא, ּפעל מּלׁשֹון ו"ׁשּובה" ,ְְְְְִֵַַַָָֹֹעצמ

ּתֹורה' ּבח 51ּב'לּקּוטי את ׁשּיׁשיב והינּו, ינת , ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

ההתחּלקּות  ּבּה ׁשּיׁש הּמלכּות, ּבחינת ְְְְִִֵֶַַַַַַָ"עד",

ועתיד, הוה ּדעבר הּׁשּנּויים ,"ימל מל ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹּד"מל

הוי' ּבחינת ׁשּנּוי, ּבלי נצחּיּות ּבבחינת ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָׁשּתהיה

ועד  לעֹולם עד".52ימל" מּלׁשֹון "ועד" , ְְְִִֶֶַָָָֹ

מּכל  ּתֹובעים ּגֹו' יׂשראל" ּד"ׁשּובה זֹו ְְְְִִִֵָָָָּותׁשּובה

יׂשראל  ׁשחטא ּדאףֿעלּֿפי מּיׂשראל, ואחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד

העצם 53הּוא  ׁשם וגם הּתאר ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ,ְֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

את  ואחד אחד מ ּכל ּתֹובעים ולכן ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ"יׂשראל",

ואף  ."אלקי הוי' עד ּגֹו' ּד"ׁשּובה ְְְֱֲֶַַַָָָָֹהּתׁשּובה

מסּדר, ּבסדר להיֹות צריכה העבֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָֻׁשּכללּות

להיֹות  צריכה ׁשּבתחלה הּוא העבֹודה ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָוסדר

להּגיע  אפׁשר אחרּֿכ ורק ְְְְִֶַַַַַַָָָָָּתׁשּובהּֿתּתאה,

ּבּתניא  הּמבאר עלּֿדר הּנה 54לתׁשּובהֿעיּלאה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּבתחלה  הּוא הּקבּועה העבֹודה ׁשּסדר ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשאף

ּבדר מּכלֿמקֹום יראהּֿתּתאה, להיֹות ְְְְִִִִֶֶַָָָָָָצריכה

מהעבֹודה  להתחיל אפׁשר ׁשעה' ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ'הֹוראת

ּדּורדּיא  ּבן אלעזר רּבי ּוכמֹו ׁשעׂשה 55ּדאהבה, ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבענין  ּגם הּוא ּכמֹוֿכן מאהבה, ּתׁשּובה ְְְְֲִִֵֵַַַָָָמּיד

ׁשּלפעמים  ּותׁשּובהֿעיּלאה, ְְְִִִֶַָָָָָָָּתׁשּובהּֿתּתאה

ימי  עׂשרת ּבזמן ּובפרט ׁשעה', 'הֹוראת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבדר

אלּול) ּבחדׁש העבֹודה הקּדמת (לאחרי ְְְְֱֲֲֵֶַַַָָָָֹּתׁשּובה

הּנּצֹוץ  אל הּמאֹור קרּוב הּוא ׁשהּמאֹור 56ׁשאז , ִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּמאֹור  מּיׂשראל, ואחד אחד לכל קרֹוב ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָהּוא

ּומּמּנּו החכמה, מספירת ׁשּלמעלה העצם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּוא

אּלּו ּבזמּנים הּנה החכמה, ספירת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָנמׁשכת

יׂשראל  "ׁשּובה ענין ואחד אחד ּכל אצל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּתֹובעים

ׁשּמּצד  הּתׁשּובה ענין ׁשהּוא ,"אלקי הוי' ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹעד
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ע"ב.)51 ריש סו, יח.)52שם טו, א.)53בשלח מד, א.)55פמ"ג.)54סנהדרין יז, כד,)56ע"ז סע"ב. כא, חיים דרך ראה

וש"נ. ב. ע' תרח"ץ .158 ע' תרצ"ז סה"מ א. צא, ואילך. ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"שובה  הכתוב חלקי שני בין הקשר יותר יובן נצחיות, בה שיש לתשובה  היא

אלוקיך": הוי' ו"עד ישראל"

ÈL ÌLÈ "‰·eL"·c ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú 'Bb ‰·eL" e‰ÊÂ¿∆»«¬»»¡…∆ƒ¿»∆¿»¿≈
,ÌÈLe¯t אחד EÓˆÚ,פירוש ˙‡ "‰·eL" עצמך את ותחזיר תשיב ≈ƒ»∆«¿¿

שני לשורש  פירוש באלוקות נשמתך

,‡ˆBÈ ÏÚt ÔBLlÓ "‰·eL"Â¿»ƒ¿…«≈
לשוב  שלישי צד על ותשפיע תפעל

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk51, «¿…»¿ƒ≈»
·ÈLiL ,eÈ‰Â ידי על האדם ¿«¿∆»ƒ

ויחזיר  ישיב שלו ה' ∆‡˙עבודת
˙ÈÁa ,"„Ú" ˙ÈÁa ספירת ¿ƒ««¿ƒ«

da LiL ,˙eÎÏn‰««¿∆≈»
CÏÓ CÏÓ"c ˙e˜lÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿∆∆»»
‰Â‰ ¯·Úc ÌÈÈepM‰ ,"CÏÓÈƒ¿…«ƒƒ¿»»…∆

,„È˙ÚÂ ומהותה עצמה שמצד היינו ¿»ƒ
הזמן  בגדרי נתונה ∆¿È‰zL∆ƒ‰היא

,ÈepL ÈÏa ˙eiÁˆ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒƒ
הזמן  מגדרי תתעלה דבר של ובסופו

באין  ומקורה שורשה אל תשוב (כי

נתון  ולא כלל גבול בלי שהוא סוף

ושינויים)לשום  ‰ÈÂ'גדרים ˙ÈÁa¿ƒ«¬»»
„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ52, כלשון ƒ¿…¿»»∆

ו"ועד" לבוא, לעתיד על הכתוב

שינוי, ללא לנצח, ∆«"ÚÂ„"פירושו
."„Ú" ÔBLlÓƒ¿«

"Ï‡¯NÈ ‰·eL"c BÊ ‰·eL˙e¿»¿»ƒ¿»≈
'Bb גבוהה דרגה היא שלכאורה אף

Á‡Â„מאד, „Á‡ ÏkÓ ÌÈÚ·Bz¿ƒƒ»∆»¿∆»
,Ï‡¯NiÓ בדרגה שנמצא מי וגם ƒƒ¿»≈

"יעקב" להיקרא ראוי ולכאורה נמוכה

מכוונת  אליו וגם "ישראל" כאן נקרא

ישראל" "שובה »»¿ŒÏÚŒÛ‡cהקריאה
‡e‰ Ï‡¯NÈ ‡ËÁL Èt53, ƒ∆»»ƒ¿»≈

¯‡z‰ ÌL Ba LiL המתייחס ∆≈≈«…«
שלו  ‰ÌˆÚלחיצוניות ÌL Ì‚Â¿«≈»∆∆

שלו  לפנימיות ≈«¿Ï‡¯NÈ"ƒ",המתייחס
„Á‡ ÏkÓ ÌÈÚ·Bz ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ»∆»

,„Á‡Â אשר הרוחנית דרגתו תהיה ¿∆»
eL"c·‰תהיה, ‰·eLz‰ ˙‡∆«¿»¿»

."EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú 'Bb«¬»»¡…∆
‰ÎÈ¯ˆ ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏkL Û‡Â¿«∆¿»»¬»¿ƒ»

,¯cÒÓ ¯„Òa ˙BÈ‰Ï,הכבד אל הקל מן הדרגתית, ÒÂ„¯בצורה ƒ¿¿≈∆¿À»¿≈∆
,‰‡zzŒ‰·eLz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏÁ˙aL ‡e‰ ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿»«»»

היינו  תחתונה, בסיסית,תשובה ברמה ‡LÙ¯תשובה CkŒ¯Á‡ ˜¯Â¿«««»∆¿»
,‰‡lÈÚŒ‰·eL˙Ï ÚÈb‰Ï ולמה גבוהה, ברמה תשובה עליונה, תשובה ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ»»

נמוכה  רוחנית בדרגה שנמצא ממי שגם כאן מבואר כן עבודת אם דורשים

נעלית? ברמה Èza‡התשובה ¯‡·n‰ C¯cŒÏÚ ‰p‰54Û‡L ƒ≈«∆∆«¿…»««¿»∆«
‰Úe·w‰ ‰„B·Ú‰ ¯„qL∆≈∆»¬»«¿»

ˆ¯ÎÈ‰והרגילה  ‰ÏÁ˙aL ‡e‰∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,‰‡zzŒ‰‡¯È ˙BÈ‰Ï יראה ƒ¿ƒ¿»«»»

ניתן  מכן לאחר ורק נחותה, תחתונה,

שהיא  מאהבה ה' לעבודת להגיע

מיראה, ה' מעבודת «ŒÏkÓƒנעלית
'‰ÚL ˙‡¯B‰' C¯„a ÌB˜Ó»¿∆∆»«»»
הכלל, מן יוצא באופן מיוחדת,

‰„B·Ú‰Ó ÏÈÁ˙‰Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«¿ƒ≈»¬»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ BÓÎe ,‰·‰‡c¿«¬»¿«ƒ∆¿»»∆

‡i„¯ec55 בגמרא מסופר עליו ¿«»
‰·‰‡Ó ‰·eLz „iÓ ‰NÚL, ∆»»ƒ»¿»≈«¬»

תשובה  לה שקדמה כלל,מבלי מיראה

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈«¿ƒ¿«
Œ‰·eL˙e ‰‡zzŒ‰·eLz¿»«»»¿»

,‰‡lÈÚ כלל בדרך העבודה שאמנם ƒ»»
צריכה  שתחילה והדרגה בסדר היא

אחר  ורק נמוכה בדרגה תשובה להיות

עליונה, בדרגה לתשובה עוברים כך

הכלל  מן יוצאים מצבים יש אבל

˙‡¯B‰' C¯„a ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ¿∆∆»«
˙¯NÚ ÔÓÊa Ë¯Ù·e ,'‰ÚL»»ƒ¿»ƒ¿«¬∆∆
˙Óc˜‰ È¯Á‡Ï) ‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»¿«¬≈«¿»«

‰„B·Ú‰ המיוחדתL„Áa »¬»¿…∆
Ê‡L (ÏeÏ‡ תשובה עשרת בימי ¡∆»

Ï‡ ¯B‡n‰ ·e¯˜ ‡e‰≈«»∆
ıBvp‰56, קרוב הקדושֿברוךֿהוא «ƒ

מקור  מאור, בדוגמת ישראל לבני

המתפשט  הניצוץ אל המתקרב האור,

הקדושֿברוךֿהוא B‡n‰L¯ממנו, ∆«»
‡Á„בעצמו  ÏÎÏ ·B¯˜ ‡e‰»¿»∆»

¯B‡n‰L ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈∆«»
ÌˆÚ‰ ‡e‰ האלוקות של »∆∆

,‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿ƒ««»¿»
˙¯ÈÙÒ ˙ÎLÓ epnÓeƒ∆ƒ¿∆∆¿ƒ«

,‰ÓÎÁ‰ המקור מקורה, והוא «»¿»
התשובה, בעבודת שבים ≈p‰ƒ‰שאליו

ÌÈpÓÊa מיוחדיםel‡,תשובה ימי עשרת ‡Á„של Ïk Ïˆ‡ ÌÈÚ·Bz ƒ¿«ƒ≈¿ƒ≈∆»∆»
ÔÈÚ ‡e‰L ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" ÔÈÚ „Á‡Â¿∆»ƒ¿«»ƒ¿»≈«¬»»¡…∆∆ƒ¿«
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החכמה. מּכח ּגם הּכחֹות, מּכל ׁשּלמעלה ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהעצם

"אב  אׁשר עד כּו', ׁשּפגם מי ּגם הּנה י ׁשּלכן, ֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

עזבּוני" מֹוחין 57ואּמי ּבחינת הּוא ואּמי" "אבי , ְְְֲִִִִִִִִַָָ

ּדאימא  ּומֹוחין "והוי'58ּדאּבא מּכלֿמקֹום הּנה , ְְֲִִִִֵַַָָָָָָ

עלּֿדר57יאספני" וא"ו, ּבתֹוספת "והוי'" , ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

חׁשּכי 59הּידּוע  יּגיּה והוי' זֹו60ּבענין ּותׁשּובה , ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָ

ה'חכמה  את ׁשעֹוזב כּו', להעצם ההׁשבה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו עזבּוני", ואּמי "אבי 61ּובינה', ְְֲִִִִִֶָָָָ

אל  וׁשב ראיתיו", לא ּולאּמֹו לאביו ְְְְִִִִֵֶָָָֹ"האֹומר

כּו'. העצם ְִֶֶַָּבחינת

ׂשפתינּו,62ּבּכתּוב CÈLÓÓeו) ּפרים ּונׁשּלמה «¿ƒְְְִֵַַָָָָ

מּכל  יֹותר ּתׁשּובה ּגדֹולה ְְִִֵָָָּכי

ז"ל 63הּקרּבנֹות  חכמינּו מאמר וכּידּוע ׁשאלּו64. ְְֲֲֲֵַַַַַָָָָָ

להּקּב"ה  ׁשאלּו ויתּכּפר, אׁשם יביא כּו' ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָלּתֹורה

הּתׁשּובה  ׁשענין לֹו, ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָכּו'

הּקרּבנֹות  מענין למעלה הּוא הּקּב"ה) ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָ(מענה

הּקרּבנֹות  ׁשּמּצד ּבכּפרה ׁשּלכן הּתֹורה), ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ(מענה

ׁשּמּצד  ּבכּפרה מהּֿׁשאיןּֿכן הגּבלה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָיׁשנּה

"ּונׁשּלמה  וזהּו ּכלל. הגּבלֹות ׁשּום אין ְְְְְְֵֶַַַָָָָהּתׁשּובה

מּלׁשֹון  רק  (לא הּוא "ּונׁשּלמה" ׂשפתינּו", ְְְְִִֵַַָָָֹּפרים

ׁשעלֿידי  ׁשלמּות, מּלׁשֹון ּגם) אּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָּתׁשלּומין,

נעׂשה  "אלקי הוי' עד ּגֹו' ּד"ׁשּובה ְְֱֲֲֶֶַַַָָָָֹהּתׁשּובה

ׁשעלֿידי  מהּכּפרה יֹותר למעלה הּכּפרה, ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשלמּות

ּגם  מעלה יׁשנּה הרי אמנם, (ּפרים). ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָקרּבנֹות

ׁשּמחּוץ  הּבהמה ּבהקרבת הּקרּבנֹות, ְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָּבעבֹודת

לעיל  ּׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר ּבענין 65להאדם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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י.)57 כז, א.)58תהלים סז, שם ג.)59לקו"ת שם, א. מא, מקץ כט.)60תו"א כב, ט.)61שמואלֿב לג, הושע )62ברכה

ג. ד.)63יד, שם, לקו"ת תשב.)64ראה רמז תהלים שמעוני, 13).)65ילקוט ס"ע (לעיל ספ"ה שופר בחודש תקעו ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌˆÚ‰ „vnL ‰·eLz‰ הנשמה של פנימית והכי עמוקה הכי הנקודה «¿»∆ƒ«»∆∆
˙BÁk‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL,הפרטיים‰ÓÎÁ‰ ÁkÓ Ìb הכוח שהוא ∆¿«¿»ƒ»«…«ƒ…««»¿»

הפרטיים. הכוחות מבין ביותר Ì‚tLהנעלה ÈÓ Ìb ‰p‰ ,ÔÎlL∆»≈ƒ≈«ƒ∆»«
החטא  עלֿידי ‡L¯בנפשו „Ú ,'eÎ בתהילים כז בפרק הכתוב כלשון «¬∆

וישעי") אורי ה' ב"לדוד (המתחיל

ותשרי  אלול חודש בימי שאומרים

"Èe·ÊÚ Èn‡Â È·‡"57È·‡" , »ƒ¿ƒƒ¬»ƒ»ƒ
ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa ‡e‰ "Èn‡Â¿ƒƒ¿ƒ«ƒ

‡a‡c'ל'אבא שנמשלה החכמה ענין ¿«»
בדוגמת  הראשונית הנקודה היא כי

בהולדה האב של ÔÈÁBÓeƒחלקו
‡ÓÈ‡c58 שנמשלה הבינה עניין ¿ƒ»

המידות, את 'מולידה' היא כי לאימא

ÌB˜ÓŒÏkÓ ‰p‰ הירידה למרות ƒ≈ƒ»»
הכתוב  כסיום בו מתקיים והפגם,

"ÈÙÒ‡È 'ÈÂ‰Â"57, היינו «¬»»««¿≈ƒ
מדייק  והכתוב לאלוקות, שמתקרב

Â"‡Â,ואומר  ˙ÙÒB˙a "'ÈÂ‰Â"«¬»»¿∆∆»
Úe„i‰ C¯cŒÏÚ59 בתורהÔÈÚa «∆∆«»«¿ƒ¿«

ÈkLÁ dÈbÈ 'ÈÂ‰Â60, בפסוק שגם «¬»»«ƒ«»¿ƒ
וא"ו  בתוספת הוי' שם נאמר זה

גבוהה  דרגה על להורות בתחילתו

את  גם להאיר שבכוחה כזו הוי', בשם

האחרונים, הדורות של החושך

‰·L‰‰ ‡È‰ BÊ ‰·eL˙e¿»ƒ«¬»»
והחזרה eÎ',השיבה ÌˆÚ‰Ï¿»∆∆

האלוקות, ‡˙עצמיות ·ÊBÚL∆≈∆
,'‰È·e ‰ÓÎÁ'‰ בכתוב כנרמז «»¿»ƒ»

,"Èe·ÊÚ Èn‡Â È·‡" כמבואר »ƒ¿ƒƒ¬»ƒ
ודבקות  להתקרבות שהכוונה לעיל

בכוחות  רק ולא עצמו, בהקב"ה

הספירות, של ¿BÓÎeהאלוקיים
·e˙kL61 המעלה (לגבי בתורה ∆»

חטאו  שלא לוי שבט של המיוחדת

בחוטאים) הרגו ואף ≈«"‰‡ÓB¯בעגל
,"ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒ

·LÂומתקרב ‰ÌˆÚחוזר ˙ÈÁa Ï‡עצמה האלוקות eÎ'.של ¿»∆¿ƒ«»∆∆
·e˙ka CÈLÓÓe (Â62,"...ישראל "שובה נאמר בה הושע בנבואת «¿ƒ«»

,eÈ˙ÙN ÌÈ¯t ‰ÓlLe כאשר זה, פסוק על ז"ל חכמינו בדברי כמובא ¿«¿»»ƒ¿»≈
לימוד  עלֿידי הדבר את משלימים "פרים", כפשוטה, הקרבנות עבודת אין

שהכתוב  כך ועל הקרבנות, במקום שהיא תפילה ועלֿידי הקרבנות בעניין

במדרש נאמר התשובה, לעניין בהמשך BÈ˙¯מופיע ‰·eLz ‰ÏB„b Èkƒ¿»¿»≈
˙Ba¯w‰ ÏkÓ63. ƒ»«»¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ ¯Ó‡Ó Úe„iÎÂ64 של תקנתו מה השאלה לגבי במדרש ¿«»««¬«¬»≈
eÎ'החוטא  ‰¯BzÏ eÏ‡Lהיה התורה של ‡ÌLוהמענה ‡È·È »¬«»»ƒ»»

,¯tk˙ÈÂ היא החוטא שתקנת היינו ¿ƒ¿«≈
קרבן, ידי eÎ'על ‰"aw‰Ï eÏ‡L»¬¿«»»

tk˙ÈÂ¯וענה  ‰·eLz ‰NÚÈ«¬∆¿»¿ƒ¿«≈
,BÏ ידי על היא החוטא שתקנת היינו

העניינים  פנימיות ולפי התשובה,

היא ‰eLz·‰הכוונה ÔÈÚL∆ƒ¿««¿»
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (‰"aw‰ ‰ÚÓ)«¬≈«»»¿«¿»
‰ÚÓ) ˙Ba¯w‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««»¿»«¬≈
‰¯tÎa ÔÎlL ,(‰¯Bz‰«»∆»≈¿«»»
dLÈ ˙Ba¯w‰ „vnL∆ƒ««»¿»∆¿»

‰Ïa‚‰ בית כשאין זמנים, ויש «¿»»
לכפר  אפשר אי שבהם קיים, המקדש

הקרבנות, עלֿידי חטא »Œ‰Óעל
„vnL ‰¯tÎa ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿«»»∆ƒ«
˙BÏa‚‰ ÌeL ÔÈ‡ ‰·eLz‰«¿»≈«¿»

ÏÏk,תמיד ואפשרית קיימת והיא ¿»
זמן. ובכל מקום בכל

e‰ÊÂ הפסוק של הפנימי התוכן ¿∆
,"eÈ˙ÙN ÌÈ¯t ‰ÓlLe"¿«¿»»ƒ¿»≈
˜¯ ‡Ï) ‡e‰ "‰ÓlLe"¿«¿»…«

,ÔÈÓeÏLz ÔBLlÓ שהלימוד היינו ƒ¿«¿ƒ
של  החיסרון את משלימים והתפילה

ÔBLlÓהקרבנות (Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚL ,˙eÓÏL¿≈∆«¿≈«¿»
"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú 'Bb ‰·eL"c¿»«¬»»¡…∆
דבקות  ביותר, נעלית תשובה שהיא

האלוקות, בעצמיות הנשמה עצם

באריכות  לעיל NÚ‰כמבואר ,«¬»
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ,‰¯tk‰ ˙eÓÏL¿≈««»»¿«¿»≈
נעלית  ויותר מושלמת יותר כפרה

˙Ba¯˜ È„ÈŒÏÚL ‰¯tk‰Ó≈««»»∆«¿≈»¿»
.(ÌÈ¯t)»ƒ

,ÌÓ‡,שני ÏÚÓ‰מצד dLÈ È¯‰ מיוחדת˙„B·Úa Ìb »¿»¬≈∆¿»«¬»««¬«
˙Ba¯w‰ והיא האדם, בנפש עבודה שהיא התשובה בעבודת קיימת שלא , «»¿»

Ì„‡‰Ï,המעלה ıeÁnL ‰Ó‰a‰ ˙·¯˜‰a מקרב שהאדם היינו ¿«¿»««¿≈»∆ƒ¿»»»
העולם, ענייני את גם לאלוקות a˙pM‡¯ומעלה ‰Ó C¯cŒÏÚÂ¿«∆∆«∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ65,זו שנה השנה בראש שנאמר 'תקעו' דיבורֿהמתחיל במאמר ¿≈
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כט h"kyz'd ,ixyz 'e ,daeyz zay ,jlie zyxt zay

ּפסּוק  אמירת מסּפיק ׁשּלא ּבׁשֹופר", י "ּובּמה ְְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

האדם  ׁשּבנפׁש העבֹודה וזכרֹונֹות, ְְְְֲִֶֶֶַָָָָָֻמלכּיֹות

ּבׁשֹופר  הּתקיעה ּגם להיֹות צריכה אּלא ְְְְְִִִֶַַַָָָָעצמֹו,

ּגם  הּנה ּדוקא, להאדם ׁשּמחּוץ ּגׁשמי איל ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשל

ּגם  יׁשנּה ׁשּב"ׂשפתינּו" ׂשפתינּו", ּפרים "ּונׁשּלמה נאמר זֹו למעלה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבנֹוגע

ּבקרֹוב  הּנה עכׁשו, ׂשפתינּו" ּפרים "ּונׁשּלמה עבֹודת ועלֿידי כּו'. זֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשלמּות

הּׁשליׁשי  הּמקּדׁש ּבית רצֹונ66ירד ּכמצות לפני נעׂשה וׁשם ּבּגאּלה 67, , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ

מּמׁש. ּבקרֹוב והּׁשלמה, ְְְֲִִֵַַָָָָהאמּתית
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2

3

4

5

6

7

8

סע"א.)66 מא, סוכה ותוס' פירש"י המוספין.)67ראה תפילת כלשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לפני ÔÈÚaתשכ"ט  "אמרו ז"ל חכמינו מאמר של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«

עליכם" שתמליכוני כדי זיכרונות... לפני אמרו תהא "n·e‰מלכיות... «∆
השנה בראש הקדושֿברוךֿהוא ÈtÒÓ˜המלכת ‡lL ,"¯ÙBLa¿»∆…«¿ƒ

,˙BB¯ÎÊÂ ˙BiÎÏÓ È˜eÒt ˙¯ÈÓ‡,האמירה ‰B·Ú„‰שזו, ¬ƒ«¿≈«¿À¿ƒ¿»¬»
‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡‰ LÙaL∆¿∆∆»»»«¿∆»
‰ÚÈ˜z‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿««¿ƒ»
ÈÓLb ÏÈ‡ ÏL ¯ÙBLa¿»∆«ƒ«¿ƒ

,‡˜Âc Ì„‡‰Ï ıeÁnL כמבואר ∆ƒ¿»»»«¿»
בכך  קשור שהדבר בהרחבה שם

מהירידה  כתוצאה הנשמה שעליית

מהחיבור  כתוצאה דווקא היא למטה

שלגשמיות  (ומשום הגשמי הגוף עם

ביותר) נעלה שורש Ìbיש ‰p‰ƒ≈«
BÊ ‰ÏÚÓÏ Ú‚Ba שלכאורה ¿≈«¿«¬»

על  אפילו גשמית, בפעולה רק קיימת

Ìbזה dLÈ "eÈ˙ÙN"aL ,"eÈ˙ÙN ÌÈ¯t ‰ÓlLe" ¯Ó‡∆¡«¿«¿»»ƒ¿»≈∆ƒ¿»≈∆¿»«
.'eÎ BÊ ˙eÓÏL¿≈

,ÂLÎÚ "eÈ˙ÙN ÌÈ¯t ‰ÓlLe" ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚÂ,הגלות בזמן ¿«¿≈¬«¿«¿»»ƒ¿»≈«¿»
קרבנות, להקריב אפשר אי עתה לעת È¯„כאשר ·B¯˜a ‰p‰ השמים מן ƒ≈¿»≈≈

ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰ ˙Èa66, ≈«ƒ¿»«¿ƒƒ
˙ÂˆÓk EÈÙÏ ‰NÚ ÌLÂ¿»«¬∆¿»∆¿ƒ¿«

EBˆ¯67, תהיה הקרבנות ועבודת ¿∆
‰‡ÈzÓ˙בשלימות  ‰l‡ba«¿À»»¬ƒƒ

.LnÓ ·B¯˜a ,‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»¿»«»
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אגרות קודש

ב"ה, ערב ר"ה, ה'תשי"א

הוו"ח אי"א נו"מ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר אני בתודה את קבלת מברק הברכה מכמ"ע וכל המברך יתברך בכל הצריך לו בגשמיות 

וברוחניות.

אף שבפרטות שונים הם התפקידים המוטלים על שרים, חיילים והעם כולו, אבל בעת הכתרת 

המלך הצד השוה בכולם הוא, אשר כולם מקבלים הם עליהם עול מלכות ועל ידי זה מתקשרים העם 

והמלך ביחס המלכות, אף שבעצם אין כל ערך ביניהם, וביחוד בנדו"ד בענין ראש השנה, שאז אומר 

הקב"ה לעמו ]ת[ מליכוני עליכם.

וכמו שהגוף בריא הוא, רק אם הקישור שלו עם הראש בשלימות הוא - כך השנה "בריאה" רק 

כאשר הקישור שלה עם ראשה בריא.

ז.א. אשר ההחלטות שמקבלים ע"ע בר"ה מתוך קבלת עול אף שאין השכל מסכים, מביאים 

אותן לפועל במשך השנה.

ומעלת חסיד בזה הוא - חסיד מאיזה סוג שיהי': פולני חבד"י מגאליצי' וכו' - שגם ענין של 

קבלת עול עושה הוא בשמחה, ובמילא העבודה נעשית בשלימותה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

הרב מנחם שניאורסאהן

מהו סו"ס מצב חינוך הנוער העולה? ואיזה הם דרכי השלום לשפר אותו?



ל

.h"kyz'd ,dpyd y`xc zecerqd zra c"x .c"qa
מוגה  בלתי פרטית רשימה

dpyd y`xc '` mei
רפיא"‡. "דינא שענין לומר אפשר האם המסובים, א' שאלת מיד 1על מתחיל דר"ה, ב' שביום

בחיוב  שליט"א אדמו"ר כ"ק השיב א'? דיום תק"ש .2לאחרי

(בבתֿשחוק), שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר ברמז. "לחיים" אמר זה סמך שעל אמר, המסובים [א'
בשו"ע  ברמז].3שמצינו די ולא כו', דבר כל לפרש צריך שבר"ה

בשופר ·. לתקוע עצמו "יכין כותב "למנצח" שלפני לתק"ש, בנוגע בסידורו אדה"ז לשון אודות דובר
xn`ie"'כו זה קאּפיטל מתחיל4(התוקע) "התוקע כותב הפסוקים לפני ואילו ,exn`i ldwd mbe פסוק כל ַ

כיון  יאמרו", הקהל ש"גם לפרש יותר צריך לפסוקים שבנוגע שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר ופסוק",
התוקע. ע"י רק היא הברכות שאמירת

מהמסובים):‚. כמה לשאלות (במענה שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר בלחש" "ויתודה למ"ש בנוגע

אדמו"ר א) מו"ח כ"ק בשיחת הוא 5מפורש הפשוט שהטעם וכנראה במחשבה. רק הוא זה שענין
הפסק. יהי' שלא כדי

הי'ב) שביוהכ"פ וע"ד לתוקע. רק  שייך זה בנ"י b"dkdענין עוונות כל על .6מתוודה

כו'.ג) בקיצור והוא קבוע, נוסח בזה אין

הזקן  רבינו של מהחידוש אף 7ולהעיר בלבד, ("חטאתי") אחת בתיבה גם להיות יכול הוידוי שענין
שבלב  לתשובה בדיבור ביטוי אלא) בתשובה, צדדי ענין (לא הוא בלבו 8שהוידוי "שיגמור באופן שצ"ל

. לכסלה עוד ישוב לבל שלם במל"ת"בלב הן במ"ע הן ח"ו המלך מצות עוד יעבור ולא .9.

אדמו"ר  כ"ק ענה – ומזיד שוגג לפרט צריך הרי אחת, בתיבה וידוי אפ"ל איך המסובים א' שאלת על
יחד  שניהם שכולל בלשון לומר שאפשר  .10שליט"א,

הצ"צ  דברי את הזכיר המסובים החיות 11[א' את מתקנת והחרטה החטא, גוף את מתקן שהוידוי ,
כו' מחלקים שהגופים הענין שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר לזה ובהמשך שבחטא. ].12והנשמה

שליט"א „. אדמו"ר אדה"ז כ"ק בשו"ע שנזכר – התקיעות ל"מקריא" בנוגע בכל 13: נהגו וכן ,
ברוסטוב  אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל בהיותי הנה – חב"ד חסידי של תקיעות 14בתיֿהכנסת לראשונה ראיתי ,

בדיבור  מקריא .15ללא
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דרוש 1) ר"ה ענין הכוונות שער ע"ב. ריש רלא, זח"ג ראה
פ"א. ר"ה שער פע"ח ב.

ס"ו 2) תשכ"ז הסעודות) (בעת דר"ה ב' יום ר"ד גם ראה
.(19 ע' ריש חמ"ח מנחם (תורת

וש"נ.3) ס"ז. סתקפ"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
(4.2 הערה 43 ע' חל"ט לקו"ש גם ראה
(5.31 ע' תש"ד סה"ש ואילך. סע"א נ, ח"א לקו"ד גם ראה

.30 ע' תש"ד סה"מ ואילך. 41 ס"ע
כא.6) טז, אחרי
חי"ז 7) לקו"ש גם וראה ס"ד. סתר"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ואילך. 193 ע'
(8.(14 (ובהערה 194 ע' שם לקו"ש גם ראה
פ"א.9) אגה"ת תניא

(10.9 ובהערה ,193 ע' שם לקו"ש גם ראה
ב).11) לח, (דרמ"צ פ"א ותשובה וידוי מצות סהמ"צ
ה"ג.12) פ"ה שגגות הל' רמב"ם ראה
וש"נ.13) ס"י. סתקפ"ה או"ח
תרפ"ד.14) בשנת
הידור 15) מטעם שזהו לומר קשה שלכאורה ששאל מה חסר

)l"end.(



לי h"kyz'd ,dpyd y`xc zecerqd zra c"x

לא  ולכן הכוונות, יודע אינו התוקע כאשר רק הוא (בדיבור) המקריא שענין לומר, רצה המסובים [א'
בעצמו  האדמו"ר הי' לא שהתוקע בשנים שגם שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר הרביים. אצל מקריא ,16הי'

בדיבור  מקריאים היו ].17לא

ההפסק. ענין שלילת יותר נוגע הי' הרביים אצל אולי שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

שליט"א ‰. אדמו"ר שכשאביו,כ"ק אדמו"ר, מו"ח מכ"ק שמעתי מפסיק : הי' התוקע, הי' אדנ"ע, כ"ק
לתרועה  שברים התקיעות.18בין אופן צ"ל שכך או בריאות, מטעמי זה הי' אם שאלתיו ולא .

***

dpyd y`xc 'a lil
.Â המאמר הזכיר המסובים אדמו"ר 19א' כ"ק ואמר שלימה". נשמתו אין כו' בוכה שאינו מי "כל

שליט"א:

ומראהֿמקומות) הנחות (וישנם אשתקד זה בענין בארוכה כבר הלשונות,20דובר לשינויי בנוגע הן –
" נאמר שבהם מקומות כו'"lkשיש בוכה שאינו "מי רק נאמר שבהם מקומות ויש כו'", בוכה שאינו מי

דמלכות  דנפש מנפש מדריגות, חילוקי בהם שיש – הנשמות לכל להשייכות בנוגע והן "כל"), תיבת (בלי
כו' החכמה לבחי' עד הבכי'21דעשי' ענין ישנו כולם שאצל ערך 22– לפי בכאו"א הוא זה ענין אבל ,

מאד  ד"בכל הענין (וכמו נשמתו מאדj"23מדרגת ,jly הבכי'24דייקא ענין שהרי בפשטות, גם וכמובן ,(
בגלל כו'edy`הוא לסבול יכול .25לא

דתורה  מנגלה לדבר וראי' דוגמא להביא בעולת 26ויש "נאמר מנחות: מסכת בסוף מפורשת ממשנה –
ניחוח  ריח אשה ניחוח 27בהמה ריח אשה עוף ובעולת ניחוח 28, ריח אשה ובמנחה אחד 29, לך, לומר ,

הממע  ואחד עולת המרבה בהמה, עולת בין חילוקים אמנם שיש והיינו, לשמים", לבו שיכוין ובלבד יט
בבשר" אלא שמחה ש"אין יו"ט, שמחת לגבי וכמו (סולת), ומנחה אכילת 30עוף י"ח בו יוצאים ואין ,

ואחד  המרבה "אחד – משתווים הם הרי ואעפ"כ סולת; ועאכו"כ ביותר, משובח עוף ע"י אפילו בשר
הממעיט".

.Ê אדמו"ר כ"ק ואמר כו', לסמוך אפשר מהם איזה על האריז"ל לכתבי בנוגע שאל המסובים א'
כותב  אדנ"ע שכ"ק כו'".31שליט"א, סומכין ועליו יותר מוסמך שערים ש"השמונה

("אויף  כו' להתעלות יכולים כמה עד רואים שממנו ואמר צמח, מהר"י של הגהותיו את גם והזכיר
הצליח  כו', חייו בימי שאירעו הבלתיֿרצויים המאורעות על הבט שמבלי אויפארבעטן"), זיך מ'קען ַוויפל
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הוא 16) הי' שפעם אדמו"ר, מו"ח מכ"ק שמעתי והוסיף:
המקריא. הי' אדנ"ע כ"ק ואביו, התוקע,

וש"נ.17) קס. ע' ריש היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
קכב.18) ע' ר"ה חב"ד מנהגי אוצר ראה
סדר 19) סוף האריז"ל סידור פ"ז. ר"ה תפלת שער פע"ח

הנסירה.
ס"ט;20) תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחות ראה – תשכ"ח

בתחלתו  הסעודות) (בעת דחה"ס א' ליל ר"ד סל"ט; תשרי וא"ו
וש"נ. .(95 ע' ;90 ע' ואילך; 32 ע' חנ"א מנחם (תורת

פי"ח.21) פ"ב; תניא ראה
זה 22) הרי הכנה, ללא בכי' של ענין ישנו שכאשר גם נזכר

וסידור  (פע"ח בוכה ולכן למעלה, אותו דנים שעכשיו סימן

שם). האריז"ל
ה.23) ו, ואתחנן
ובכ"מ.24) ע"ד. ריש לט, מקץ תו"א ראה
ובכ"מ.25) ג. צו, מג"א שם גם ראה
על 26) ראי' להביא ממני תובעים שהרי (בבתֿשחוק): והוסיף

וש"נ). .301 ע' חנ"ג מנחם תורת גם (וראה דתורה מנגלה דבר כל
ט.27) א, ויקרא
יז.28) שם,
ב.29) ב, שם
א.30) קט, פסחים
תשמ"ז)31) (קה"ת תו"א סידור ג. שיט, דא"ח) (עם סידור
ג. רמג,
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הקבלה  חכמת עמו שלמדו עד כך כל התורה בלימוד ועד 32להתעלות אחד), כל עם לומדים היו (שלא
החסידות  בתורת הובאו .33שהגהותיו

.Á"'כו הזאת השנה את עלינו יחדש הוא "הרחמן מלבד – המזון בברכת אומרים אם שאל הרש"ג
והראי' זאת, אומרים שבודאי שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר טוב", שכולו ליום ינחילנו הוא "הרחמן גם –

קודש" מקרא טוב "יום גם אומרים הזכרון" "יום שמלבד ויבוא", .34מ"יעלה

***

dpyd y`xc 'a mei
.Ë אדמו"ר ממאמרי וליקט בחר האמצעי שאדמו"ר דא"ח, ע "פ המלות פי' עם הסידור אודות דובר

"שערים" בתור וסידרם וכו',35הזקן אורה" "שערי בספריו: שנהג כפי וכו', התפילין שער הציצית, שער :
המקוה" כוונת "ענין אמר 36מלבד שמות, עניני רק יש ששם לפי שזהו לבאר רצה המסובים א' (וכאשר

שמות). עם הקשורים כוונות ישנם שבסידור המקומות בשאר גם שהרי כן, לומר אפשר שאי אדמו"ר כ"ק

.È שליט"א אדמו"ר הנ"ל כ"ק בסידור לקדמותם,37: הדברים כל חוזרים שבר"ה הזקן רבינו מבאר
תק"ש, לאחרי עד כו', האורות ומסתלקים

"תפלות"– הלשון גם נזכר שבהם מקומות שיש חוזרים 38ולהעיר, שהאורות לומר אפשר הי' שעפ"ז ,
באגה"ק  להדיא מפורש אבל דר"ה. א' בליל ערבית תפלת לאחרי בליל 39מיד שמסתלק האור "הסתלקות :

כו'" יותר עליון חדש אור שיורד התקיעות אחר עד –ר"ה

השנה, מכל יותר גרוע מצב זה הרי דלכאורה, העולם, קיום אז נעשה כיצד מובן אינו שעפ"ז ושואל,
ממציאותו? להתבטל צריך העולם הי' החיות, שנסתלק דכיון

דחיותא" "קיסטא וכמו החיות, חיצוניות עדיין נשאר החיות סילוק בעת שגם בעת 40ומבאר, שנשאר
כו'. השינה

מהסיפור  שלה)41ולהעיר ה"יארצייט" הוא (שהיום הי"ד שיינא הרבנית גיסתי עם ששאלה 42שאירע ָ
בעה"ב  האדם אין השינה שבעת  בשעה בה שבת, לכבוד השינה שתהי' אפשר איך אדנ"ע, כ"ק זקנה, את

עצמו. על

החל  כו', הענינים כל נפעלים כביכול, שינה, של ומצב במעמד שגם כאן רואים לעניננו: ובנוגע
דר"ה. א' בליל כו'" טובה "לשנה מברכת

.‡È שליט"א אדמו"ר חכמים כ"ק "מסוד לפיוט שוה תוכנו שלכאורה לאֿל", "אוחילה לפיוט בנוגע :
האריז"ל 43כו'" בסידור המבואר ע"פ הנה – שונים) פייטנים ע"י נתקן דעתיק 44(אא"כ חסד הוא ש"אֿל" ,

לגמרי. חדש ענין נפעל זה שבפיוט מובן הרי במלכות), להמשכה בנוגע הפיוט לסיום (עד וכו'
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ואילך.32) 40 ע' ח"ט (אייזנשטיין) ישראל" "אוצר ראה
וש"נ.

ובכ"מ.33) ג. נז, חוקת לקו"ת – לדוגמא – ראה
פו.34) ע' פד; ע' ר"ה חב"ד מנהגי אוצר גם ראה
שלד.35) ע' אג"ק לוי"צ לקוטי גם ראה
(36) הביאור ).l"endחסר
ואילך.37) סע"ג רמה, – התקיעות שער
סע"ג 38) נד, ר"ה דרושי לקו"ת סי"ד. אגה"ק תניא ראה

ב. נח, ואילך.
בסופו.39) שם
א.40) פג, זח"א ראה
וש"נ.41) .113 ע' חמ"ב מנחם תורת גם ראה
וש"נ.42) .62 הערה 32 ע' תרפ"א סה"ש – אודותה ראה
מילואים).43) (אג"ק ה'תשכ"ב שובה, עש"ק מכתב גם ראה
במקומו.44)
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מוגה  בלתי

את  "הושיעה מלכנו", "אבינו הניגון לנגן צוה ואח"כ לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק
"ופרצת". עמך",

במדרש 1כתיב ‡. – בתושבע"פ ומבואר בתושב"כ. פסוק זהו וגו'". גדול גוי מי ובש"ס 2"כי
.3ירושלמי  "אומה בנ"י נעשים זה שמצד של – תכונותיו שיודעים היינו, אלוקי'", של אופי' שיודעת .

הוא עולם של שמנהגו אע"פ ולכן, כביכול, בנוגע mcewyהקב"ה, מסויים באופן מתנהגים ומשפט דין
ומשפט  הדין ערב – ר"ה בערב כבר בנ"י, אצל הנה שם, וירושלמי במדרש שנתפרטו כפי ענינים, לכמה

שערם  "מגלחין בר"ה,4– ושמחין ושותין ואוכלין לבנים ומתעטפים לבנים לובשים צפרניהם, ומחתכין
גורסין  ויש נס", להם יעשה שהקב"ה שיודעין רבים).5לפי (לשון "נסים" :

הירושלמי  במפרשי זכאין",6ומבואר אינן "אפילו שזהו חסידות) בדרושי שמביאים (מפרשים
צדיקים" כולם "ועמך שהרי זכאין, בהיותם הקב"ה שעושה הנסים – "זכאין"7ועאכו"כ לאחרי 8, ובפרט ,

דר"ה, ימים שני ולאח"ז הסליחות, ימי דאלול, וחותם סוף – גופא אלול ובחודש  אלול, דחודש העבודה
ומרגיש  יודע אינו אם [וגם תשובה התעוררות של ומצב במעמד נמצא מישראל ואחת אחד שכל
הרי  מישראל], כאו"א של מהותו אמיתית מצד הוא כן הרי בקליפה, מכוסה שהיא בגלל זו, התעוררות

נסים. להם עושה שהקב"ה שיודעין בודאי

יוסף  בבית המבואר מדותיו"9וע"פ ויודעת אלקי' עם שנתגדלה כלומר, גידל, מלשון גדול ש"פירשו
זוהי אלא לודאי, הקרובה להשערה ועד בלבד, השערה זו שאין מובן, –zi`cee drici אומה שזוהי דכיון ,

מדותיו. את היטב יודעת היא הרי הקב"ה, עם כביכול, געהאדעוועט"), ("זיך ביחד ָשנתגדלה

בכל  גדולה השפעה – גדולה שנה שתהי' שבטוחים כיון גדולה, שמחה בר"ה בנ"י שמחים ולכן
רויחי, של באופן יהיו מזוני גם אלא וחיי, בני רק שלא ובאופן בגשמיות, והן ברוחניות הן הענינים,

והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה .10"מידו

***

שופר.·. בחודש תקעו ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

ועמוק ‚. פנימי ענין ישנו אלקי'", עם "שנתגדלה אומה הם שבנ"י יוסף הבית בדברי לעיל בהאמור
הפסוק  על המגיד פירוש – "שתי 11יותר שהם והקב"ה כנס"י על שקאי כסף", חצוצרות שתי לך "עשה

בהעלותך  בפ' המגיד להרב תורה באור שנדפס כפי צורות", הצ"צ 12חצאי ברשימות בארוכה ונתבאר ,
תער"ב 13לתהלים  בהמשך – יותר ובארוכה ,14.

ממארז"ל  יותר עמוק הוא זה הפסוק 15[וענין "אימתי 16על אלקינו", בעיר מאד ומהולל ה' "גדול
אודות רק מדובר זה במארז"ל כי, אלקינו", בעיר כשהוא גדול "עיר ezelcbהוא ע"י שנעשית הקב"ה של
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*() הגהתה שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל זו ).המו"ל שיחה
זֿח.1) ד, ואתחנן
סוסתקפ"א.2) או"ח בטור הובא – תתכה) (רמז עה"פ יל"ש
ה"ג.3) פ"א ר"ה
ב'4) דרוש לעתים בינה בספר שהובאה הגירסא היא כן

יב). ע' ח"א אג"ק (ראה
שם.5) וירושלמי יל"ש
שם.6) קה"ע
חלק.7) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'

שם.8) תרגום
שם.9) לטור

דברהמ"ז.10) הג' ברכה
ב.11) יו"ד, בהעלותך
סקל"ד.12)
ואילך.13) שנז ס"ע אור יהל
ואילך.14) פשפ"ד ח"ב
א.15) מד, תשא זו"ח א. ה, זח"ג ראה
ב.16) מח, תהלים
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ללא  לעצמו, שבהיותו כביכול, הקב"ה, של מציאותו אודות מדובר הנ"ל המגיד בתורת ואילו אלקינו",
צורה  חצי כמו אלא אינו ].17כנס"י,

עליכם" ד"תמליכוני הענין נעשה שבו ר"ה, עם קשור זה –18וענין ישראל" "מלך נעשה והקב"ה ,
עם" בלא מלך "אין העם 19כי, ע"י נעשית המלך שמציאות כך, היא 20, העם מציאות כל גיסא, ולאידך ,

ומציאות  בהעם, תלוי' המלך מציאות אחת: מציאות הם והעם שהמלך ונמצא, המלך, של עמו היותם
המלך. של עמו היותם היא העם

הוא  כלום וכן מגרמה לה לית גיסא, שמחד – למעלה המלכות ידה 21בספירת על גיסא, ולאידך ,
העולמות. בכל השפעה ריבוי נמשכת

תענוג  בו שאין נמוך ענין זה הרי שלכאורה דאף – עול קבלת – בעבודה המלכות בענין הוא וכן
התומ"צ, קיום בכללות ונמשך התענוג, מעצם ממשיכים עול דקבלת העבודה ע"י שדוקא ידוע הרי כו',

ושמחה. תענוג מתוך שיהי'

בשמחה  שהיא עילאה תשובה – דר"ה עול הקבלת לאחרי מיד שבאה שבעשי"ת התשובה ענין ,22וזהו
נאמר  עלי' התורה, בלימוד בפועל גם 23ובאה נמשך התורה ומלימוד לב", משמחי ישרים ה' "פקודי

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול שהרי המצוות, גם 24בקיום בנ"י כל מהדרים שבעשי"ת הטעם וזהו ,
השנה  ימות בשאר בהם מהדרים שאינם דר"ה 25בענינים הקב"ע לאחרי באים שעשי"ת לפי והיינו ,

התומ"צ. קיום בכללות והידור תענוג שממשיך

*

"יומא „. נקראים הימים שב' ועד הראשון, היום הוא העיקר לכאורה הנה ר"ה, ימי לב' בנוגע
מעלות 26אריכתא" מצינו אעפ"כ אבל השני; היום את גם שכולל ארוך יום הוא הראשון שהיום והיינו, ,

ובשתים: – דר"ה א' יום לגבי דר"ה ב' ביום גם

חסר"א) העולם "הי' – ר"ה) תשרי, (א' בראשית ימי ששת של ששי נעשה 27ביום שבת, וכשבאת ,
גו'" ד"ויכולו שנה 28הענין בכל (שהרי שנה שבכל ר"ה ימי לב' בנוגע גם מובן ומזה הבריאה. שלימות ,

לקדמותם  הדברים כל (שהוא 29חוזרים דר"ה א' שיום – הראשונה) בפעם כמו הבריאה כל חידוש ונעשה ,
נעשה  דשי"ב) השבת יום בדוגמת (שהוא דר"ה ב' ביום ואילו חסר, עדיין הוא דשי"ב) ששי יום כמו

השלימות. ענין

בנחמי'ב) .30מסופר נחמי' "ויאמר דר"ה: א' יום אלקיכם אודות לה' הוא קדוש היום העם לכל .
. תבכו ואל תתאבלו לאכול אל העם כל וילכו גו' מנות ושלחו ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו .

. ר"ה) (של השני "וביום גדולה"; שמחה ולעשות מנות ולשלח צוה ולשתות אשר בתורה כתוב  וימצאו .
חג  את לחוג קול ישמיעו אשר וצוו השביעי", בחודש בחג בסוכות ישראל בני ישבו אשר גו' ה'

דר"ה.31הסוכות  ב' ביום התחילו הסוכות לחג שההכנות והיינו, ,
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(17) קצת ).l"endחסר
וש"נ.18) סע"א. טז, ר"ה
שעהיוה"א 19) תניא ועוד. ל. לח, וישב עה"פ בחיי רבינו

.(86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת (נסמן ובכ"מ רפ"ז.
נדרים 20) במסכת בגמרא שמצינו ומה ההנחה: ברשימת

שנעשה  קודם דוקא זה הרי – העם מן נהנה אינו שהמלך א) (כד,
(יומא  בכה"ג שמצינו ע"ד זה הרי מלך, שנעשה לאחרי אבל מלך,

ברור). אינו זה (קטע אחיו" משל "גדלהו וש"נ) א. יח,
ריח,21) א. רטו, ח"ב ב. רמט, א. קפא, ב. לג, ח"א זהר ראה

פ"ה. העקודים) (שער ש"ו ע"ח ב.
ספי"א.22) אגה"ת תניא
סע"א.23) ל, תענית וראה ט. יט, תהלים

וש"נ.24) ב. מ, קידושין
וש"נ.25) סתר"ג. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.26) ואילך. ס"ג סת"ר שם ראה
ויכל).27) (ד"ה א ט, מגילה פרש"י ב. ב, בראשית פרש"י

שם  ובמת"כ ט פ"י, ב"ר וראה א. לח, סנהדרין – חצבה תוד"ה
"חז"ל". בשם שאנן) (ד"ה

א.28) ב, בראשית
ר"ה 29) ענין הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח לקו"ת ראה .

ואילך. א רמו, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ב. נא, נצבים
ובכ"מ.
טֿיב.30) ח,
ובפרש"י.31) ידֿטו שם,
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"בכסה" הוא שר"ה שאע"פ – בזה כמ"ש 32והענין ברעדה, מכוסה דר"ה והשמחה ברעדה",33, "וגילו
חגינו" "ליום הסוכות, שבחג כיון "בכסה"33מ"מ, בר"ה שהיו הענינים מתגלים להיות 34, מוכרח הרי ,

לסוכות, ההכנות התחילו שבו דר"ה, ב' ביום יותר מודגש זה וענין הסוכות. דחג הגילוי מעין בר"ה כבר
כנ"ל.

ימי  באותם שקביעותם ושמח"ת, דשמע"צ הימים לב' ר"ה ימי ב' של מהשייכות גם מובן זה וענין
דשמח"ת 35השבוע  השמחה לגבי ברעדה" ד"גילו באופן היא דשמע"צ השמחה שהרי –36.

כל  את בגילוי כבר ממשיך שהקב"ה מובן, הרי הגילוי, ענין כבר מתחיל דר"ה ב' שביום וכיון
גלוי'. בשמחה לשמוח בנ"י יכולים ולכן דר"ה, ההשפעות

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

בשר, ועד מנפש דמיטב, מילי בכל להם, המצטרך בכל מישראל ואחת אחד כל לבב ה' ישמח כן

בנ"י, שמחת ע"י שתתקרב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית גאולה – העיקרית לנקודה ועד
גדר  פורצת ששמחה לפנינו"37דכיון הפורץ ש"יעלה ופועלת עולם, של גדרו פורצת היא הרי דא 38, ,

דידן. בעגלא ממש, בקרוב ויגאלנו יבוא משיחא, מלכא

"ניע  פ"א), – הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ברכה". לכם "והריקותי כלאּפצי", ָזשוריצי

מהמסובים  אחד לכל הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן – והבדלה ערבית תפלת המזון, ברכת לאחרי
ברכה"]. של מ"כוס

•
.h"kyz'd ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

ימי ‡. ששת השבוע, ימי שבעת כל ישנם שבהם ליוהכ"פ, ר"ה שבין הימים מז' א' הוא שובה שבת
ר"ה  שבין הימים בז' אבל שבתות, שתי להיות אמנם יכולים תשובה ימי בעשרת – השבת. ויום החול

יותר. ולא פחות לא א', שבת יש ליוהכ"פ

האריז"ל  בכתבי המבואר עם גם מתאים זה כל 1וענין של התיקון נעשה ליוהכ"פ ר"ה שבין שבימים
ביום  וכן השנה, שבועות שבכל ראשון יום של התיקון נעשה ויוהכ"פ ר"ה שבין ראשון ביום השנה: ימי
צריכים  שהרי – השבוע ימי שבעת כל להיות צריכים ליוהכ"פ ר"ה שבין שבימים מובן, ומזה וכו', שני
שאין  וכיון השבוע, ימי שבעת כל נתתקנו כבר שהרי נוספים, בימים צורך אין אבל כולם; את לתקן

בהם" אחד ולו יוצרו "ימים שהרי נוספים, ימים אין – הקב"ה 2צורך שברא מה "כל חז"ל: ובלשון ,
לבטלה" אחד דבר ברא לא לכבודו"3בעולמו אלא בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל כי ,4,

התורה" ובשביל ישראל בשביל – .5"בראשית
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וש"נ.32) ואילך. סע"א ח, ר"ה וראה ד. פא, תהלים
ובכ"מ.33) ואילך. א מז, נצבים לקו"ת וראה יא. ב, שם
ובכ"מ.34) ואילך. סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
וש"נ.35) .280 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
וש"נ.36) .230 ע' חנ"א מנחם תורת גם ראה
ועוד.37) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה

אגדת 38) שם. וברש"י יד פפ"ה, ב"ר וראה יג. ב, מיכה ע"פ

ספס"ג. בראשית
האריז"ל 1) סידור א'). דרוש (קודם ר"ה דרושי הכוונות שער

(עשי"ת).
וש"נ.2) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים
ב.3) עז, שבת
ספ"ו.4) אבות
ובכ"מ.5) בראשית. ר"פ ורמב"ן פרש"י
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משותף ·. ענין שיש מובן שמזה תשובה, ימי בעשרת הם נכללים גיסא, מחד – אלו ימים ז' והנה,
שביניהם. הימים וז' יוהכ"פ, ר"ה, שונים: גדרים ג' שהם ביניהם, חילוק גם יש גיסא, ולאידך בכולם;

הביאור  על נוסף יותר: חז"ל 6ובפרטיות לשון שלכאורה oiayימיםdxyr"7בדיוק (אף ליוהכ"פ" ר"ה
רק ר"ה oiaימיםf'יש של העיקרי ענינם (א) ענינים: ב' ישנם ויוהכ"פ שבר"ה כיון ליוהכ"פ), ר"ה

הו"ע  שענינם ליוהכ"פ" ר"ה ש"בין מהימים למעלה הם שמצדו התשובה, מענין למעלה ויוהכ"פ,
ב" הם גם נכללים שמצדו שבהם, התשובה ענין (ב) לענין zxyrהתשובה, בנוגע גם הנה – תשובה" ימי

התשובה  מעלת לגבי ויוהכ"פ דר"ה התשובה מעלת גדלה עשי"ת) שבכל המשותף הענין (שזהו התשובה
ליוהכ"פ. ר"ה שבין הימים דז'

האריז"ל  בכתבי המבואר עם גם ואסורים 8ומתאים המועד, חול כמו הם ויוהכ"פ ר"ה שבין ש"הימים
בנוגע  ועד"ז לאחריו, ויו"ט לפניו יו"ט יש המועד בחול כי, – כו'" והתשובה התורה בעסק רק במלאכה

יוהכ"פ. – לאחריהם ויו"ט ר"ה, – לפניהם יו"ט שיש ליוהכ"פ, ר"ה שבין ימים לז'

אלו:‚. זמנים ג' של ענינם תוכן אפשר בדרך לבאר ויש

אין  אלו ימים שבז' השבת שביום ואע"פ הוידוי. ענין יום בכל צ"ל ליוהכ"פ ר"ה שבין הימים בז'
וידוי  השבת6אומרים יום חל שנה בכל שהרי אלו, ימים מז' מיוחד ביום אינו השבת יום הרי ,xg` meia

מהם. אחד בכל הוידוי ענין ישנו הימים לז' שבנוגע ונמצא, ליוהכ"פ, ר"ה שבין הימים מז'

וידוי  אמירת בו אין – ר"ה בלקוטי 6משא"כ מבואר הרי – התקיעות בעת בלחש" ד"יתודה הענין וגם .
כו'.9דיבורים  הגעגועים ענין שזהו

(וכמבואר יו"ט של ענין זה הרי וידוי, בו שאומרים אף – אדמו"ר ויוהכ"פ מו"ח כ"ק אודות 10בשיחת
(מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, אינו הנהגת שהשטן ועד כ"כ), "אנגעצויגן" הי' לא יוהכ"פ שבליל ָנ"ע,

זה  ביום מלאכים 11מקטרג בדוגמת ומצב במעמד שנמצאים כיון קיטל, דלבישת הענין גם ישנו ולכן ;12.

בזה: והענין

צדיקים" של בנשמותיהם נמלך ד"במי הענין עם קשור העולם,13ר"ה בריאת קודם הוא זה שענין –
בריאת  אודות בהם שימלכו שייך לא דאל"כ העולם, אודות ידיעה כבר יש הנשמות שאצל באופן אבל

ישראל) חוקרי (בלשון עלוליות אצלם שיש והיינו, מציאות 14העולם, על הקבלה) (בלשון ואפשריות
העולם.

של  נשמותיהם אודות מדובר שהרי חטא, של ענין שייך שלא כיון – וידוי של ענין בר"ה אין ולכן
צדיקים" כולם "ועמך היא 15צדיקים, בפועל) שנברא (קודם העולם מציאות אודות הידיעה שגם ועד ,
נברא" מילואו על ש"עולם אודות 16כפי הידיעה עצם בגלל – התשובה ענין להיות צריך אעפ"כ אבל ;

העולם.

בזהר  הפסוק 17וכדאיתא עלמא 18על קוב"ה דברא "בשעתא הוי'", קראתיך ממעמקים המעלות "שיר
. קמי' אמרה באורייתא, אמליך נש, בר למברי לה,בעי אמר  וכו', קמך למחטי  הוא זמין נש בר האי .

אֿל  אתקרינא למגנא תשובה,19וכי ברא עלמא, קוב"ה ברא לא "ועד ומסיים: אפים", ארך וחנון רחום
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ס"ג 6) דאשתקד תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(28 ע' חנ"א מנחם (תורת

וש"נ.7) א. יח, ר"ה
(שם).8) האריז"ל סידור
וש"נ.9) .3 ע' חנ"ד מנחם תורת גם וראה ב. נא, ח"א

וש"נ.10) קסח. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
וש"נ.11) רע"א. כ, יומא
וש"נ.12) ס"ט. סתר"י או"ח אדה"ז שו"ע ראה
רפ"ב.13) רבה רות ז. פ"ח, ב"ר

וש"נ.14) .129 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה
חלק.15) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ז.16) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
דש"ת 17) ממעמקים המעלות שיר ד"ה וראה ב. סט, ח"ג

ס"ע  תרפ"ט סה"מ גם וראה ואילך). 18 ע' תש"ג (סה"מ תש"ג
וש"נ. .149

א.18) קל, תהלים
ו.19) לד, תשא
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זמינא  דתהוי מחוביהון, לך יתובון דכד מנת על בעלמא, נש בר למברי בעינא אנא לתשובה, לה אמר
ש" כפי התשובה ענין שזהו אלא עלייהו"; ולכפרא חוביהון .20לעולם"dncwלמשבק

דהוי  שנין אלפי שית כנגד שהם השבוע, ימי שבעת – ליוהכ"פ ר"ה שבין הימים ז' באים ולאח"ז
השביעי  ואלף שני'21עלמא שמיטה הוא העולם (וזה שמיטות ז ' – יותר ובכללות שכאשר 22, ומובן, .(

העולם, ענין כי, הוידוי), (ענין כו' ומחילה סליחה בקשת של ענין צ"ל אזי העולם, מציאות כבר ישנה
העלם  לשון כבר זה הרי האצילות, עולם בשם 23אפילו ולא אלקות, בשם האצילות עולם נקרא ולכן ,

.24"אלקה"

שבתון" "שבת יוהכ"פ, בא הימים ז' שבתון25ולאחרי ד"שבת הענין ישנו גופא לכם",id`(ובזה
שבתון "שבת מזה, העולמים"26לכם"ed`ולמעלה לחיי ומנוחה שבת שכולו ל"יום ועד כדאיתא 27, – (

אחד"28במדרש  ד"יום הענין בעולמו"29שזהו "יחיד הוא שהקב"ה מאחד 30, שלמעלה ל"יחיד" ועד ,31.

ויום:„. יום כל בעבודת גם ישנם אלו דרגות וג'

בבוקר" לבן ד"וישכם הענין ישנו היום מהעולם,32בהתחלת למעלה – ביותר נעלית דרגא שזוהי ,
העולם  כטעות ולא כו'; במחשבה עלה אדרבה,33ע"ד אלא יותר, קשה היא העבודה היום שבהתחלת

היא" טהורה בי שנתת ד"נשמה הענין יותר נרגש .34שאז

המדרש" לבית הכנסת "מבית ההליכה לאחרי שהרי – היום במשך העבודה כללות באה ,35ולאח"ז
ארץ" דרך מנהג בהן ד"הנהג הענין רז"ל 36צ"ל שאמרו [ועד כו' והסתר העלם בו שיש לעולם לצאת ,37

. לעשות ה"מפליא (בכח חי" אתה כרחך גשמי""על בדבר רוחני דבר (ש)קושר בזהירות 38. צורך ויש ,(
בתחתונים  דירה ית' לו לעשות כדי כו'], ,39גדולה

הענין  נעשה אזי – כו' צדק חשבון ועורך עבודתו שמשלים לאחרי היום, עבודת בסוף כן, ולאחרי
רוחי" אפקיד ועז"נ 40ד"בידך ומצב 41, המעמד לגבי מרובה הוספה של באופן בצאתך", אתה "ברוך

ע"פ  אשר, גוף), ללא נשמה של ומצב מעמד כמו (שזהו השינה ענין ישנו ואז בבואך", אתה ד"ברוך
בספרים  יותר 42המבואר גדולה למעלה באים ועי"ז ה', בעבודת נעלה ענין זה .43הרי

ז' בדוגמת היא היום כל במשך העבודה ר"ה; בדוגמת הוא היום שבהתחלת ומצב שהמעמד ונמצא,
יוהכ"פ. בדוגמת היא היום עבודת וגמר ליוהכ"פ, ר"ה שבין הימים

שלימות ‰. נעשית (שבו ושבת שבת בכל גם ישנו שבתון") ("שבת דיוהכ"פ שהענין להוסיף, ויש
"ויכולו" – בראשית"44העבודה במעשה להקב"ה שותף ש"נעשה ובאופן השבוע, ימי דכל לאחרי 45– – (

דרעוין" "רעוא שזהו"ע היום, .46חצות
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ועוד.20) א. נד, פסחים
ג.21) ב, בראשית רמב"ן ראה
ואילך.22) רמח ע' תרפ"ד סה"מ ד. נא, שמות תו"א ראה

ואילך. שסב ס"ע חי"ד אג"ק גם וראה וש"נ.
ס"ע 23) ח"ב תרל"ז (סה"מ פע"ו תרל"ז וככה המשך ראה

וש"נ. ואילך). תקפא
תקפה).24) ע' (שם פע"ח שם
לב.25) כג, אמור לא. טז, אחרי
א.26) נב, נצבים לקו"ת ראה
בסופה.27) תמיד
ח.28) פ"ג, ב"ר
ה.29) א, בראשית
עה"פ.30) בפרש"י הובא שם. ב"ר
ובכ"מ.31) ב. נה, וארא תו"א ראה
ובכ"מ.32) ויצא. ס"פ תו"א וראה א. לב, ויצא
סע"ב.33) מג, תבוא לקו"ת גם ראה

ב).34) ס, (ברכות השחר בברכות נשמה" "אלקי ברכת
וש"נ.35) בסופה. ברכות
ב.36) לה, שם
ספ"ד.37) אבות
סוס"א.38) ס"ו או"ח רמ"א
ב"ר39) טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא במדב"ר ראה ספ"ג.

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
ו.40) לא, תהלים
ו.41) כח, תבוא
קבלה.42) ספרי ובפרט עבודה ספרי
תשנ"ב 43) ואילך. 90 ע' ח"ד תש"נ התוועדויות גם ראה

וש"נ. ואילך. 125 ע' ח"ב
א.44) ב, בראשית
ע"ב.45) ריש קיט, שבת
ואילך.46) תקמב ע' תרס"ו המשך ראה
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יומין" כולהו מתברכין בעולם,47ו"מיני' לעבודה יוצאים כאשר שגם – השנה ימי וכל השבוע, ימי כל ,
כו'. העולם את לברר כח יהי'

ו)יוהכ"פ  בעשי"ת ובפרט אלול, ב(חודש שמאירים הרחמים מדות י"ג ענין גם מ"הוי'48וזהו החל ,
בגווייהו 19הוי'" טעמא ופסיק שיחטא 49(ב"פ), לאחרי וא' שיחטא קודם א' בכחו 50, יהי' אז שגם –

כו'. ולברר לפעול

כולה, השנה כל על טובה חתימה וגמר חתימה מברכת החל הענינים, בכל הרחבה גם נמשכת ועי"ז
ידה  ועל הרוחנית, לעבודה בנוגע ואור, ומוסיף הלוך גדול ושפע בריבוי ה' ברכת שתומשך ובאופן

בשר. ועד מנפש לכאו"א המצטרך בכל דמיטב מילי בכל בגשמיות, גם השפע יומשך

***

.Â לעיל מארז"ל 51דובר בטור 52אודות הפסוק 53שהובא אומה 54על "איזו וגו'", גדול גוי מי "כי
"אוכלין  שלכן הקב"ה, של תכונותיו את יודעים שבנ"י היינו, אלוקי'", של אופי' שיודעת זו כאומה

ש  לפי בר"ה, ושמחין בבית ושותין ומבואר "נסים"), כהגירסא: (או נס" להם יעשה שהקב"ה יודעין
מדותיו".55יוסף  ויודעת אלקי' עם שנתגדלה כלומר, גידל, מלשון גדול ש"פירשו ,

שנתגדלה – בזה רקmrוהדיוק ולא שגדל`lvאלקי', להיות יכול שהרי אבל `lvאלקי', פלוני,
גדל כאשר ורק כו', שמכירו דוקא ולאו ממנו, גדול enrפלוני cgia.'כו מכירו אזי ,

להקב"ה  ו"רעים" "אחים" נקראים שבנ"י מה גם הכתוב 56וזהו כלשון שנוסף 57, והיינו, ורעי", "אחי :
" הם שבנ"י כמ"ש `igלכך בכבודו, שמחוייב יותר גדול אח שישנו באופן גם להיות יכול זה שענין ,"58

הגדול" אחיך "לרבות אביך", את מקום 59"כבד של כבודו מעין שהוא לכבוד ועד ,60" גם הם הרי –irx,"
אלקי'. עם שנתגדלה הענין לתוכן בהתאם הוא הריעות וענין

שתמליכוני  כדי מלכיות לפני "אמרו מבנ"י הקב"ה מבקש שאז ר"ה, עם קשור זה שענין לעיל ונתבאר
רק61עליכם" (לא מבנ"י שמבקשים והיינו, עליכם", "שאמלוך ולא דייקא, "תמליכוני" –lltzdl על

אלא) עליהם, וימלוך תפלתם את הקב "ה ימלא ואז המלכות, שיש lertlענין ועכצ"ל המלכות, ענין את
בית, לו לבנות מחבירו המבקש (וכמשל זאת לעשות מהם לבקש שייך לא דאל"כ, זאת, לעשות בכחם

זאת). לעשות בכחו יש כאשר דוקא שזהו

לעולם  קדמה ישראל של שמחשבתן – בזה ישראל 62והענין ובשביל התורה בשביל שנברא כך,5, ,
וכמאמר  ממנה, ונמשכים המלכות ספירת עם הקשורים העולם עניני מכל למעלה הם מלך 63שבנ"י "אין

והאמונה  היחוד בשער הזקן רבינו שמביא וכפי עם", שהענין 64בלא והיינו, עוממות", מלשון עם ש"פי'
אוכלה" אש אלקיך למעלה 65ד"ה' הם בנ"י אבל בגילוי, ולא בהעלם עוממות, של באופן אצלם הוא

כולו", העולם על "מלוך – המלוכה ענין גם כולל הענינים, כל לפעול יכולים ולכן אלו, ענינים מכל
ישראל" "מלך שנעשה .66לאחרי
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א.47) פח, ב. סג, זח"ב
ג.48) עח, האזינו לקו"ת ראה
א.49) קלח, זח"ג
ו.50) לד, תשא עה"ת בפרש"י הובא ב. יז, ר"ה
(51.(17 ע' חנ"ד מנחם (תורת בתחלתה דר"ה ב' יום שיחת
ר"ה52) ירושלמי תתכה). (רמז  עה "פ  ה"ג.יל"ש פ"א
תקפא.53) סו"ס או"ח
זֿח.54) ד, ואתחנן
ח"א55) (בשה"ג החיד"א שהאריך קארו)כפי ר"י בערך

לפוסק שנתקבל מעלתו, וזכה בגודל כו', הוראותיו שנתפשטו
וכו'. מישרים מגיד בס' כמפורש בו הדובר המלאך למגיד

ועוד.56) ב. ז, ח"ג ע"ב. ריש נה, ח"ב זהר ראה
ח.57) קכב, תהלים

טז.58) ה, ואתחנן יב. כ, יתרו
כתובות 59) וראה ב. שורש להרמב"ם סהמ"צ א. פג, זח"ג

א. הערה רפו ע' היומן רשימת – מנחם תורת גם וראה א. קג,
וש"נ.

וש"נ.60) ואילך. 90 ע' חל"ו לקו"ש ראה
וש"נ.61) סע"א. טז, ר"ה
ועוד.62) ד. פ"א, ב"ר
שעהיוה"א 63) תניא ועוד. ל. לח, וישב עה"פ בחיי רבינו

.(86 הערה רלד ע' תשרי סה"מ מנחם בתורת (נסמן ובכ"מ רפ"ז.
רפ"ז.64)
ובכ"מ.65) אחרי. ר"פ לקו"ת וראה כד. ד, ואתחנן
ר"ה.66) תפלת נוסח
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.Ê:תפילין למצות גם שייך זה וענין

עלמא  דמארי תפילין ד"ה במאמר אצל 67מבואר ניתוסף ידם שעל התכשיטין, הו"ע שתפילין ,
בגמרא  שמצינו וכפי בראש), גם עילוי ניתוסף ידם שעל ראש, של לתפילין (ועד בהם 68המתקשט

. שבהם ."מכוערות אומרות תכשיטין". לנו תתנו הנישואין "שאחרי בזהובים", שתעטרונו ובלבד .69,
יותר. גדול עילוי אצלן ניתוסף שעי"ז 

(כמארז"ל  הקב"ה של התפילין גם ישנם דבנ"י, התפילין על נוסף הפסוק 70והרי את 71על "וראית
בגמרא  אמרו זה שעל תפילין"), של קשר "הראהו .72אחורי", בהו כתיב מה עלמא דמרי "תפילין :.

.73ומי  בארץ אחד גוי ישראל כי כעמך במדרש 54. שהובא הפסוק שזהו – גדול" גוי ומי גדול גוי מי
הקב"ה, אצל תפילין הנחת ענין נעשה ועי "ז אלקי'; של אופי ' שיודעים ישראל של למעלתם בנוגע הנ"ל

דאו"א  המוחין מבחי' בו שנמשך ז"א, .74בחי'

בתוס' המבואר .75וע"פ הפייטן שיסד "זה הן : ראש של הקב"ה של (תפילין גדלי", כלילו טוטפת .
מלכות  לבוש יביאו בד"ה (וכמבואר הכתר ענין המשכת פועלים התפילין שע"י היינו, שלו) ,76כתר

. ההכתרה ש"הכתר ענין עם קשור זה הרי – ישראל") ע"י רק נעשה ולא שם, שליטה להמן אין .
בר"ה. בנ"י שפועלים

בלקו"ת  מבואר שהרי – עשי"ת כל עם גם קשור זה הרי ש"יוהכ"פ 77ובמילא ויוהכ"פ, לר"ה בנוגע
בכתוב  השנה ראש ג"כ .78נק' ופנימיות נשמה בחי' והוא שענין , מובן, ומזה החיצונית", בסוד ובר"ה .

אחד. בהמשך כולם שהם ויוהכ"פ, ר"ה שבין הימים כל במשך נפעל ההכתרה

.Á,כי החול, בימות שישנו התפילין ענין לגבי הוספה של ובאופן שובה, בשבת גם נפעל זה וענין
תפילין  זמן לאו ששבת גו'"79אע"פ לאות לך "והי' התפילין, שענין לפי היא לכך הסיבה הרי נפעל 80, ,

"אות" בעצמו שהוא השבת יום שבהם 81ע"י כיון החול, בימות מאשר יותר נעלה באופן זה הרי וא"כ, ,
הרגעים  כל במשך זה הרי השבת ביום משא"כ תפילין, מניחים שבהם הרגעים במשך רק זה ענין נפעל

המעתֿלעת  .82של

בה" עצב ש"אין השבת יום מעלת על נוסף – זה ותענוג,83וכל שמחה של ענין רק ישנו אלא ,

מעשיכם" "שפרו מלשון השופר, ענין עם גם התענוג 84וקשור שהו"ע "חודש 85, כללות עם וכן ,
שובע 86השביעי" מלשון התענוג 87, שהו"ע ,88,

כעפר" מצויין המעדנים ש"כל – לבוא דלעתיד העילוי זהו מתוך 89והרי התורה בלימוד ויעסקו ,
שנאמר  והאמת, והחכמה הדעה ו"תרבה ותענוג, הרמב"ם 90מנוחה כמ"ש ה'", את דעה הארץ מלאה כי

תשובה  הכתוב 91בהל' סיום גם מביא מלכים ובהל' מכסים"90, לים "כמים צדקנו.92: משיח בביאת ,

***
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ואילך.67) רלג ע' תרנ"ג סה"מ
בסופה.68) תענית
שם.69) פרש"י
עה"פ.70) בפרש"י הובא וש"נ. סע"א. ז, ברכות
כג.71) לג, תשא
וש"נ.72) א. ו, שם
כא.73) יז, הימיםֿא דברי
ואילך.74) רמט ע' שם סה"מ ראה
חכמים 75) (ובשפתי שם ברכות – ישראל כעמך מי ד"ה
לשם).

סע"א.76) צב, מג"א תו"א
א.77) נח, ר"ה דרושי
א.78) מ, יחזקאל
וש"נ.79) רסל"א. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

ט.80) יג, בא
יג.81) לא, תשא
(82) קצת ).l"endחסר
(83– מ"ד בתוד"ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי ראה

ב. כג, מו"ק
ו.84) פכ"ט, ויק"ר
ובכ"מ.85) ג. נד, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ועוד.86) כד. כג, אמור
ח.87) שם, ויק"ר
ועוד.88) ב'תפג. ע' ר"ה דרושי אוה"ת ראה
בסופן.89) מלכים הל' רמב"ם
ט.90) יא, ישעי'
פ"ט.ס 91)
וש"נ.92) ואילך. 304 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה



h"kyz'dמ ,ixyz e"`e ,daey zay ,jlie t"y zgiy

.Ë.ישראל שובה ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

.È השבוע –93בפרשת אלקיכם" ה' ברית ארון מצד אותו ושמתם הזה התורה ספר את "לקוח נאמר
עם התורה ספר של בהשייכות אלא) כשלעצמו, התורה בספר (לא הוא בזה ארון oex`dשהחידוש ("מצד

היו שבו .zegeldגו'"),

בזה: והענין

ראשונות  לוחות שניות: ולוחות ראשונות לוחות יש הס"ת, מעלת על מעלתן שגדלה ללוחות, בנוגע
אלקים" "מעשה היו אבנים"94– לוחות שני לך "פסל למשה נאמר שבהם שניות לוחות משא"כ ,95– .

הלוחות  את לפסול מהיכן למשה אמנם הראה ולא 96הקב"ה לך", ד"פסל באופן זה הי' אעפ"כ אבל ,
באופן  שהיו שניות, בלוחות מעלה גם יש גיסא לאידך אבל אלקים"; "מעשה שהיו ראשונות לוחות כמו

לתושי'" כו'"97ד"כפלים ואגדות מדרש "הלכות ערוך, שבאין בריבוי אלא ככה, פעמים ב' רק לא –98.

להדעה  גם ראשונות, לוחות (משא"כ ס"ת מונחת היתה דוקא שמצדם – שניות בלוחות נוספת ומעלה
בארון  מונחים היו הלוחות רק99ששברי זה הרי ,ixay:(עצמם מצד שהם כפי הלוחות ולא לוחות,

החקיקה  אותיות יותר, נעלית בדרגא היותם עם – עצמם התורה 100הלוחות עניני כל כלולים בהם הרי ,
וברמז  כלל בדרך "אשר 101רק הכוונה: לתכלית שנוגע מה שזהו – הענינים פרטי כל באים בס"ת ואילו ,

לעשות" היום מצוך ס"ת.102אנכי גם מונחת הלוחות כשמצד יתירה מעלה יש ולכן המעשה. ענין ,

כי: – דוקא שניות בלוחות הוא זה וענין

הגירות  שהו"ע במ"ת, ניתנו ראשונות לוחות שהרי צדיק, למדריגת שייכים ראשונות "כקטן 103לוחות ,
כדברך"104שנולד" ש"סלחתי (לאחרי שניות לוחות משא"כ חטא; של ענין שייך לא שאז שייכים 105, (

תשובה  שזהו"ע טוב", "עשה גם אלא מרע", "סור רק לא – התשובה לעיקר ועד תשובה, בעל למדריגת
כזכיות" לו נעשים "זדונות ידה שעל .106מאהבה,

כל  מתגלים שבה בס"ת המעלה כי, – ס"ת מונח שמצדם המעלה ישנה שניות בלוחות שדוקא וזהו
הענינים, בכל הבירור  נעשה שעי"ז התשובה, לענין ששייכים שניות, ללוחות בעיקר שייכת הפרטים

בהזדונות. אפילו

כמ"פ, וכמדובר זה. בפסוק רש"י פירוש על להתעכב יש שובה, בשבת בעמדנו הנה לכך, ובהתאם
נשיאינו  רבותינו (כדברי תורה" של "יינה גם יש רש"י שבפירוש עיקר 107שאף הרי רזין, ורזי רזין ,(

בעצמו  שאומר כפי – היא רש"י של לכל 108מטרתו ולכן מקרא", של לפשוטו אלא באתי לא "אני –
הפשט. ע"ד הלימוד צ"ל לראש

.‡È:רש"י בפירוש הביאור

הלוך",א) שמור זכור "כמו "לקוח",

ציווי,– לשון אינו ש"לקוח" לפרש מקום יש הפעולה, ענין את שולל ("לקוח") מקור שלשון שכיון
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כו.93) לא,
טז.94) לב, תשא
א.95) לד, שם
עה"פ.96) פרש"י ראה
ו.97) יא, איוב
רפמ"ו.98) שמו"ר
וש"נ.99) ב. יד, ב"ב

ובכ"מ.100) וחוקת. בחוקותי ר"פ לקו"ת ראה
ראה 101) – וש"נ. זו). (משיחה 202 ע' ח"ט לקו"ש ראה

סוסי"א. לקמן
יט.102) יג, ראה פ'
וש"נ.103) אֿב. מו, יבמות ראה
וש"נ.104) א. כב, שם
כ.105) יד, שלח
ב.106) פו, יומא
ב"היום 107) (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' תרצ"ו סה"ש

שבט). כט יום"
ועוד.108) ח. ג, בראשית
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תהי' כאשר אם שמצינו 109כי ראי' להביא רש"י צריך ולכן וגו'". "ושמתם (הציווי) אזי הס"ת, לקיחת
מקור. בלשון ציווי

פעולת  כי, מ"שמור", לא וגם במעשה; פעולה על ציווי זה שאין כיון מ"זכור", בראי' די לא אך
ולכן  הפעולה. ענין את ששולל מקור בלשון הציווי נאמר ולכן ההפכיות, הפעולות שלילת היא השמירה

בתור נאמרה "הלוך" תיבת ולאידך, בפועל. מעשה על ציווי שהוא מ"הלוך", גם בראי' צורך dpkdיש
עצמה  הפעולה ציווי אם כי הכנה, בתור שאינן ו"שמור", מ"זכור" בראי' גם צורך יש ולכן –להציווי,

ע  ואילך.הוגה 135 ע' חי"ד בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק "י

בתרא ב) בבבא ישראל חכמי בו "נחלקו ה'", ברית ארון מן 110"מצד בולט הי' דף אומרים מהם יש ,
הארון", בתוך מונח הי' הלוחות מצד אומרים ויש מונח, הי' ושם מבחוץ הארון

"הלוים– אל נאמר ה'" ברית ארון מצד אותו ושמתם גו' "לקוח שהציווי ברית i`yepשכיון ארון
הלויים,111ה'" נשאו שאותו בצלאל, שעשה הארון על קאי ארון" "מצד הס"ת לשים שהציווי מוכח [ומזה

נקרא  הוא שגם משה שעשה הארון ה'"112ולא ברית כי 113"ארון גו' ליהושע משה ל"ויקרא ובהמשך ,[
גו'" הארץ אל הזה העם את תבוא בזמן114אתה גם ארון" "מצד צ"ל שהס"ת מובן, הרי ,zerqnd ולא)

בג' מכוסה הארון הי' המסעות שבעת וכיון לארץ). הכניסה לאחרי וכשיקימוהו המשכן, חניית בעת רק
הכיסויים? הפסק בגלל ממש, ארון" "מצד הס"ת הי' לא כיסויים,

עם  יחד מכוסה הי' הוא וגם מבחוץ", הארון מן בולט הי' "דף פירושים: ב' רש"י מפרש זה ועל
הארון". בתוך מונח הי' הלוחות ש"מצד או הארון,

– מבחוץ" הארון מן בולט הי' "דף הפירוש מהם: אחד שבכל הקושי בגלל שקולים, הפירושים וב'
בתוך  מונח הי' הלוחות "מצד והפירוש מבחוץ; דף לארון והוסיפו שינו הארבעים שבשנת לומר שדוחק

הארון. בתוך ולא ארון", "מצד הלשון פשטות היפך – הארון"

ח  נחלקו נקודת ובזה עם קשורים להיות (ס"ת) הפרטים צריכים כמה עד – ור"י) (ר"מ ישראל כמי
(לוחות) .115הכלל

ומדרש  בירושלמי גם שנמצא (אף דוקא לב"ב הי'116ומציין ומדרש בירושלמי החשבון לפי כי, ,(
רש"י  שלדעת וכיון ר "מ), לדעת – (והס"ת לוחות ושברי הלוחות עם מלא הארון שברי 112מקום היו לא

בצלאל  שעשה בארון מונחים נמצא 117הלוחות משה, שעשה בארון אלא והס"ת), שניות לוחות היו (שבו
הארון  ורוחב) (אורך מקום כל הי' בב"ב, החשבון לפי משא"כ פנוי; מקום בארון הי' הדעות ב' שלפי

הלוחות  לשברי מקום בו הי' ולא ר"מ), לדעת – (והס"ת מהלוחות –ממולא

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י ואילך.118הוגה 196 ע' ח"ט בלקו"ש

***
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"כי 109) אלא חיובית, מצוה שאינה הקן, שילוח מצות וע"ד
וֿז  כב, (תצא גו'" תשלח "שלח הציווי ישנו אזי צפור", קן יקרא

ובפרש"י).
אֿב.110) יד,
כה.111) שם, פרשתנו
ובפרש"י.112) לג יו"ד, בהעלותך
היוצא 113) הארון "זה משה שעשה הארון כי, – הדבר וטעם

עבור  לבנ"י ניתנה שהס"ת וכיון שם), (פרש"י למלחמה" עמהם
דוקא  למלחמה עמהם היוצא לארון שייכות לה אין הזמנים, כל
"מצד  מקומה ולכן שם), פרש"י – מונחים לוחות שברי (שבו

בצלאל. שעשה ארון"
ז.114) שם,
לקו"ש 115) ראה – הנ"ל רש"י פירושי ב' לקשר יש ועפ"ז

.37 הערה שבפנים
כ.116) פ"ד, במדב"ר ה"ג. פ"ח סוטה ה"א. פ"ו שקלים

פ"ו. המשכן דמלאכת ברייתא גם וראה
דמונחין 117) לוחות לשברי בנוגע הלימוד כי, – הדבר וטעם

(קרא  ושמתם שברת "אשר ב) יו"ד, (עקב ממ"ש הוא בארון
ושברי  שהלוחות מלמד לדרשה) ל"ושמתם" למסמכי' הוא יתירה
לכך  נוסף אבל, (ובפרש"י)). ב שם, (ב"ב בארון" מונחין לוחות

רש"י  מפרש ברכה בס"פ הרי פשש"מ, ע"פ אינה זו *שדרשה
"יישר שברת", יתירה "אשר קרא זה אין וא"כ ששברת", כחך

מונחין לדרוש לוחות שברי שגם ללמד ל"ושמתם", הסמיכות
שם). ב"ב (ראה בארון

האזינו.118) ש"פ בשיחת הביאור המשך בשילוב

*(f"af mixeyw i"yx iyexity mb mi`ex o`ke.
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.·È"תשב" אותיות "שבת" שהרי התשובה, ענין עם קשור השבת לעיל 119יום ),120(כאמור

הרמב"ם  כמ"ש התשובה, ענין ביותר מודגש שבהם שבעשי"ת, השבת יום "אע"פ 121ובפרט
ומתקבלת  ביותר יפה היא הכפורים ויום השנה ראש  שבין הימים בעשרה לעולם, יפה והצעקה שהתשובה

שנאמר  מיד, בהמצאו",122היא ה' דרשו

התשובה. באגרת ענין לבאר המתאים הזמן זה הרי ולכן,

.‚È הזקן 123בנוגע רבינו נפשו 124למ"ש ובכל לבו בכל ה' אל לשוב תשובה, לשון פי' עיקר "וזהו
פסוקים  מארבעה ראי' מביא – מצוותיו" כל ולשמור "יעזוב 125לעבדו מחשבותיו 126: און ואיש דרכו רשע

ה' אל הוא ebe"127'וישוב זה שפסוק ומציין וגו'", לבבך בכל וגו' בקולו ושמעת אלקיך ה' עד "ושבת ;
נצבים" אלקיך"128"בפ' ה' עד ישראל "שובה וגו'"129; אליך ה' "השיבנו ;130.

מובן  :131ואינו

פסוקים א) לארבעה הזקן רבינו זקוק מהם?132מדוע באחד מסתפק ואינו ,

גו'"ב) "ושבת הפסוק לפני מביאו – בנביאים שנאמר גו'" דרכו רשע "יעזוב הפסוק הפסוקים: סדר
ו"השיבנו" ישראל" "שובה הפסוקים מביא בתורה, שנאמר "ושבת" הפסוק ולאחרי בתורה, שנאמר

ו  ובכתובים. אחרונים בנביאים אל שנאמרו המוקדם מן או להיות הוצרך הפסוקים סדר ממהֿנפשך:
המוקדם  אל המאוחר מן או גו', והשיבנו גו' ישראל שובה גו', דרכו רשע יעזוב גו', ושבת – המאוחר

ושבת? דרכו רשע יעזוב ישראל, שובה השיבנו, –

"ג) מקדים: – גו'" "ושבת הפסוק את miavpכשמביא 'tae מציין אינו הפסוקים ג' בשאר אבל כתיב",
בפ' – (בשינויים) זה לפסוק שדומה אחר פסוק לשלול כוונתו נצבים לפ' שבציון ועכצ"ל, מקומם.

לפסוק133ואתחנן  שכוונתו להורות כתיב", נצבים "ובפ' מדגיש ולכן ,df מהו 134דוקא להבין: וצריך .
נצבים? שבפ' לפסוק שכוונתו הזקן רבינו מדגיש שבגללו אלו, פסוקים ב' בין החילוק אמנם

" אודות לפנ"ז למ"ש בהמשך בא זה שענין שכיון לומר, אפשר הי' התשובה",zevnלכאורה
בארוכה  (כנ"ל מצוה היא הוידוי) רק ולא החטא, (עזיבת הפסוק 135שהתשובה להביא יכול אינו לכן ,(
הענין  וכהתחלת דברים, סיפור הוא ה"ושבת" שם כי ואתחנן, משא"כ 136שבפ' גו'"; בכם "העידותי :

שיטתו  לפי גם נקט הזקן (שרבינו להרמב"ם אפילו הנה נצבים, שבפ' שמפרש 135ה"ושבת" שזוהי 137)
הפסוק  על הרמב"ן (כפירוש ציווי גם שזהו לומר אפשר הענינים)128הבטחה, ב' כולל .138ש"ושבת"
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תניא 119) ספכ"ב. לב"ר יפ"ת בסופו. (למהרנ"ש) נתן תורת
ספ"י. אגה"ת

(120.(22 ע' חנ"ד מנחם (תורת בתחלתו במאמר
ה"ו.121) פ"ב תשובה הל'
ו.122) נה, ישעי'
כ"ק123) ע"י הוגה – סוסי"ח עד שליט"א מכאן אדמו"ר

ואילך. 171 ע' חל"ט ללקו"ש בהוספות ונדפס (באידית),
בלתי  מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה ניתוספו זו במהדורא

מוגה.
פ"א.124) אגה"ת
ענין:125) כל על בתושבע"פ שמצינו מילי,כפי הני "מנא

מוגה). בלתי (מהנחה קרא" דאמר
ז.126) נה, שם
בלוח 127) עיין – לקמן וכן – "וכו'") ולא ("וגו'", כצ"ל

קה"ת. הוצאת לתניא התיקון
ב.128) ל,
ב.129) יד, הושע
כא.130) ה, איכה
(תורת 131) 59 הערה תשכ"ח מנ"א כ"ף שיחת גם ראה

וש"נ. .(370 ע' חנ"ג מנחם

עוד 132) ישנם הרי – פסוקים" "געשמאקע היותם בגלל ַואם
התשובה. ענין אודות שמדברים פסוקים" ַ"געשמאקע

כל  התשובה) אגרת (כולל התניא שבספר המבואר ע"פ ובפרט
רבינו דייק כמה עד בזה הידוע וכהסיפור בדיוק, היא הזקן תיבה

וש"נ), רלו. ע' היומן רשימת – מנחם תורת (ראה תיבה בכל
בדיוק  בודאי זה הרי ענין, אלא תיבה רק זו שאין בנדו"ד, וכ"ש

מוגה). בלתי (מהנחה
ל.133) ד,
מנחם 134) (תורת ואילך סי"ט האזינו ש"פ שיחת גם ראה

שבהתחלת  יומא" "בסוף להציון בנוגע – ואילך) 74 ע' חנ"ד
אגה"ת.

(135370 ס"ע שם מנחם (תורת ס"ז הנ"ל מנ"א כ"ף שיחת
וש"נ. ואילך).

כו.136) ד,
ה"ה.137) פ"ז תשובה הל'
עשה 138) העשין במנין מנה שלו בסהמ"צ אלוף חפץ ומר

להרס"ג  לסהמ"צ פערלא הרי"ף בפי' (הובא אלקיך ה' עד ושבת
ה"א  עד ושבת דכתיב "לשוב נג מצוה בסמ"ק וכ"ה מב). פרשה

בקולו". ושמעת
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רבינו  הביאו ואעפ"כ בקשה, אלא ציווי, אינו גו'" "השיבנו הפסוק גם שהרי כן, לתרץ קשה אבל
(שעל התשובה מהות לפירוש שבנוגע כיון התשובה, לענין ראי' בתור חשוב dfהזקן לא הראיות) מביא

ואתחנן? שבפרשת הפסוק את שולל הלמאי וא"כ, בקשה. בלשון או ציווי בלשון מדבר הפסוק אם

.„È בזה :131והביאור

הוי' משם חלק הם שבנ"י הזקן רבינו מבאר דאגה"ת הפרקים מורידים 139בהמשך חטא כל ע"י ולכן ,
. ב"ה הוי' שם הסט"א""השפעת היכלות תוך נאמר 140. בנ"י על (שהרי החבל וכמשל חבל 141. "יעקב

העליון  קצהו גם במילא נמשך התחתון, קצהו את מושכים שכאשר .142נחלתו"),

יש הוי' שבשם שכיון מובן, מישראל c'ומזה אחד בכל ישנם האותיות ד' וכל [הן 143אותיות,
בזהר  כדאיתא בגופו, הן ספ"ד, להלן כמבואר וא"ו,144בנשמתו, – הגוף היו"ד, בתמונת הוא שהראש
תתאה  וה' עילאה ה' – ושמאל שבימין האצבעות ד'145וה' בכל פוגם הוא הרי עבירה כל ע"י הנה ,[

הסט"א. היכלות תוך אותם ומוריד האותיות

כיון  מ"מ, וכו', ה' באות שפוגמים עבירות יו"ד, באות שפוגמים עבירות שיש מבואר שבספ"ז ואע"פ
) זה יהודי החטא)edy`שאצל את קשור ,עושה שעושה מעשה וכל האותיות, ד' כל עם zellkaישנם ,

מוריד, ה"ה חטא כל שע"י מובן, הרי נפשו, כחות כו'.zellkaכל האותיות ד' כל את ,

(על שהתשובה מובן, האותיות.lkומזה ד' כל של ההעלאה – ענינה חטא)

כאן שמביא מה יובן שבד'c'ועפ"ז כיון – הוי' שם נזכר פסוק שבכל – התשובה בענין פסוקים
כדלהלן. האותיות, ד' של וההעלאה התשובה מרומזת הפסוקים

טובו  מה (ד"ה בלק פרשת שבתשובה 146[בלקו"ת הבחינות ד' נתבארו עצמה;147) בפני בחינה כל ,
– תתאה בה"א שעיקרה תתאה תשובה (אפילו שבתשובה בחינה שכל לומר, רצונו בתניא כאן אבל

למרוד לכסלה עוד ישוב "לבל כאן אומר זו דרגא מצותezeklnaשאודות עוד יעבור ולא ח"ו",jlndית'
הד']. מכל כלולה תתאה) ה"א בחי' היא ומלכות

.ÂË קול – וא"ו המעשה, הו"ע אחרונה שה"א בפ"ד, לקמן מבואר הוי', שם אותיות ד' ענין אודות
כו'. הגילוי אל לצאת שבכחו הנעלם שכל – ויו"ד התבוננות, – ראשונה ה"א מדות, וששה

האותיות: ד' של והעלאה ההשבה אודות מדברים הפסוקים שד' מובן ועפ "ז

הו"ע  (שעוזב) הרשע דרך כי, תתאה, ה"א דבחי') (תשובה – גו'" וישוב גו' דרכו רשע "יעזוב
תתאה. ה"א המעשה,
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סע"ב).139) (צג, פ"ד
רפ"ז.140)
ט.141) לב, האזינו
זה 142) משל מבואר ששם אלא ואילך). סע"א (צו, פ"ו

עיי"ש. תתאה. ה"א בחי' לענין
התומ"צ 143) קיום צ"ל בשלימות, יהי' זה שענין וכדי

ג) מה, נצבים לקו"ת וראה יג. יח, שופטים (פ' כמ"ש בשלימות,
מוגה). בלתי (מהנחה אלקיך" הוי' עם תהי' "תמים

ספ"מ 144) בתניא הובא – תמ"ה מת"ז ולהעיר א. מב, ח"ב

בהג"ה.
י"ל 145) – זה בציור הוא העולם אומות גופי שגם ומה

הבחירה  ענין שיהי' בכדי שהוא ס"ע *בדא"פ תרנ"ו סה"מ (ראה
בשוה"ג). שיט

ואילך.146) סע"א עג,
א'147) ובכל עילאה, ותשובה תתאה תשובה – ובכללות

ד  הענין גם ישנו התשובה,lraמהם מענין שלמעלה תשובה
(מהנחה  עצמו מהדבר למעלה שהוא מורה הבעלות ענין שהרי

מוגה). בלתי

(*xnelk:i"paa d"awd ly dxigad ixg`l mb,sebdl rbepa `idy,y (h"nt) `ipza x`eank"epazxga..ezeixnega dncpd ixnegd sebd `ed
mlerd zene` itebl,"mlerd zene` itebl i"pa ly sebd oia iepiy zeidl leki `l oiicr,ik,y ote`a l"v dceard"miigd z` 'eb jiptl izzp

'ebe ובחרתmiiga"l miavp),(hiÎeh,dribi ly ote`a `id dceard f` wxy,b"d `"t dlxr inlyexi d`x) `teqikc `ndp ly ote`a `le.
f ev z"ewl,c"r yix.(n"kae,dxigad oipr zeidl lkeiy icke,(dben izla dgpdn) i"pa ly sebl dneca r"de` ly sebd l"v.
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ושמעת גו' בכלelewa"ושבת ענינוjaalוגו' שוא"ו כנ"ל וא"ו, דבחי') (תשובה – וששה lewוגו'" ,
ב  שהם .alמדות

" שנקרא דכיון עילאה, ה' דבחי') (תשובה – אלקיך" הוי' עד ישראל המעלה,l`xyi"שובה בשם "
וענין  ההתבוננות. ענין רק הוא ד"שובה", הענין אצלו צ"ל שעליו אצלו, שחסר היחיד שהדבר מובן

אלקי  יהי' שהוי' אלקיך", הוי' "עד הוא אצלו ע"י jה"שובה" נעשה שזה בפנימיות, בגילוי (שלך),
דבינה. התבוננות

בתניא  כמבואר יו"ד, דבחי') (תשובה – ה'" יו"ד,d'ש 148"השיבנו אות היא וחכמה בחכמה, מלובש
"ניעורה  – למטה דמלמעלה באופן באה בה", המלובש "ה' עם החכמה, שהתעוררות וכיון כנ"ל.

" נאמר לכן – ה'".epaiydמשנתה"

.ÊË"שלום בקש טוב ועשה מרע "סור ענינם שבתשובה אלו בחינות –149ד' תתאה בה"א תשובה :
מרע  ב"בקש 150סור כי, שלום", "בקש – וביו"ד עילאה בה"א והתשובה טוב", "ועשה – בוא"ו תשובה ,

היו"ד), לבחי' העלאתה – עילאה שבה"א (תשובה למעלה מלמטה מדריגות: ב' יש גופא שלום"
בל  זה כל כמובן ה"א), לבחי' המשכתה – שביו"ד (תשובה למטה שם.ומלמעלה בלק פרשת קו"ת

התשובה: עבודת של הסדר שזהו כיון – דוקא זה בסדר הפסוקים שמביא הטעם יובן ועפ"ז

ד" הענין שזהו מרע", "סור – לראש ryxלכל aefri" – rxnדרכו" xeq."

כי, לבבך", בכל גו' בקולו ושמעת גו' ד"ושבת הענין שזהו טוב", ד"ועשה העבודה באה לאח"ז
"בכל וגם טוב), (ועשה המצוות עשיית הו"ע בקולו" שייפין jaal"ושמעת לכל פליג לבא הרי – "151,

מ"ע  רמ"ח אברים, רמ"ח .152בכל

דמלמעלה  באופן ואח"כ למעלה, דמלמטה באופן תחילה – שלום" ד"בקש העבודה באה ולאח"ז
ה'" "השיבנו ואח"כ (מלמטלמ"ע) ישראל" "שובה תחילה – הפסוקים שני באים זה ועל למטה.

(מלמעלמ"ט).

דוקא  לבוא יכולה שבה התחתונה בחינה גם – ושלימות שלום – שלום" ד"בקש שהעבודה וכיון
שלום" ד"בקש העבודה על שמביא הראשון בפסוק כבר לכן, טוב", ועשה מרע ד"סור העבודה לאחרי

"שובה הלשון אלקים"l`xyiנאמר עם שרית "כי מלשון שם 153", על – ושולט מושל – "שר" שהוא ,
אלקים  דשם מהצמצום הנמשך ההסתר את תיקן טוב ו)עשה מרע ב (סור עבודתו ע"י כי .154אלקים,

.ÊÈ:הנ"ל דיוקים כל מתורצים ועפ"ז

האותיות, ד' בכל התשובה ענין מבואר אלו שבפסוקים כיון – הפסוקים ד' כל מביא הזקן רבינו
) לבו ב"בכל אותם מרמז שגם בדא"פ די"ל מהקודם dpiaכנ"ל, (למעלה נפשו ובכל לעבדו 155לבא) (

)lret,'iyr(מ"ע –xenyle)xeq– השמר שנאמר מקום "כל –z"l"156."מצוותיו כל (

כנ"ל. העבודה, סדר הוא שכן כיון – דוקא זה בסדר אותם ומביא

הפסוק  תחילה מביא לכן החטא", "עזיבת היא התשובה שמצות תחילה שאמר שכיון לומר, יש [גם
(כברמב"ם  דרכו" רשע בתורה,157"יעזוב – "ושבת" התנ"ך: סדר לפי הפסוקים שאר את מביא ולאח"ז ,(

בכתובים]. – ה'" ו"השיבנו בנביאים, – ישראל" "שובה
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ופי"ט.148) פי"ח ח"א
טו.149) לד, תהלים
המובלע ryxיעזוב150) לקדושה הרומז ושי"ן רע אותיות –

שיניו"). את "הקהה פיסקא בהגש"פ (כתהאריז"ל רע אותיות בין
.182 ע' חמ"ו מנחם תורת גם וראה –

ב.151) רכא, ע"ב. ריש קסא, ח"ג א. קנג, ח"ב זהר ראה
א. רלב,

סע"ב.152) כג, מכות ראה
כט.153) לב, וישלח
ע"ד.154) ריש עד, שם לקו"ת
סע"ד.155) פ, סוכות דרושי לקו"ת עיין
וש"נ.156) א. צו, עירובין
ה"ב.157) פ"ב תשובה הל'
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ואתחנן  בפ' כי, – כנ"ל ואתחנן שבפ' הפסוק את לשלול כוונה מתוך כתיב", נצבים "ובפ' ומדגיש
ב"וגו'" כאן (הנרמז מצוך" אנכי אשר "ככל נאמר תיבות158לא נוגע כאן והרי לבבך", – "בכל ;(el`,

מדות ששה – וא"ו דאות התשובה שזוהי (א) להדגיש "ועשה alayבכדי היא זו דתשובה שהעבודה (ב) ,
ש  אברים, – מ"ע רמ"ח .al`טוב" "ככל (ג) אברים לרמ"ח ואתחנן jevn.פליג [בפ' מצוות עשיית – "

– ובכללות].drinyיל"פ ,

.ÁÈ רק לא שזהו לומר, שיש – אליך" ה' "השיבנו בפסוק "וגו'" שמוסיף מה גם יובן הנ"ל כל ע"פ
לי" פסקינן לא אנן משה פסקי' דלא פסוקא ש"כל בתשבי 159בגלל שרוצה 160(כמבואר בגלל גם אלא ,(
אליך" ה' "השיבנו לאחרי שבאה "ונשובה" תיבת :161לרמז

שבאה – החכמה בחינת – יו"ד אות של התשובה היא אליך" ה' ש"השיבנו של ixg`lכיון התשובה
ד"השיבנו  התשובה פועלת האותיות, דג' ההשבה היתה שכבר שכיון לחשוב יכולים שלפנ"ז, האותיות ג'

בחכמה. רק ה'"

כחות  בכל השבה, "ונשובה", גם פועל ה'" ד"השיבנו שהענין – "ונשובה" ההמשך מרמז זה ועל
בתניא  וכמבואר אפילו 148הנפש. ועד הנפש, כחות בכל פועל זה הרי החכמה, בחינת מתעוררת שכאשר

המעשה. בלבוש

השרש  היא שחכמה כיון מ"מ, לפנ"ז, גם התשובה ענין כבר הי' שלפנ"ז האותיות שבג' ואע"פ
הכחות 162ומקור  בכל גם עילוי נעשה במילא אזי השרש, כשנתעורר הנה ועד 163, ערוך, שבאין ועילוי ,

שלפנ"ז  התשובות ג' לאחרי מצבם לגבי אפילו חדשה תשובה – "ונשובה" – תשובה בשם .164שנקרא

***

.ËÈ הכלל שבין השייכות אודות (ס"יֿיא) לעיל בהאמור להוסיף יש רש"י, בפירוש להביאור בהמשך
השנה: לראש בנוגע גם מצינו שעד"ז  – (הס"ת) הפרטים עם (הלוחות)

"ראשיכם 165כתיב  – הפרטים כל המשכת צ"ל ואח"כ הכלל, ענין – כולכם" היום נצבים "אתם
בתחתונים" ד"דירה הענין לפעול שצריכים כיון מימיך", שואב עד עציך מחוטב וגו' ע"י 39שבטיכם

דוקא  הפרטים בהתחלקות כולה השנה כל  במשך .166העבודה

השנה: דראש ההפטרה עם גם קשור זה וענין

בנים" מעשרה לך טוב אנכי "הלא לחנה: אמר שאלקנה מסופר דר"ה "אנכי",167בהפטרה שבחי' –
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(158.161 הערה להלן ראה
דוקא) נצבים לפ' שמציין (ולמה זה ל"וגו'" בנוגע ביאור עוד

.(217 ע' חנ"ד מנחם (תורת סמ"ב שמח"ת יום שיחת ראה –
וש"נ.159) ב. כז, תענית
גמר.160) ערך
(161" כותב שהטעם eשלכן לומר, שיש (בוא"ו), גו'"

כאשר  הוא "וגו'" ולפעמים "גו'" כותב שלפעמים מה להחילוק,
(ראה  בוא"ו וגו' כותב בפירוש, מעתיקה שאינה התיבה גם נוגע
הפסוקים  בשאר גם זה, ולפי וש "נ). .85 ע' ריש ח"נ מנחם תורת
נוגע  בהם גם בוא"ו, "וגו'" כותב בהם שגם מכיון כאן, שמביא

הפסוק. סיום
בנוגע 162) רש"י בפירוש (סי"א) משנת"ל עם קשור זה וענין

בלתי  (מהנחה הבאה הערה וראה מקור. של בלשון שהוא לציווי
מוגה).

שנאמרו 163) שמהציוויים מה זה על הפנימי טעם וזהו
מאה  "אפילו לומדים – ועוד שלח, השב, כמו – מקור בלשון
בהגבלה. הוא עצמו מצד המעשה כח כי – א) לא, (ב"מ פעמים"

מ  בה יש העשי', על (רק) הוא כשהציווי משא"כ ולכן, דידה.
ישנה  לא ה"מקור", מצד הרי מקור, של בלשון הוא כשהציווי

הערה  203 ע' ח"ט לקו"ש (ראה המעשה בכח לא ואפילו הגבלה
וש"נ). .37

אזי 164) יותר, נעלית לדרגא מתעלים שכאשר הידוע וע"ד
תופסים  היו לא הקודמת שבדרגתו כאלו ענינים גם מקום תופסים
"אשמנו  לאמירת הטעם וזהו עליהם. לשוב צורך שיהי' עד מקום
זו  אמירה היתה דלכאורה – שמו"ע תפלת לאחרי דוקא כו'"
בזה  ומבואר – שמו"ע בתפלת צרכיו בקשת קודם להיות צריכה
למעמד  שנתעלה לאחרי שדוקא וש"נ), .15 ע' חכ"ה לקו"ש (ראה
לחטא  נחשבים אזי רע"א), יו"ד, (שבת מרי'" קמי ד"עבדא ומצב
(לא  לחטא נחשבים היו לא הקודמת שבדרגתו כאלו ענינים גם
אלא  – אמת איש אודות מדובר שהרי – עצמו את שמרמה בגלל

zn`ay,"במחוג ד"מחוי הענין וכמו לחטא), נחשבים היו לא
ב). ה, חגיגה (ראה לחטא נחשב זה הרי מלכא" "קמי שרק
בנוגע  פ"י) התפילין שער (פע"ח האריז"ל בכתבי וכדאיתא
(מהנחה  לריק" ניגע לא "למען באמירת כדבעי כיון שלא לתלמיד

מוגה). בלתי
נצבים.165) ר"פ
נצבים.166) ר"פ לקו"ת ראה
ח.167) א, שמואלֿא
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קנה" "אל אלקנה, של ענינו הספירות 168שזהו עשר שהם בנים", מ"עשרה יותר וטוב נעלה הו"ע ,
טפל 169דקדושה  בדרך אלא שאינם המוחין, ענין ללא ספירות, ז' רק שיש בקליפה כמו ).170(לא

אנשים" ב"זרע צורך יש אלא "אנכי", בבחי' להסתפק שאין טוענת – כנס"י – חנה כיון 171אבל ,
בתחתונים. דדירה הענין בעולם לפעול שצריכים

אתקטרנא" קטירא ד"בחד ומצב במעמד הי' עצמו שמצד שאף רשב"י, אצל שמצינו מ"מ,172[וכפי ,
דוקא  בעולם לפעול הוצרך גשמים דירידת ].173הענין

האריז"ל  בכתבי מהמבואר גם מובן:174ולהעיר אינו דלכאורה – דחנה להסיפור בנוגע

וגו' תראה ראה אם דאמרה דחנה רבותי' רז"ל 171"מאי ואמרו תראה,175, לאו ואם מוטב, ראה, אם
מצוה  שקינוי הדעה לפי לה, יקנא בעלה שאלקנה (בידעה כו' ואסתתר ונזרעה 176אלך "ונקתה ועי"ז ,

כך"?177זרע" לעשות יכולות העקרות הנשים שאר כל והלא ,(

במדרש  רז"ל קראו זה מה "על להבין: צריך זה 178ועוד מה על וגם נביאים, של רבן שמואל את
רז"ל  להיות 179שאמרו אחד צדיק עתיד ואומרת יוצאת קול בת היתה שמואל שנולד קודם שנה שארבעים

. כו' שמואל ושמו אח"כ בעולם מ"ש ענין מה ועוד א'180. ובפסוק הרואה, הנביא יקרא בישראל לפנים
לרואה"?181אומר  אמר ולא לנביא, שמואל נאמן כי ישראל כל וידע

דמשפטים  בסבא ממ"ש יובן ש"הענין ויג 183בפסוק 182ומבאר, עמו איש דמתמן ויאבק ירכו, בכף ע
בי' איתמר וע"ד שמואל, דאתא עד מתמן, דאתנבי נביא הוה ולא ימינא, ירכא נצח, אתפגים 184ואילך

נבואתם  לראות יכולים היו לא נביאים, דמתמן הנזכר הנצח פגימת ולסיבת ישקר. לא ישראל נצח וגם
בשלימות, הכל רואה הי' לא אך הנבואה, רואה הי' כי נביא, ולא רואה, נקרא ולכן ובזכות. בצחצוח

שפתים  ניב מלשון נביא כי לעם, הדברים ומנבא ומגיד מספר להיות שיוכל ותיקן 185כדי שמואל וכשבא .
. הנצח ולפרסמה פגם הנבואה להניב יכול והי' גמור, בצחצוח הנבואה רואה הי' כי ממש, נביא נקרא אז .

נמצא  משם. להתנבא יכולים היו הנביאים שאר כל ואילך, ומאז ההוא. הירך נתקנה ידו על כי לישראל,
יום  בכל הי' זה ובעבור כולם. נתנבאו ומכחו הנבואה, מקום תיקן הוא כי הנביאים, כל של רבן הוא כי

. לידתו על ומכרזת יוצאת קול ידו".בת על להתקן מצפה הי' כולו העולם כי .

. תראה ראה אם שאמרה אמו, חנה ענין יובן ש"בזה סוד ומסיים, ניתן הנצח, שמואל כשתיקן כי .
. הסוטה ירך בענין הנחש, אל חנה,הירך וז"ש יעקב. ירך תמורת לסמא"ל סוטה של ירכה ניתן כי .

ולכן, הסוטה, ירך לסמא"ל ישאר ואז סמא"ל, מיד יעקב של הירך שיחטוף שמואל, את לי תן רבש"ע,
הסוטה  של הירך גם כי אגרום טהורה, בהיותי ואז ואסתתר, אלך לאו ואם מוטב, בזה, הענין ראה אם

כו'". ישראל על ח"ו יקטרג ועי"כ טהורה, שאני בי לשלוט יוכל לא כי סמא"ל, מיד אחטפנה

"יוצאי נקראים הבנים שהרי – הבנים ענין עם הקשר גם שזהו להוסיף, .ekxi"186ויש

בין  שמובלע "זרע אנשים", "זרע צ"ל אלא ד"אנכי", הענין מספיק שלא – חנה טענת היתה וזו
ד"אחישנה"175אנשים" הענין יפעל עי"ז ודוקא השם", "צבאות שיעמיד כו', הבריות עם מעורב בנוגע 187,
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ואילך). 63 ע' חנ"ד מנחם (תורת
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א.172) רפח, זח"ג
ע"ב.173) ריש נט, שם ראה
בתחלתו.174) שמואלֿא שעה"פ
ב.175) לא, ברכות
סוטה 176) הל' הי"ז. פט"ו אישות הל' רמב"ם א. ג, סוטה

הי"ח. פ"ד

כח.177) ה, נשא
ועוד.178) פכ"ד. שמואל מדרש
פ"ג.179) שם ראה
ט.180) ט, שמואלֿא
כ.181) ג, שם
ב.182) קיא, זח"ב
כה.183) לב, וישלח
כט.184) טו, שמואלֿא
יט.185) נז, ישעי'
ועוד.186) כו. מו, ויגש
א.187) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
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***

.Î לקחי כמטר יערוף פי אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו מנחה: בתפלת לקרוא עומדים
כו'188וגו'" התורה שע"י ההשפעה שזהו"ע והשמים 189– יבולה תתן ש"הארץ כפשוטה, להשפעה ועד  ,

טלם" .190יתנו

"שירה" נקראת האזינו פרשת שהרי – השמחה ענין עם בה 191וקשור שיש [ומה השמחה שהו"ע ,
וגו'" דונג ו"כהמס הסט"א, על שגוערים מה רק זה הרי – כו' אזהרות ל"שיר 192כמה שבאים ועד ,[

זכר  לשון לבוא 193חדש", לעתיד שיהי' ,194.

אבותינו"]. בטחו "בך הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ההתוועדות [בסיום

1
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8

האזינו.188) ר"פ
ובכ"מ.189) ואילך. ד עג, האזינו לקו"ת ראה
האזינו.190) ר"פ פרש"י
ובפרש"י.191) יט לא, פרשתנו

ספי"ט.192) תניא וראה ג. סח, תהלים
ונאמר 193) ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים –
(194) הסיום ).l"endחסר
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***

.Î לקחי כמטר יערוף פי אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו מנחה: בתפלת לקרוא עומדים
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טלם" .190יתנו

"שירה" נקראת האזינו פרשת שהרי – השמחה ענין עם בה 191וקשור שיש [ומה השמחה שהו"ע ,
וגו'" דונג ו"כהמס הסט"א, על שגוערים מה רק זה הרי – כו' אזהרות ל"שיר 192כמה שבאים ועד ,[

זכר  לשון לבוא 193חדש", לעתיד שיהי' ,194.

אבותינו"]. בטחו "בך הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ההתוועדות [בסיום

1

2
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8

האזינו.188) ר"פ
ובכ"מ.189) ואילך. ד עג, האזינו לקו"ת ראה
האזינו.190) ר"פ פרש"י
ובפרש"י.191) יט לא, פרשתנו

ספי"ט.192) תניא וראה ג. סח, תהלים
ונאמר 193) ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים –
(194) הסיום ).l"endחסר
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קנה" "אל אלקנה, של ענינו הספירות 168שזהו עשר שהם בנים", מ"עשרה יותר וטוב נעלה הו"ע ,
טפל 169דקדושה  בדרך אלא שאינם המוחין, ענין ללא ספירות, ז' רק שיש בקליפה כמו ).170(לא

אנשים" ב"זרע צורך יש אלא "אנכי", בבחי' להסתפק שאין טוענת – כנס"י – חנה כיון 171אבל ,
בתחתונים. דדירה הענין בעולם לפעול שצריכים

אתקטרנא" קטירא ד"בחד ומצב במעמד הי' עצמו שמצד שאף רשב"י, אצל שמצינו מ"מ,172[וכפי ,
דוקא  בעולם לפעול הוצרך גשמים דירידת ].173הענין

האריז"ל  בכתבי מהמבואר גם מובן:174ולהעיר אינו דלכאורה – דחנה להסיפור בנוגע

וגו' תראה ראה אם דאמרה דחנה רבותי' רז"ל 171"מאי ואמרו תראה,175, לאו ואם מוטב, ראה, אם
מצוה  שקינוי הדעה לפי לה, יקנא בעלה שאלקנה (בידעה כו' ואסתתר ונזרעה 176אלך "ונקתה ועי"ז ,

כך"?177זרע" לעשות יכולות העקרות הנשים שאר כל והלא ,(

במדרש  רז"ל קראו זה מה "על להבין: צריך זה 178ועוד מה על וגם נביאים, של רבן שמואל את
רז"ל  להיות 179שאמרו אחד צדיק עתיד ואומרת יוצאת קול בת היתה שמואל שנולד קודם שנה שארבעים

. כו' שמואל ושמו אח"כ בעולם מ"ש ענין מה ועוד א'180. ובפסוק הרואה, הנביא יקרא בישראל לפנים
לרואה"?181אומר  אמר ולא לנביא, שמואל נאמן כי ישראל כל וידע

דמשפטים  בסבא ממ"ש יובן ש"הענין ויג 183בפסוק 182ומבאר, עמו איש דמתמן ויאבק ירכו, בכף ע
בי' איתמר וע"ד שמואל, דאתא עד מתמן, דאתנבי נביא הוה ולא ימינא, ירכא נצח, אתפגים 184ואילך

נבואתם  לראות יכולים היו לא נביאים, דמתמן הנזכר הנצח פגימת ולסיבת ישקר. לא ישראל נצח וגם
בשלימות, הכל רואה הי' לא אך הנבואה, רואה הי' כי נביא, ולא רואה, נקרא ולכן ובזכות. בצחצוח

שפתים  ניב מלשון נביא כי לעם, הדברים ומנבא ומגיד מספר להיות שיוכל ותיקן 185כדי שמואל וכשבא .
. הנצח ולפרסמה פגם הנבואה להניב יכול והי' גמור, בצחצוח הנבואה רואה הי' כי ממש, נביא נקרא אז .

נמצא  משם. להתנבא יכולים היו הנביאים שאר כל ואילך, ומאז ההוא. הירך נתקנה ידו על כי לישראל,
יום  בכל הי' זה ובעבור כולם. נתנבאו ומכחו הנבואה, מקום תיקן הוא כי הנביאים, כל של רבן הוא כי

. לידתו על ומכרזת יוצאת קול ידו".בת על להתקן מצפה הי' כולו העולם כי .

. תראה ראה אם שאמרה אמו, חנה ענין יובן ש"בזה סוד ומסיים, ניתן הנצח, שמואל כשתיקן כי .
. הסוטה ירך בענין הנחש, אל חנה,הירך וז"ש יעקב. ירך תמורת לסמא"ל סוטה של ירכה ניתן כי .

ולכן, הסוטה, ירך לסמא"ל ישאר ואז סמא"ל, מיד יעקב של הירך שיחטוף שמואל, את לי תן רבש"ע,
הסוטה  של הירך גם כי אגרום טהורה, בהיותי ואז ואסתתר, אלך לאו ואם מוטב, בזה, הענין ראה אם

כו'". ישראל על ח"ו יקטרג ועי"כ טהורה, שאני בי לשלוט יוכל לא כי סמא"ל, מיד אחטפנה

"יוצאי נקראים הבנים שהרי – הבנים ענין עם הקשר גם שזהו להוסיף, .ekxi"186ויש

בין  שמובלע "זרע אנשים", "זרע צ"ל אלא ד"אנכי", הענין מספיק שלא – חנה טענת היתה וזו
ד"אחישנה"175אנשים" הענין יפעל עי"ז ודוקא השם", "צבאות שיעמיד כו', הבריות עם מעורב בנוגע 187,
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פ"ג.179) שם ראה
ט.180) ט, שמואלֿא
כ.181) ג, שם
ב.182) קיא, זח"ב
כה.183) לב, וישלח
כט.184) טו, שמואלֿא
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

על הציון הק' של כ"ק מו"ח  רצון  בו, שיקראו בעת  על מכתבו עם הפ"נ המוסגרים  במענה 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ולפלא שכותב ע"ד החתונה רק מלות ספורות בה בשעה שזהו זמן דהנחת יסוד לבנין עדי עד 

ועת רצון וע"פ מנהג ישראל נתעוררים אז לעניני תומ"צ, מדברים דברי תורה וחסידות, ואף שמעמיד 

אני על החזקה שבטח בנדון דידי' ה' זה חזרת דא"ח וגם הבכן שמזה, בכ"ז יש ריעותא בחזקה זו מפני 

המנהג שמפסיקים באמצע כו' ושלתמהוני ישנם גם מאנ"ש נוהגים כן! ואפילו את"ל דאזלת לקרתא 

עבדת כנימוסא הרי ישנה בכגון דא הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר, שצוה להשלים ואח"כ להתחיל פעם 

שני ולהפסיק.

רופא מומחה  בזה עם  יש להתייעץ  וכו',  יודע לצרף האותיות  במ"ש אודות מר.. שי' שאינו 

די  וענינים מפותחים האנשים  פרטים  - בכמה  דא  בכגון  לפעמים תכופות,  לברר אשר  וכן  במקצוע. 

בכשרונם  להשתמש  שיכולים  באופן  אותם  וכשמסדרים  הממוצעת  ממדה  יותר  גם  ואפשר  צרכם, 

המפותח, לפעמים מתפתחים לאט לאט הענינים שלע"ע אינו כדבעי.

בטח מפריש הנ"ל איזה פרוטות לצדקה בכל יום קודם תפלת הבקר.

בברכת חתימה וגמח"ט

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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הפסוק  על התורה 1בפירושו את משה "ויכתוב
ארון  את הנושאים לוי בני הכהנים אל ויתנה הזאת
הגאון  מתעכב ישראל", זקני כל ואל ה' ברית

לוי":2הרוגוטשובי  בני "הכהנים המילים על

בסוף  כן לפני כתוב כבר לוי" בני "הכהנים הביטוי
שופטים  הכהנים 3פרשת "ונגשו – ערופה עגלה בענין

תמימים, אלא לי "אין ב"ספרי": נאמר ושם לוי...", בני
כלומר, לוי". בני – לומר תלמוד מנין? – מומים בעלי
שגם  לרבות, באות לוי" "בני המיותרות שהמילים

מומין  בעלי ערופה 4כהנים עגלה לענין –5כשרים

מה  – מאי?" "וכאן הרוגוטשובי שואל כך ועל
כאן  הרי לוי"? "בני במילים כאן לרבות התורה באה
אין  כי מומים, בעלי מרבות אלו שמילים לומר אין
פסולים. מומים בעלי שלגביה עבודה, על כאן מדובר

נשאר  שבהם הבודדים, המקומות מן אחד וזהו
בקושייתו  .6הרוגוטשובי

.·
"...‰˘Ó ·Â˙ÎÈÂ"Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ

רש"י  מפירוש ללמוד אפשר מספר, פעמים כאמור
מופלאים" "ענינים התורה התורה.7על חלקי בשאר גם

הקושיה  מתורצת רש"י, פירוש שלפי בעניננו, גם וכך
פי על דוקא מקרא:eheytדלעיל של

– ויתנה משה... "ויכתוב בפסוקנו: מפרש רש"י
שבטו". לבני נתנה כולה כשנגמרה

כפי  מובנים, כולה" "כשנגמרה רש"י דברי
מפרשיו  ש 8שמסבירים כדי רבנו : שמשה יחשבו, לא

לפרשה עד רק התורה ספר את (כיון efכתב יותר, ולא ,
מספרת כתבוo`kשהתורה רבנו ונתן epzpeשמשה ,(

נתנו  שהוא רש"י אומר מושלם, בלתי התורה ספר את
".dlek"כשנגמרה

המתחיל" ב"דיבור רש"י מצטט מדוע מובן (בכך
" בקיצור אומר ואינו "ויתנה", המילה את aezkieגם

dyn."כולה ,

הוכחה  אין עדיין בלבד "ויכתוב" מהמילה כי
"ויתנה", שכתוב כיון אך "כולה". על כאן שמדובר
בוודאי  כי ל"כולה", היא שהכוונה לומר מוכרחים

שלימה). בלתי התורה את מוסר היה לא משה

לבני  "נתנה בהמשך רש"י דברי מובנים לא אך
בפסוק  הנאמר על בכך חוזר הוא לכאורה, שבטו":
את  הנושאים לוי בני הכהנים אל "ויתנה – עצמו

ארון..."?

המילה  שמשמעות להדגיש היא רש"י כוונת אם
שבטו" "בני – כולו לוי שבט את כוללת כאן "כהנים"
לכן, קודם כתוב כבר לוי" בני "כהנים הביטוי קשה: –

ושם רק `oiכדלעיל, אלא כולו, לוי לשבט הכוונה
mipdkl...'ה בחר בם "כי בהמשך שם שמודגש כפי ,

כמו  נגע", וכל ריב כל יהיה פיהם ועל ולברך... לשרתו
פעמים  מספר הלויים" "הכהנים הביטוי גם נאמר כן

מקום 9בתורה  ובכל היא10, כפי mipdklהכוונה בלבד,
הראשונה  בפעם רש"י –11שמפרש הלויים "הכהנים :

של  הוכחתו איפוא מהי לוי", משבט שיצאו הכהנים
לוי" בני הכהנים אל "ויתנה שהמילים כאן, רש"י

שבטו"? "לבני – כולו לוי שבט אל מכוונות

את  "הנושאים נאמר עצמו הפסוק בסוף אמנם,
הלויים  היו הארון ונושאי ה'", ברית אפשר 12ארון אך ,

ה"חזקוני" כדברי הכהנים 13להסביר, על כאן שמדובר ,
והם  לשאתו, ללויים לאפשר כדי הארון את שהכינו
בסוף  ככתוב משאו", אל קהת)... בני (את אותם "שמו
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ט.1) לא, פרשתנו
רסא).2) (ע' כאן עה"ת
ה.3) כא,
לכהנים 4) יהי' "לא א) יח, (שופטים עה"פ ברש"י) (הובא בספרי

ואכ"מ. לוי". שבט "כל ממש"נ מומים בעלי מרבה לוי" שבט כל הלוים
ולברך 5) גו' בחר בם "כי הכתוב כהמשך כשרים, כהנים לברכת וגם

אי. ובתוד"ה רע"א כז, תענית וראה שם. וכבספרי גו",
התורה".6) "שר עליו אמר אדמו"ר מו"ח דכ"ק וידוע
א).7) (קפא, שלו שבועות במס' השל"ה ל'
ש"ח 8) כאן. מהרי"ק ופי' וחי' הא') (בפי' זכרון ס' גו"א, ראה

באו"א. לדוד ומשכיל
ט.9) כז, תבא ח. כד, תצא א. יח, יח. יז, ט. יז, שופטים

הגבול 10) קדשי אלו – "ונחלתו א) (יח, בשופטים שפרש"י ומה
שנאמר zexyrneתרומות משום היינו – הלויים על גם דקאי כו'",

הלויים) iel"(לכהנים hay lk כנ"ל) שפרש"י ואף הלויים. גם שמרבה ,"
מתיבת  היינו – מומין" בעלי בין תמימין בין – לוי שבט "כל (4 הערה

ואכ"מ. שם). כבש"ח (ודלא "כל"
ט.11) יז, שופטים
כאן.12) מהרי"ק ופי' חי' ראה
דהכהנים 13) כ' הא' בפי' – כאן). עה"ת ש"ך גם (וראה הב' בפי'

(וכן  כו' משה פטירת אחרי אותו שנשאו מפני גו'" ארון "נושאי נקראו
– וכיו"ב) גו'" ארון נושאי "הכהנים ג־ד) (קאפיטל יהושע בספר נקראו

כן לפרש קשה עדיין.i"yxtaאבל זה למד לא התלמיד שהרי ,
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במדבר  "חלק",14פרשת כל־כך אינו זה פירוש ואמנם, .
מאשר  מקרא של לפשוטו יותר קרוב הוא זאת בכל אך

" שבמילים לשבט mipdkdהפירוש היא הכוונה לוי" בני

כולו. לוי

לפרש  אפשר אי כך , ובין כך שבין (ובפרט:

הם ה'" ברית ארון את כי lkש"הנושאים לוי, שבט
ב  הארון רק את נשאו קהת ).15ני

.‚
ÈÂÏ Ë·˘ È‚Èˆ Y ÌÈ‰Î‰ :¯·Ò‰‰

הוא: לכך ההסבר

שב"ויתנה  רש"י, סובר אחרים, כבפסוקים כאן, גם

היתה  ממש שהנתינה היא, הכוונה לוי" בני הכהנים אל

השאלה, מתעוררת כך משום דוקא אך לכהנים, רק
את  מסר רבנו משה הרי בפירושו: עונה הוא שעליה

זקני  כל "ואל גם הפסוק, בסוף שנאמר כפי התורה ספר

היו  הזקנים אשר ישראל, שבטי לכל – ישראל"
לוי",16נציגיהם  בני ל"הכהנים שניתן התורה ספר ואם .

ישראל,mipdklהיה שבטי לכל ניתן שהוא יוצא בלבד,
לוי?! שבט של מהלויים חוץ

שבטו", לבני "נתנה בפירושו: רש"י מדגיש לכן

היא  לכהנים, רבנו משה על־ידי התורה ספר שמסירת
" ehayמסירה ipal שבט את בכך ייצגו הכהנים כי ,"

כולו  ספר 17לוי את קבלו ישראל זקני שכל כשם בדיוק ,
ישראל. שבטי כל של כנציגים התורה

המילים  את מוסיפה שהתורה לכך, הסיבה גם זוהי

התורה ספר את להם נתנו לא כי לוי", ipta"בני mipdkk
mnvr"כ אלא ,iel ipa mipdk אשר לוי, שבט נציגי – "

ה"שרים" השבט 18בהיותם נציגי הם לוי שבט של
ישראל. שבטי לזקני בדומה כולו,

לוי  משבט מובדלים הכהנים כללי, באופן ,19אמנם,
נפרד  מחנה פשוטו 20והם לפי בכך, הכוונה אין אך ,

מקרא  אלא 21של לוי, משבט לחלוטין נפרדים שהם ,

sqepay.הכהונה מעלת את גם להם יש ה'לויה' למעלת

לכך: ההוכחות מן חלק להלן

"למה  רש"י: אומר בהעלותך פרשת בתחילת א)
שכשראה  לפי הנשיאים, לפרשת המנורה פרשת נסמכה

הוא לא עמהם... היה שלא הנשיאים.. חנוכת le`אהרן
ehay גדול שלך חייך, הקדוש־ברוך־הוא: לו אמר ,

מוכח, מזה הנרות". את ומטיב מדליק שאתה משלהם,

הנר  הדלקת שענין רק שלמרות שייכת והטבתם ות
) של dpedk22לאהרן השתתפותו זוהי זאת בכל ,(23

הסיר  והקדוש־ברוך־הוא המזבח, בחנוכת כולו השבט

הוא ש"לא הטענה את ehayעל־ידי־כך `le"...24.

הקדוש־ברוך־הוא  אמר קרח, מחלוקת לאחר ב)

מטות... עשר שנים מטה... מטה מאתם "קח למשה:
על תכתוב אהרן שם ielואת dhn"...אחד מטה 25כי

אף־על־פי  – אחד מטה "כי רש"י: שמפרש וכפי

לבד  כהונה משפחות – משפחות לשתי שחלקתים
מכל־מקום – לבד ed`ולויה cg` hay."

.„
È·‚Ï ÌÈÓÂÓ ÈÏÚ·Î ,‰Â‰ÎÏ ˙Â¯Ê Y '‰ÈÂÏ'‰

ÌÈ‰Î
ההלכה, בדרך בלימוד גם מובן, לעיל האמור לפי
פרשת  בסוף אשר לוי" בני "(הכהנים) במילים כיצד
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ואילך.14) ה ד,
כאן.15) זכרון ספר ראה

ארון  את לשאת הלוי שבט גו' הבדיל ההיא "בעת ח) י, (עקב ומש"נ
ותכלית שלימות נקט כי  י"ל – ה'" שזהו dlcaddברית – לוי דשבט

הארון. נשיאת
ארון  נושאי הלוים את משה "ויצו כה) (לא, בפרשתנו לקמן ומש"נ

דקאי [או כנ"ל לפרש יש דקאי wxגו'" – שם (ובראב"ע קהת בני על
מדסתים].mipdkdעל לרש"י, כן לומר ודוחק – (

כו.16) יא, בהעלותך פרש"י
תורה17) הספר משה "נתן ג) (כט, תבוא בפ' דייק ielוכן ipal את ..

כו'". שבטך בני
טז.18) ב, שמות פרש"י ג"כ וראה ו. יט, יתרו פרש"י
קדשים 19) קדש להקדישו אהרן "ויבדל יג) כג, א (דה"י וכמש"נ

רפ"ד): המקדש כלי (הל' הרמב"ם ובלשון גו'", עולם על ובניו הוא
כו'. הלויים מכלל הובדלו הכהנים

ב.20) ב, במדבר פרש"י

לה.21) סי' או"ח לב חקרי בס' ההלכה ע"ד שקו"ט ראה
(22" רש"י ב dz`yכלשון כד, יומא תו"י וראה כו'". ומטיב מדליק

פ' עה"ת בצפע"נ (נעתק ג־ד לג, מת"ע הל' צפע"נ וראה הדלקה. ד"ה
בלקו"ש  – הפשט ע"ד – בארוכה ונתבאר ועוד. פז־פח): ע' בהעלותך

ואילך. 108 ע' חי"ח [המתורגם]
מסיים:23) ג) (פט"ו, ובמדב"ר ג) (בהעלותך שבתנחומא ובפרט

ואח"כ בהעלותך וגו' אהרן אל דבר נאמר miield"לכך z` gw ורש"י ,"
מצד גדול אהרן דשל רק וראה zexpdמביא כו'. כהונה עניני (רק כו'

ג) (שם בתנחומא י"ל: והחילוק ו). שם, במדב"ר ה. שם תנחומא
משא"כ  לוי), שבט (כל כו'" ואומרים מצירין "והיו ג). (שם ובבמדב"ר
(רק  דעתו" אז "חלשה ו) שם, במדב"ר ה. שם, בתנחומא (ועד"ז בפרש"י

שבטו". "ולא גם הייתה שהסיבה אף אהרן) של
הלוי 24) נשיא הי' ומי ו): (שם, ובמדב"ר ה) (שם, תנחומא וראה

כו'. אהרן זה
הקודמת.25) שבהערה ובמדב"ר תנחומא וראה יז־יח. יז, קרח
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כדלעיל, המומים, בעלי את התורה מרבה שופטים,
א': בסעיף

קדשי  אוכלים ואף כהנים, הם המומים שבעלי כשם
מכפרת  שאכילתם נקראים 26קדשים, הם זאת בכל אך ,

בתלמוד  כנאמר תמימים, כהנים לגבי "זרים"

בני 27הירושלמי  גם כך – מום" בעל הוא זר, "הוא :
זאת  בכל הכהנים, עם אחד" "שבט שהם למרות לוי,

מצד  ולכן, הכהנים, לעומת כ"זרים" נחשבים הם

המומים. בעלי את מרבות לוי" "בני המילים זו, דוגמא

מפני  לכהנים ניתן לא התורה ספר בעניננו: וכך

כ"כהניםdpedkdקדושת אלא ielכשלעצמה, ipa– "
למרות  ה'לויה', ענין את גם בתוכם הכוללים ככהנים

שבהם. הכהונה חלק לגבי "זרות" בכך שיש

.‰
‰¯Â‡ÎÏ ,ÌÈÂ˘ ÌÈ‰Î‰ Y ÂÏ‡ ÌÈÈÚ ‰˘ÂÏ˘·
זאת  בכל נפרדים הכהנים אם ברור: לא עדיין אך

עצמו  בפני במחנה היו אשר עד הלויים, מדוע 28מן ,

התורה ספר להם ניתן רק mipdkkלא ולא עצמם, בפני
הלויים? של "שרים" בתור

לעיל  שנזכרו הענינים שני לגבי גם קיימת זו שאלה

"חנוכת  במקום שהיא הנרות, והטבת הדלקת (א) –
קר  במחלוקת המטה (ב) והמזבח" מדוע המשכן – ח

הלויים? מן הכהנים את שם הפרידו לא

לכאורה, יותר, סביר אלו ענינים בשלושה ואדרבה:

לוי: משבט הכהנים את להפריד

נאמר  אמנם בעניננו, "יורו 29א) כולו לוי שבט על

ללמד  שעליהם – לישראל" ותורתך ליעקב משפטיך

תפקיד  לכהנים יש זאת, בכל אך – תורה ישראל את
נאמר  עליהם ודוקא בכך, אל30מיוחד ...mipdkd"ובאת

פיהם  "ועל יורוך...", אשר התורה פי על לך... והגידו
הלויים. לגבי נאמר שאינו ענין נגע", וכל ריב כל יהיה
בנפרד, התורה ספר את להם לתת היה צריך כך, ואם

הלויים. עם יחד ולא

הדלקת  מצות שייכת31ב) הנרות mipdklוהטבת
cala" דלעיל: רש"י כלשון ,dz`y את ומטיב מדליק

וללויים שבטי `xeqהנרות", כלכל זאת, לעשות
ללויים  להיות צריכה היתה – כך ואם ישראל.

המזבח. בחנוכת אחרת השתתפות

ה'" קהל על תתנשאו "ומדוע קרח טענת כלל 32ג)
אלא  לוי, היה עצמו שקרח לוי, שבט לגבי היתה לא

`wecעלdpedkd אומר שהוא כפי 33כשלעצמה,

גם "למשמרת dpedk"ובקשתם היו המטות והרי – "
על34לאות" עוד ילונו ש"ולא ,dpedkd"35 היה כך ואם ,

לעצמם. מטה לכהנים להיות צריך

.Â
‡ÈÙÎ˙‡ Y ÌÈÈÂÏ ,‡ÎÙ‰˙‡ Y ÌÈ‰Î

הוא: הענינים, בפנימיות לכך, ההסבר

ישראל  מכל הורמו הלויים והן הכהנים הן אמנם,
הקדוש־ברוך־הוא  את לשרת מופרשים 36כדי והם

הזה  העולם אסור 37מעניני לכהן ביניהם: הבדל יש אך ,
לחוץ־לארץ 38להיטמא  לצאת לו אסור ולפיכך ,39,

מופרש  כהן כלומר, חל. זה איסור אין הלוי על ואילו
ואסור  והטהרה, הקדושה היפך של מענינים לחלוטין
מעניני  מושלל אינו הלוי ואילו טומאה. בו שתהיה

לעסוק צריך הוא כאשר ורק הלויים zcearaטומאה,
להיטהר  צריך .40הוא

אצל  הקיימות ו"לויה" "כהונה" של בדרגות גם כך
lk בנפש 41יהודי הדרגה היא "כהן" דרגת אין 42: שבה

טומאה  עם מגע היא 43שום שבנפש "לוי" ודרגת .
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סהמ"צ 26) ג"כ וראה מעה"ק. מהל' רפ"י רמב"ם לג. כט, תצוה
צ). (ע' ק"ק אכילת מצות לא) (ע' כו' בע"מ עבודת איסור מצות להצ"צ

ה"א.27) פ"ב יומא
(28.20 הערה לעיל ראה
י.29) לג, ברכה
ה.30) כא, ט־יא. יז, שופטים
(31.22 הערה לעיל ראה
ג.32) טז, קרח
וש"נ.33) 107 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש בארוכה בזה וראה י. שם,
כה.34) יז, שם
רש"י.35) ומפרשי רמב"ן וראה שם. פרש"י
המקדש 36) כלי (הלכות הרמב"ם ובל' ובפרש"י. ח. י, עקב ראה

מובדל  כולו לוי זרע הי"ב): פי"ג ויובל שמיטה הל' רמב"ם וראה רפ"ג.
כו'. המקדש לעבודת

העולם.37) מדרכי הבדלו שם): ויובל שמיטה (הלכות הרמב"ם ובל'
אמור.38) ר"פ
שסט.39) סו"ס יו"ד טושו"ע הי"ג. פ"ג אבל הל' רמב"ם
כאילו 40) עולה בתורת העוסק כל בסופה) (מנחות ממרז"ל להעיר

אלו). בהל' שעוסקים ולוי כהן זו בשעה נמצא שלא (אף עולה הקריב
בלבד 41) לוי שבט ולא הי"ג): שם ויובל שמיטה (הל' רמב"ם ראה

הקדשים. קדש וכו' איש כל אלא
דהנשמה 42) – א) (קיח, סי"ב באגה"ק הובא – א צה, מזח"ב להעיר

כהן. בת נקראת
"לשארו 43) ליטמא לו שמותר מכיון סתם, כהן בחי' יותר, ובפרטיות

כה"ג  בחי' משא"כ הטומאה: מענין לגמרי מובדל אינו וגו'", הקרוב
בכ"ז  ראה – הטומאה מענין לגמרי מובדל הוא כאו"א) ואצל (שלמעלה,

ואילך. 164 ע' ח"ז לקו"ש



ני jlie zyxt - zegiyÎihewl

אך אליה, להגיע יכולה שהטומאה של dceardדרגה
"הביטל" אותיות – ("טבילה" מבטלת זו את 44דרגה (

הטומאה.

התניא  ובלשון אחרות, עבודה 45במילים הוא כהן :

למעדנים  בדומה רע, כלל אין "אתהפכא", של

עבודת  – לויים ומתוקים", ערבים "ממאכלים העשויים
כמעדנים  אותו, ומבטלים הרע את שוברים "אתכפיא",

שהם  רק חמוצים, או חריפים "מדברים העשויים

היטב...". ומתוקנים מתובלים

מהלויים  הכהנים את הפרידו לא מדוע מובן זה לפי

של  ותכליתם מטרתם כי שהוזכרו, הענינים בשלושת
רצוי, בלתי ענין תיקון היא הללו הענינים שלושת

אלא  רע, שום אין שבה כהן, לדרגת קשור שאינו

בכהנים  אפילו אלו ענינים היו ולפיכך, לוי. לדרגת
שבהם ה'לויה' ענין מפני מעלת le`עצמם מפני

שבהם. הכהונה

.Ê
Ú¯‰ ÔÂ˜È˙ Y Ï"‰ ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

הדברים: הסבר

תורה  לימוד למען לא ניתן ספר־התורה בעניננו: א)

הוא  ולכן רצויה, בלתי התנהגות למנוע כדי אלא סתם,
שבפרשיות  הברית וכריתת התוכחות לאחר דוקא ניתן

וניצבים  .46כי־תבוא

ל"חלשה  קשורה היתה הנרות והטבת הדלקת ב)
בתשובה, חזרה שמעין עבודה זוהי אהרן, של דעתו"
אורה  כללית: שענינה – שבו "לוי" מדרגת הנובעת

העולם  לכל תפקידו 47יוצאה – אור מעט אפילו שהרי ,
.jyegלדחות

קשורה  היתה המטות לקיחת קרח: מחלוקת ג)
ככתוב  קרח, מחלוקת את 48לתיקון מעלי "והשכותי

ישראל...". בני תלונות

בשלושה  לוי משבט מופרדים  הכהנים היו לא  ולכן
אלו. ענינים

לוי  שבט שלוחי הם (ואהרן) הכהנים שני, מצד
בתיקון  היו על־ידי־זה כי אלו, ענינים שלושה לביצוע

שבהם ו"אתכפיא"izyובתשובה לוי דרגת המעלות:
הרע  תיקון – ו"אתהפכא" כהן ודרגת הרע, תיקון –

השלימות  בשיא של49נעשה באופן ,`ktdz` חשוכה
נעשה והוא למיתקא, ומרירו טוב.elekלנהורא

(e"kyz i"evp t"y zgiyn)
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הוי"ו 44) שנתחלף אלא ושם: סע"ד) (קנט, המקוה כוונת סוף סידור
בה"א.

פכ"ז.45)
ואילך.46) כו שם, ואילך. טז לא, בפרשתנו לקמן וכן
ירושלמי 47) וראה ז. פל"א, ויק"ר ב. בהעלותך שם ו, תצוה תנחומא

ה"ה. פ"ד, ברכות
כ.48) יז, קרח
ב(הדלקת 49) ואסורים סתם, בלוים א"א לכן – עיקר שג"ז וכיון

הנרות. ו)הטבת
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נב

צפנת  יוסף  שם  פרעה  ויקרא   – מה  מא,  בראשית 
ֹאן  כהן  פרע  פוטי  בת  אסנת  את  לו  ויתן  פענח 

לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים

ס

רמז שנתוסף אות "ע" "פוטיפרע", למארז"ל )סוטה לו, ב( 
בא גבריאל ולמדו ליוסף "ע" לשון וכו'

שר  פוטיפר  הוא  פוטיפרע,  בת  אסנת  את  לו  ויתן 

בית הטבחים.

ונתוסף אות1 ע.

יש לומר:

ם אתנו  הנה יוסף הי'2 מתחלה עבד עברי כמ"ש3 וׁשָ

לו5  לתת  צריך  לחפשי  כשיצא  הנה  עבד,  עברי4  נער 

פרעה  לו  שנתן  מה  הוא  לו,  שניתן  וההענקה  הענקה, 

בחומש6(,  כפרש"י  ענק  )שהוא  הזהב  ורבד  הטבעת 

ובגדי שש והרכיבו במרכבת המשנה ועוד, ככתוב בפ' 

מקץ7.

שהי'  מהאדון  להיות  צריך  הענקה  הרי  תקשי,  ואל 

עבד לו, וא"כ הי' צריך להיות ההענקה מפוטיפר שהי' 

אדונו.

לו  והוא מה שניתן8  ג"כ הענקה,  הי'  י"ל מפוטיפר 

בתו אסנת כמ"ש9 ויתן לו את אסנת בת פוטיפרע.

הנה עיקר ההענקה הוא מה שנתן לו הקב"ה, והוא 

ועיין  ע',  אות  שנתוסף  פוטיפרע,  ואח"כ  פוטיפר  נק'  דמתחלה   )1

פרש"י. וכאן מבאר ומרמז למה דוקא אות “ע".

2( בהבא לקמן ראה לקוטי שיחות חלק כ"ד פרשת ראה )ב( עמוד 87.

3( בראשית מא, יב.

4( עברי עבד: מדייק, דכל דבר בתורה מדוייק הוא, ומזה שבתורה 

כתוב על יוסף "עברי עבד", שהי' לו דין עבד עברי, שמגיע לו הענקה 

כשיצא לחירות.

5( מבאר דיוסף קיבל הענקה, א( מפרעה, ב( מפוטיפר, ג( מהקב"ה, 

ו"עיקר" הענקה בא מהקב"ה, דהעבד בשעת העבדות אין לו דעת, 

וכו'(,  קטן  ע"ד  ממצות,  פטור  הוא  )ולכן  לאדונו  משועבד  דהוא 

העיקר  גשמיים,  ההענקה,   – להמתנות  בנוסף  חורין,  בן  וכשנעשה 

הוא שבא לו "מוחין דגדלות" – שכל ודעת – ויצא לחפשי.

6( שם פסוק מב, “ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד 

יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו", ופרש"י רבד: 

)ענק מלשון הענקה  ענק, ועל שהוא רצוף בטבעת קרוי רביד ע"כ. 

]קידושין טז, ב[(.

7( שם פסוק מג, “וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו 

אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים".

8( הערת כ"ק אדמו"ר זי"ע בלקו"ש חכ"ד עמוד 88 הערה 23 וז"ל: 

הוא משום  “נתן",  ולא  “ניתן"  לכתוב  לומר דמה שמדייק  יש  אולי 

שנתינת אסנת ליוסף היתה ע"י פרעה* ולא ע"י פוטיפר.

*( פסוק מה: "ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת 

בת פוטי פרע כהן און לאשה וגו'".

9( בראשית מא, מה.

מה ששלח את גבריאל ולמדו ע' לשון, כדאיתא בסוטה10 

דף לו ע"ב, ולא הוה גמר הוסיף לו אות אחת משמו של 

הקב"ה שנא'11 עדות 12ביהוסף שמו כו', ע"ש.

עדות הוא מלשון13 עדי, דהיינו 14ענק.

כי  לשון שלמדו,  ה"ע"  והוא  דעת,  אותיות15  עדות 

לשון16 שייך לדעת.

וזהו רמז שנתוסף ע' – פוטיפרע, רומז על הע' לשון 

שלמד, פוטיפר17 עם הכולל הוא מספר לשון.

ובע'  אך פוטיפר שר הטבחים הוא דעת18 דקטנות, 

הוא שיש ע' לשון, הוא דגדלות.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכ

* * *
ליוסף  אודות ההענקה  לביאור של אאמו"ר,  בנוגע 

שהוא הי' עבד אצל פוטיפר.

וצריך להבין:

א( מדוע הקב"ה הי' צריך להעניק ליוסף?

ב( וגם להבין, למה בא הרמז של ע' לשון – הענקה 

הקשר  מהו  פוטיפרע,  של  ע'  באות   – הקב"ה  של 

לפוטיפר, ובא בהמשך לשמו "פוטיפר-ע"?

בבית  הי'  מתחלה  ענינים,  שני  הי'  דביוסף  וי"ל, 

מד(  פסוק  )שם  ליוסף  פרעה  לו  שאמר  בשעה  יוחנן  רבי  אמר   )10

עבד  פרעה,  איצטגניני  אמרו  וגו'  ידו  את  איש  ירים  לא  ובלעדיך 

מלכות  גנוני  להן  אמר  עלינו,  תמשילהו  כסף  בעשרים  רבו  שלקחו 

אני רואה בו )ופרש"י, אצטגנינות – חכמים וחוזים בכוכבים ויודעים 

גנוני מלכות – גווני מלכים בחכמה גבורה ויופי,  בחכמת המזלות: 

ולימדו  גבריאל  בא  לשון,  שבעים  יודע  יהא  א"כ  לו  אמרו  ע"כ(, 

שבעים לשון, לא הוה קגמר הוסיף לו אות אחת משמו של הקב"ה 

ולמד שנא' )תהלים פא, ו( עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים 

שפת לא ידעתי אשמע. ראה לעיל סימן נט ביאור המאחז"ל.

11( תהלים פא, ו.

12( ראה לעיל סימן נט, טעם שנתוסף לו דוקא אות ה'.

13( מבאר, דמ"ש בפסוק “עדות ביהוסף" דלמדו ע' לשון, זהו מצד 

העניק  יד.  טו,  דברים  פרש"י  ראה  עדי,  לשון  ד"עדות"  ההענקה 

תעניק, לשון עדי, בגובה ובמראית עין, ע"ש. ובמצודות ציון עה"פ 

העדות  ואת  הנזר  את  וכן  וקשוט,  עדי  מלשון  עדות  וז"ל:  בתהלים 

)מלכים ב, יא(. וכעין זה פירש באבן עזרא בתהלים שם.

14( ענק מלשון הענקה, לשון נופל על לשון.

15( ראה אדרא זוטא – זהר חלק ג' דף רצא, א. אור התורה פרשת 

שופטים עמוד תתמז. נ"ך עמוד כז. תהלים – יהל אור – עמוד תקע.

16( ראה הביאור לעיל סימן כט. קהלת יעקב ערך לשון ב' וז"ל: סוד 

חיך  סוד  שהם  ובינה  חכמה  המזווג  והוא  לשון,  בחינת  הוא  הדעת 

וגרון, ע"ש.

17( פוטיפר בגי' 385, ועם הכולל 386, כמספר לשו"ן 386. וזהו רמז 

לו  שניתוסף  לשון,  בגי'  “פוטיפר"  פוטיפר-ע,  נוט'  פוטיפרע,  ם  בׁשֵ

“ע' לשון".

18( ראה לעיל סימן מח. נט.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ם אותו בבית  פוטיפר והי' עבד מצליח, ואח"כ פוטיפר ׂשָ

הסוהר והי' שם עשר שנים, ובסוף העשר שנים ביקש 

יוסף משר המשקים "והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן 

הבית הזה", ובפועל "ולא19 זכר שר המשקים את יוסף 

שנתים  מקץ  "ויהי  וז"ל:  במדרש20  וכתוב  וישכחהו", 

והזכרתני  זכרתני  המשקים  לשר  שאמר  ידי  על  ימים, 

)תהלים  וגו'.  מקץ  ויהי  שנאמר  שנים  שתי  לו  ניתוסף 

מ( אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו זה יוסף, ולא פנה 

אל רהבים ע"י שאמר לשר המשקים זכרתני והזכרתני 

ניתוסף לו שתי שנים".

ע"י  ממאסרו  נפרד  דבר  הי'  ימים  השנתיים  הרי 

אלא  בהקב"ה,  כולו  בטח  לא  שיוסף  שהיות  פוטיפר 

מבית  אותו  להוציא  שיראה  המשקים  מהשר  ביקש 

הסוהר.

19( בראשית מ, כג.

לעיל  כג(.  מ,  )הובא בפרש"י  ג  פט,  רבה פרשה  ראה בראשית   )20

סימן מד הערה 6. ע"ש. ראה הביאור בלקוטי שיחות חלק ג' עמוד 

837. יהל אור – תהלים – קנא-ב.

וישב,  נתוספו לו שתי שנים: כמ"ש פדר"א פל"ט, ובתנחומא סוף 

ושמו"ר ריש פ"ז ]מובא לקמן סימן סח הערה 12[ על שאמר דיבה 

ב'  עוד  לו  שנתוספו  אלא  במאסר  שנים  י'  עליו  נגזר  אחיו  יו"ד  על 

שנים ועל ידי זה זכה שנתגדל על ידי חלום פרעה. )פירוש מהרז"ו 

לב"ר שם(

]רהבים זה מצרים כמ"ש )ישעי' ל, ז( ומצרים וגו' לכן קראתי לזאת 

רהב, פי' מהרז"ו[.

נמצא דיש כאן ב' ענינים:

בגלל  בבית הסוהר  שנים  עשר  ישב  זה שיוסף  א( 

פוטיפר.
עונש  הי'  שזה  ימים  שנתיים  עוד  ואח"כ,  ב( 

מהקב"ה.

על  מפוטיפר  הענקה  הענקות,  ב'  כאן  ישנם  ולכן 

כי  הענקה מהקב"ה  ואח"כ  עבד,  אצלו  הי'  שיוסף  זה 

עונש  בגלל  הסוהר  בבית  ימים  שנתיים  עוד  הי'  יוסף 

מהקב"ה על העדר הבטחון.

והיות שגם העונש של הקב"ה שבא בהעדר הבטחון 

ם את יוסף  בא בסיבת פוטיפר, שהרי עי"ז שפוטיפר ׂשָ

בבור ואז הי' לו נסיון בהעדר הבטחון בהקב"ה, ובגלל 

זה יוסף נענש, נמצא דפוטיפר גרם כ"ז, ואם לכתחלה 

הי'  לא  אז  בבית הסוהר  יוסף  את  ם  ׂשָ הי'  לא  פוטיפר 

מגיע יוסף לנסיון כזה, נמצא דהעונש של השתי שנים 

שישב יוסף בבית האסורים – שבא מהקב"ה, הוא בא 

פוטיפר,  בגלל  יוסף  שישב  שנים  להעשר  בהמשך 
באה  לשון  השבעים  ע"י  מהקב"ה  הענקה  גם  לכן 

ם פוטיפרע  בהמשך לפוטיפר, וזהו שהוא מרומז בהׁשֵ
"פוטיפר-ע" בתוספת אות ע' כנ"ל.

שיחת קודש ש"פ ראה מבה"ח וער"ח אלול ה'תשל"ד )הנחה 
בלתי מוגה(

ילקוט לוי יצחק על התורה

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.



נד
לה, ג – ושב ה' אלקיך את שבותך ורחמך 
ה'  הפיצך  אשר  העמים  מכל  וקבצך  ושב 

אלקיך שמה

שגלו  מקום  שבכל  ישראל  חביבים  אומר  נתן  רבי  א. 
שנאמר  עמהם,  שכינה  למצרים  גלו  עמהם1.  שכינה 
בהיותם  אביך  בית  אל  נגליתי  הנגלה  כז(  ב,  )שמואל-א 
שנאמר  עמהם,  שכינה  לבבל  גלו  פרעה.  לבית  במצרים 
)ישעי' מג, יד( למענכם שולחתי בבלה. גלו לעילם שכינה 
בעילם  כסאי  ושמתי  לח(  מט,  )ירמי'  שנאמר  עמהם, 
עמהם,  שכינה  לאדום  גלו  ושרים.  מלך  משם  והאבדתי 
בגדים  חמוץ  מאדום  בא  זה  מי  א(  סג,  )ישעי'  שנאמר 
מבצרה. וכשהם חוזרים שכינה עמהם, שנאמר )דברים ל, 
ג( ושב ה' את שבותך ורחמך, והשיב לא נאמר אלא ושב ה' 
אלקיך2. ואומר )שיר השירים ד, ח( אתי מלבנון כלה אתי 
וחרמון  שניר  מראש  אמנה  מראש  תשוב  תבואי  מלבנון 

ממעונות אריות ומהררי נמרים.
רבי אומר משל למה הדבר דומה, למלך שאמר לעבדו 
אם תבקשוני הריני אצל בני, כל זמן שאתה מבקשיני הריני 
אצל בני. וכן הוא אומר )ויקרא טז, טז( השוכן אתם בתוך 
טומאותם. ואומר )שם טו, לא( בטמאם את משכני אשר 
יטמאו את מחניהם אשר  ולא  ג(  ה,  )לעיל  ואומר  בתוכם. 
אני שוכן בתוכם. ואומר )כאן( ולא תטמא את הארץ אשר 
אתם יושבים בה אשר אני שוכן בתוכה כי אני ה' שוכן בתוך 

בני ישראל.
ספרי

* * *

נתן  ר'  דברי  על  רבי  מוסיף  מה  מובן:  אינו  ולכאורה 
ש"חביבים ישראל שכל מקום שגלו שכינה עמהם . . כשהם 
חוזרים שכינה עמהם", הרי גם מדברים אלו מובן שהקב"ה 

נמצא עם ישראל תמיד, בכל מקום.
אלא החילוק בין שני המ"ד הוא:

"ר' נתן אומר חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה 
שהיא  כפי  היהודי  של  הנשמה  על  מדבר  נתן  ר'  עמהם". 
בני  )בלשון  החביבות  רגש  בדוגמת  שהוא  לענין  קשורה 
בגילוי,  ונראה   – וגילוי  רגש  אלא  הנפש  עצם  לא  אדם(, 
העולם,  אומות  מכל  נבדלים  הם  שבזה  ישראל,  חביבים 

ומצד הנשמה אומרים שבכל מקום שגלו שכינה עמהם,
ממעל  אלקה  חלק  היא  עצמה  מצד  שהנשמה  ומאחר 
לא  שהגלות  כדי  עמהם"  ש"שכינה  בכך  די  בגלוי,  ממש, 

תפעל עליהם.
ולכן  גם מצד הגוף,  כיצד הדבר הוא  על כך מוסיף רבי 
הוא מביא את המשל "למלך שאמר לעבדו אם תבקשוני 

1( חביבים ישראל שבכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על 

התורה פרשת אמור סימן שלט סעיף ח. פרשת בשלח סימן קכ.

וגאולה על התורה  ילקוט משיח  וכו': עיין  והשיב לא נאמר אלא ושב ה' אלקיך   )2

פרשת נצבים פרק ל פסוק ג, ובהנסמן שם.

בני,  אצל  הריני  מבקשני  שאתה  זמן  כל  בני  אצל  הריני 
בתוך טומאתם": כאן אין המדובר על  וכה"א השוכן אתם 
דבר הקשור עם ענין של "חביבים" – רגש וגילוי, אלא עם 
ענין עצמי בדוגמת השייכות של אב ובן, שזה קשור עם גוף, 

שבו יש בחירת עצמותו ית'3 כנ"ל4.
מבקשני",  שאתה  זמן  "כל  שזהו  מדגיש  הוא  א(  ולכן: 
כל  בזה  שייך  לא  ית'  עצמותו  עם  קשור  שהדבר  היות 
חילוק ושינוי5. ב( הוא מביא את הפסוק )ועל־דרך־זה שאר 
להגוף  ששייך  טומאתם",  בתוך  אתם  "השוכן  הפסוקים( 
אין  תורה  דברי  ש)אפילו(   – ועניני'  לנשמה6  ולא  ועניניו, 

מקבלין טומאה7.
לקוטי שיחות חלק כג עמוד 214 ואילך. תרגום מאידית

ל, ו – ומל ה' אלקיך את לבבך ואת לבב 
ובכל  ה' אלקיך בכל לבבך  זרעך לאהבה את 

נפשך למען חייך

ב. ומל ד' אלקיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את 
נראה  הענין  חייך.  למען  נפשך  ובכל  לבבך  בכל  אלקיך  ד' 
לפענ"ד כי ענין המיתה שנגזר על אדם הראשון כבר כתבו 
הי'  אם  כי  בראשית,  בפרשת  הרמב"ן  ומכללם  הקדמונים 
אחר  אך  מלאך,  כמו  לעולם  לחיות  יוכל  הי'  בצדקו  עומד 
שחטא ולא עמד במצות ד' הוכרח למות כי בחומר חומרותו 
אי אפשר לו לעמוד ולהיות נצחי ע"ש וכבר הארכתי בזה 
שם. ולפ"ז לאחר שימול ד' את לבבו והוא שלא יתאוה ולא 
יחמוד לרע כאשר הי' קודם החטא כמ"ש הרמב"ן פה וא"כ 
חייך  למען  לבבך  את  אלקיך  ד'  ומל  וז"ש  נצחי,  קיים  יהי' 

שתוכל להיות חי וקיים.
דברי שאול8

3( ראה ד"ה וה' אמר המכסה שם. 

רבה  לבמדבר  הספרי  בין  ה'"  "נקמת  בפירוש  החילוק  תוכן  גם  שזהו  לומר  ויש   )4

)ותנחומא( שם: בבמדבר רבה )ותנחומא( מה שנקרא נקמת ה' הוא "בשביל תורה 

ומצות שנתת לנו, הלכך הנקמה שלך לתת נקמת ה'", היינו מצד בחי' הגילויים, מצד 

היותם מקושרים בגילוי להקב"ה )על ידי תורה ומצוות(, וזה שייך בעיקר להנשמה; 

משא"כ בספרי הוא מצד עצם ענינם של ישראל שקדמו לתורה, לא מצד התקשרות 

הגלוי' )שעל ידי תורה ומצוות( וזה שייך בעיקר לגוף שלכן: א( צריך כאן לשלול אשר 

"לא נקמת בשר ודם אתם נוקמים". ב( ממשיך בהחיוב: "אלא נקמת מי שאמר והי' 

העולם" – שבענין "הי' העולם" נדמה גוף דבני ישראל לגופי אומות העולם.

שייכת  בגוף  ית'  עצמותו  דבחירת  מוכח   )120 )עמוד  שם  שלום  שבתורת  ]ולהעיר 

לזה שהתהוות יש מאין הוא בכח עצמותו ית'. עיין שם. וראה שם עמוד 122. ולהעיר 

מספר המאמרים תרע"ח עמוד קיד ואילך. ואין כאן מקומו[.

5( ואף שגם בדברי ר"נ אומר "שבכל מקום כו'" – אינו דומה לנדון דידן כי ר"נ מדגיש 

"כל מקום שגלו" ולא "בכל זמן" כבדברי רבי )ראה ספרי דבי רב לספרי שם(.

6( שהיא מעין גנים באר מים חיים )ראה ד"ה אז ישיר ישראל )לקוטי תורה חקת סב, 

ב. ספר המאמרים תש"ב עמוד 129 ואילך. ד"ה הנ"ל תשמ"ג(. וד"ה מעין גנים )ספר 

שאינם  ועוד((  א.  ר,  א  חלק  קונטרסים  המאמרים  ספר   .133 עמוד  שם  המאמרים 

מקבלים טומאה ואדרבה מטמאים את הטמא.

7( ברכות כב, א.

8( מחבר ספר שו"ת שואל ומשיב.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וילך



נה jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '`Îlel` h"k ipyÎoey`x meil inei xeriy

ß lel` h"k oey`x mei ß

àì(à)älàä íéøácä-úà øaãéå äLî Cìiå©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤
:ìàøNé-ìk-ìà¤¨¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ‰LÓ CÏiÂ. «≈∆…∆¿

(á)-ïa íäìà øîàiåíBiä éëðà äðL íéøNòå äàî ©Ÿ́¤£¥¤À¤¥¨Á§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½
àì éìà øîà ýåýéå àBáìå úàöì ãBò ìëeà-àì«Ÿ©¬−¨¥´§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ

øáòú:äfä ïcøiä-úà ©«£−Ÿ¤©©§¥¬©¤«
i"yx£‡B·ÏÂ ˙‡ˆÏ „BÚ ÏÎe‡Œ‡Ï∑ׁשּתׁשׁש יכל …«»≈¿»ֶַָָֹ

לֹומר: ּתלמּוד לד)ּכחֹו? נס (לקמן ולא עינֹו כהתה "לא ְְֲֵַַָָָֹֹֹ
ׁשּנּטלה  רּׁשאי, איני אּוכל"? "לא מהּו אּלא ְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹלחה".

ליהֹוׁשע  ונּתנה הרׁשּות ‡ÈÏ.מּמּני ¯Ó‡ '‰Â∑זהּו ְְְִִִִֶַָָֻ«»«≈«ֶ
ולבֹוא", לצאת עֹוד אּוכל "לא אמר ּפרּוׁש ׁשה' לפי ְְִֵֵֶַַָָָֹ

‰ÌBi.אלי  ÈÎ‡∑(יא ּוׁשנֹותי,(ר"ה ימי מלאּו הּיֹום ֵַ»…ƒ«ְְַַַָָ
"לצאת  אחר: ּדבר אמּות. זה ּוּביֹום נֹולדּתי, זה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָּביֹום
מסֹורֹות  מּמּנּו ׁשּנסּתמּו מלּמד ּתֹורה, ּבדברי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָולבֹוא",

החכמה  .ּומעינֹות ְְְַַָָ

(â)éäìà ýåýéàeä E|éðôì øáòãéîLé-àeä E §Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«©§¦º
éðôlî älàä íéBbä-úààeä òLBäé ízLøéå E ¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§¨®§ªÀ©µ

éðôì øáò:ýåýé øac øLàk E
éøùú'à-ìåìàè"ëéðù-ïåùàøíåé

Ÿ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

ß ixyz '` ipy mei ß

(ã)âBòìe ïBçéñì äNò øLàk íäì ýåýé äNòå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬§²
:íúà ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−Ÿ¨«

(ä)-ìëk íäì íúéNòå íëéðôì ýåýé íðúðe§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½§¨̧
:íëúà éúéeö øLà äåönä©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«

ÌÚא  ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ÏÈlÓe ‰LÓ ÏÊ‡Â«¬«…∆«ƒ»ƒ¿»«»»ƒ≈ƒ
:Ï‡¯NÈ Ïk»ƒ¿»≈

‡‡ב  ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»¿∆¿ƒ¿ƒ¬»
ÏÚÓÏe ˜tÓÏ „BÚ ÏÈÎÈ ‡‡ ˙ÈÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈≈¬»»ƒ¿ƒ«¿≈»
:ÔÈ„‰ ‡c¯È ˙È ¯aÚ˙ ‡Ï ÈÏ ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«ƒ»¿ƒ«»«¿¿»»≈

ÈˆLÈג  ‡e‰ CÓ„˜ ¯·ÚÈ d¯ÓÈÓ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»≈¿≈≈ƒ«√»»¿≈≈
ÚLB‰È Ôep˙¯È˙Â CÓ„wÓ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ ˙È»«¿«»»ƒ≈ƒ√»»¿≈¿ƒ¿À«

:ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók CÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰»≈√»»¿»ƒ«ƒ¿»

BÚÏe‚ד  ÔBÁÈÒÏ „·Ú È„ ‡Ók ÔB‰Ï ÈÈ „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿¿»ƒ¬«¿ƒ¿
:ÔB‰˙È ÈˆL Èc ÔB‰Ú¯‡Ïe ‰‡¯Ó‡ ÈÎÏÓ«¿≈¡…»»¿«¿¬ƒ≈ƒ»¿

ÏÎkה  ÔB‰Ï Ôe„aÚ˙Â ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»√»≈¿«¿¿¿¿»
:ÔBÎ˙È ˙È„wÙ Èc ‡z„˜Ùz«¿∆¿»ƒ«≈ƒ»¿

mixehd lra

àì)(`Cìiå ú"t Cìnä â"a .Cìiå. ©¥¤©©¤¤©©¥¤
W`x lgWM - KlOd b"A :WExiR¥©©¤¤§¤¨Ÿ
KlIe miaSp f` ,'b F` 'A mFi dpXd©¨¨§¨¦¨¦©¥¤

.micxtp¦§¨¦
.äLî CìiåaizM DiPin lirl ©¥¤¤§¥¦¥§¦

awrilE wgvil mdxa`lDil KinqE , §©§¨¨§¦§¨§©£Ÿ§¦¥
dWn KlIemdl ciBdl mdil` KldW , ©¥¤¤¤¨©£¥¤§©¦¨¤

FzrEaW z` `Ed KExA WFcTd miIw iM¦¦¥©¨¨¤§¨
,WxcOA `zi`e .ux`l l`xUi qipkde§¦§¦¦§¨¥¨¨¤§¦¨©¦§¨
mr df mixRqn mizOdW o`Mn¦¨¤©¥¦§©§¦¤¦

.dfa dxez ¤
)(a.àBáìåcFr lkE` `NW .e"ie `ln §¨¨¥¨¤Ÿ©

.dpWn ixcq dXWA `Falb dxez ¨§¦¨¦§¥¦§¨

)(béäìà 'äéðôì øáò àeä E.E ¡Ÿ¤Ÿ¥§¨¤
xnFl ,mXA miIqnE ligzn wEqRd©¨©§¦§©¥©¥©
l`xUi iptl KlFd `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¥¦§¥¦§¨¥

aizM oke .mdixg`lE(ai ,ap dirWi)iM" §©£¥¤§¥§¦§©§¨¦
idl` mktQ`nE ,'d mkiptl KldŸ¥¦§¥¤§©¦§¤¡Ÿ¥

."l`xUic dxez ¦§¨¥



jlieנו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` ipy meil inei xeriy

(å)íäéðtî eöøòz-ìàå eàøéz-ìà eöîàå e÷æç¦§´§¦§½©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®
ék|éäìà ýåýéàì Cnò Cìää àeä Eàìå Etøé ¦´§Ÿ̈´¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

ñ :jáæòé©«©§¤«¨
i"yx£Et¯È ‡Ï∑מּמּנּו נעזב להיֹות רפיֹון, ל יּתן .לא …«¿¿ְְְֱִִִִֵֶֶָֹ

˙Ôe¯·zו  ‡ÏÂ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï eÓÈl‡Â eÙÈ˜z¿ƒ¿«ƒ»ƒ¿¬¿»ƒ»¿
CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¬≈¿»¡»»ƒ¿««√»»

:CpLË¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôä

á-à ÷øô à ìàåîù

ààíéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−
-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî¥©´¤§¨®¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤

:éúøôà óeö-ïá eçz-ïa àeäéìàáBìå ¡¦²¤¬Ÿ¤−¤§¨¦«§¸
úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð ézL§¥´¨¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−
:íéãìé ïéà äpçìe íéãìé äpðôì éäéå äpðt§¦¨®©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈¥¬§¨¦«

âäîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä äìrå§¨¨Á¨¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨
äìLa úBàáö ýåýéì çaæìå úBçzLäì§¦§©£¯§¦§²Ÿ©©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ
íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðá éðL íLå§º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−

:ýåýéìãïúðå äð÷ìà çaæiå íBiä éäéå ©«Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨¨®§¨©º
:úBðî äéúBðáe äéða-ìëìe BzLà äpðôì¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨§¤−¨¨«

ääpç-úà ék íétà úçà äðî ïzé äpçìe§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−©¨®¦¦³¤©¨¸
:dîçø øâñ ýåýéå áäàådúøö äzñrëå ¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«§¦£©³¨¨¨¨¸

:dîçø ãra ýåýé øâñ-ék dîrøä øeára ñrk-íbæäNré ïëå ©©½©©£−©§¦¨®¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬©§¨«§¥̧©£¤¹
:ìëàú àìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr écî äðLá äðLçäð÷ìà dì øîàiå ¨¨´§¨À̈¦¥³£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´

äøNrî Cì áBè éëðà àBìä Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáú äîì äpç dLéà¦À̈©¨¸¨´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸´½̈¥£¨−̈
:íéðaèå äúL éøçàå äìLá äìëà éøçà äpç í÷zåúæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä éìr ¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−

mixn zxhrmixn zxhr
àíéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦

,eéä úBîø ézLíéôBöúçtLnî §¥¨¨¦−¦¦§©©

íéàéáð ,íéôBöíéøôà øäîäéä éåì ¦§¦¦¥©´¤§®̈¦¥¦¨¨

-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤
éúøôà óeö-ïá eçz-ïa àeäéìà¡¦²¤¬Ÿ¤−¤§¨¦«

íéøôà øäî äéä óeö íb:áézL Bìå ©¨¨¥©¤§©¦§¸§¥´
íLå äpç úçà íL íéLð̈¦½¥³©©¸©½̈§¥¬
íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä©¥¦−§¦¨®©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½

:íéãìé ïéà äpçìeâLéàä äìrå §©−̈¥¬§¨¦«§¨¨Á¨¦̧
äîéîé íéîiî Bøérî àeäääðMî ©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨¦¨¨

ìäðLúBçzLäì'ä éðôì ìltúäì §¨¨§¦§©£¯§¦§©¥¦§¥

çaæìåäâéâç éîìLå äçîN éîìL íL §¦§²Ÿ©¨©§¥¦§¨§©§¥£¦¨

éðL íLå äìLa úBàáö ýåýéì©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ§º̈§¥´
íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðáépâñ §¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−§©¥

äpäkäýåýéìLnL íäéáà éìò ék ©§ª¨©«Ÿ̈«¦¥¦£¦¤¦¥

äìBãb äpäëa:ãíBiä éäéåìL ¦§ª¨§¨©§¦´©½¤

åéúBðaø÷ úàáäïúðå äð÷ìà çaæiå £¨©¨§§¨©¦§©−¤§¨®̈§¨©º
äéða-ìëìe BzLà äpðôì¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨

úBðî äéúBðáeíéîìMä çáfî: §¤−¨¨«¦¤©©§¨¦

äïzé äpçìeúçà äðîúãçeéî §©¾̈¦¥²¨¨¬©©−§¤¤

éôéaíétàøáña ìa÷úäì äéeàøä §Ÿ¦©®̈¦¨§¨§¦§©¥§¥¤

úBôé íéðtáäà äpç-úà ék ¨¦¨¦³¤©¨¸¨¥½
:dîçø øâñ ýåýéååäzñrëå ©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«§¦£©³¨

äðéðtdúøöãçà Léàî íéLð ézL) §¦¨¨¨¨¸§¥¨¦¥¦¤¨

(úBøö äðàøwzñrk-íbíéîòt ¦¨¤¨¨©©½©§¨¦

úBaøøeáraäpç äéäzL éãëa ©©£−¦§¥¤¦§¤©¨

dîrøääôeö÷e äôeòæøâñ-ék ©§¦®̈§¨§¨¦¨©¬
ãra ýåýéãâðk:dîçøæïëå §Ÿ̈−§©¬§¤¤©§¨«§¥̧

äNréäð÷ìàäðLá äðLdì ïúBð ©£¤¹¤§¨¨¨¨´§¨À̈¥¨

dáaçnL dúBàøäì øçáeî ÷ìçécî ¥¤§¨§©§¨¤§©§¨¦¥³
ïîæ ìëaïk ýåýé úéáa dúìréôì §¨§©£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−§¦

dì äàøî dìòaL äaçäpñrëz ¦¨¤©£¨©§¤¨©§¦¤®¨
äðéðtäkázåäpç:ìëàú àìå §¦¨©¦§¤−©¨§¬ŸŸ©«
çäpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸

éìëàú àì äîìå ékáú äîì̈´¤¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½
éëðà àBìä Cááì òøé äîìå§−̈¤¥©´§¨¥®£³¨Ÿ¦¸

éìà éúáäàCCì áBèïâîìe øæòì íb ©£¨¦¥©¦´½̈©§¥¤§¨¥

:íéða äøNrîèäpç í÷zå ¥£¨−̈¨¦«©¨´¨©½̈
äìëà éøçàèòîäìLáúBéçäì ©£¥²¨§¨¬§©§¦−Ÿ§©£

Lôpä úàå äúL éøçàåéìr ¤©¤¤§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´
úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−



נז

:ýåýé ìëéäéìltúzå Lôð úøî àéäå ¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤©¦§©¥¬
:äkáú äëáe ýåýé-ìràéøãð øczå ©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤

äàøú äàø-íà úBàáö ýåýé øîàzå©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´
-úà çkLú-àìå éðzøëæe Eúîà éðrä¢¦´£¨¤À§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤
åézúðe íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤©́£¨¦®§©¦³
-ìr äìré-àì äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈Ÿ©£¤¬©

:BLàøáééðôì ìltúäì äúaøä ék äéäå Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´
:äét-úà øîL éìrå ýåýéâéàéä äpçå §Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨§©À̈¦ µ

dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî§©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈
ì éìr äáLçiå rîMé àì:äøkLãéøîàiå ´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«©³Ÿ¤

-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãr éìr äéìà¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤
ðéééìrî C:Cåèàì øîàzå äpç ïrzå ¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ

àì øëLå ïééå éëðà çeø-úL÷ äMà éðãà£Ÿ¦½¦¨³§©¸©̧¨½Ÿ¦§©¬¦§¥−̈´Ÿ
:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL̈¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

æèìriìa-úa éðôì Eúîà-úà ïzz-ìà©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−©§¦¨®©
:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ék¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨

æéì éëì øîàiå éìr ïriå:Bnrî zìàL øLà CúìL-úà ïzé ìûøNé éýìûå íBìLçéøîàzå ©©©̄¥¦²©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤
éðéra ïç EúçôL àöîz:ãBr dì-eéä-àì äéðôe ìëàzå dkøãì äMàä Cìzå EèéeîkLiå ¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸©Ÿ©½¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´

BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½
:ýåýé äøkæiåëék ìàeîL BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬

:åézìàL ýåýéîàë:Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå ¥Ÿ̈−§¦§¦«©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«
áëýåýé éðt-úà äàøðå åéúàáäå ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr àì äpçåáLéå §©−̈´Ÿ¨¨®¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©

:íìBò-ãr íLâëéðéra áBhä éNr dLéà äð÷ìà dì øîàiåí÷é Cà Búà Cìîb-ãr éáL C −̈©¨«©Ÿ́¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½©²¥̈¬
:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úà ýåýéãëøLàk dnr eäìrzå §Ÿ̈−¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈©£¤´

mixn zxhrmixn zxhr
:ýåýé ìëéäéLôð úøî àéäådì äøî dLôð äúéä ,ìltúäì dàBáa ¥©¬§Ÿ̈«§¦−¨´©¨®¤§¨§¦§©¥¨§¨©§¨¨¨¨

ãàîa:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzåàéýåýé øîàzå øãð øczå ¦§Ÿ©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸
Eúîà éðra äàøú äàø-íà úBàáöøòöa äpòî éðàM äîaéðzøëæe §¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À§©¤£¦§ª¨§©©§©§©̧¦¸

íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú-àìåòøæ äéäiL §«Ÿ¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤´©£¨¦®¤¦§¤¤©

ì áeLç'ä éðôì úøLýåýéì åézúðe ¨§¨¥¦§¥§©¦³©«Ÿ̈¸
äøBîe åéiç éîé-ìkøòúå-àì ¨§¥´©½̈−̈§©©Ÿ

BLàø-ìr äìréLã÷å øéæð äéäé ék ©£¤¬©Ÿ«¦¦§¤¨¦§Ÿ¤

'äì:áéäúaøä ék äéäå ©§¨¨¸¦´¦§§½̈
ýåýé éðôì ìltúäìéLã÷ éðôì §¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥¨§¥

íéLãwääét-úà øîL éìråäéä ©¢¨¦§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨¨¨

ì ïézîîäéøácî òBîL:âéìáàäpçå ©§¦¦§©¦§¨¤¨£¨§©À̈
daì-ìr úøaãî àéäLçìa÷ø ¦ µ§©¤´¤©¦½̈§©©©µ

rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©
äáLçiådúBà áLçì éìräøkL ©©§§¤¬¨¨©¨¥¦−§¦Ÿ̈«

Lçìa ìltúäì íéìéâø eéä àlL: ¤Ÿ¨§¦¦§¦§©¥§©©

ãééúî-ãr éìr äéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−
ïéøkzLzìltúäì øeñà øBkL ék ¦§©¨¦®¦¦¨§¦§©¥

ìå,ïëì ,Lc÷na úBäL-úà éøéñä §¦§©¦§¨¨¥¨¦¬¦¤
ðéééìrî CCìà éàBáz Ck øçàå ¥¥−¥¨¨«¦§©©¨¨¦¤

ìà éLc÷î:åèøîàzå äpç ïrzå ¦§§¥¥©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸
éðãà àì,øácä ïë àìäMà ´Ÿ£Ÿ¦½Ÿ¥©¨¨¦¨³

éëðà çeø-úL÷,äâàãe äøvî §©¸©̧¨½Ÿ¦¦¨¨§¨¨

ìltúäì äpä éúàa úòcîeøëLå ïééå ¦©©¨¦¥¨§¦§©¥§©¬¦§¥−̈
éLôð-úà CtLàå éúéúL àì́Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−

ýåýé éðôììB÷ íéøäì él äîe ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§¨¦

úìefì òéîLäì:æè-úà ïzz-ìà §©§¦©©¨©¦¥¸¤
éðôì EúîàBîk 'äìriìa-úa £¨´§½¦§¥−§©§¦®̈©

'ä úéáì äøBkL àBáìéçéN áøî-ék ¨¦¨§¥¦¥¬Ÿ¦¦²
éñrëåéúBà úñòëî éúøvLézøac §©§¦−¤¨¨¦©§¤¤¦¦©¬§¦

äpä-ãräfä ïîfä ãò:æééìr ïriå ©¥«¨©©§©©¤©©©̄¥¦²

ì éëì øîàiåCúìL-úà ïzé ìûøNé éýìûå íBìLCúLwa úà àlîé ©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À¦¥¸¤¥´¨¥½§©¥¤©¨¨¥

:Bnrî zìàL øLàçééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzåELwáì £¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®§©¥

íéîçø äéìòdkøãì äMàä Cìzådúéáì dì äëìääéðôe ìëàzå ¨¤¨©£¦©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸¨§¨¨§¥¨©Ÿ©½¨¤¬¨
íéòøä:ãBr dì-eéä-àìèéýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ¨¨¦Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½

äúîøä íúéa-ìà eàáiå eáLiå©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈¨¨®̈¨
BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½

ýåýé äøkæiååéðôì dðBøëæ äìò ©¦§§¤−¨§Ÿ̈«¨¨¦§¨§¨¨

äáBèì:ëíéîiä úBô÷úì éäéå §¨©§¦¸¦§ª´©¨¦½
äpç øäzåéwä úòìéîé íeìLz ó ©©¬©©−̈§¥¦¦©§§¥

ïBéøääBîL-úà àø÷zå ïa ãìzå ©¥¨©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸
ék ìàeîLäøîàýåýéî §¥½¦¬¨§¨¥Ÿ̈−

:åézìàLàëBúiìò úò àaLk §¦§¦«§¤¨¥£¦¨

Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®
íéîiä çáæ-úà ýåýéì çaæì¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©©¨¦−

Bøãð-úàåìëa çBaæì ìéâø äéäL §¤¦§«¤¨¨¨¦¦§©§¨

äðL:áëäúìr àì äpçåäðMa ¨¨§©−̈´Ÿ¨¨®¨©¨¨

àéäädLéàì äøîà-ékæeæà àì ©¦¦¨§¨´§¦À̈Ÿ¨

éúéaîørpä ìîbé ãrBú÷éðé íìLz ¦¥¦©´¦¨¥³©©̧©¸¦§©§¦¨

Bìîbä éøçàå ,Lãç 24 àeäåéúàáäå Ÿ¤§©£¥¦¨§©£¦Ÿ¦À
'ä úéa ìà BúBà íbéðt-úà äàøðå ©¤¥§¦§¨¸¤§¥´

ýåýéìò Bì úBãBäìe åéðôì úBåçzLäì §Ÿ̈½§¦§©£§¨¨§©

ãleiä øòpäíìBò-ãr íL áLéå ©©©©¨§¨¬©−̈©¨«
Búéáì ãBò áeLé àìå:âëdì øîàiå §Ÿ¨§¥©´Ÿ¤¨Á

áBhä éNr dLéà äð÷ìà¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯©´
éðéraCéNò Cöôç éôk-ãr éáL §¥©À¦§¦¤§¥£¦§¦¸©

Búà Cìîb-úà ýåýé í÷é Cà ¨§¥´Ÿ½©²¥̈¬§Ÿ̈−¤
Bøácíi÷úiL ïôàä äæa ïaä äéçiL §¨®¤¦§¤©¥§¤¨Ÿ¤¤¦§©¥

äpç äøãpM äî BaäMàä áLzå ©¤¨§¨©¨©¥³¤¨¦¨¸
:Búà dìîb-ãr dða-úà ÷ðézå©¥´¤¤§½̈©¨§−̈Ÿ«

ãëezìîb øLàk dnr eäìrzå©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À



נח

ìL íéøôa ezìîbçî÷ úçà äôéàå äL §¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸
ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©

:ørðäë-úà eàáiå øtä-úà eèçLiå ¨«©©¦§£−¤©¨®©¨¦¬¤
:éìr-ìà ørpäåëéç éðãà éa øîàzå ©©−©¤¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬

äënr úávpä äMàä éðà éðãà ELôð©§§−£Ÿ¦®£¦´¨¦À̈©¦¤³¤¦§¨¸
:ýåýé-ìà ìltúäì äæaæëäfä ørpä-ìà ¨¤½§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤©©¬©©¤−

øLà éúìàL-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä¦§©¨®§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬
:Bnrî ézìàLçëeäézìàLä éëðà íâå ¨©−§¦¥¦«§©´¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸

ìeàL àeä äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéì©«Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¬¨−
:ýåýéì íL eçzLiå ýåýéìáàìltúzå ©Ÿ̈®©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³

éðø÷ äîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©«Ÿ̈½¨¬¨©§¦−
ézçîN ék éáéBà-ìr ét áçø ýåýéa©«Ÿ̈®¨³©¦̧©´§©½¦¬¨©−§¦

:EúreLéaáïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéà ¦«¨¤«¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´
:eðéäìàk øeö ïéàå Ezìaâàöé ääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìà ¦§¤®§¥¬−¥Ÿ¥«©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈¥¥¬

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úrãíéøab úL÷ ¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤¦Ÿ¦−
:ìéç eøæà íéìLëðå íézçäelãç íéárøe eøkNð íçla íéráN ©¦®§¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®

:äììîà íéða úaøå äráL äãìé äø÷r-ãråäiçîe úéîî ýåýé ©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈§©©¬¨¦−ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®
:ìriå ìBàL ãéøBîæ:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBî ýåýé ¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−¦´©«£¦®©§¦−©§¥«

çàqëå íéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷î¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½§¦¥¬
:ìáz íäéìr úLiå õøà é÷öî ýåýéì ék íìçðé ãBáëèéìâø ¨−©§¦¥®¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥¤½¤©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³
:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøe øîLé åéãéñçéýåýé £¦¨¸¦§½Ÿ§¨¦−©´Ÿ¤¦¨®¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«§Ÿ̈º

æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé ýåýé írøé íéîMa åéìr åéáéøî ezçé¥©´§¦À̈¨¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−¨¦´©§¥¨®¤§¦¤´Ÿ
:BçéLî ïø÷ íøéå Bkìîì§©§½§¨¥−¤¬¤§¦«

mixn zxhrmixn zxhr
ìL íéøôaäL'äì çBaæìçî÷ úçà äôéàåúBçðîìïéé ìáðåíéëñðì §¨¦³§Ÿ¨¸¦§©©§¥¨̧©©¬¤̧©¸¦§¨§¥´¤©½¦¦§¨¦

eäàázåøòpä úàørð ørpäå BìL ýåýé-úéáCøå ïè÷:äëeèçLiå ©§¦¥¬¤©©©¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©¨¨§©©¦§£−
øtä-úàïBLàøäéìr-ìà ørpä-úà eàáiåBúlôz äìa÷úpL BúBàøäì: ¤©®̈¨¦©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«§©§¤¦§©§¨§¦¨

åëéðãà éa øîàzåéðéò íéNå ,äfä ãìiä úà ç÷å úàæ éúìàL àlîåéìò E ©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½©¥§¥¨¦Ÿ§©¤©¤¤©¤§¦¥¤¨¨

éðãà ELôð éçòéaLäåéiça ez ¥¬©§§−£Ÿ¦®§¦§¦©§©¥

,BLôðúávpä äMàä éðàøLà ©§£¦´¨¦À̈©¦¤³¤£¤

ät ézãîòäæa äënríb EúBéäa ¨©§¦Ÿ¦§¨¸¨¤½¦§§©

ät áLBé äzà:ýåýé-ìà ìltúäì ©¨¥Ÿ§¦§©¥−¤§Ÿ̈«
æë-ìàøeáòaäfä ørpä ¤©£©©¬©©¤−

-úà éì ýåýé ïziå ézìltúä¦§©®̈§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬¦¸¤
:Bnrî ézìàL øLà éúìàL§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦¥¦«

çëíâåék ézøãð älôzä úòaéëðà §©´§¥©§¦¨¨©§¦¦¨Ÿ¦À
íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨©¨¦¸

äéä øLàäæa äéäé øLà ïîæ ìk £¤´¨½̈¨§©£¤¦§¤§¤

íìBòäeçzLiå ýåýéì ìeàL àeä ¨¨¬¨−©Ÿ̈®©¦§©¬
íLúBãBäì ìàeîLýåýéìíN øLà −̈§¥§©Ÿ̈«£¤¨

'ä éãáBòî B÷ìç:àäpç ìltúzå ¤§¥§¥©¦§©¥³©¨¸
õìr øîàzåçîNýåýéa éaì ©Ÿ©½¨©³¨©¦¦¸©«Ÿ̈½
'ä úòeLúaäîøääábéðø÷ ¦§©¨¬¨¨§¨©§¦−

ýåýéa,éáéBà Ba çbðìét áçø ©«Ÿ̈®§©¥©§©¨³©¦̧
éáéBà-ìréúBéäa éúBà íéñéòënä ìò ©´§©½©©©§¦¦¦¦§¦

äø÷òEúreLéa ézçîN ékzúðL £¨¨¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¤¨©¨

ïa éì:áïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéà ¦¥¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´
àøBaEzìaåéìà ìltúäì éeàøL ¥¦§¤®¤¨§¦§©¥¥¨

eðéäìàk øeö ïéàåíéàøápäî éîe §¥¬−¥Ÿ¥«¦¥©¦§¨¦

àøBaä úMã÷ì BúMã÷ äîãz øLà: £¤¦§¤§ª¨¦§ª©©¥

âääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìà©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈
ìà ,úeqâå äåàb÷úr àöé÷æç éøác ©£¨§©©¥¥¬¨−̈¦§¥Ÿ¤

ýåýé úBòc ìû ék íëétîòãBiä ¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½©¥©

ìkäBìååéðôìeeðkúðíéðîðúBììr ©Ÿ§¬§¨¨¦§§−¦§¦£¦«
úBiøaä äNòî:ãòãBé àeäL ìòå ©£¥©§¦§©¤¥©

,eäNòîk Léàì ílLî äæì ,ìkä©Ÿ¨¤§©¥§¦§©£¥

íBàúôeíézç íéøab úL÷eøáMé ¦§¤¬¤¦Ÿ¦−©¦®¦¨§

íéìLëðålçåíéLìéç eøæàeøâç §¦§¨¦−§©¨¦¨¬§¨«¦¨§

çk:äeéäL älàíéráNeãøé Ÿ©¥¤¤¨§¥¦³¨§

ãò íäéñëpîíçlaíçì út øeáòa ¦¦§¥¤©©¤̧¤¸©£©¤¤

eøkNð.íîöòíéárøeeéä øLà ¦§½̈©§¨§¥¦−£¤¨

ïBáòøä øeáòa íîöò íéøékNîelãç ©§¦¦©§¨©£¨§¨¨¥®
éc eàöî ék ,ïîöò øékNälî eòðî̈§¦§©§¦©§¨¦¨§¥

íøBñçîãräúéäL éî øLàäø÷r ©§¨©£¤¦¤¨§¨£¨¨¸
äráL äãìéíéðaíéða úaøå ¨§¨´¦§½̈¨¦§©©¬¨¦−

äììîàäéða úøáB÷ äúéä ék: ª§¨«¨¦¨§¨¤¤¨¤¨

åúéîî ýåýéíéðaä úaø éðaäiçîeäæáe ,äø÷òä éðaãéøBîúaø úa úà §Ÿ̈−¥¦´§¥©©©¨¦§©¤®§¥¨£¨¨¨¤¦¬¤©©©

íéðaäìBàL,äøvä ÷îòììriåäìòî äø÷òä:æLéøBî ýåýéäæì ©¨¦§−§Ÿ¤©¨¨©¨«©¨£¨¨©§¨§Ÿ̈−¦´¨¤

øéLrîeäæììétLîíúøeáâa íéìLBnä íéøBabä úàíîBøî-óàúà ©«£¦®¨¤©§¦−¤©¦¦©§¦¦§¨¨©§¥«¤

lçä íéiðòäíéL:ç'äïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷îBäéaâî ¨£¦¦©©¨¦¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½©§¦

ãòáéLBäìBúBàíéáéãð-ír ©§¦¸¦§¦¦½
íéáeLçå íéøNíìçðé ãBáë àqëå ¨¦©£¦§¦¥¬¨−©§¦¥®

é÷öî ýåýéì ékúBãBñéõøà ¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥§¤½¤
úLiåíNiåìáz íäéìríB÷î úà ©¨¬¤©¨¤£¥¤−¥¥«¤§

BîìBòa úBNòì Bãéa ïëì ,áeMiä©¦¨¥§¨©£§¨

BðBöøk:èék ,ètLîa ìkä íìeà ¦§¨©Ÿ§¦§¨¦

øîLé åéãéñç éìâøúãkìnî ©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ¦©§Ÿ¤

encé CLça íérLøeúòa eúøké §¨¦−©´Ÿ¤¦®̈¦¨§§¥

íúàñ àlîúð-øaâé çëá àì-ék ¦§©¥§¨¨¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©
Léàék ,íøLòå íúøeáb íìéòBz àì ¦«Ÿ¦¥§¨¨§¨§¨¦

'ä ãéa ìkä:éàðezçé ýåýéeéäé ©Ÿ§©¨§Ÿ̈º¥©´¦§

íéøaLðåéáéøîéða ìL Bzîçìî éLðà ¦§¨¦§¦À̈©§¥¦§©§¤§¦

åéìrìtä ìòíézLírøé íéîMa ¨¨¸©©§¦§¦©¨©´¦©§¥½
æ ïî÷ì) íúBà ìéäáäì ìBãb íòø äNòé©£¤©©¨§©§¦¨

.(éýåýéàðïéãééða-éñôàúBö÷ §Ÿ̈−¨¨¦´§¦©§¥§

õøàáañéå ,ìàøNéa èôBL úBéäì ¨®¤¦§¥§¦§¨¥¦©¥

ì íäéøò úBîB÷îa(æè íù) íèôL ¦§¨¥¤§¨§¨

Bkìîì æò-ïzéåéìîé éða øLàBúBà C §¦¤´Ÿ§©§½£¤§¦©§¦

ìeàL àeäåBçéLî ïø÷ íøéåãåc ìò §¨§¨¥−¤¬¤§¦«©¨¦

døîà: £¨¨



נט jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyily meil inei xeriy

ß ixyz 'a iyily mei ß

(æ)-ìë éðéòì åéìà øîàiå òLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈§¥¥´¨
äfä íòä-úà àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ¤¨¨´©¤½
íäì úúì íúáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®

:íúBà äpìéçðz äzàå§©−̈©§¦¤¬̈¨«
i"yx£‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‡B·z ‰z‡ Èk∑ ּתעּול אּת 'ארי ƒ«»»∆»»«∆ְֲֵֵַ

ׁשּבּדֹור  'זקנים ליהֹוׁשע: אמר מׁשה הדין'. עּמא ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻעם
ה  אבל ועצתן', ּדעּתן לפי הּכל ,עּמ ּקדֹוׁשּֿברּוֿיהיּו ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָֹ

יׂשראל  ּבני את ּתביא אּתה "ּכי ליהֹוׁשע: אמר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּוא

להם" נׁשּבעּתי אׁשר הארץ לג)אל על (לקמן ּתביא, , ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָ
ּדּבר  קדקדן, על וה מּקל טל ,ּב ּתלּוי הּכל ְְְְֳֵַַַַַָָָָָָֹֹּכרחם,

לּדֹור  ּדּברים ׁשני ולא לּדֹור ח)אחד .(סנהדרין ְְִֵֶַַַָָֹ

(ç)àeä ýåýéå|éðôì Cìääàì Cnò äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈¬Ÿ
:úçú àìå àøéú àì jáæòé àìå Etøé©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

(è)-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
i"yx£dziÂ 'B‚Â ‰LÓ ·zÎiÂ∑,ּכּלּה ׁשבטֹוּכׁשגמרּה לבני .נתנּה «ƒ¿……∆¿«ƒ¿»ְְְְְִִֵֶָָָָָֻ

ÏÎז  ÈÈÚÏ dÏ ¯Ó‡Â ÚLB‰ÈÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆ƒÀ««¬«≈¿≈≈»
‡nÚ ÌÚ ÏeÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â Û˜z Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿«ƒ¬≈«¿≈ƒ«»
ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«

:ÔB‰˙È dpÒÁz z‡Â ÔB‰Ï¿¿«¿«¿¿ƒ«»¿

·CcÚÒח  È‰È d¯ÓÈÓ CÓ„˜ ¯a„Óc ‡e‰ ÈÈÂ«¿»ƒ¿««√»»≈¿≈¿≈¿«¿»
‡ÏÂ ÏÁ„˙ ‡Ï Cp˜Á¯È ‡ÏÂ Cp˜aLÈ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ»¿»«¿≈ƒ»»ƒ¿«¿»

:¯·zƒ̇¿«

d·‰ÈÂט  ‡„‰ ‡˙È¯B‡ ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»«¿»»»ƒ»«
ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÔÈÏËc ÈÂÏ Èa ‡i‰ÎÏ¿»¬«»¿≈≈ƒ¿»¿ƒ»¬¿»»«¿»

:Ï‡¯NÈ È·Ò ÏÎÏe¿»»≈ƒ¿»≈

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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äðùä ùàø ìù éðù íåéì äøèôä

àì ÷øô äéîøé

àír øaãna ïç àöî ýåýé øîà äkµŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸©¦§½̈©−
:ìàøNé Bòébøäì CBìä áøç éãéøN§¦´¥¨®¤¨¬§©§¦−¦§¨¥«

áíìBò úáäàå éì äàøð ýåýé ÷Bçøî¥¨¾§Ÿ̈−¦§¨´¦®§©£©³¨¸
ézáäàézëLî ïk-ìr C:ãñç CâãBò £©§¦½©¥−§©§¦¬¨«¤³
ðáàécrz ãBò ìûøNé úìeúa úéðáðå C ¤§¥¸§¦§¥½§©−¦§¨¥®µ©§¦´
étú:íé÷çNî ìBçîa úàöéå CããBò ª©½¦§¨−̈¦§¬§©£¦«µ

íérèð eòèð ïBøîL éøäa íéîøë érhz¦§¦´§¨¦½§¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−

mixn zxhrmixn zxhr
àïç àöî ýåýé øîà äkúòa µŸ¨©´§Ÿ̈½¨¨¬¥¸§¥

éøçà eëìäLír øaãnaìàøNé ¤¨§©£©©¦§½̈©−¦§¨¥

éãéøNîáøçíéøöîCBìäìàä §¦´¥¥®̈¤¦§©¦¨¬¨¥

íäéðôì CìäBòébøäìõøà ìBçðì ¨©¦§¥¤§©§¦−¦§¤¤

íòBbøî:ìàøNéáúñðk úøîBà ©§¨¦§¨¥«¤¤§¤¤

ék äæ àeä úîà ,úeìba ìàøNé¦§¨¥©¨¡¤¤¦

÷Bçøî÷Bçø ïîæ éðôìäàøð ýåýé ¥¨¾¦§¥§©¨§Ÿ̈−¦§¨´
éì.úeìba épnî åéðt øézñä äzò Cà ¦®©©¨¦§¦¨¨¦¤¦©¨

éúáäà äúéä àì ,ìàä íúBà äðò̈¨¨¨¥Ÿ¨§¨©£¨¦

éìààlà äòL éôì CíìBò úáäàå ¥©¦§¦¨¨¤¨§©£©³¨¸
ézáäàézëLî ïk-ìr CCCì £©§¦½©¥−§©§¦¬¨

ãñçéðéñ øä ìò éãBáëa Cì éúàøðå ¨«¤§¦§¥¦¨¦§¦©©¦©

íìBòì Cì éúáäà úBéäì:âúéaä ¦§©£¨¦¨§¨©©¦

,eáøçðå íãà éða eða éðMäå ïBLàøä̈¦§©¥¦¨§¥¨¨§¤§§

ìáàðáà ãBòCïéða éîöòa éðà £¨³¤§¥¸£¦§©§¦¦§¨

éLéìLúéðáðåãò äéeða øàMúå §¦¦§¦§¥½§¦¨¥§¨©

.íìBòìûøNé úìeúaìàøNé úãò ¨§©−¦§¨¥®£©¦§¨¥

écrz ãBòéèM÷zétúCéðéî ìëa µ©§¦´§©§¦ª©½¦§¨¦¥

øàtìBçîa úàöéåãewøa àöúå §¥§¨−̈¦§¬§¥¥§¦

íé÷çNîäçîN ìL:ãäzò ék íò §©£¦«¤¦§¨¦¦©¨

ïéîîBL änäérhz ãBòzàíéîøë ¥¨¥¦µ¦§¦´©§§¨¦½
íérèð eòèð ïBøîL éøäaíçwé §¨¥−«Ÿ§®¨§¬«Ÿ§¦−¦¨¥

áéBàäeìlçåék ,íéøt úà óñëa ecôé ¨¥§¦¥«¦§§¤¤¤¦§¨¦

íàéáäì eìëeé àì éeaøä ìãbî¦Ÿ¤¨¦Ÿ§©£¦¨

íéìLeøéì:äíBé-Lé ékøLà ïëeî ¦¨©¦¦´¤½¨£¤

eàø÷ìB÷a eæéøëéíéøöðíéôBö ¨§¬©§¦§«Ÿ§¦−¦



ס

:eìlçåäøäa íéøöð eàø÷ íBé-Lé ék §¦¥«¦´¤½¨§¬«Ÿ§¦−§©´
:eðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà¤§¨®¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«

åäçîN á÷réì epø ýåýé øîà äë-ék¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¨³§©£Ÿ¸¦§½̈
eøîàå eììä eòéîLä íéBbä Làøa eìäöå§©£−§´Ÿ©¦®©§¦³©§¸§¦§½
øàL úà Enr-úà ýåýé òLBäúé ©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−§¥¦¬

:ìàøNéæïBôö õøàî íúBà àéáî éððä ¦§¨¥«¦§¦Á¥¦̧¹̈¥¤´¤¨À
çqôe øer ía õøà-éúkøiî íézöa÷å§¦©§¦»¦©§§¥¼̈¤¼¨µ¦¥´¦¥½©
:äpä eáeLé ìBãb ìä÷ åcçé úãìéå äøä̈¨¬§Ÿ¤−¤©§¨®¨¨¬−̈¨¬¥¨

çíëéìBà íìéáBà íéðeðçúáe eàáé éëáa¦§¦´¨ÀŸ§©«£¦»«¦¥¼«¦¥¸
da eìLké àì øLé Cøãa íéî éìçð-ìà¤©´£¥©½¦§¤´¤¨½̈¬Ÿ¦¨§−¨®
éøëa íéøôàå áàì ìàøNéì éúééä-ék¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈§¤§©−¦§¬Ÿ¦

:àeäèeãébäå íéBb ýåýé-øáã eòîL «¦§³§©§Ÿ̈¸¦½§©¦¬
ìàøNé äøæî eøîàå ÷çønî íéiàá̈¦¦−¦¤§¨®§¦§À§¨¥³¦§¨¥¸

:Bøãr ärøk BøîLe epöa÷ééäãô-ék §©§¤½§¨−§Ÿ¤¬¤§«¦¨¨¬
:epnî ÷æç ãiî Bìàâe á÷ré-úà ýåýé§Ÿ̈−¤©£®Ÿ§¨¾¦©−¨¨¬¦¤«

àéáeè-ìà eøäðå ïBiö-íBøîá eðpøå eàáe»̈»§¦§´¦§«¦¼§¨£º¤´
-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå ïâc-ìr ýåýé§Ÿ̈À©¨¨¸§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©
äåø ïâk íLôð äúéäå ø÷áe ïàö-éða§¥−Ÿ¨®̈§¨§¨³©§¨¸§©´¨¤½

:ãBr äáàãì eôéñBé-àìåáéíìáà ézëôäå åcçé íéð÷æe íéøçáe ìBçîa äìeúa çîNz æà §«Ÿ¦¬§©£−̈«¨´¦§©³§¨¸§¨½©ª¦¬§¥¦−©§¨®§¨©§¦̧¤§¨³
:íðBâéî íézçnNå íézîçðå ïBNNìâéeòaNé éáeè-úà énrå ïLc íéðäkä Lôð éúéeøå §¨¸§¦´©§¦½§¦©§¦−¦¨§¦¥¦²¤¬¤©«Ÿ£¦−¨®¤§©¦²¤¦¬¦§−̈

:ýåýé-íàðãéäéða-ìr äkáî ìçø íéøeøîú éëa éäð òîLð äîøa ìB÷ ýåýé øîà äk §ª§Ÿ̈´Ÿ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³¦§¨¸§¦¸§¦´©§¦½¨¥−§©¨´©¨¤®¨
:epðéà ék äéða-ìr íçpäì äðàîåèéðérå éëaî CìB÷ érðî ýåýé øîà äkék ärîcî C ¥£¨²§¦¨¥¬©¨¤−¨¦¬¥¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸¦¤½¦§¥©−¦¦¦§¨®¦Á

:áéBà õøàî eáLå ýåýé-íàð Cúlrôì øëN LéæèeáLå ýåýé-íàð Cúéøçàì äå÷z-Léå ¥̧¨¨³¦§ª¨¥¸§ª§Ÿ̈½§−̈¥¤¬¤¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−§ª§Ÿ̈®§¨¬
:íìeáâì íéðáæééðáLä ãnì àì ìârk øñeàå éðzøqé ããBðúî íéøôà ézrîL rBîL ¨¦−¦§¨¨´©¨©À§¦¤§©¸¦¸¦§¥½¦©§©̧¦¸¨¦¨¥½§¥−¤´Ÿª¨®£¦¥´¦

mixn zxhrmixn zxhr
íéãîBòäeðéýìû ýåýé-ìà ïBiö äìrðå eîe÷ íéøôà øäaäàa ék ¨§¦§©´¤§®̈¦µ§©£¤´¦½¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥«¦¨¨

ïBiöì dîB÷îì äðéëMä äøæçå äleàbä:åýåýé øîà äë-ékìàøNéìepø ©§¨§¨§¨©§¦¨¦§¨§¦¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À§¦§¨¥¨³
ìB÷aá÷réìaäçîNäleàbä úlçz ìk ìòeìäöåìBãb ìB÷Làøa §§©£Ÿ¸§¦§½̈©¨§¦©©§¨§©£−¨§´Ÿ

íéBbäíéBbä úBöøàaL íéäBábä úBîB÷naeòéîLäåeììä'ä úàeøîàå ©¦®©§©§¦¤§©§©¦©§¦³§©§¸¤§¦§½
úà Enr-úà ýåýé òLBä©³§Ÿ̈¸¤©§½¥−

øàL:ìàøNé úéæékàéáî éððä §¥¦¬¦§¨¥«¦¦§¦Á¥¦̧
ïBôö õøàî íúBàì eìâä øLàíL ¹̈¥¤´¤¨À£¤¨§§¨

íézöa÷åíéèáMä úøNò éða úà §¦©§¦»¤§¥£¤¤©§¨¦

éúkøiîóBqîõøàúBö÷ì eìbL ¦©§§¥¦¼̈¤¼¤¨¦§

.õøàäíaíb Cìé ízàçqôe øer ¨¨¤¨µ¦¨¥¥©¦¥´¦¥½©
åcçé úãìéå äøäúçða eëìé ék ¨¨¬§Ÿ¤−¤©§¨®¦¥§§©©

ìBãb ìä÷ílk:äpä eáeLé ¨¨¬−̈ª¨¨¬¥¨
çeàáé éëáaäáeLúe älôz éãé ìò ¦§¦´¨ÀŸ©§¥§¦¨§¨

íìàâàíìéáBà íéðeðçúáeíâéäðà ¤§¨¥§©«£¦»«¦¥¼©§¦¨

ìà íëéìBàìöàíéî éìçð «¦¥¸¤¥¤©´£¥©½¦
øLé Cøãaïòîìda eìLké àì §¤´¤¨½̈§©©¬Ÿ¦¨§−®̈

áàì ìàøNéì éúééä-ékíçøàå ¦¨¦³¦§¦§¨¥¸§½̈©£©¥

íäéìòíéøôàåïák éìò áéáçéøëa £¥¤§¤§©−¦¨¦¨©§¥§¬Ÿ¦
:àeäèíéBb ýåýé-øáã eòîL «¦§³§©§Ÿ̈¸¦½

÷çønî íéiàá eãébäåäî §©¦¬¨¦¦−¦¤§®̈©

eòîLzMäøæî eøîàåøftL éî ¤¦§§§¦§À§¨¥³¦¤¦¥

úà äìâäåìàøNéàeä úBneàä ïéa §¤§¨¤¦§¨¥¸¥¨

BîöòBøîLe epöa÷éBúBà øBîLéå ©§§©§¤½§¨−§¦§

Bøãr ärøkéèøtä:éäãô-ék §Ÿ¤¬¤§«©§¨¦¦¨¨¬
á÷ré-úà ýåýéåéúBøvîBìàâe §Ÿ̈−¤©£®Ÿ¦¨¨§¨¾

äáøwä ãvî:epnî ÷æç ãiî ¦©©¦§¨¦©−¨¨¬¦¤«
àéíBøîá eðpøå eàáeøäaïBiö »̈»§¦§´¦§«§©¦¼

eøäðåàBáì øäpk eëLnéáeè-ìà §¨£º¦¨§©¨¨¨¤´
ýåýéäaeøî äáBè ìa÷ìïâc-ìr §Ÿ̈À§©¥¨§¨©¨¨¸

-éða-ìrå øäöé-ìrå Løéz-ìrå§©¦´Ÿ§©¦§½̈§©§¥
íLôð äúéäå ø÷áe ïàöíéòáN −Ÿ¨®̈§¨§¨³©§¨¸§¥¦

äáBèaäåø ïâk'ä áehî äòáN §¨§©´¨¤½§¥¨¦

äáàãì eôéñBé-àìåäâàãe ïBávòa úBéäì:ãBráéz æàçîNìk §«Ÿ¦¬§©£−̈¦§§¦¨§¨¨«¨´¦§©³¨

ìBçîa äìeúaäçîN ìL ãewøaíéð÷æe íéøçáeeçîNéézëôäå åcçé §¨¸§¨½§¦¤¦§¨©ª¦¬§¥¦−¦§§©§®̈§¨©§¦̧
CBôäàíìáàæàî íäì äéäLíézîçðå ïBNNìøáòa eìáqL úBøvä ìò ¤¡¤§¨³¤¨¨¨¤¥¨§¨¸§¦´©§¦½©©¨¤¨§¤¨¨

íézçnNåøúBé álä úçîN:íðBâéîâééúéeøåòéaNàíéðäkä Lôð §¦©§¦−¦§©©¥¥¦¨§¦¥¦²©§¦©¤¬¤©«Ÿ£¦−
ïLcìkî eaøiL úBðaøwä ïnL ®̈¤ª©©¨§¨¤¦§¦¨

úBîB÷näéáeè-úà énråáehä úà ©§§©¦²¤¦¬¤©

ézàî íäì àaä:ýåýé-íàð eòaNé ©¨¨¤¥¦¦¦§¨−§ª§Ÿ̈
ãéäîøa ìB÷ ýåýé øîà äḱŸ¨©´§Ÿ̈À´§¨¨³

íBøî éîLaéäð òîLðúììé ìB÷ ¦§¥¨¦§¨¸§¦¸¦§©

íéøeøîú éëaìBwä àeäå ,øî éëa §¦´©§¦½§¦©§©

ìLìçøøLà eðnà-ìr äkáî ¤¨¥−¦¥£¤§©¨´©
äðàî äéðaúðàîîíçpäììa÷ì ¨¤®¨¥£¨²§¨¤¤§¦¨¥¬§©¥

íéîeçðzepðéà ék äéða-ìréî ïéàå ©§¦©¨¤−¨¦¬¥¤«§¥¦

eìb ílk ék íöøàa øàLð:åèäk ¦§©§©§¨¦ª¨¨´Ÿ
éëaî CìB÷ érðî ýåýé øîà̈©´§Ÿ̈À¦§¦³¥¸¦¤½¦

éðéråCéòðîøëN Lé ék ärîcî §¥©−¦¦§¦¦¦§®̈¦Á¥̧¨¨³
Cúlrôìéða úlòôìúeìbä eìáqL C ¦§ª¨¥¸¦§ª©¨©¦¤¨§©¨

éúéøa ìò eøáò àìå éîL úà eçëL àìå§Ÿ¨§¤§¦§Ÿ¨§©§¦¦

ýåýé-íàðäæ ìeîâáeõøàî eáLå §ª§Ÿ̈½¦§¤§−̈¥¤¬¤
:áéBàæèCúéøçàì äå÷z-Léå ¥§¥¦§¨¬§©£¦¥−

éðáì áBè úéøçàìCeáLå ýåýé-íàð §©£¦§¨©¦§ª§Ÿ̈®§¨¬
íéðáíéîiä úéøçàa ïBøçàä øBcä ¨¦−©¨©£§©£¦©¨¦

eáeLé:íìeáâìæéézrîL rBîL ¨¦§¨¨´©¨©À§¦
'ä øîàíéøôàúøNò úeëìî ¨©¤§©¸¦¸©§£¤¤

íéèáMäããBðúî'ä íò çkåúîe ©§¨¦¦§¥½¦§©¥©¦

äpä øîBàåéðzøqéïéøeqéaøñeàå §¥¦¥¦©§©̧¦¸§¦¦¨¦¨¥½
Ck-éãé-ìò áeLàL zìòBä àì ìáà£¨Ÿ©§¨¤¨©§¥¨

äîBc éðà ék ,äáeLúaàì ìârk ¦§¨¦£¦¤§¥−¤´Ÿ
ãnìúeòé eäekiLk ,ìBòa CBLîì ª®̈¦§§§¤©§©¥

Lwáî éðà ïëìå ,øúBé ãBò Bkøc©§¥§¨¥£¦§©¥

äáeLàå éðáLäéì äàøzL éãé ìò £¦¥´¦§¨½¨©§¥¤©§¤¦

EúçbLä:éäìà ýåýé äzà ék ©§¨¨§¦¬©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨



סי jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b iriax meil inei xeriy

ß ixyz 'b iriax mei ß

(é)õwî øîàì íúBà äLî åöéå|ãòîa íéðL òáL ©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À§Ÿ¥²
:úBkqä âça ähîMä úðL§©¬©§¦−̈§©¬©ª«

i"yx£ÌÈL Ú·L ıwÓ∑,ׁשמּטה ׁשל ראׁשֹונה ּבׁשנה ƒ≈∆«»ƒְְִִֶָָָָ
"ׁשנת  אֹותּה קֹורא ולּמה הּׁשמינית. ּׁשנה ְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשהיא

ׁשל  ּבקציר ּבּה, נֹוהגת ׁשביעית ׁשעדין ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָהׁשמּטה"?
ׁשביעית ׁשביעית  למֹוצאי .הּיֹוצא ְְְִִִִֵֵַָ

(àé)éäìà ýåýé éðt-úà úBàøì ìàøNé-ìë àBáaE §´¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ãâð úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ¤¬¤

:íäéðæàa ìàøNé-ìk̈¦§¨¥−§¨§¥¤«
i"yx£˙‡f‰ ‰¯Bz‰Œ˙‡ ‡¯˜z∑ סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא הּדברים", "אּלה מּתחּלת קֹורא היה (מא)הּמל, ƒ¿»∆«»«…ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבעזרה  עֹוׂשין ׁשהיּו עץ ׁשל ּבימה .על ֲִִֵֶֶַַָָָָ

(áé)Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàä íòä-úà ìä÷ä©§¥´¤¨À̈¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−
éøòLa øLàeàøéå eãîìé ïòîìe eòîLé ïòîì E £¤´¦§¨¤®§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ

éøác-ìk-úà úBNòì eøîLå íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−
:úàfä äøBzä©¨¬©«Ÿ

i"yx£ÌÈL‡‰∑ ללמד.ÌÈLp‰Â∑ לׁשמע.Ûh‰Â∑ למביאיהם ׂשכר לתת ּבאים? .לּמה »¬»ƒְִֹ¿«»ƒְִַֹ¿««ְִִִֵֵֶָָָָָָ

Ú·Lי  ÛBqÓ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»¿¿≈»ƒ¿«
:‡ilËÓ„ ‡bÁa ‡˙hÓL„ ‡zL ÔÓÊa ÔÈL¿ƒƒ¿««»ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿««»

ÈÈיא  Ì„˜ ‰‡ÊÁ˙‡Ï Ï‡¯NÈ ÏÎ È˙ÈÓa¿≈≈»ƒ¿»≈¿ƒ¿¬»»√»¿»
‡˙È¯B‡ ˙È È¯˜z ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡a C‰Ï‡¡»»¿«¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»«¿»

:ÔepÚÓL˙Â Ï‡¯NÈ Ïk Ì„˜ ‡„‰»»√»»ƒ¿»≈¿«¿¿ƒ

ÏÙËÂ‡יב  ‡iLe ‡i¯·b ‡nÚ ˙È LBk¿»«»À¿«»¿«»¿«¿»
ÏÈ„·e ÔeÚÓLÈc ÏÈ„a CÈÂ¯˜· Èc C¯Bi‚Â¿ƒ»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÈÈ Ì„wÓ ÔeÏÁ„ÈÂ (ÔeÙÏÈ„ ‡") ÔeÙlÈc¿«¿¿≈¿¿ƒ¿¬ƒ√»¿»
ÈÓb˙t Ïk ˙È „aÚÓÏ Ôe¯hÈÂ ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿¿∆¿«»»ƒ¿»≈

:‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»

:éäìà ýåýé äzà ék äáeLàåçééøçà-ék §¨½¨¦¬©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³
Cøé-ìr éz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦©¨¥®
útøç éúàNð ék ézîìëð-íâå ézLaµŸ§¦§©¦§©½§¦¦¬¨−̈¦¤§©¬

:éøeòðèéreLrL ãìé íà íéøôà éì øéwé ïáäïk-ìr ãBò epøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék íé §¨£¥Á©¦̧¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−®©¥À
:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî eîä̈³¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈

mixn zxhrmixn zxhr
çééáeL éøçà-ékéìàEézîçðéúéNòL íéòøä éNònîérãeä éøçàå ¦©£¥³¦¸¥¤¦©½§¦¦©£©¨¨¦¤¨¦¦§©£¥¸¦¨´§¦½

áBhä éúéNò àlL éîöòa ézòãBpLCøé-ìr éz÷ôñèøçúnä íãà Cøãk ¤©§¦§©§¦¤Ÿ¨¦¦©¨©−§¦©¨¥®§¤¤¨¨©¦§¨¥

ézLaéúéNòL íéNòna éîöòa-íâå µŸ§¦§©§¦©©£¦¤¨¦¦§©
éúàNð ék ézîìëðézøëfLk ¦§©½§¦¦¬¨−̈¦§¤¨©§¦

útøçæàî éúéNòL úBðBòä:éøeòð ¤§©¬¨£¤¨¦¦¥¨§¨
èé'ä íäì áéLîéì øéwé ïáäànL ¥¦¨¤£¥Á©¦̧¦¹¤¨

àeä éøéwé éðaíéøôàéì àèç àlL §¦©¦¦¤§©À¦¤Ÿ¨¨¦

íìBòîíéreLrL ãìé íàúàæ ìëa åéáà éðôì àèçiL íâäL àeä ïè÷ ¥¨¦µ¤¤́©£¦½¨¨¤£©¤¤¡¨¦§¥¨¦§¨Ÿ

,epáäàéécî-ékúò ìëaéøaãøaãàLãBò epøkæà øëæ Baéúáäàa Ÿ£¤¦¦¥³§¨¥©§¦¸¤£©¥½¨¬Ÿ¤§§¤−®§©£¨¦

äîeãwäBì érî eîä ïk-ìr ©§¨©¥À¨³¥©¸½
å åéìò éîçø eììBbúéepîçøà íçø ¦§§©£©¨¨§©¥¬£©£¤−

éà ïk íàåäzò Eì äNòàL Lwáz C §¦¥¥§©¥¤¤¡¤§©¨

íã÷ éîéa Bîk EúBà áäBàå úBàìôð¦§¨§©§§¦¥¤¤

:ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈

mixehd lra

)(`i.ìàøNé ìë àBáa.Lxbe ,she ,miWpe ,miWp` ,mipwfE ,mipdM :mi`A Eid dXW iM ,e"ie `lnai dxez §¨¦§¨¥¨¥¨¦¦¨¨¨¦Ÿ£¦§¥¦£¨¦§¨¦§¨§¥§
)ai(.íéLðàä íòä:`IxhnibAcFnll mi`A mdW df.bi dxez ¨¨¨£¨¦§¦©§¦¨¤¤¥¨¦¦§



jlieסב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b iriax meil inei xeriy

(âé)äàøéì eãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½§¦§−̈
íéiç ízà øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧©¤³©¦Æ
änL ïcøiä-úà íéøáò ízà øLà äîãàä-ìò©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

ô :dzLøì§¦§¨«

ÔeÙlÈÂיג  ÔeÚÓLÈ ÔeÚ„È ‡Ï Èc ÔB‰È·e¿≈ƒ»»¿ƒ¿¿¿«¿
Ïk ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÏÁ„ÓÏ (ÔeÙÏÈÂ ‡")¿≈¿¿ƒ¿«»¿»¡»¬»
Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓi˜ Ôez‡ Èc ‡iÓBÈ«»ƒ««»ƒ««¿»ƒ«

:d˙¯ÈÓÏ Ônz ‡c¯È ˙È ÔÈ¯·Ú»¿ƒ»«¿¿»«»¿≈¿«

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôä

äð ÷øô äéòùé

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬
:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤
:çBìñì äaøé-ék eðéýìàçàì ék ¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´³Ÿ

íëéëøã àìå íëéúBáLçî éúBáLçî©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ©§¥¤−
:ýåýé íàð éëøcèõøàî íéîL eäáâ-ék §¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬¨©−¦¥¨®¤

éúáLçîe íëéëøcî éëøã eäáb ïk¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½©§§Ÿ©−
:íëéúáLçnîéíLbä ãøé øLàk ék ¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´¥¥Á©¤̧¤

ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ
íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäå dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈§¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤

ëàì:ìàéék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³

`xenl iy
(å,Bàönäa.éðeLøc íëì øîBà àeäL ãBòa ,ïéc øæb íã÷(æ,Bkøc §¦¨§Ÿ¤§©¦§¤¥¨¤¦§¦©§

.òLøä Cøc,ïåà Léàå.úBòø úBöòå úBáLçî ìòa BLeøt ïéðòä éôì ¤¤¨¤©§¦¨¤§¦¨¦§¨¥©©©£¨§¥¨

,åéúBáLçî.úBòøä åéúBáLçî,çBìñì äaøé ék eðéäìà ìàå ©§§¨©§§¨¨¨§¤¡Ÿ¥¦©§¤¦§©
ék ,äå÷z Bì Léå ,eðéäìà ìà áeLéå.çìñì äaøî àeä(çàì ék §¨¤¡Ÿ¥§¥¦§¨¦©§¤¦§Ÿ©¦Ÿ

,íëéúBáLçî éúBáLçîék ©§§©©§§¥¤¦

ét-ìò-óà òø íëì ìîâàL ízáLç£©§¤¤¤§Ÿ¨¤¨©©¦

àì ,øîà ïk ìò ,éìà eáeLzL¤¨¥©©¥¨©Ÿ

ék ,íëéúBáLçîk éúBáLçî©§§©§©§§¥¤¦

.íëì áéèéäì ézáLçîaàìå §©£©§¦§¥¦¨¤§Ÿ
,éëøc íëéëøãéðéãk éðéc ïéà ©§¥¤§¨¨¥¦¦§¦¥

ïéca äãBnL éî ízà ,íãå-øNä¨¨¨©¤¦¤¤©¦

áæBòå äãBîe" éðà ìáà ,áiçúî¦§©¥£¨£¦¤§¥

"íçøé.(bi,gk ilyn)(èeäáâ ék §ª¨¦¨§
,'åâå õøàî íéîLúeäáb Cøòk ¨©¦¥¨¤§¥¤©§

íéäBáb éëøc ïk ,õøàä ïî íéîMä©¨©¦¦¨¨¤¥§¨©§¦

íéøácäå .íëéëøcî áø ìcáäa§¤§¥©¦©§¥¤§©§¨¦

íéøácäå ,"Cøc" íéàø÷ð íéàøpä©¦§¦¦§¨¦¤¤§©§¨¦

."úBáLçî" íéàø÷ð íéøzñpä(éék ©¦§¨¦¦§¨¦©£¨¦
,'åâå âìMäå íLbä ãøé øLàk©£¤¥¥©¤¤§©¤¤
,íéîMä ïî ãøBiL âìMäå íLbä Bîk§©¤¤§©¤¤¤¥¦©¨©¦

íç éãé ìò íéîMä ìà áeLé àìŸ¨¤©¨©¦©§¥Ÿ

äúà äåøî íLbä älçzaL ãò LîM ©¤¤©¤©§¦¨©¤¤©§¤¤

Ck-øçà ÷øå 'åâå õøàä ìL ïBànvä©¦¨¤¨¨¤§©©©¨

.LîMä íça äìòîì áeLé,dãéìBäå ¨§©§¨§Ÿ©¤¤§¦¨
øîBìk ,ãéìBz õøàäL íøâé íLbäå§©¤¤¦§Ÿ¤¨¨¤¦§©

.õøàä ÷îòa ïéòøbäî çîvä àéöBäì§¦©¤©¥©©§¦§Ÿ¤¨¨¤

,dçéîöäåíéçîvä úàöBä àéä §¦§¦¨¦¨©©§¨¦

.õøàä ìòî,'åâå òøæ ïúðåéøvL éîì ìëàîì úBéäìå ,øçà íB÷îa ãBò ïäî òøæì ìéáLa äàeázä ìecâì äañ àeä íLbä.ìëàì C(àééøáã äéäé ïk ¥©¨¨¤§¨©¤©©¤¤¦¨§¦©§¨¦§¦¦§Ÿ©¥¤§¨©¥§¦§§©£¨§¦¤¨¦¤¡Ÿ¥¦§¤§¨¦
,'åâå.ézöôçM äî äNòé úîàa àlà ,í÷éø éìà áeLé àì ,úeìbä ïî íëàéöBäì íëì ézçèáäL éúçèáä øác,åézçìL øLà çéìöäåìhaúé àlL ,øîBìk §©©§¨¨¦¤¦§©§¦¨¤§¦£¤¦©¨Ÿ¨¥©¥¨¤¨¤¡¤©£¤©¤¨©§¦§¦§¦©£¤§©§¦§©¤Ÿ¦§©¥

mixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîaåéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤§¦¬−̈¤©§§Ÿ®̈¨¨§¨³Ÿ

áeLéåeðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ék §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©
çéúBáLçî àì ékíëéúBáLçîéìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ék ¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦

øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìå ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨®̈
Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNa Cøc¤¤¨¨¨¨©£¤©¥

ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî ïéàå§¥¦§¨¦£¨©§¦

àéä ïë àì:ýåýé íàðèïéàå Ÿ¥¦§ª−§Ÿ̈«§¥

àlà ,øúéå úBçôa ìcáä ÷ø ïàkék ¨©¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«
Bîkeäáb ïk õøàî íéîL eäáâ §¨§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³

áø ìcáäaíëéëøcî éëøã §¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½
íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåçîvä §¤¨¨¤§¦§¦®̈©¤©

õøàì ìònîòøfì òøæ ïúðå ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©
:ìëàì íçìåàéã äéäé ïkéøá §¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ

éìà áeLé-àì étî àöé øLà£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−



סג

øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬
:åézçìLáéíBìLáe eàöú äçîNá-ék §©§¦«¦«§¦§¨´¥¥½§¨−

íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
:óë-eàçîé äãOä éöò-ìëå äpøâéúçz ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©³©

äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpä©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´
ì ýåýéì äéäå ñãäàì íìBò úBàì íL £©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ§¥½§¬−̈¬Ÿ

:úøkéàètLî eøîL ýåýé øîà äk ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈
àBáì éúòeLé äáBø÷-ék ä÷ãö eNòå©£´§¨®̈¦«§¨³§«¨¦Æ¨½

:úBìbäì éú÷ãöåá-äNòé LBðà éøLà §¦§¨¦−§¦¨«©§¥³¡Æ©£¤
úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe úàf½Ÿ¤¨−̈©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ

:òø-ìk úBNòî Bãé øîLå Bìlçîâ-ìàå ¥«©§½§Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©
øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàéŸ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
øîàé-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©Ÿ©Æ

:Láé õò éðà ïä ñéøqäãøîà | äë-ék ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«¦´Ÿ¨©´
éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì äåäé§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½
:éúéøáa íé÷éæçîe ézöôç øLàa eøçáe¨«£−©£¤´¨¨®§¦©£¦¦−¦§¦¦«

äíLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½
Bì-ïzà íìBò íL úBðaîe íéðaî áBè−¦¨¦´¦¨®¥³¨Æ¤¤½

:úøké àì øLàåíéåìpä øëpä éðáe £¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³

`xenl iy
.ézøîàL Bîk äNòé ìkä àlà ,epnî úö÷(áé,'åâå eàöú äçîNá ék §¨¦¤¤¨©Ÿ¥¨¤§¤¨©§¦¦§¦§¨¥¥

.íëöøàì eìáez íBìLáe ,úeìbäî eàöz äçîNa ék ,àéä äçèáääåíéøää §©©§¨¨¦¦§¦§¨¥§¥©¨§¨§§©§§¤¤¨¦
,äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå.íäéáLBé eðpøéå íéçîöe íéøt íëì eðziL §©§¨¦§§¦§¥¤¦¨¤¦§¨¤¦§¨§¨¦¦©§§¥¤

,óë eàçîéäöéìî ïéðò àeäå .äãOä éöò ìk ,ók eàçîé ,íéðpøîä únòì ¦§£¨§ª©©§©§¦¦§£©¨£¥©¨¤§¦§©§¦¨

äàéøaä ìkL ,äçîOä éeaø ìò©¦©¦§¨¤¨©§¦¨

.íänò çîNz(âéõeöòpä úçz ¦§©¦¨¤©©©©£
,LBøá äìòéõeöòpä õò íB÷îa ©£¤§¦§¥©©£

àeäL LBøaä õò äìòé ,éöB÷ àeäL¤¦©£¤¥©§¤

úìLîî íB÷îa ,øîBìk .áeLç õò¥¨§©¦§¤§¤¤

,øîBì àa Bà .ìàøNé eìLîé íéBbä©¦¦§§¦§¨¥¨©

eëôäé äáeLz eNòiL íéòLøäL¤¨§¨¦¤©£§¨¥¨§

.íé÷écöì,ãtøqä.éöB÷ çîö ïéî §©¦¦©¦§©¦¤©¦

ì 'äì äéäå,íLäéäé äfä àìtä §¨¨©§¥©¤¤©¤¦§¤

ì 'äì äéäéå CLîðå ãîBò.äøeáb íL ¥§¦§¨§¦§¤©§¥§¨

,'åâå íìBò úBàìúBàì äéäéå §¨§¦§¤§

íìBò ãò äéäé äëk ék ,íìBò ïîéñìe§¦©¨¦¨¨¦§¤©¨

.äfä øácä úøké àìå(àeøîL §Ÿ¦¨¥©¨¨©¤¦§
,ä÷ãö eNòå ètLîeøîL ¦§¨©£§¨¨¦§

.äæ íò äæ ä÷ãö eNòå äøBzä éètLî¦§§¥©¨©£§¨¨¤¦¤

,àBáì éúòeLé äáBø÷ ékék ¦§¨§¨¦¨¦

.àBáì äáBø÷ éúòeLé äéäz äæ-éãé-ìò©§¥¤¦§¤§¨¦§¨¨

,úBìbäì éú÷ãöåéúçèáä ú÷ãöå §¦§¨¦§¦¨§¦§©©§¨¨¦

.ìk ïéòì äìbz(á,úàf äNòé ¦¨¤§¥Ÿ©£¤Ÿ
.ïläì øeîàä úà äNòiL,Bìlçî ¤©£¤¤¨¨§©¨¥©§

.äëàìî íeL úaMä íBéa äNòé àlL¤Ÿ©£¤§©©¨§¨¨

(â,'ä ìà äåìpä øëpä ïaàeä ¤©¥¨©¦§¨¤
.÷ãö øb,'åâå éðìécáé ìcáääéäà ¥¤¤©§¥©§¦©¦¤§¤

,äáBhä eìa÷iL úòa ìàøNiî ìcáð¦§¨¦¦§¨¥¨¥¤§©§©¨

ì ïéàL øîBì áLBçåíi÷ìe øîL §¥©¤¥¦§Ÿ§©¥

.úåönä,Láé õò éðà ïäõò Bîk ©¦§Ÿ¥£¦¥¨¥§¥

øàMé àì ïk ,éøt ìcâî BðéàL Láé̈¥¤¥§©¥§¦¥Ÿ¦¨¥

éúàa àì elàk éðéøäå ïBøkæì éîL§¦§¦¨©£¥¦§¦Ÿ¨¦

.éNòîáe 'ä éa õôç àìå íìBòì̈¨§Ÿ¨¥¦§©£©

(ã,éúBúaLúaLå úéLàøa úaL ©§©©©§¥¦§©©

.õøàä,ézöôç øLàaíei÷a ¨¨¤©£¤¨¨§¦§¦

.úåönä,éúéøáa íé÷éæçîeíéæçBà ©¦§Ÿ©£¦¦¦§¦¦£¦

íò úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦¦

úLøôa ,úBúéøa äøNò ùìLa äðzpL äìénä úéøa ìò BLeøt Bà .ìàøNé¦§¨¥¥©§¦©¦¨¤¦§¨¦§Ÿ¤§¥§¦§¨¨©

."úéøa" úáz íéîòt äøNò ùìL íL äøkæpL Eì-Cì(ä,éúîBçáe éúéáa ¤§¤¦§§¨¨§Ÿ¤§¥§¨¦¥©§¦§¥¦§Ÿ©
.ípîæ íã÷ eéäLå ípîæaL íéãéñçä éNòî íéøékæî íäL ,íL íáLBî øLà ïéøãäðqä ïéa ,øîBìk .úéaä øä úBîBçå äøæòä úBîBç CBúáe éLc÷î úéáa,ãé §¥¦§¨¦§¨£¨¨§©©©¦§©¥©©§¤§¦£¤¨¨¨¤¥©§¦¦©£¥©£¦¦¤¦§©¨§¤¨Ÿ¤§©¨¨

lä Cøc-ìò ,çáLå äìòî eðéäc ,íB÷î."åéúBáà íB÷î àlîî" ïBL,íLå.íéàaä úBøBcì BîL CLniL,úBðaîe íéðaî áBèíL BîL øëfiM äî ,øîBìk ¨§©§©£¨§¤©©¤¤©¨§©¥§£¨¨¥¤¦¨¥§©©¨¦¦¨¦¦¨§©©¤¦¨¥§¨

.úBðaîe íéðaî àaä ïBøkfî øúBé áBhä øác àeä ,äáBèì,Bì ïzà íìBò íL.äáBèì øëfé íìBò ãòL ,øîBìk ,íìBò íL ïzà íäî ãçàå ãçà ìëì(åìò §¨¨¨©¥¦¦¨©¨¦¨¦¦¨¥¨¤¤§¨¤¨§¤¨¥¤¤¥¥¨§©¤©¨¦¨¥§¨©
,'ä.'ä ìà Bîkì,BúøL.úBNòì áeiçä ïî øLà ìk úBNòìå äàøiî Bãáòì ,øîBìk,'åâå äáäàìeíéãáBòä íéãáòì Bì eéäé äáäàî 'ä eãáòiL éãé ìòå §¤§¨§§©§¨§¦¦§¨§©£¨£¤¦©¦©£§©£¨§©§¥¤©©§¥©£¨¦§©£¨¦¨§¦

mixn zxhr
åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«

éúçèáä íi÷úz éàcåaL:áéäçèáää éäBæåeàöú äçîNá-ékúeìbä ïî ¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨

ïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáezíëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää §¨−«¨®§§©§§¤¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ
äpø,ìLî Cøcóë-eàçîé äãOä éöò-ìëåíb ,çBîNì íäétëa eké ¦½̈¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−¦§£¨«©§©¥¤¦§©©

äöéìî ïéðò äæ:âéúçzíB÷îa ¤¦§©§¦¨©³©¦§

õeöòpäíéòLøäLBøá äìòé ©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½
íé÷écö eìLîéãtøqä úçúå ¦§§©¦¦§©¬©©¦§−̈

íéöB÷ éðéî íä õeöòðåñãä äìòé §©£¥¦¥¦©£¤´£©®
äéäåäfä øácäì ýåýéìíL §¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½
äøeábúBàìãò:úøké àì íìBò §¨§¬©¨−¬Ÿ¦¨¥«

àúeìbä éðáì øîàýåýé øîà äk ¨©¦§¥©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½
ètLî eøîLBøéáçì íãà ïéa ¦§¬¦§−̈¥¨¨©£¥

ä÷ãö eNòå,íB÷nì íãà ïéa ©£´§¨®̈¥¨¨©¨

àBáì éúòeLé äáBø÷-ékéãé ìò ¦«§¨³§«¨¦Æ¨½©§¥

äæúBìbäì éú÷ãöåäáeLzä ÷øå ¤§¦§¨¦−§¦¨«§©©§¨

çéLnä úàéa úákòî:áéøLà §©¤¤¦©©¨¦©©§¥³
úàf-äNòé LBðàøeîàä úà ¡Æ©£¤½Ÿ¤¨¨

ähîìøîL da ÷éæçé íãà-ïáe §©¨¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³
Bìlçî úaLBìlçlîBãé øîLå ©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬¨−

:òø-ìk úBNòîâøîàé-ìàå ¥£¬¨¨«§©Ÿ©´
ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ

Ba ïéîàäìéðìécáé ìcáä øîàì §©£¦¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦
Bnò ìòî ýåýéäáBhä eìa÷é úòa §Ÿ̈−¥©´©®§¥§©§©¨

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à àìå§Ÿ£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬
LáééîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå ¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì:ã-ék §¦¨§©¨£©¥©§¦¦
øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë́Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³
eøçáe éúBúaL-úà eøîLé¦§§Æ¤©§©½¨«£−

íé÷éæçîe ézöôç øLàaíéæçBà ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−£¦

éúéøáaéúøBúa:äíäì ézúðå ¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹
éúéáaìëéäaéúîBçáeáLBîa §¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©

íéð÷fäå ïéøãäðqäãéäìòî íB÷î ©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨

çáLeíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiL §¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨

áBèàaä ïBøkfî øúBéíéðaî −¥¦¦¨©¨¦¨¦´
íL úBðaîeãò äáBèìíìBò ¦¨®¥³§¨©¨Æ

úøké àì øLà Bì-ïzàïBøëæ ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§

BîL:åøëpä éðáeíénòä éðáeýåýé-ìò íéåìpä'ä ìàìBúøL §§¥´©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½



סד

ì ýåýé-ìòýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½
Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

:éúéøáa íé÷éæçîeæøä-ìà íéúBàéáäå ©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´
íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷̈§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯

:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«
ç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

`xenl iy
.úBNòì áeiçäM änî øúBéå äìéláe íBia ãéîz,Bìlçî úaL øîBL ìk ¨¦©©©§¨§¥¦©¤©¦©£¨¥©¨¥©§

.Búìeæ ïéàå ïéàî íìBòä àøa 'äL äãBî àeäL ,'ä úðeîàa ìBãb ãBñé àeäL¤§¨¤¡©¤¤¤¨¨¨¨¥©¦§¥¨

,éúéøáa íé÷éæçîeBà .ìàøNé íò úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa íéæçBà ©£¦¦¦§¦¦£¦§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦¦¦§¨¥

.äìénä úéøa ìò BLeøt(æ,'åâå éLã÷ øä ìà íéúBàéáäåñéðënä Bîk ¥©§¦©¦¨©£¦¦¤©¨§¦§©©§¦

äeöà ïk ,äçîNa Bìa÷îe Búéáa çøBà¥©§¥§©§§¦§¨¥£©¤

eàBáiLk äçîNa íeìa÷iL íéðäkì©Ÿ£¦¤§©§§¦§¨§¤¨

.øibúäì,éúlôz úéáa íézçnNå §¦§©¥§¦©§¦§¥§¦¨¦
äøæòa íîöò íúBàøa íéçîN eéäiL¤¦§§¥¦¦§¨©§¨¨£¨¨

,älôzä úéa àeäL ,Lc÷nä úéa ìL¤¥©¦§¨¤¥©§¦¨

íúlôúa ìàøNé íò äðLa äðL̈¨§¨¨¦¦§¨¥¦§¦¨¨

.íäéçáæáe íäéúBìBòáe,íénòä ìëì §¥¤§¦§¥¤§¨¨©¦
íâå" Búlôúa Cìnä äîìL øîàL Bîk§¤¨©§ŸŸ©¤¤¦§¦¨§©

"éøëpä ìà(`n,g `Îmikln)ïkL-ìëå ¤©¨§¦§¨¤¥

.ìàøNé úãì íéáMì(çéçãð õa÷î ©¨¦§©¦§¨¥§©¥¦§¥
,ìàøNéíéçcpä ìàøNé úà õa÷îä ¦§¨¥©§©¥¤¦§¨¥©¦¨¦

.íéBbä ïéaåéìò õa÷à ãBò ¥©¦£©¥¨¨
,åéöa÷ðìíäå ,åéöa÷ð ìò íéøçà íéöa÷ð íäéìò õa÷à ãBò ,ìàøNé éçãð õa÷àL øçàì ,øçà Leøt .íéøbä ìk úà åéöa÷ð ìò ãBò õa÷à ,ìàøNé éçãð õa÷àLk §¦§¨¨§¤£©¥¦§¥¦§¨¥£©¥©¦§¨¨¤¨©¥¦¥©¥§©©¤£©¥¦§¥¦§¨¥£©¥£¥¤¦§¨¦£¥¦©¦§¨¨§¥

ìà÷æçé úàeáða áeúkk ,íL eìtéå ,ìàøNé éøäa íäéìò eöa÷úiL âBâîe âBb.(hl wxte gl wxt) ¨¤¦§©§£¥¤§¨¥¦§¨¥§¦§¨©¨¦§©§¤§¥

mixn zxhr
ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìeøLà íäá éîøîL «§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³

éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaLéúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLk ©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦§¤¨§¦§©¥

íéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úàéLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìà ©£¦¦º¤¨¦¨¥¤¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨

íézçnNåíçnNàéúlôz úéáa,éðôì íL ìltúäì ïëenä úéaa §¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥¨§¨©

íäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäé Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦

-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥
àøwé älôzïëeî äéäé-ìëì §¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòéäì ìàøNé ìòúB £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

íìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãäk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ

úBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà̈©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ

:íéîéäúBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®

:äéúáçøa íé÷çNîåúBàáö ýåýé øîà äk §©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½

íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íbæøîà äk ©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ

çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§¨®

:LîMä àBáî õøàîeçeðëLå íúà éúàáäå ¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−

íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàìèýåýé øîà-äk ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´

älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

íBéa øLà íéàéápä étî älàä íéøácä úà¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§º

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqééék ª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À

øëNe äéäð àì íãàä øëN íää íéîiä éðôì¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬

øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈

çlLàå:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéäzòå ©£©©¬¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈

ì éðà íéðLàøä íéîië àìäfä íòä úéøàL ´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®

:úBàáö ýåýé íàðáéïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §ª−§Ÿ̈¬§¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³

eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´

-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå ílè©¨®§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨

:älàâéúéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³

íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe äãeäé§¨Æ¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøaãéäë ék §¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©¹§¦§¨©´¨¤À



סה jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'c iying meil inei xeriy

ß ixyz 'c iying mei ß

(ãé)éîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåúeîì E ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»¨¼
epeöàå ãòBî ìäàa eávéúäå òLBäé-úà àø÷§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−©«£©¤®

:ãòBî ìäàa eávéúiå òLBäéå äLî Cìiå©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤¥«
i"yx£epeˆ‡Â∑ואזרזּנּו. «¬«∆ְֲֶַָ

(åè)ãenò ãîòiå ïðò ãenòa ìäàa ýåýé àøiå©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ©¬
:ìäàä çút-ìò ïðòä¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤

(æè)pä äLî-ìà ýåýé øîàiåéúáà-íò áëL EE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®
äðæå äfä íòä í÷å|éøçà|õøàä-øëð éäìà §¨Á¨¨̧©¤¹§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤

-úà øôäå éðáæòå Baø÷a änL-àá àeä øLà£¤̧³¨¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤
:Bzà ézøk øLà éúéøa§¦¦½£¤¬¨©−¦¦«

i"yx£ı¯‡‰Œ¯Î∑ הארץ .ּגֹויי ≈«»»∆ֵֶָָ

ÓÓÏ˙יד  CÈÓBÈ e·È¯˜ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿ƒ»ƒ¿«
‡ÓÊ ÔkLÓa e„zÚ˙‡Â ÚLB‰È ˙È ‡¯¿̃»»¿À«¿ƒ¿«»¿«¿«ƒ¿»
e„zÚ˙‡Â ÚLB‰ÈÂ ‰LÓ ÏÊ‡Â dp„wÙ‡Â∆¡«¿ƒ≈«¬«…∆ƒÀ¿ƒ¿«»

:‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»

Ì˜Âטו  ‡Ú„ ‡„enÚa ‡kLÓa ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿¿»¿«»«¬»»¿»
:‡kLÓ Ú¯z ÏÚ ‡Ú„ ‡„enÚ«»«¬»»«¿««¿¿»

‡·‰˙Cטז  ÌÚ ·ÎL z‡ ‡‰ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»«¿»≈ƒ¬»»»
ÈÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a ÈÚËÈÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ Ìe˜ÈÂƒ«»»≈¿ƒ¿≈»««¬««¿≈
Ôe˜aLÈÂ ÔB‰ÈÈa Ônz ÏÚ ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»«»≈≈¿ƒ¿¿
:ÔB‰nÚ ˙È¯Ê‚ Èc ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈzÏÁc««¿ƒ¿«¿»¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−

:íëéøòLaæé-ìà eäòø úòø-úà | Léàå §©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À©«

ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úàçééäéå ¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéøîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º

íBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLààëeëìäå £¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§«¨§¿

úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLéŸ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ

äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈

:éðà-íbáëíéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe ©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½

-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤

:ýåýé éðtâëíéîia úBàáö ýåýé øîà äk §¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´

ì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änääúBðL ¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´
ðëa e÷éæçäå íéBbääëìð øîàì éãeäé Léà ó ©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ

:íënò íéäìà eðòîL ék íënò¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«

mixehd lra

)(ciéîé eáø÷ ïä.úeîì EdWn xn` ¥¨§¨¤¨¨©¤
dfA !mlFr lW FpFAx :d"r EpiAx©¥¦¤¨§¤

iYxn`W ,LiYgAW oFWNd(ci ,i mixaC) ©¨¦©§¦¤¨©§¦§¨¦

KxcaE ,'eke "minXd Lidl` 'dl od"¥©¡Ÿ¤©¨©¦§¤¤

Fl xn` !?zEnl ipxVan dY` df¤©¨§©§¥¦¨¨©
Yxn` `l ike :`Ed KExA WFcTdzFnW) ©¨¨§¦Ÿ¨©§¨§

(` ,caEzM oke !?"il Epin`i `l ode"§¥Ÿ©£¦¦§¥¨
(ai ,k xAcOA)mYpn`d `l ori" ©¦§¨©©Ÿ¤¡©§¤

."iAeh dxez ¦
)(fh.íòä í÷åxnFl .s"ETd lr oiBY §¨¨¨©¦©©©

dnlW lW oipaaE ,zFkxA 'wA Eq`nIW¤¦§£§§¨§¦§¨¤§ŸŸ
.dO` 'w Flkid didW¤¨¨¥¨©¨



jlieסו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd iyiy meil inei xeriy

(æé)ézøzñäå íézáæòå àeää-íBiá Bá étà äøçå§¨¨´©¦´´©«Â©Â©«£©§¦º§¦§©§¦̧
úBøöå úBaø úBòø eäàöîe ìëàì äéäå íäî éðô̈©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ§¨ª²¨¬©−§¨®
éaø÷a éäìà ïéà-ék ìò àìä àeää íBia øîàå§¨©Æ©´©½£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½

:älàä úBòøä éðeàöî§¨−¦¨«¨¬¨¥«¤
i"yx£ÈÙ Èz¯zÒ‰Â∑ּבצרתם ׁשאיני ּכמֹו .רֹואה ¿ƒ¿«¿ƒ»«ְְִֵֶֶָָָ

(çé)ìò àeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½©¬
:íéøçà íéäìà-ìà äðô ék äNò øLà äòøä-ìk̈¨«¨−̈£¤´¨¨®¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−£¥¦«

(èé)dãnìå úàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzòå§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ§©§¨¬
él-äéäz ïòîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©¦«§¤¦¹

:ìàøNé éðáa ãòì úàfä äøéMä©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Œ˙‡˙‡f‰ ‰¯ÈM‰∑(לב עּמֹו(לקמן אדמתֹו "וכּפר עד הּׁשמים", .""האזינּו ∆«ƒ»«…ְְֲִִִֶַַַַַַָָ

ß ixyz 'd iyiy mei ß

(ë)äîãàä-ìà epàéáà-ék|ézòaLð-øLà ¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
äðôe ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®¨º̈
-úà øôäå éðeöàðå íeãáòå íéøçà íéäìà-ìà¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−¤

:éúéøa§¦¦«
i"yx£Èeˆ‡Â∑ ּכעס לׁשֹון נאּוץ, לׁשֹון ּכל וכן .והכעיסּוני. ¿ƒ¬ƒְְְְְִִִִֵַַָ

(àë)úBøöå úBaø úBòø Búà ïàöîú-ék äéäåÂ§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´©»§¨¼
çëMú àì ék ãòì åéðôì úàfä äøéMä äúðòåÂ§¨«§Â̈©¦¸̈©³Ÿ§¨¨Æ§¥½¦²¬Ÿ¦¨©−
äNò àeä øLà Bøöé-úà ézòãé ék Bòøæ étî¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À£¤̧³Ÿ¤Æ
:ézòaLð øLà õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤£¤¬¦§¨«§¦

i"yx£„ÚÏ ÂÈÙÏ ˙‡f‰ ‰¯ÈM‰ ‰˙ÚÂ∑ ¿»¿»«ƒ»«…¿»»¿≈
ּבתֹוכּה ּבֹו אֹותֹוׁשהתריתי הּמֹוצאֹות ּכל Èk.על ְְְִִֵֶַַָָƒ

BÚ¯Ê ÈtÓ ÁÎM˙ ‡Ï∑,ליׂשראל הבטחה זֹו הרי …ƒ»«ƒƒ«¿ְְְֲִֵֵַָָָ
לגמרי  מּזרעם מׁשּתּכחת ּתֹורה .ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָ

‰‰È‡יז  ‡„ÈÚa ÔB‰· ÈÊ‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»«ƒ
ÊaÓÏ ÔB‰ÈÂ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜lÒ‡Â Ôep˜Á¯‡Â¿«¿≈ƒ∆¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«
¯ÓÈÈÂ Ô˜ÚÂ Ô‡ÈbÒ ÔLÈa ÔB‰˙È ÔÚ¯ÚÈÂƒ»¿«»¿ƒ»«ƒ»¿»»¿≈«
È‰Ï‡ ˙ÈÎL ˙ÈÏcÓ ‡Ï‰ ‡È‰‰ ‡„ÈÚa¿ƒ¿»«ƒ¬»ƒ¿≈¿ƒ«¡»«

:ÔÈl‡‰ ‡iLÈa ÈeÚ¯Ú ÈÈa≈ƒ»¿ƒƒ«»»ƒ≈

ÓBÈa‡יח  ÔB‰pÓ ÈzÎL ˜lÒ‡ ‡˜lÒ ‡‡Â«¬»«»»¡««¿ƒ¿ƒƒ¿¿»
eit˙‡ È¯‡ e„·Ú Èc ‡LÈa Ïk ÏÚ ‡e‰‰««»ƒ»ƒ¬»¬≈ƒ¿¿ƒ

:‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ¿«¬««¿«»

‰„‡יט  ‡zÁaLz ˙È ÔBÎÏ e·È˙k ÔÚÎe¿«¿ƒ¿»À¿«¿»»»
ÏÈ„a ÔB‰ÓÙa dÈeL Ï‡¯NÈ È·Ï dÙl‡Â¿«¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿«¿À¿¿ƒ
È·a „È‰ÒÏ ‡„‰ ‡zÁaLz ÈÓ„˜ È‰˙cƒ¿≈√»«À¿«¿»»»¿»ƒƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔB‰˙‰·‡Ïכ  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡ È¯‡¬≈»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ«¬»»¿
ÔeÚaNÈÂ ÔeÏÎÈÈÂ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿«¿≈¿¿ƒ¿¿
‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a Ôet˙ÈÂ Ôe˜pt˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»««¬««¿«»
:ÈÓÈ˜ ˙È ÔeLÈÂ ÈÓ„˜ ÔeÊb¯ÈÂ ÔepÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿À¿«¿¿√»«¿«¿»¿»«

Ô˜ÚÂכא  Ô‡ÈbÒ ÔLÈa d˙È ÔÚ¯ÚÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈¿»¿»»≈ƒ»«ƒ»¿»»
¯‡ „È‰ÒÏ È‰BÓ„˜ ‡„‰ ‡zÁaLz ·˙˙ÂÈ ¿»≈À¿«¿»»»√»ƒ¿»ƒ¬≈
˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ÔB‰Èa ÌtÓ ÈL˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈ƒÀ¿≈¬≈¡ƒ√»«»
‡Ï „Ú ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ„·Ú Ôep‡ Èc ÔB‰¯ˆÈƒ¿¿ƒƒ»¿ƒ»≈«»

:˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔepÏÚ‡»≈ƒ¿«¿»ƒ«≈ƒ

mixehd lra

.éøçà äðæå äfä íòä:`IxhnibAdf ¨¨©¤§¨¨©£¥§¦©§¦¨¤
dXpn `Ed.fi dxez §©¤

)(fi.ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå§¦§©§¦¨©¥¤§¨¨¤¡Ÿ
:`IxhnibA zFaiY itFqondEdfe . ¥¥§¦©§¦¨¨¨§¤

oiNEgA EWxCW(a ,hlw)xYqd ikp`e" , ¤¨§§¦§¨Ÿ¦©§¥

"xiYq`(gi wEqR oNdl).xYq`l fnx , ©§¦§©¨¨¤¤§¤§¥
.eäàöîedXW ,xnFl .e"ie xqg §¨ª¨¥¨©¦¨

lr 'be ,aixgpq ici lr 'b .ElB minrR§¨¦¨©§¥©§¥¦§©
.oc`xfEap ici§¥§©§£¨

.älàä úBòøä:`IxhnibArAx` ¨¨¨¥¤§¦©§¦¨©§©

zFIlB.gi dxez ¨ª
)hi(.ìàøNé éða úà dãnìå§©§¨¤§¥¦§¨¥

:`IxhnibAazkA dxFY od. §¦©§¦¨¥¨¦§¨
.íäéôa dîéN:`IxhnibAdf ¦¨§¦¤§¦©§¦¨¤

cEnlY.k dxez ©§



סז jlie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e ycew zayl inei xeriy

(áë)àeää íBia úàfä äøéMä-úà äLî ázëiå©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬©−Ÿ©´©®
:ìàøNé éða-úà dãnìéå©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

(âë)ék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa òLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

:Cnò äéäà éëðàå íäì ézòaLð¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«
i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰ÈŒ˙‡ ÂˆÈÂ∑:ׁשּמפרׁש ּכמֹו ׁשכינה, ּכלּפי למעלה להם מּוסב נׁשּבעּתי אׁשר הארץ .""אל «¿«∆¿À«ƒְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

(ãë)éäéå|-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk ©§¦´§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«
:ínz ãò øôñ-ìò úàfä©−Ÿ©¥®¤©−ª¨«

ß ixyz 'e ycew zay ß

(äë)ýåýé-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«§Ÿ̈−
:øîàì¥«Ÿ

(åë)ãvî Búà ízîNå äfä äøBzä øôñ úà ç÷ì̈ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½§©§¤´Ÿ½¦©²
:ãòì Ea íL-äéäå íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®§¨«¨¨¬§−§¥«

i"yx£Á˜Ï∑,"זכֹור" "הלֹו"ּכמֹו: ."ׁשמֹור", »…«ְָָָ
'‰Œ˙È¯a ÔB¯‡ „vÓ∑ יׂשראל חכמי ּבֹו נחלקּו ƒ«¬¿ƒְְְְִֵֵֶַָ

ּבֹולט  היה 'ּדף אֹומרים: מהם יׁש ּבתרא': ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָּב'בבא

אֹומרים: ויׁש מּנח', היה וׁשם מּבחּוץ, הארֹון ְְְִִִֵַָָָָָָֻמן
הארֹון' ּבתֹו מּנח, היה הּלּוחֹות .'מּצד ְִַַָָָָָֻ

(æë)éøî-úà ézòãé éëðà ékäLwä Etøò-úàå E ¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½§¤¨§§−©¨¤®
íúéä íéøîî íBiä íënò éç épãBòa ïä¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À©§¦³¡¦¤Æ

:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-íò¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

(çë)íëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéòàå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íä½¤©¨©−¦§¤¨¨«¤
i"yx£ÈÏ‡ eÏÈ‰˜‰∑ הּיֹום אֹותֹו ּתקעּו ולא «¿ƒ≈«ְְַָֹ

ׁשּנאמר: לפי הּקהל, את להקהיל י)ּבחצצרֹות (במדבר ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָֹ
ּבחּייו  ואף עליהם, יהֹוׁשע הׁשליט ולא ,"ל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָֹֻ"עׂשה

מֹותֹו יֹום קדם מֹותֹו)נגנזּו ּביֹום אחרים: מה (ספרים לקּים , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹ
ח)ר:ּׁשּנאמ  הּמות"(קהלת ּביֹום ׁשלטֹון ."ואין ְְְֱִֵֶֶֶַַָ

ı¯‡‰Œ˙‡Â ÌÈÓM‰Œ˙‡ Ìa ‰„ÈÚ‡Â∑ ואם ¿»ƒ»»∆«»«ƒ¿∆»»∆ְִ
למעלה: העיד ּכבר הרי ל)ּתאמר: "העידתי (לעיל ְְְֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

לּׁשמים  אבל אמר, ליׂשראל התם וגֹו'"? הּיֹום ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָבכם
הּׁשמים  "האזינּו לֹומר: ּבא ועכׁשו אמר, לא ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֹוארץ

."וגֹו' ְ

ÓBÈa‡כב  ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È ‰LÓ ·˙Îe¿«…∆»¿«¿»»»¿»
:Ï‡¯NÈ È·Ï dpÙl‡Â ‡e‰‰«¿«≈ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»≈

Û˜zכג  ¯Ó‡Â Ôe ¯a ÚLB‰È ˙È „ÈwÙe«ƒ»¿À«««¬«¿≈
‡Ú¯‡Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È ÏÚz z‡ È¯‡ ÌÈl‡Â¿«ƒ¬≈«¿»≈»¿≈ƒ¿»≈¿«¿»
:CcÚÒ· È‰È È¯ÓÈÓe ÔB‰Ï ˙ÈÓi˜ Ècƒ«≈ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿«¿»

ÈÓb˙tכד  ˙È ·zÎÓÏ ‰LÓ ÈˆL „k ‰Â‰Â«¬»«≈≈…∆¿ƒ¿«»ƒ¿»≈
:eÓÈÏLc „Ú ‡¯ÙÒ ÏÚ ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

˜ÓÈ‡כה  ÔB¯‡ ÈÏË È‡ÂÏ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»≈»≈»¿≈¬¿»»
:¯ÓÈÓÏ ÈÈ„«¿»¿≈»

ÔeeL˙eכו  ÔÈ„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒ ˙È e·ÈÒƒ»ƒ¿»¿«¿»»≈¿«
È‰ÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ‡B¯‡ ¯ËqÓ d˙È»≈ƒ¿«¬»¿»»«¿»¡»¬ƒ≈

:„È‰ÒÏ Ca Ôn«̇»»¿»ƒ

ÈÂ˙כז  C˙e·¯Ò ˙È (‡Ú„È) ‡Ú„È ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿«¿»»«¿»»«¿»»¿»
ÔBÎnÚ Ìi˜ ‡‡ „Ú· ‡‰ ‡ÈL˜c CÏ„¿̃»»¿«¿»»¿«¬»«»ƒ¿
(È¯‡) Û‡Â ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»¿«¬≈

:˙eÓ‡c ¯˙a»«¿≈

ÔBÎÈË·Lכח  È·Ò Ïk ˙È È˙ÂÏ eLÈk¿ƒ¿»ƒ»»»≈ƒ¿≈
‡iÓb˙t ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÏlÓ‡Â ÔBÎÈÎ¯ÒÂ¿»¿≈∆¡«≈√»≈»ƒ¿»«»
:‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡iÓL ˙È ÔB‰a „‰Ò‡Â ÔÈl‡‰»ƒ≈¿«¿≈¿»¿«»¿»«¿»

mixehd lra

)(fké"ë .éúBî éøçà ék óàå.mipwGd Ekix`d mipW iYWE ,dpW g"k l`xUi z` qpxR rWFdi .izFn ixg` mipWgk dxez §©¦©£¥¦¨¦©£¥¦§ª©¦§¥¤¦§¨¥¨¨§¥¨¦¤¡¦©§¥¦



jlieסח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 220 'nr c"kg zegiy ihewl t"r

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

וּיל כח)ּבפרׁשת זקני (לא, ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּיֹום  אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשבטיכם
ואין  ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבחצֹוצרֹות

הּמות". ּביֹום ְְִֶַָׁשלטֹון
החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה זך ידּוע סי' אגה"ק תניא (ראה ְְִִֶַַַַָָָ
ובכ"מ) כח. סי' ונׁשמתֹווביאורו. צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ְְְְֲִִֶַַָּד"ּבהעלֹות

ּבע  יעלה . . יאסף הּמעלֹות".אליו רּום עד עילּוי אחר ילּוי ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹ
ּביֹום  ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָותמּוּה,

הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ּדמׁשמעֹו ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָהּמות"
ּדכׁשאדם  למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש
ׁשּביכלּתֹו עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, על ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשֹולט

מּכיון  הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מה־ּׁשאין־ּכן עליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלׁשלֹוט
עֹולם  לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנתעּלה

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּובמילא ְְְִֵֵֶֶַַָָהּזה,
ּכל־ּכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוה־אמינא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹלפי־זה
נפסק  יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו רחמנא־ליצלן ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּקׁשר
"הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּומלּמדנּו
ּבכל  ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאלי",
ּומאּוחד  קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגה ּובאיזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּצב

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם כא)הּוא כא, הּוא (חקת "מׁשה ְְְִִִִֶַַֹֹ
מׁשה". הּוא ויׂשראל ְְְִִֵֵֶָָֹיׂשראל,

(èë)ïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézòãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNòú-ék íéîiä úéøçàa äòøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤
:íëéãé äNòîa Bñéòëäì ýåýé éðéòa òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«

i"yx£Ôe˙ÁLz ˙ÁL‰ŒÈk È˙BÓ È¯Á‡∑ ּכל והרי «¬≈ƒƒ«¿≈«¿ƒֲֵַָ
ׁשּנאמר: הׁשחיתּו, לא יהֹוׁשע ב)ימֹות (שופטים ְְְֱִִֶֶַַֹֻ

מּכאן  יהֹוׁשע"? ימי ּכל ה' את יׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֻ"וּיעבדּו

זמן  ׁשּכל ּכגּופֹו, עליו חביב אדם ׁשל ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּתלמידֹו
נראה  היה חי, חי ׁשּיהֹוׁשע הּוא ּכאּלּו .למׁשה ְְְְִִֶֶַַָָָָֹֻ

(ì)éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãò úàfä äøéMä©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

סימן. אדני"ה פסוקים, ע' נצבים של מ' ועם וילך ל' פרשת חסלת

‡¯Èכט  ˙eÓ‡c ¯˙a (‡Ú„È) ‡Ú„È È¯‡¬≈¿«¿»»«¿»»«¿≈¬≈
˙È„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓ ÔeËÒ˙Â ÔeÏaÁ˙ ‡ÏaÁ«»»¿«¿¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ«≈ƒ
È¯‡ ‡iÓBÈ ÛBÒa ‡zLa ÔBÎ˙È Ú¯Ú˙e ÔBÎ˙È»¿¿»«»¿ƒ¿»¿«»¬≈
È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c ˙È Ôe„aÚ«̇¿¿»¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

:ÔBÎÈ„È È„·BÚa¿»≈¿≈

È˙ל  Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‰˜ Ïk Ì„˜ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆√»»¿»»¿ƒ¿»≈»
:eÓÈÏLc „Ú ‡„‰ ‡zÁaLez ÈÓb˙tƒ¿»≈¿«¿»»»«ƒ¿ƒ

Ù Ù Ù

âîø ¯ áîø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää
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(`i ,fh ziW`xA)"l` EpOr FnW z`xwe" , §¥¦§¨¨§¦¨¥
(ci ,f dirWi)"KiznFg drEWi z`xwe" ,mW) §©§¨§¨¨§¨Ÿ©¦¨

(gi ,qz`xwe ,drxd mkz` dxwYWM .§¤¦§¤¤§¤¨¨¨§¨¨
rnWIW l`l lNRzYW ,l`rnWi¦§¨¥¤¦§©¥¨¥¤¦§©
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drEWi z`xwe" f` ,daEWzA¦§¨¨§¨¨§¨

."KiznFgl dxez Ÿ©¦



סט mildz

:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ
áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
éúåöî épnî øzñz-ìà õøàá:EëéLôð äñøb ¨®̈¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´

éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨
éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
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עב

בפשטות תוכן החילוק בין שני מאמרים אלו הוא: “הוי' לי בעוזרי ואני אראה בשונאי"   
הוא בקשה לעתיד – שמפני ש"הוי' לי בעוזרי", לכן יתקיים “ואני אראה )נקמה5( בשונאי". 
ואילו “ברוך הגומל לחייבים טובות שגמלני טוב" הוא שבח והודי' להקב"ה על העבר – על 

אשר “גמלני טוב".     

ולכאורה סדר המאמרים אינו מובן, שהרי כששומעים בשורה טובה על הצהלה ושחרור, 
הדבר הראשון6 שעושים הוא להודות להקב"ה על כך, ורק אח"כ יש לבקש בקשה נוספת כו' 

)על העתיד(, וא"כ הי' יותר מתאים שהמאמר חסידות הראשון יהי' “ברוך הגומל"? 

)ורק שמע הבשורה  בדוחק אפשר לבאר, שמכיון שהרבי עדיין לא שוחרר אז בפועל 
שבאה הפקודה לשחררו(, ולא “יצא )בודאי( מהסכנה לגמרי"7, לא הי' יכול לברך את ברכת 

הגומל, לכן גם לא הי' מתאים לומר אז מאמר חסידות שמתחיל “ברוך הגומל"8.   

אבל עדיין דרוש ביאור: הרי פשוט שגם על בשורת השחרור צריך לומר שבח והודי' 
המאמר  להתחיל  לו  הי'  וא"כ  הגומל(,  ברכת  עלי'  לברך  עדיין  אפשר  כשאי  )גם  להקב"ה 
נוספת,  בקשה  לפני  שזמנה  ועאכו"כ  הגומל"(,  “ברוך  )לא  והודי'9  שבח  של  אחר  בלשון 

ובפרט – לפני הבקשה “ואני אראה בשונאי".

ב. והביאור בזה: בהקדים שנוסף על הנס הגדול בעצם גאולתו של הרבי, היו אז בקשר 
לזה כמה וכמה נסים פרטיים וביניהם: מאורע שבשעתו לא שמו לו לב, אבל עתה כשמעיינים 
בענין באופן רגוע, רואים שבאמת הי' נס הכי גדול, שאין לו אפילו אחיזה בדרכי הטבע, והוא 
הסדר במדינה ההיא הי' )וכך הוא ג"כ המצב כעת(, שכל תושבי המדינה היו תחת בחינה של 
עיני הממשלה, ובפרט מי שהי' קשור עם מאסר, שאז נערך “חיפוש מחופש"10, ועקבו “בשבע 

עינים" אחרי כל מי שהיתה לו שייכות עם הרבי.

ואעפ"כ מיד כשהתפרסם מאסרו של הרבי, התחילו עשרות יהודים להתעסק בפעולות 
שונות ובהשתדלות לשחררו11, מבלי להתחשב בכך שהם במעקב, ובסכנות העלולות לנבוע 

מכך. 

יתירה מזו, הם עשו זאת בגילוי, והם שלחו מכתבים בשמותיהם המלאים. ויתירה מזו, 
הם בעצמם פנו אל הגורמים הממשלתיים שהיו אחראים על הפסקי דין, והשתדלו להשפיע 

עליהם. 

וכאן רואים דבר פלא: לא הי' אחד ויחיד מכל מי שהשתדלו בזה שניזוק באופן כלשהו, לא 
בדברים הנוגעים בנפש, ולא בדברים הנוגעים בגוף, ואפילו לא בענינים של ממון ופרנסה12!

5( ראה מצו"ד וראב"ע עה"פ כאן. 
6( להעיר מסדר ברכת הנהנין לאדה"ז פי"ב ס"ז. 

7( ל' אדה"ז שם פי"ג ס"ה.
8( ונראה שלא בירך הגומל שהוא מפני שעדיין לא חזר לביתו ולא נקרא "יצא מהסכנה לגמרי", דאל"כ לא הו"ל להמתין בברכת 
הגומל עד שבת, כפסק אדה"ז )שם, משו"ע או"ח סרי"ט ס"ו ומ"א שם( "ונכון שלא לאחר ג' ימים לפיכך אם יצא מן הסכנה ביום ב' 
. . יברך . . בלא ס"ת ולא ימתין עד יום ה'", וצ"ל שאמירת תורה, שאמר בד"ה ברוך הגומל קודם לש"ק, זהו בדוגמת לימוד ההלכה 

בסמיכות לזמן קיומה. 
9( ע"ד התחלת מכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר מאותו היום )סה"מ תרפ"ז ע' רעח. אג"ק של ח"א ע' תקצט( – "הודו להוי' כי טוב כי 

לעולם חסדו".
10( ע"ד ל' הכתוב – תהלים סד, ז. וראה מפסחים ז, ב. 

11( ראה ס' התולדות אדמו"ר מהוריי"צ ח"ג פי"ז ואילך.
12( ע"ד הל' בהתרת נדרים בער"ה. 

המשך ביאור מזמור קיס מעמוד ג



עג

אמנם “שלוחי מצוה אינן ניזוקין", אולם “היכא דשכיחא היזיקא"13 אין זה כך, כמ"ש 
בגמרא ופוסקים14 )ובפרט שהיהודים שגרמו למאסר, היו בבחינת “שכיחא היזקא" לגמרי, 

ואף יותר מזה(. 

יותר, הרי בזמן שקדם המאסר, ועד"ז לאחריו, היו כאלה שהקשר  זה גדול עוד  ופלא 
גבוה,  זה למעלה  הי' קשר  ברוחניות  )אומנם  הזיק להם בגשמיות  שלהם עם בעל הגאולה 
בנוגע  היו  הללו,  אנשים  גם  אך  מכך(.  שסבלו  היו  בגשמיות  אבל  ערוך,  באין  של  ובאופן 
להשתדלותם למען שחרור הרבי וגאולתו, הנה אף אחד מהם לא ניזוק )כנ"ל(! וזאת אפילו 
בימי המאסר, עוד לפני שהגיע נס השחרור והגאולה, כשהסכנה היתה בכל תוקפה. ובודאי 
שאף אחד מהם לא ניזוק לאחרי הגאולה, גם בתקופה שלאחרי זה, לאחר שהרבי יצא ממדינה 

ההיא.                

ג. עוד זאת, מבחינה מסוימת נס זה גדול יותר מנס הגאולה עצמה, אפילו מצד חישובים 
כמה   – בטבע  )ולבוש(  אחיזה  לו  היתה  אבל  גלוי,  נס  היתה  הרבי  של  גאולתו  טבעיים: 
אנשים בעלי השפעה וכו' במדינה עצמה ומחוצה לה השתדלו עבורו )בדרכי הטבע(. ואילו 
המשתדלים עבור הרבי, ובפרט אלו שהלכו בעצמם למקומות ולמשרדים הגבוהים ביותר כדי 

לבקש את שחרורו של הרבי, הרי עפ"י שכל אנושי לא היתה להם שום הגנה! 

ועד"ז מצד רוחניות הענינים: כמובן, שגאולת הרבי קשורה עם זכות של מסירות נפש 
עבור הרבצת תורה וחיזוק היהדות והפצתה, קשור עם זכות אבות, ועוד כמה וכמה זכויות. 
ואעפ"כ הגאולה הגיעה לאחרי שהי' לו צער רב, הכרוך לשבת בבית האסורים, עם כל היסורים 

שהיו לו שם, ולאח"ז השליחה לגלות וכו' וכו'. 

משא"כ אלו שהשתדלו עבור הרבי, כולל אותם שלא הי' להם מסירות נפש עבור עניני 
וכו'.  והיו שייכים למפלגות  תורה ומצות, הנה גם בחייהם הפרטים לא היו שומרי תומ"צ, 

ואעפ"כ ההשתדלות שלהם לא הזיקה, והכל עבר באופן חלק!  

13( שם.
14( פסחים ח, ב. וש"נ. שו"ע אדה"ז או"ח סתל"ג סל"ב.

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 

ונכון הדבר  בו כותב אודות סברתו, ללמוד מלאכת סת"ם,  זי"ע,  נבג"מ  מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

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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יום ראשון - כ"ט אלול
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ
ופרקים פה-פז

יום רביעי - ג' תשרי
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים צד-צו

יום שני - א' תשרי
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט
ופרקים פח-צ

יום חמישי - ד' תשרי
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים צז-צט

יום שלישי - ב' תשרי
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז
ופרקים צא-צג

יום שישי - ה' תשרי
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב

שבת קודש - ו' תשרי
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח ופרקים קג-קה

לשבוע פרשת וילך תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

  ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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ùøôä ïéà éë .ïåùì ìëá úåéúåà á"ëä àèáîå úøáä
úåéúåàä úøáä úåäîá úåðåùì øàù ïéáå ÷"äì ïéá
ïåùì ìëá ë"â ïä äáùçîä úåéúåàå .ïôåøéöá à"ë
.ãáì á"ë ïäù ïåùìä úåéúåàå úåáéú áùçî íãàù
éøäù .úåéúåà 'éçá éðéî 'â äá ùé äáùçîáù ÷ø
åúáùçîá úåøééèöî ïä úåéúåàä úðåîú ú"ñá äàåøùë
òîåù øùàë ïëå .äáùçîáù 'éùò úðéçá àø÷ð äæå
ïäá øäøäîå åúáùçîá úåîùøð ïä øåáãä úåéúåà
úåéúåàå .äøéöé 'éçáå 'çîáù øåáã úðéçá àø÷ð äæå
'çî '÷ð øåáãä úåéúåà øåäøä éìá äãáì äáùçîä
ùîî øåáãä úåéúåà äðäå .äàéøá 'éçá .äáùçîáù
ïîöò åìà úåéúåàî ïúåéç úåìá÷îå úååäúî ïä
øáãá øäøäîå íãà øáãî íéîòôìù óàå .'çîáù
íéôåøéöå íéøåáã ïúåà à"ë øáãì ìåëé åðéà éøä .øçà
øàùðå ãàî úåáø íéîòô åúáùçîá åéäå íøáã øáëù
äñðëðù äáùçîäî åîéùøä åìà íéôåøéöå íéøåáéãá
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ixyzעו '` ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' שני יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...éäåéçå åäéà .ë,258 'nr cr.÷"äìá

ly zeigd `ed ,daygnd
xeaic zeize`el`.eäæå- §¤

,"zexitq"a xacdy itk
íéøBçà úðéça§¦©£©¦
-ãBä-çöð úeiðBöéçå§¦¦¤©
"ïBéìòä óeöøt"î ãBñé§¦©§¨¤§

,ïBzçza ñðëpL- ¤¦§©©©§
dbixcnd sevxtn
dbixcna qpkpy dpeilrd

,dpezgzdBì úBéäì¦§
,úeiçå ïéçî úðéça§¦©Ÿ¦§©

:òãBpk©©

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd

da ekli jxcd 'd mrl zexedl" ickdyrndez` cnll ,"oeyri xy`

ae 'd ikxc l`xyi ipadyrnmipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike ,(xagnd ipa mipe`bd

el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare dxeza miwqery dl`

.(dwcvd zevna ielire zeig xzi mitiqend mipipr

owfd epaxy ,jkn mb ze`xl mileki ,ef zxb` ly zcgeind dzeaiyg

azek "wcv gnv"d iaxdy itk) dze` azk1iptly minia" (

."`priit xtka ezewlzqd

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edÎjexaÎenvrmdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

"seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd mieedzn

Îqg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y ,`wec

ze`ivn `l` ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny ,"melye

`edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr da jiiy `ly

ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec - ("ze`ivnd aiiegn"

d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk mi`xpd miinybd mi`xapd

itk) mze` deednd zxg` ze`ivna mixeywe miielz mdy llk mda

"lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy

inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn)

`a `edy llk d`xp `lonlhaeldfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,'seqÎoi` zenvr' ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei dfn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

.'seq oi` zenvr'n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec dfÎiciÎlr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd

ly dzektdzde dkekif ,zindad ytpd jekifle xexial rbepa mb jk

df oi`y ,dnypd zcixi zilkz ixd efy) dyecwle aehl zindad ytpd

rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l` ,dze` owzl ick

,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn zeevn ici lr xzei

zipeigd ytpd geka `wec df ixd - ziviv zyial ,oilitz zgpd

.zindad

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevx

dedpeekdevnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`edÎjexaÎyecwd ly

zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl ixd ,ziyrp

ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya zewl` zpade zrici

ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl `id - ald ly ipgexd

da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb mixacae zeinybd micia

oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd ,`edÎjexaÎyecwd oevx mirvan

,zipgex devna mb epyi ,`edÎjexaÎyecwd mr `ian dfy xywde

ixd - `edÎjexaÎyecwd oevx mirvany dna xacd mvr cvne

dcear `ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex xac ,dxe`kl

devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei dwenre dpeilr

.(ziyrn

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy
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ùã÷ä úøâà
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א.1. קע, מצותיך דרך



עז ixyz '` ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

`ian r"p v"iixd x"enc` w"k

ely ycewd zegiyn zg`a2,

dfd ceqid dlbzp xy`ky

ycew zxb`aefxtqn" ,

,"zeiniinyd dnypdÎzeln

miinybd mixacd zeedzdy

"seqÎoi` zenvr"n `wec `id

miciqg lv` egztp -

zeig ly miycg zepiirn

.zeiyrn zeevn meiwa

,zxb`d mipta oiprd epcnla

ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer

zeklda m"anxa zexetq milna oicÎwqte dkld oeyla `aen ef zxb`

."dxezd iceqi" zekld ly zepey`xd

,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seqÎoi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi`d mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed - §¨¦©§

zenypl miteb enke zexitqd ly zexe`l4oda cg` xac md (
.(zexitqa)Leøt)5ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñ øNò , ¥¤¤§¦©£¦©¦¥
,úBøBàäody) zexitqd ly -(xe`e zeig ly oipr"éäBîøâ"e ¨§¨¦

,íéìkä ïä ¯zeigl milke mitebk mdy zexitqd ly - ¥©¥¦
,zexe`leïlkL" mr cg` xac mlek mdy itk -,"seq oi` xe` ¤ª¨
mdy iptn,úe÷ìà,zewl` md zexitqd ly milkd mby - ¡Ÿ

.('eë äiNò-äøéöé-äàéøáa ïk-ïéàM-äîly milkd my - ©¤¥¥¦§¦¨§¦¨£¦¨
mpi` - zexitqd ly zexe`dn miieqn wlg oke zexitqd

md `l` ,zewl`mi`xap.zewl`n eedzpyéøöåïéáäì C §¨¦§¨¦
éà ,áèéäãç "óBñ-ïéà"ä C,cg` xac -ïä "éäBîøb" íò ¥¥¥¨¥©¦§¨¦¥
,íéìkä,zexitqd ly -ìeáb úðéçáa ïä íéìkä éøä ©¥¦£¥©¥¦¥¦§¦©§
,úéìëúåoipr `id dxitq lky cala ef `l -cgeindnkg , §©§¦

md cqgd e` dnkgd `l` ,dxeab `l `ed cqg ,dpia `l `id
heyt ixd `ed "seqÎ oi`" eli`e ,zilkze leab ilra ok mb
enk xcben oipr lkne xeiv lkn dlrnle ,zehiytd zilkza

`ede ,cqg e` dnkgseq oi`,`eti` ,cvik .leabe uw ila ,
?'seqÎoi`'d mr cg` xac zeidl milkd milekiáeúkL Bîk§¤¨

'íéiç õò'a6.gnv"d .zilkze leab ly dpigaa md milkdy §¥©¦
"dxezd xe`"a xiaqn "wcv7ly dpigaa md milky dny ,

mdy dnl dpeekd ,dcne leabgekgekd ,seqÎoi` ly leabd

.dcnae leaba epnn jyneiy ote`a xi`dl seqÎoi`a epyiy
"ycewd zcear"a xne` `ed ixd ,oky8`ed seqÎoi`d" :

el yi ok leabÎlraÎizlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily
el oi`e leabÎlraÎizlaa gk el yiy xn`z m`y ,leaba gk
xqgn dz` ixd leaba gk

enily`ed seqÎoi` - "ez
zenilydmyk ,lkd ly

,leab ilaa gek el yiy
,oky .leaba gek el yi jk
wx gek el yiy xn`z m`
gek el oi`e leab ilaa
xqgn dz` - leaba
,xnelk ,ely zenilya
ila" mb xac ly ezin`l
,"dlabd" `ed "leab
oipra zenily dpyi m`e ,leab `le leab ila wx `edy
ea xqg "leab" `le "leab ila" wx `edy gek ,ixd ,"leab"d
ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi`" eli`e ,"leab" ly zenilyd

lkdel yi jk ,leab ilaa gek el yiy myky ixd gxkdd on ,
,dpey`xl epnn `ad leabdy ,my miiqn `ede .leaba mb gek
ly dpigaa mdy (zexitqd ly milkd xnelk) "zexitq"d md

gek,dcnae leaba mipipr jiyndle xi`dl gek ,leabd
dpigaa didz ,ilka yalznd xe`dn jynezy drtyddy
lr .leabÎilae seqÎoi` xe`n `id drtyddy zexnl ,leab ly
,cvik ,zilkz lye leab ly dpigaa md milkd ixd ,mipt lk
dlrnl `edy ,"seq oi`" mr (cg` xac) "cg" md ,`eti`

?dcnne leabn ixnbläðekä íðîàxne` `edy dna - ¨§¨©©¨¨
,cg` xac md milke seqÎoi`dyàéä:epiax w"k ztqed - ¦

ly milkd mr cg` xac `ed seqÎoi`dy ,xnel `ly
- dlertl rbepa micg`zn mdy ,`id dpeekd `l` ,zexitqd
micg`znyk e` seqÎoi` ici lr wx zeyridl dlekiy dlert
.mci lre mda seqÎoi` ici lr ziyrp ef dlerte ,seqÎoi` mr

:owfd epax oeylaeúe÷ìà ïäL ,øîBìly oipra -Lé àøáì ©¤¥¡Ÿ¦§Ÿ¥
,"óBñ-ïéà"ä Bîk ïéàîgeka wx `id "oi`"n "yi" zeedzd - ¥©¦§¨¥

`edÎjexaÎyecwd9l"f epinkgy enk ,"`xead wiga" wx df ,
mixne`10mileki oi` mler i`a lk (mitq`zn) oiypkzn m`" :

zeedzd ly oiprd ik ,"dnyp ea lihdle cg` yezi spk `exal
oi`"y ,mixne` jk lre ."`xead wiga" wx `ed "oi`"n "yi"
:"zeliv`"c zexitq xyr ly milkd mr cg` xac `ed "seq

i`"n "yi" deedzi mci lrylre mdny zewl` mdy ixd ,"o
."oi`"n "yi" mieedzn mciìzLä úðéçáa àìåälò úeìL §Ÿ¦§¦©¦§©§§¦¨

ìeìòå,aaeqne daiq -÷"îøä áúkM äîe .ãáì11iax - §¨§©©¤¨©¨§©
,"zexitq" oipra xne` exiaecxew dynìzLä ïéðòúeìL ¦§©¦§©§§
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ixyzעח '` ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ìeìòå äléò,lelre dlir ly ote`a jynp zexitqdny -ïëå ¦¨§¨§¥
úéLàøa úLøt LBãwä øäfa àeä12ìzLäa eðéä ,úeìL ©Ÿ©©¨¨¨©§¥¦©§§¦§©§§

ïîöò úBøéôqa úBøéôqäd`a zg` dxitqy itk - ©§¦©§¦©§¨
d`a "dpia"y itk lynl enk ,dipy dxitqn zlylzyne

,'eke "dnkg"núðéçáa)¦§¦©
,(íéìkä,zexitqd ly - ©¥¦

"äî éìa" úBàø÷pL¤¦§¨§¦¨
äøéöé øôña13,- §¥¤§¦¨

xtqa "dn ila" ze`xwpd
dxivi14xyr" oeyla - ,

ozcn ,dn ila zexitq
"dn ila"e ,"'eke xyr

- dpeekdúðéçáa ïðéàL¤¥¨¦§¦©
Lé15,âOî úeäîe- ¥¨ª¨

,mi`xapl-ïéà"ä Bîëe§¨¥
äáLçî úéìc "óBñ§¥©£¨¨

ììk déa àñéôz16,- §¦¨¥§¨
xyt` i` daygn mey
jk ,ea dqitz dl didzy

df oi`y ,zedn ila ,"dn ila" mi`xwp zexitqd ly milkd mb
lkyl dbydÎzxa `idy zedn meyjk lr ixd ,mi`xapd

zg` dxitq oi`y ,"zexitq"a zelylzydd oipr mixne`
oi` ixd ik ,"oi`n yi" d`ixa ly ote`a dipy dxitqn deedzn
`a df ixd - "dn ila" `ed `l` ,zbyen zedn didiy "yi" df
mpi` zexitqd ly milkdy ,jk lr ."lelre dlir" ly ote`a

:di`x owfd epax `ian - zbyen zednáeúkL Bîëe17éðôe" : §¤¨¨©
,ily zeiniptd -."eàøé àìdf oi` epax dyn iabl elit`y - Ÿ¥¨

zeiniptl mb dpeekd o`k ,zeiniptd ,"ipt"y ,zbyen zedn
dmilkdyn ly dbydde di`xdn elit` dlrnl md mby ,

,epaxäúéä ,BúâOäå íBìMä-åéìò eðaø äLî úàeáðe,wx - §©Ÿ¤©¥¨¨©¨§©¨¨¨§¨
."ïétðà øéòæ"c çöðc ïBéìò ÷øtîly oeilrd wlgdn - ¦¤¤¤§§¤©¦§¥©§¦

xkfpy itky ,zecnd ray - "oitp` xirf" ly "gvp" zpiga
ilk wx od ceqiÎcedÎgvp zexitqd ,(h"i oniq) zncewd zxb`a
zexitqd zeipevig wx ody ixd ,lawnd l` dcixide drtydd

.zeiniptd `leìzLäáeìeìòä úeìLlylzynd - §¦§©§§¤¨
,"dlir"dn,äléòäî ówî àeä"lelr"dy iptl dfy - ª¨¥¨¦¨

swen f`y ,ezlira lelk oiicr `ed `l` ,"dlir"dn lylzyn
,ely "dlir"a "lelr"dBìöà úeàéöna ìèáelha `ed - ¨¥¦§¦¤§

,ely "dlir"lLîMä åéæklha ynyd eify itk -,LîMa- §¦©¤¤©¤¤
lka ,"dlir"dn dlbzne lylzyn "lelr"dy ixg` mb xak df
zkynda xacd jky ."dlir"l ze`ivna lha "lelr"d z`f
,"dlir"l ze`ivna lha dlbzne jynpy dny ,onvr zexitqd

,zlylzyn `id dpnny dpeilrd dxitqláeúkL Bîk§¤¨

'ñcøt'a18.÷"îøäîote`a ixd -leki did `l dfk dkynd ©©§¥¥¨§©
envr yibxny ,ezybxda ze`ivn `edy "yi" zeedzdl

:epiax w"k ztqed .exewnl lha epi`e ze`ivnlyia f"cre
'iyrc-ãàî íéaø íéîeöîö íb óàåz` minvnvnd - §©©¦§¦©¦§Ÿ

ixg`y xe`dy ,xe`d
llk jxra epi` mevnvd
- mevnvd iptly xe`l
,dl` minevnv elit` ixd
íLb úBéäì eìéòBé àìŸ¦¦§¤¤
,øôòk áò̈§¨¨

ìzLäîúeiðçeøä úeìL ¥¦§©§§¨£¦
elôà íéìcáð íéìëOî¦§¨¦¦§¨¦£¦
:epiax w"k ztqed -

milcap milkyn,ìL¤
,íéëàìnämik`ln - ©©§¨¦

xneg ilra ixd md
oeeik z`f lka ,dxeve
ixd `ed mdly xnegdy

zeceqinmiipgex`l -
ixg` `a dfyk elit` - xtr enk "ar" myb dfn deedzi
enk ,zelylzyd ly oipr oiicr df ixd ,oky .miax minevnv
`ide jxr dl yi xzeia dpezgzd zrahdy (zxyxy) zlyly

,xzeia dpeilrd zrahl dxeywàlàdleki zelylzydd - ¤¨
,ritydl,"øBL éðt"î "äîäaä çeø" úBéäìdakxnay - ¦§©©§¥¨¦§¥

dwegx dndad seb z` dignd gexdy zexnly ,dlrnly
z`f lka ,dpeilrd dakxnay "xey ipt"l jxra dpi`e ixnbl
,dndad ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd geka yi
dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id dndad ly gexd mby oeeik
geka oi` j` ;dakxnay "xey ipt"n dbixcna dhn
- "ipgex oi`"n "inyb yi" deedziy ritydl zelylzydd

.ixnbl dycg ze`ivn `edy xacíB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨
.íL ïiòå ,øçàepax zpeeky xnel yiy ,o`k oiivn iaxd - ©¥§©¥¨

"zekln yeal e`iai" d"c 'xe` dxez'l - `id owfd19.cere ,
d`lir dnkg elit`y ,owfd epax xiaqn ,my "xe` dxez"a
df ixd ,"dnkg" mya z`xwp `idy oeeik ,"zeliv`"c (dpeilr)
ote`a zeedzdl leki epi` df mb `lina ,"oi`" `le ,"dn xac"

"n zelylzyd lyenk ,"oi`n yi" ly ote`a m`Îik ,"seq oi`
aezky20dnkgde" :oi`ndlrnl iabl 'dnkg'y ,"`vnz

."oi`n yi" ly oipr `id 'dnkg'n"äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"å§¥¥©¦¦§¨§¦¨
ìaLãwä ïBL21.did `ly ycg xac didpy ,epiid "d`ixa" - ¦§©Ÿ¤

mb miiw lelrdy "lelre dlir"a enk `ly) dfÎiptl miiw
xyt` i` "oi`"ay lirl xkfpke .(xg` ote`a `l` dfÎiptl
."yi" `l` "oi`" did `l ixd df f` ,oky ."yi" lelk didiy
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ùã÷ä úøâà
úåìùìúùäá åðééä úéùàøá 'ô ÷"äåæá ä"ëå ìåìòå
úåàø÷ðù (íéìëä 'éçáá) ïîöò úåøéôñá úåøéôñä
åîëå âùåî úåäîå ùé 'éçáá ïðéàù é"ñá äî éìá
àì éðôå ù"îëå ììë äéá àñéôú äáùçî úéìã ñ"àä
÷øôî äúéä åúâùäå ä"ò åðéáø äùî úàåáðå åàøé
ó÷åî àåä ìåìòä úåìùìúùäáå à"æã çöðã ïåéìò
ùîùá ùîùä åéæë åìöà úåàéöîá ìèáå äìéòäî
ãàî íéáø íéîåöîö íâ óàå ÷"îøäî ñãøôá ù"îë
úåìùìúùäî øôòë áò íùâ úåéäì åìéòåé àì
àìà íéëàìîä ìù åìéôà íéìãáð íéìëùî úåéðçåøä
ùéå ù"òå à"îá ù"îë øåù éðôî äîäáä çåø úåéäì

÷"äìá äàéøá àø÷ð ïéàî
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ואילך.12. ב יט, ועוד.13.ח"א מ"ב. ˘ËÈÏ"‡:14.פ"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."הספירות יצירת ‡„ÂÓ"¯15."גם ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."שאינן - כך כדי ועד - והראי' דבריאה. יש לא א).16."גם (יז, בהקדמה כג.17.תקו"ז לג, ‡„ÂÓ"¯18.תשא ˜"Î ˙¯Ú‰
‡"ËÈÏ˘כלים התהוות גם "שלכן :Ò"È„."עו"ע ע"י א "א - נפרדים כ"א  חד שאינן - ב.19.דבי"ע יב.20.צ, כח, ‰Ú¯˙21.איוב

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î'השתל לגבי - הגשמי יש בבריאת (החידוש הנ"ל על הוכחה שזוהי וי"ל הכא?! שייכותי' מאי "לכאורה



עט ixyz 'a iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ב' שלישי יום
,258 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...àøáðä ùéäù íâäå,lw 'nr cr.åúìéò éáâì

itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla z`xwp dycg zeedzd
ziy`xa zyxta xne` o"anxdy22ycewd oeyla epl oi`y ,

dlna `l` "oi`n yi" ly zeedzdd z` oiivl xg` iehia
lha "oi`n yi"a mby zexnl ,owfd epax oiivi oldl ."`xa"
ynyd eify itk cr ,eze` deednd iwl`d gekl zn`a "yi"d
iabl lkd - "aiyg `lk 'inw `lek" ixd ik ,ynn ynya lha
,`eti` ,mixne` cvik - melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd
dlir" zelylzyd ly ote`a "oi`n yi" deedziy xyt`Îi`y
lha did (`l` ,ze`ivne "yi" did `l `ed) f` oky ,"lelre
`id zn`dy drya ,ely "dlir"d iabl lha "lelr"dy enk

iwl`d gekd ,exewn iabl lha `ed "yi" ezeida mby ,ixd
owfd epax xiaqi ?ycgn e`xal cinz ea `vnpe eze` deednd
Îyecwd iptl xacdy itk ,"'inw" iabl wx xen` dfy ,oldl

dricia `edÎjexaelylha lkdy ,`id zn`dy itk df ixd)
j` ;(ynya ynyd eifk lha `xapd yid mbe jxazi eiabl
ybxp `ed ,envr `xapd yid ly ezybxdae ezricia
dlir" ly ote`a dzid zeedzdd m` eli`e ,"yi ze`ivn"k
ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapd leki did `l "lelre

zinvrdybxda mb `l` ,"yi ze`ivn" ,elylha did
.ze`ivna

íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk-íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥
`lk 'inw `lek" ixd ik ,melk `lk jxazi eiptl aygp -
ixd ,melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "iaiyg

,melk `lk `ed `xapd yid mbyúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥¦§¦
:epiax w"k ztqedhyip

x`p(wx `l)iabl
xcba epi`y - d"envr
`"k ,d`ixade mlerd

,d`ixad oipraéaâì§©¥
Ba òôBMä øBàäå çkä©Ÿ©§¨©¥©
md df xe`e gek ,`xapa -
úBøéôñ øNòc íéìkäî¥©¥¦§¤¤§¦

-äàéøa-úeìéöàc©£¦§¦¨
"åw"äL ,äiNò-äøéöé- §¦¨£¦¨¤©©

,ly-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨
,íäa øéàî àeäokly -23zexnl ,(eiptl) '"inw" `xwp df ¥¦¨¤

ly milka ,oky - eze` deednd iwl`d gekd zece` xaecny
`edy ,ewd mda xi`n - iwl`d gekd `a mdny zexitqd

`ed df lehiae .zenlera "seq oi` xe`" ly ielibdëeenk - §
lehia,LîMa LîMä åéæeze`ivn llk zybxp `l ynyay - ¦©¤¤©¤¤

,ynyd `edy eifd ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd lyBîk§
íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtq -á ÷ìç24lky - ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

exewna lha eifdy itk ,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd
mi`xapd zeedzd m`y ,ep` mixne` ,`eti` ,cvik ,ynya
`l` "yi" ze`ivn eid `l md ,"lelre dlir" ly ote`a dzid
yi" jxca eedzpyk ,zrk mb ixd - mxewn iabl milha eid

"oi`nlehiad ote`ae ,mxewn iabl zn`a milha ok mb ixd md
:owfd epax jk lr uxzn ?ynyd iabl lha ynyd eify enk

"dén÷" eðéä,`edÎjexaÎyecwd iptl -Búòéãé àéäL ,à÷åc ©§©¥©§¨¤¦§¦¨
Cøaúély dricid ote`a mi`xapd z` rcei `edy itk - ¦§¨¥

äòéãéa ìáà .ähîì äìòîlî,oezgz zrc -ähnnL ¦§©§¨§©¨£¨¦¦¨¤¦©¨
äìòîì,`xapd cvny dricid -øác àeä àøápä Liä §©§¨©¥©¦§¨¨¨

äòéãéa éøîâì ãøôð¦§¨§©§¥¦¦¨
,ähnnL Bæ äâOäå- §©¨¨¤¦©¨

ze`ivnl ybxp `xapd
xace "yi"cxtpxewndn

`edy `le ,eze` deedny
iabl ze`ivna lha
mby zexnle ;exewn
xewn el yiy rcei `xapd
df xewnye ,eze` deednd
,cvik - iwl` gek `ed
aeygl leki `ed ,`eti`
dny ,owfd epax xiaqi ?"oi`"k xewnd z`e "yi"k envr z`

`edy dpeekd oi` "oi`"l xewnd z` ayeg `edy`vnp `l,
`xapd oi` ,oky ,byen epi`y (` :mipipr ipy ea yi "oi`" `l`
`ed biyne oian `xapd oi`y xace ,exewn z` (oian epi`) biyn
iptn (a .miiw xacd oi` ely dbydd mlera ik ,"oi`" el `xew

ydf beqamiiw `l - mi`vnp yide `xapdy itk ze`ivn ly
"oi`" el `xew `ed okle ,ixnbl zxg` ze`ivn `ed ik ,exewn

ze`ivnd ote`ay df cvn - miiw `l -ely-oi`.miiw exewn
:owfd epax oeylaeçkä ékÎe eze` deednd -Bðéà Ba òôBMä ¦©Ÿ©©¥©¥
,ììëe ììk âOîik ,"oi`" xewnl `xew `ed okle ,`xapl - ª¨§¨§¨

`xew `edy dna ipy oipr .miiw `ed oi` - ely dbydd mlera
,`vnp `ed oi` ,ely ze`ivnd beqay iptn ,`ed "oi`" exewnl

:oldl xiaqiy itk - ixnbl zxg` zedn `ed `l`ïéà íâå§©¥

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

ùã÷ä úøâà
àåä àøáðä ùéäù íâäå
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
åæ äâùäå äòéãéá éøîâì ãøôð øáã àåä àøáðä
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
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החכ' במציאות לא (וגם לשוה"א! בנוגע רק הנ"ל, השתל' כל לאחרי - נאמר אלקים" ד"ברא פשש"מ מובן דעפ"ז - כו ') דספירות
"אין")". נק' וא"כ הגשמי, דיש דמציאות באופן החכ' שאין כיון - א.22.מאין ˘ËÈÏ"‡:23.א, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ הדיוק "דכאן

ÍÙÈ‰Ï" בחצע"ג): בההוספה שמאיר„‡Û(כנ"ל כמו ה"ה כו' מהקו (ÊÁÓÂ˜שהוא Ì‰· דלכאורה - בשמש השמש דזיו בהדוגמא זה
אבל בזה? מוסיף היאÈ¯˜ÈÚ˙מה דהשמש בנדו"ד·ÂÎÈÓÒ˙היא, וגם - להזיו) (משא"כ ÚÈ„È‰ממש באדם גם שייכת - שמלמעלמ"ט
שבידיעה)". ההרגש פ"ג.24.- והאמונה היחוד שער



ixyzפ 'a iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

CBøò,zekiiy mey oi`e -,ììëe ììk äæì äæ"yi"d oia oi` - £¤¨¤§¨§¨
beqae ,zecxtp zeiedn izy md ,llk zekiiye jxr mey "oi`"l
enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd
ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl

oi` ,z`vnp oa`dy
iable ,llk `vnp lkyd
jdÎepiid df ze`ivn beq
"oi`"n oa`d deedzn m`
.lkyn deedzn `idy e`

lky mb ,okyepi``vnp
ze`ivn ly df beqa

,ea z`vnp oa`dyàìŸ
,déúöwî àìå dépî- ¦¥§Ÿ¦§¨¥

zvwnn `le epnn `l
,epnnìeìòänL Cøòäî¥¨¤¤¤¥¤¨

ìeìòäL ,älòä ìà¤¨¦¨¤¤¨
äâOä äæéà âéOîe òãBé¥©©¦¥¤©¨¨

Búlòa"dlir"dy ixd - §¦¨
dbydd mlera z`vnp
drityn dbydde ,ely

,eaéãé-ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥
,Bæ äâOäå äòéãé- §¦¨§©¨¨

"oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn `edy
.eze` deedndíúeîöòå íúeäîa íâå"lelr"d ly - §©§¨¨§©§¨

,"dlir"de,ìeìò äæå älò äfL ÷ø ,Ck-ìk ìBãb Løôä ïéà¥¤§¥¨¨¨©¤¤¦¨§¤¨
oipra lirl xaqedy itk ,xac eze` md mvrde zednd la` -
- lkya mb xak epyi zecnd zedn mvry ,zecnde lkyd
xg` ote`a od lkyay zecnd mpn` m`y ,lkyay zecnd
ly oipr zedne mvra od ,od mb j` ,alay zecnd xy`n

,zecn,déúöwî àìå dépî àìåzvwnn `le epnn `le - §Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥
,epnnçkä úeäîì àøápä Liä úeäî ïéaL Løôääî¥©¤§¥¤¥¨©¥©¦§¨§¨©Ÿ©

,Léì ïéàî BúBeäì Ba òôBMä øBàäåmd "yi"de "oi`"dy - §¨©¥©§©¥©¦§¥
oi` "yi"d ly ze`ivnd beqae ,ixnbl mixg` zedne mvr

.llk `vnp "oi`"dàø÷ð ïëìå25,zn`c `ail` mb -"Lé" §¨¥¦§¨¥
.à÷åc "ïéà"îjnn" ixdy zexnl ,"oi`" dyrp xewndy - ¥©¦©§¨

`n `a lkd ,"lkdxewn el yiy rcei envr `xapde ,zewl
,`l` ?"oi`" el `exwl leki `ed ,`eti` ,cvik ,eze` deednd
yil byene oaen `ed oi`y :mipiprd ipy cvn df ,xen`k
.`xapd yid ly ze`ivnd beqa `vnp `ed oi`e ,`xapd

ze`ivn zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg`
"oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn "yi"
ziy`xdy oldl owfd epax xiaqi ("lelre dlir" ly ote`a `le)

yid ly dlgzdde`xapdly zexitqd xyr ly milkd od
"zexitq" ly oipr dfy zexnly .diyrÎdxiviÎd`ixa zenlerd
milkd z`f lka - mleray zewl`d od mnvr zenlerd jxray
mlera elit`y ,oke ."yi" ze`ivn ly oipr xak md zexitqd ly

yi" dfy `l` ,"yi" ly oipr epyi "zeliv`"dlv`pdyi" `le "
`xapdxwiry ,mkqi owfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy) "

"zeliv`c zekln"n `ed ,cxtp xac `edy "yi"d zeedzd
."oi`n yi" zeedl "seq oi`" ly gekd `hazn da `wecyoeylae

:owfd epaxúéLàø ,äpäå§¦¥¥¦
ïä ,Búlçúe àøápä Liä©¥©¦§¨§¦¨¥
úBøéôñ øNòc íéìkä©¥¦§¤¤§¦
,äiNò-äøéöé-äàéøác¦§¦¨§¦¨£¦¨

;çeø Lôð úBøBàä íâå§©¨¤¤©
miyalznd zexe`d -
zeig ly oipr mde milka
ixd opyi mday - milkl
gex ,ytp zepigad yly
zepigad izy ixd ,dnype
oipr ok mb od gexe ytp

,"yi" lyeàøáðå§¦§§
øNòc äîLpä úðéçaî¦§¦©©§¨¨§¤¤
-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ§¦¦§¦¨§¦¨
,úe÷ìà àeäL äiNò- £¦¨¤¡Ÿ

zexitqd ly zewl`de
ly "yi"d oipr z` deedn
mbe zexitqd ly milkd

,mdly gexde ytpdïäådpiga -ef-zexe`d- zexitqd ly §¥
od.úeìéöàc úeëìîc íéìk ã"îlämb ixd "zeliv`"a - ©¨¤¥¦§©§©£¦

md "zeliv`c zekln" ly milkd zeipevig elit`e milkd
ae ,zewl`miyalznd "zeliv`c zekln" ly milkd zeipevig

yi - zeige dnyp mdl zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera
itk e` ,oevige irvn` ,inipt :zepigad yly mdn cg` lka

,"x"zq" oeyld minrtl aezkyq,sez,jexlky ixd - y`
odn zg` lkay zepigad yly mr "zekln"ay zexitqd xyr
oipr mde diyrÎdxiviÎd`ixaa miyalznd ,milk c"nl md -

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly "zexitq"l dnyp lye zexe` lyïëå§¥
,úeìéöàazeipevign `id "lv`pd yi"d ly zeedzdd - ©£¦

- "zeliv`"ay zexitqd ly milkdøNòc íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦§¤¤
úeìéöàc úBìëéää eàøáð ,úe÷ìà ïäL úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦¤¥¡Ÿ¦§§©¥¨©£¦
zexe` miyalzn mda milke zexitq ly oipr df oi`y -

,mler eze` ly zeipevig ly oipr df `l` ,miiniptLaìúnL¤¦§©¥
,úBøéôñ øNòc íéìebòä úðéça ïäaoipr `ed "milebir" - ¨¤§¦©¨¦¦§¤¤§¦

xacdy ,zeinipta xi`n epi`y ,zexitqd ly siwne lebir ly
wx xi`n `ed `l` - eze` dignd iniptd xe`d enk didi
ybxp zeidl lkei digne xi`n `edy xacdy ,siwn ly ote`a
,"lv`pd yi"a `edy itk "yi" miptÎlkÎlr - "yi" ly oiprl

úBôeb íâåd -miteblyúðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnä §©©©§¨¦©£¦¤¥§¦©
,Lé,"zeliv`"c zexitqd ly milkd zeipevign mieedzn - ¥

áeúkL Bîëe26,"äìäz íéNé åéëàìîáe" :aezk `l ixd - §¤¨§©§¨¨¨¦¨¢¨
mik`ln o`kmzqmik`lnd ,"eik`ln" `l` ,elyxnelk ,
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ùã÷ä úøâà
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î
äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå
äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä
ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå
äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דאמת אליבא יח.26."גם ד, איוב



פי ixyz 'b iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' רביעי יום
,lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éáá

ly oipr yi mda mb ixd - "zeliv`"d mler ly mik`lnd
,zewl` `le "yi" ly oipr mzeida ,zenilyÎizlaïðéàL¤¥¨

.Búlò éaâì ìeìòk éøîâì ìeha úðéçáamd ,oky - ¦§¦©¦§©§¥§¨§©¥¦¨
."lelre dlir" enk `le "oi`n yi" ly ote`a mieedzn

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyp,mik`lnd lyeàöiL íãàä úBîLð ïëå§¥¦§¨¨¨¤¨§
âeefî,cegie -'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã`"f zexitqd ly - ¦¦¦§¥©§¦§§¨

zeklne (zecn)úeìéöàc©£¦
ly beeifl d`eeyday -
beeif" `xwp df 'oiwiyp'
dcled dyrp dfne ,"ipteb
zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaíã÷Ÿ¤
-äøéöé-äàéøáì eãøiL¤¥§¦§¦¨§¦¨

äiNòoiicr od `l` - £¦¨
zenypd ixd ,"zeliv`"a

- my ody itkììëa ïðéà¥¨¦§©
-éðôa ãøôð øáãå "Lé"¥§¨¨¦§¨¦§¥
ïéòî ïä àlà ,ïîöò©§¨¤¨¥¥¥

úe÷ìà úðéçaitk - §¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöa§¦§¨

zeidl ly mevnva -
,dnyp ly dpiga,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§¤¤§¦©£¦
ìeáb úðéçáa ïäL-zpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl ¤¥¦§¦©§

dfy .dnecke cqge dnkg ly leab-ïéàä øBà íeöîö éãé-ìò©§¥¦§¨¥
,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîä "åw"ä àeä ,óBñcvny - ©©©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤

oi`"d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda yaelnd ewdy
"ew"dn cala dx`d `l` ,"ew"d z` oiit`nd "leab ila"e "seq
df cvn - "ew"d ly "leab ila"de "seq oi`"d da ybxp `ly
cvny zexnl ,leab zpigaa zeidl zexitqd ly milkd mileki
.lirl xkfpk ,"zewl`" ly oipr md xe`l mlehiae mzecg`zd

"zeliv`"c zenypa `ed jkl dnec."zeliv`"a oiicr ody itk
ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy) df mevnv lr ,`l`
,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epax xne` (mevnv

,`l`'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîö Bîëemevnvd enke - §¦§¨¦¦§¨¨§
oiprl mewn zeidl lkeiy ick "seq oi` xe`"a didy oey`xd

herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df mevnvy ,zenlerd
xcqay minevnvd x`y eli`e .xe`d weliq `l` ,xe`a

mevnv ,j` .herin ly ote`a ixd md zelylzyddfxe` ly
zexitqd ly (dnypÎgexÎytp) p"xpa - zexitqa yalznd ewd
mevnvd ote`l dnec -
lk .oey`xd mevnvd ly
zenypl qgia `ed xen`d
oiicr ody itk "zeliv`"c
ody iptl ,"zeliv`"a
od f`y ,seba zeyalzn
"yi" opi`e zewl`n oirn
xiaqi oldl ."cxtp xac"e
ixg` mby ,owfd epax
"zeliv`"c zenypdy
ixd ,dfd mlerl ecxi
ok mb mipey`xd miwicva

zenyp epzyp `lel`
.zewl`n cxtp xac zeidl
eãøiL øçàì íb óàå)§©©§©©¤¨§

äîLð-çeø-Lôpädbixcna ody -äfä íìBòì úeìéöàc ©¤¤©§¨¨©£¦¨¨©¤
øLôà ¯ íéðBLàøä íé÷écvì27ïúeäî äpzLð àlLiabl - ©©¦¦¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨

,"zeliv`"a ozeida eid ody ji`,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäì¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ
dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn zeidl -

,"zeliv`"a eid ody itk dpigaúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn - §¨¥¨¦§©§
.eàèçé íøèa àèçì eöøLkxdef ipewiza xne`y itke -28, §¤¨©£Ÿ§¤¤¤§§

,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn ,"zeliv`c dnyp" zpigay
oial mkipia milican eid mkizepeer" weqtd z` jka my yxtne

"mkiwl`29ly zewl`de dnypd oia milican zepeerdy ,
ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn dnypd) dnypd
- "zeliv`" cvny dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl`

,zwlzqníbL ,øîBì áBø÷å30ïéîìò úBááøå íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦§¦§¨§¦
éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc"ïétðà øéòæ"e "ïétðà Cmby - §¨§¨§ª§©§¨©£¦©§¦§¥©§¦

"oitp` jix`" ly lblba mi`vnpd zenler zeaaxe mitl`d
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ùã÷ä úøâà
íéëàìîä úåîùð êà

åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå
øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
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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, לפי 30.ישעי' זאת להסביר שאפשר מעיר, הרבי

עלמין  אלף 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
בחי' כמה שיש א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל
אחר  מדריגה המדריגות בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות

ש  עד הכח מדריגה בהם יש מ"מ הרי למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
פיו  ורוח הוי' מדבר בו המלובשים אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות
העוה"ז  עיקר הן הן מע"מ האותיות א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית'
ע"י  להכילן שיוכל הגשמי בעוה"ז להתלבש שיוכלו עד משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא



ixyzפב 'b iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

(dlawa aezky itk) "oitp` xirf"e31,"ïéîìò" ïðéà- ¥¨¨§¦
zenler,"Lé" úðéçáe úeìéöàc úBìëéää ïéòk Lnî©¨§¥©¥¨©£¦§¦©¥
àlà,md -âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð ïéòk ¤¨§¥¦§©©§¨¦¤¨§¦¦

,"ïé÷éLpäenk "yi" ly oipr od oi`y ,lirl xkfpk - ©§¦¦
ly mitebd e` zelkidd

,mik`lndeàø÷ðå§¦§§
"ïéîìò"ly oipr - ¨§¦

`ed "mler"y ,zenler
oipr ,mlrd oeyln ixd

,"yi" lyúðéça éaâì§©¥§¦©
.("àð÷ã"å "àzìbìb"ä©ª§©§¨§¦§¨
lehiad znerly -
oi` xe`" mr zecg`zdde
zepigad ly "seq
md ,"`pwic"e "`zlbleb"
"oinlr" mi`xwp

,(zenler)Cà- ©
zenypde mik`lnd

,"zeliv`"cúe÷ìà ïðéà¥¨¡Ÿ
,ïéàî Lé àøáì Lnî©¨¦§Ÿ¥¥©¦
`id "oi`n yi" z`ixa -
oeeike ,"seq oi`" geka wx
zexitq ly milkdy

okl ,"seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n "zeliv`"c
eli`e ;"oi`n yi" ly zeedzdd mciÎlr zeidl dleki
oirn mdy zexnl ,zenypd oke ,"zeliv`"c mik`lnd

,"oi`n yi" zeedl ynn zewl` md oi` la` - zewl`nøçàî¥©©
ïäaL ,úBøéôñ øNòc íéìkäî eãøôðå eàöé øákL- ¤§¨¨§§¦§§¥©¥¦§¤¤§¦¤¨¤

,milkaìî,óBñ-ïéà øBàî "åw"ä Layaelny df cvny - §ª¨©©¥¥
"seq oi` xe`" ly ielibd `ed "ew"d ,oky) "seq oi` xe`" mda
"seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n mde ,(zenlera
,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl leki okl ,mda yaelnd

Lok -,øBànä ïéòk àeä øBàä,xe`d xewn -àeä ¤¨§¥©¨
àeä BúeàéönL ,àeä-Ceøa ìéöànä ìL Búeîöòå Búeäî̈§©§¤©©£¦¨¤§¦
-ñç Bì äîãwL älò äæéàî ìeìò Bðéàå ,Búeîöòî¥©§§¥¨¥¥¤¦¨¤¨§¨©

,íBìLåmxeb dl yiy ze`ivnd beqn dppi` eze`ivn ,oky - §¨
ly oipr da jiiyy iptn) dlire`l`id `l` ,(ze`ivnÎ

,zizenvr ze`ivnàøáì Bzìëéå Bçëa Bcáì àeä ïëìå§¨¥§©§Ÿ¦¨§¦§Ÿ
,Lnî èìçnä ñôàå ïéàî Lé`ed epipr lky "oi`" `l - ¥¥©¦§¤¤©ª§¨©¨

oi`" `l` ,"yi"d jtid `l mb `ed la` - "yi"d xcrd wx
,"yi"d jtid `edy ihlgd "yi"d xcrd ,"hlgend qt`eéìa§¦

úøçà äañå älò íeL¦¨§¦¨©¤¤
úîãB÷,zkiiye -Liì ¤¤©¥
.äfäoi`"d ,oky - ©¤

(iwl`d gekd) "iwl`d
ixd `ed ,"yi"d `a epnn

jtidepi`e ,"yi"d oipr
deedndaiqllk

zekiiyae dncwday
ixd `ed ik ,"yi"l
oiprd `ed ,dfn jtidd
,okle ."yi" `le "oi`" ly
ly milkdn `wec
,"zeliv`"c zexitqd
oi` xe`" yaeln mday
zeidl dleki ,"seq
;"oi`n yi" ly zeedzdd
mik`lndn `l la`
e`vi xaky zenypde
md oi`y ,milkdn ecxtpe
."oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl lkezy ynn zewl`
myl ,"seq oi`"d geka `wec `id "yi"d zeedzdy oeeik ,`l`
lr xne` ?zexitqd ly milkd oiprl dfa ,`eti` ,miwewf dn

:owfd epax jkçëa àøápä äfä Liä äéäiL éãëe§¥¤¦§¤©¥©¤©¦§¨§Ÿ©
óBñ-ïéàäixd ,"leab ila"e "seq oi`" ly oipr `edy - ¨¥

,"leab ila" ly oipr zeidl jixv ok mb epnn `ad xacdy
didi "yi"dy ickeóBñ-ïéà øBà Laìúð ¯ äcîe ìeáb ìòa©©§¦¨¦§©¥¥

,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìëaoiprd xak mda yiy - §¥¦§¤¤§¦©£¦
,'eke "cqg" ,"dnkg" ly dlabddeúéìëúa ïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨§©§¦

eäéà"c ãò ,ãeçiä,"seq oi` xe`" ,`ed -éäBîøâe- ©¦©§¦§¨¦
,zexitqd ly milkde,"ãç,cg` xac md -ïäa àøáì ©¦§Ÿ¨¤

éãé-ìò èøôáe ,úéìëúå ìeáb éìòa íéàeøa ïãé-ìòå§©¨¨§¦©£¥§§©§¦¦§¨©§¥
ïúeLaìúä,"zeliv`"c zexitqd ly milkd ly --äàéøáa ¦§©§¨¦§¦¨

.äiNò-äøéöéleabd oipr mi`xapl cgeina siqeny xac - §¦¨£¦¨
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ùã÷ä úøâà
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à
åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù
åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä
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מים  אותיות בחי' ערוך  שאין אז ומעלתם  כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד כו' שנתלבשו
בגולגלתא  דיתבין הנ"ל אותיות בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים
נק' לכן מדריגה אחר מדריגה שירדו אלו מאותיות  קץ לאין יותר נעלים הם אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי
יותר  שיעור לאין ונפלא רם בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות 

וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש „ÔÈ·˙Èמהחיות ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â ÌÈÙÏ‡‰ Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â
'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ ‡"‡„ ‡˙Ï‚ÏÂ‚· ודבר יש הוא מהאותיות שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.

ושרש  מקור להיות נמשכו שכבר אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן האותיות משא"כ נפרד
לברוא  ממש אלקות שאינן ומש"ש כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה אש בחי' כמו עלמין להתהוות 
באגה"ק  שדבריו לומר באנו 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
דאצילות  נשמות בחי' ע"ד שהם אחר בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל

דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ודבר יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ב.31.ע"ש. קכח, זח"ג ראה



פג ixyz 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' חמישי יום
אגרת כ  ,260 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

geka `id "yi"d zeedzdy lirl xn`y zexnl .dnybdde
zexitqd xyr lk ly milkd ici lr "seqÎoi` xe`"d
mi`xapa zeyid oipr xwiry oldl xn`i - "zeliv`"c
(ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn eidi mi`xapdy)
zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl micxtp eidi mzybxday
lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d oipr ,oky ."zeliv`c
,mdilr jlend jlnl mnvr milhane micxtp mdy mixac

llkd itk32,"zenner" oeyln - "mr" ,"mr `la jln oi`"

,miyp` iabl "mr"a dpeekd jk ,"zenner milgb" enk ,xnelk
mey mdl oi`e jlnd zlrnn miwegx mdy dl`k ,`id
`l micli lry ,eicli l` a`l lynl yiy itk ,eil` daxiw
micxtp mdy mixf lr `wec `l` ,dkelnd oipr jiiy
miyibxnd mi`xap "zekln"d zcnn mieedzn okl .jlndn
jiiy mdilr oky ,zewl`n cxtp xacke "yi" ze`ivnk mnvr
zeklnl elhazi zinvrd mzceara mdy ,zeklnd oipr

.miny

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
,éøîâì ãøôð,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,'äàéøác ÷ézò'zeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
z` miyibxnd mi`xapa
Îlre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn dfÎici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn
"d`ixa"d mler ly

elv`" mdy milv`pd enk mpi`y ,epnn dhnly zenlerde
ly oipr df `l` ,zewl` mr micge`ne miaexw ,"el jenqe

.dkelnd oipr `hazn mdilry mi`xape d`ixaéeaø íâå§©¦
ïúe÷lçúäå íéàøápäzexnl ,ezlefn dpey `xap lky - ©¦§¨¦§¦§©§¨

"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL`edy -úéìëúa ãçéîe ãéçé- ¤¦§§§Ÿ©¨¥¨¦§ª¨§©§¦
"seq oi`"d gekn mi`a mi`xapdy dn lr had ilan ixd
lecb ieaix mda eidiy z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy

,zewlgzde,úeëìnî ïéàöBiä úBiúBàä éeaø éãé-ìò àeä©§¥¦¨¦©§¦¦©§
z`xwpd -,"íàáö ìk åét çeøáe" ,"'ä ét"aezky enk -33: ¦§©¦¨§¨¨

,mi`xapd lk - "m`av lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)"
ätä úBàöBî 'äåa mc`ay myk ,dlrnly -zeize` ze` §§©¤

ze`ven yng dlrnl mb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd
,dlrnly xeaicd zeize` ze`a odn ,dtdúBøeáb 'äî ïä- ¥¥§

,dxeabd zepiga yng.'àá÷eð'c,"zekln"ay -úàæìeokle - §§¨§Ÿ
úàø÷ð,"zekln" -,"àéìbúàc àîìò"ly mlerd - ¦§¥©§¨§¦§©§¨

,zelbzdïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà øBà çk äìâð da ék¦¨¦§¨Ÿ©¥¦§Ÿ¥¥©¦
,ìeìòå älò éãé-ìò àlL,mi`xapa mb yi "lelr"e "dlir" - ¤Ÿ©§¥¦¨§¨

geke ,"seq oi`"d geka wx `id "oi`n yi" z`ixa eli`edf`a
,"zeliv`c zekln"a ielibaúBðBLàøä úBøéôñ 'è ìáà- £¨§¦¨¦

,"zekln"d zxitq iptly
ìzLäa eìöàðúeìL ¤¤§§¦§©§§

-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò¦¨§¨§¨¥
äîëça Laìî àeä óBñ§ª¨©¨§¨

.dcáìitk "dnkg" - §©¨
`id "seq oi`"n `idy
dnkgde" ,"oi`n yi" oirk

oi`noi` xe`"e ,"`vnz
lre) "dnkg"a xi`n "seq
xe`" xi`n "dnkg" ici
x`y lka "seq oi`
w"k ztqed .(zexitqd

epiaxoia dxizq oi`e :
`ed - d`ixac l"pd
zrcene 'ek egka ecal

ik 'ln `edc z`f:áeúkL eäæådxivi xtqa -34xyr oipra , §¤¤¨
:zexitq,"ïôBña ïúlçz õeòð"dlrnl `idy) "dligz"dy - ¨§¦¨¨§¨

z`vnp (y`xdnseqa.y`xa xy`n xzei daexn dcna
y`x z`xwpd) "dnkg"d zxitq `ed ,zexitqa "y`x"d

("dnkg ziy`x" ,ziy`xe35y`xdn dlrnly "dligz"de ,
"uerp" ,xzkd zxitq ,"dligz"dy ixd ."xzk"d zxitq `id
lka dpexg`d ,"zekln"d zxitq ,zexitqd ly seqa z`vnpe

,zexitqdìéöànä ïéa òvîî àeä 'øúk' ékoi`" `edy - ¦¤¤§ª¨¥©©£¦
,"seq,íéìöàpì,leab ly oipr mdy -Ba Léå,"xzk"a - ©¤¡¨¦§¥

.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàä äðéçaizy likn rvenn lk ,oky - §¦¨¨©£¨¤¨¥
oia rvenn "xzk"y oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd
xe`"n mb ekeza llek `edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`"
likn "xzk"y "seq oi` xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi`
,"dligz"d `ide ,"seq oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza
xkfpke ,"zekln"a z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad
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ùã÷ä úøâà
úååäúä ø÷éòù úàæ úòãåî íðîà
äùòðù úåìéöàã 'ìîî àåä éøîâì ãøôð øáãå ùéä
éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
ìéöàîä ïéá òöåîî àåä øúë éë ïôåñá ïúìçú
àø÷ð ïëìå ñ"àä ìù äðåøçàä 'éçá åá ùéå íéìöàðì
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פ"ז.32. והאמונה היחוד שער ובכ"מ. ל. לח, וישב ו.33.בחיי לג, מ"ז.34.תהלים י.35.פ"א קיא, תהלים



ixyzפד 'c iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oi`n yi" `exal "seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl
àø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"exn`na xne`y itk - §¨¥¦§¨¤¤©§

oeilr xzk" - xdef ipewizay "edil` gzt"edi`xzk (`ed)
,"zekln,Cìîì àlà øúk ïéà ékxwir - o`k xacd jk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤

ick ,`ed xzkd oipr
"seq oi`"d oipr jyneiy
,"zekln"l ("xzk"ay)

íâåxzk" `xwp xzk - §©
iptn wx `l "zekln
oi`"d gek jynp epnny
`l` ,"zekln"l "seq
oiprd yi envr "xzk"ay

"zekln" lyäðéça ék¦§¦¨
àéä óBñ-ïéàc äðBøçà©£¨§¥¦

óBñ-ïéàc úeëìî36,- ©§§¥
mb yi "xzk"ay ixd
ixdy ,"zekln" ly oiprd
ly dpexg`d dpigad
zekln" `id "seq oi`"

,"seq oi`cähnî "øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤¦©¨
.äìòîìdxitqdn ,dlrnl dhnln zexitqd z` mipenyk - §©§¨

dxitqd ,"zekln" z`xwp ,dpeilrd dxitql dpezgzd
day iptn z`fe - zexitqd x`y iabl "xzk" mya ,dpexg`d

zexitql xi`n dfe ,"xzk"d zpiga z`vnpdlrnly
df cvn `ed xen`d lk ,"xfeg xe`" ly ote`a "zekln"n

y gekd `hazn "zeliv`c zekln"ayz`ixa oipra "seq oi`" l
xac"e "yi" mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny ,"oi`n yi"
wx df ixd - mi`xapa eli`e .zewl`n (mzybxda) "cxtp

`haznygekdxyt` i` la` ,"oi`n yi" `exal "seq oi`" ly
jkl `exwlzelbzdixd mi`xapd oky ,"seq oi` xe`" ly

ixd df oi` - "yi" ze`ivnl mnvr miyibxnieliboi` xe`" ly
cvn mixvep xac ly ezin`ly ,owfd epax xiaqi oldl ;"seq

mdy mipipr mb "zekln"ielibitk ,"seq oi` xe`"e zewl` ly
zenypy ,"zekln"ny zenypd zeedzde zcila `ed xacdy
cvn yi ,`xap ly mevnva `a zewl`y itke ,zewl` ixd od

ly oiprd mb "zekln"ieliby ,"seq oi` xe`"e zewl`okldf
ici lry - ,zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" `xwp

ef dxitqdlbzpd wx `le) zenlera "seq oi` xe`"gekly
lirl xaqedy itky ,mi`xapd zeedzda `haznd "seq oi`"
ze`ivnl mnvr z` miyibxnd mi`xapa mlrd ly oipr df

.("yi"íb äîe37,äpnî ¯ úBîLpä úàéøa ék ,,"zekln"n - ©©¦§¦©©§¨¦¤¨
,äàéøaä íìBòa Bîöò-éðôa ãøôð øáãå Lé úBéäì`l - ¦§¥§¨¨¦§¨¦§¥©§§¨©§¦¨

ly zedn my ody ,"zeliv`"d mlera od zenypdy itk
zenypdy enk `l` ,"yi"l onvr zeyibxn `le zelha ,zewl`
xac"e "yi"l onvr zeyibxn od my ,"d`ixa"d mlera od

zewl` zekiynne zewl` ly oipr od df mr cgie ,"cxtp
,zenleraå,"zekln"n ze`a zenypy dn -íLa àø÷ð §¦§¨§¥
,"äãéì","seq oi`" ly cgein oeilr gekl jkl miwewfy - ¥¨

óeñ-íé úòéø÷ky -xdefa jk lr xne`38à÷ézòá"c ¦§¦©©¦§©¦¨
."àéìzielz xacdy - ©§¨

wzrp `edy "wizr"a
`ede ,zenlern lcape
,oky ."xzk"d zeinipt
"wizr" ixd mpyi "xzk"a
y`x - "jix`" ,"jix`"e
'wizr'e ,milv`pl xewne
ly dpexg`d dpigad -
lry myke ."seq oi`"
gek yxcp seqÎmi zrixw
,("seq oi`"n) "wizr" ly
,zenypd zcill mb jk
df dlawa xaecny itky

eze`Îmi zrixw ly oipr
gek jk lr mb yxcp ,seq

l wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl ."seq oi`" ly cgeinzcil
d oipr lr mb m`Îik ,"seq oi`" ly gek yxcp zenypdxeair

oi`" cr mipeilr zexe` miyxcp ,dcild iptly ,zenypd ly
."seqéðéîL ìL âeefî ,íéLãç 'æ ìk úBîLpä ìecb ìk íâå§©¨¦©§¨¨¢¨¦¦¦¤§¦¦

,çñt ìL éòéáL ãò úøöòdlawa aezky -39zxvr ipinyy £¤¤©§¦¦¤¤©
`id "zenypd zcil"e ,"zenyp ciledl" beeifde cegid `ed

,seqÎmi zrixw onfa ,gqt ly iriaya' ìecb Bîk àeä-øéòæ §¦§¥
ïétðà'àá÷eðå`"f" zexitqd -"zekln"e (zecn - oitp` xirf) ©§¦§§¨

zelcbzne ,mlrda ok iptl ody ,zeliv`cànà" ïèáa§¤¤¦¨
,"äàlò,zeliv`c "dpia" zeinipta -úBøBà éãé-ìò àeäL ¦¨¨¤©§¥

,"äàlò ànà"î íéðBéìò,"dpia"d zxitq -äìòîlîe ¤§¦¥¦¨¦¨¨¦§©§¨
da Laìúnä ,óBñ ïéà ãò äìòîìlecib myl - "dpia"a - §©§¨©¥©¦§©¥¨

("zekln"e "oitp` xirf") p"ef.äãéì éçøé 'æ Bà 'è ìk"p"ef" - ¨©§¥¥¨
`ni`"n "zeclep" zeliv`cd`lirmb jke ,zeliv`c "dpia" ,"

`ni`"ad`zzok mb `ed day zenypd leciby ,"zekln"a ,
."seqÎoi` xe`"n dkynde mipeilr zexe` ici lràeä äëëå§¨¨
.äàéøaä íìBòì íéëàìîe úBîLð úàéøáaok mb dfy - ¦§¦©§¨©§¨¦§¨©§¦¨

."zekln"a mikynpd ,"seq oi` xe`" cr ,mipeilr zexe` ici lr
xear wx `ly ,owfd epax xiaqi oldlzcilxeare zenypd

dxeairoiprd yxey xear mb m`Î ik ,mipeilr zexe` mikynp
zkyndl ok mb miwewf ,xeaird zeidl lkeiy ,xeair ly

.mipeilr zexe`L ätéhä LøLå øwéò ìk ,íâå,"zekln" - §©¨¦©§Ÿ¤©¦¨¤
,"ïétðà øéòf"î úøaòúîe úìa÷n,(zecn) -ïéçnî àeä §©¤¤¦§©¤¤¦§¥©§¦¦Ÿ¦

,"ànàå àaà"c,"dpia"e "dnkg" -âeeæ ìëáe"dnkg" ly - §©¨§¦¨§¨¦
,dcled ly oipr dfn jyneiy ,"dpia"eúëLîðdtihd - ¦§¤¤

"ànàå àaà"ì,"dpia"e "dnkg" -éøà"î÷ézò"å "ïétðà C §©¨§¦¨¥£¦©§¦§©¦
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ùã÷ä úøâà
'éçá éë íâå êìîì àìà øúë ïéà éë úåëìî øúë
'éöàã 'ìîä íâ ïëìå óåñ ïéàã 'ìî àéä ñ"àã äðåøçà
úåîùðä úàéøá éë íâ äîå äìòîì äèîî øúë àø÷ð
äàéøáä íìåòá ò"ôá ãøôð øáãå ùé úåéäì äðîî
àéìú à÷éúòáã ñ"é úòéø÷ë äãéì íùá àø÷ðå
ìù âååéæî íéùãç 'æ ìë úåîùðä ìåãéâ ìë íâå
ð"åæ ìåãéâ åîë àåä çñô ìù éòéáù ãò úøöò éðéîù
àîéàî íéðåéìò úåøåà é"ò àåäù äàìéò àîéà ïèáá
äá ùáìúîä óåñ ïéà ãò äìòîì äìòîìîå äàìéò
úåîùð úàéøáá àåä äëëå .äãéì éçøé 'æ åà 'è ìë
äôéèä ùøùå ø÷éò ìë íâå äàéøáä íìåòì íéëàìîå
ìëáå à"åàã ïéçåîî àåä à"æî úøáòúîå úìá÷îù
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.36:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ע"ב ריש קלא, ולקמן (בח"א). בפנ"ב מההג"ה ˘ËÈÏ"‡:37."להעיר ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ שעי"ז"
וההיכלות". כו' הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות בריאת כי - בהנ"ל סתירה שאין ביותר ב.38.יובן נב, לקו"ת 39.ח"ב ראה

וש"נ. ב. טז, צו



פה ixyz 'd iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ה' שישי יום
,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïáåé äæáå,`lw 'nr cr.ïî÷ìãëå

íìòäa ìkäL ÷ø ,óBñ ïéà ãò äìòîì äìòîlîe ,"ïéîBé¦¦§©§¨§©§¨©¥©¤©Ÿ§¤§¥
'àá÷ep'ä úãéì ãò ,ïéçîa,dlbn "zekln" -úBîLpä ©Ÿ¦©¥©©§¨©§¨

úBìëéääå íéëàìnäå§©©§¨¦§©¥¨
,àöîð .äàéøaä íìBòì§¨©§¦¨¦§¨
óBñ-ïéà øBà éelb eäfL¤¤¦¥
øeaòä éãé-ìò ,Lnî©¨©§¥¨¦

.äãläådkynd wx `l - §©¥¨
ngek,"seq oi`"d

"zekln" iciÎlr zkynpd
ly oipr mb m`Îik ,mi`xapd zeedzdaielib"seq oi` xe`"n

"zekln"y dn ixd ,zenypd zcile xeaird iciÎlr `ay
wx epi` - zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" z`xwp
dlbzn dciÎlry iptn

dgek"seq oi`"n
ly ote`a mi`xapa
zelbzd mb m`Îik ,mlrd
xe`"e zewl` ly ynn
itk zenlera "seq oi`
iciÎlr dyrp dfy

.zenyp

,ä"éåä íL ìL 'ä ¯ úeëìna úBönä úBéä ,ïáeé äæáe- ¨¤¨¡©¦§©©§¤¥£¨¨
ixd ,'ied my zeize`ae "zexitq" ly oipra od zeevndy itk
ef ixd - 'ied my zeize`ae ,"zekln"d zxitq ef "zexitq"a

,'ied my ly dpexg` 'd ze`däøBzäå"zexitq"a `idy itk - §©¨
,'ied my ly zeize`ae

`id"ïétðà øéòæ"a- ¦§¥©§¦
ze`d ,(zecn)ìL å"àå̈¤

íâä ,ä"éåä íL- ¥£¨¨£©
,zexnläìòîlLitk - ¤§©§¨

od dxeze zeevny
"xzk" zbixcnaéøà"aC §£¦

ïä úBönä "ïétðà©§¦©¦§¥
,"àzìbìâ"a- §ª§©§¨

lry siwnae "zlebleb"a
,oigend,"úéðeðáì"a- §©§¦

micqg) "oael" zpigaa
,("oitp` jix`" lyàéä¦

àúeâìt"ác "àçøà"ä̈¨§¨§¤©§¨
,"éøòNc"gxe`"d - §©£¥

zewlgzda yiy (jxcd)
,zexryd lyïéçøà â"éøúì àâltúîc613Îl miwlgznd - §¦§©§¨§©§©¨§¦

zekynde mikxc,"ïétðà øéòæ"aL àúéøBàcdxez ly - §©§¨¤¦§¥©§¦
"`zlbleb" zpigaa od zeevndy ixd ,"oitp` xirf"a xy`

,"dnkg" oigenn dlrnly ,siwneà÷ôðc äøBzä LøLå§Ÿ¤©¨§¨§¨
"äàlò äîëç"îwx `id - "dpeilr dnkg"n d`ay -d`a ¥¨§¨¦¨¨

,"d`lir dnkg"n dlrnl `ed dyxy la` ,"d`lir dnkg"n
éøà"c "äàîéúñ àçî"a àeä,"ïétðà C`gen" zpigaa - §Ÿ¨§¦¨¨©£¦©§¦

,"xzk"ay dnezq dnkg ,'oitp` jix`' ly "d`nizqeðéäå- §©§
dlrnly (dnezq) "d`nizq dnkg"a `id dxeza dpiga efi`

,dbydne lkyn ixnbl,úBönä éîòèc äîëçämdy - ©¨§¨§©£¥©¦§
,zeevnd inrh dlbi `ed giynd z`iaa wxe ,"mlrpe mezq"
itk ,ixd .dnezqd dnkgd ,"d`nizq dnkg" dlbzz f`y
xzei dpeilr dpigaa od zeevnd ,"xzk"a od zeevne dxezy
oigend oipr ,"d`nizq dnkg"a `id dxezy ,dxez xy`n
siwnae zlebleba ,"`zlbleb"a od zeevn eli`e ,"xzk"ay

itky xacd ,`eti` ,cvik .xzkay d`nizq dnkgn dlrnly
dxezd ,'ied my ly zeize`ae "zexitq"a od zeevne dxezy
ly dpexg` 'd ze` ,"zekln"a od zeevn) zeevnd on dlrnl
itke ,('ied my ly e"`e ze`d ,"`"f"a `id dxeze ,'ied my
od zeevne dxezy
od zeevnd ,"xzk"a
xzei dpeilr dpigaa
?dxezd oipr xy`n

:owfd epax uxznàlà¤¨
íúBçk àeäL¤©¨

,Ctäúnädny - ©¦§©¥
,oini cv `ed mzegay
minzeg eilry xaca ixd
oke ,l`ny cv `ed
dn mb oke ;jtidl
"rwey" ,mzega "hlea"y
,minzeg eilry xaca
zerewyd zeize`de
zehlea ze`vei mzegay
- minzeg eilry xaca
dlrnla ,"xzk"a ody itk zeevnd zbixcny ,o`k jk
zelylzyda zcxei ,xzei dpeilr dbixcna ,zelylzydn
dbixcna `id dxezd "xzk"ay ,dxezd oiprn dhnl zexitqd

.zeevn xy`n xzei dpezgz,"ïôBña ïúlçz õeòð"å- §¨§¦¨¨§¨
zeevnd myy ,"xzk"ay dpeilrd dbixcnde "dligz"dy
,zexitq ly dpexg`d dbixcnae seqa dverp ,zeyxyen

,"zekln"a,ïéàî Lé àøáì 'àeä-Ceøa óBñ-ïéà'ä çk àeäŸ©¨¥¨¦§Ÿ¥¥©¦
dpnny ,"zekln"d zxitqa ,lirl xkfpk ,epyi (xzk) df gek -

,"oi`n yi" ly zeedzdd ziyrp,ìeìòå äléò éãé-ìò àìå§Ÿ©§¥¦¨§¨
,úeàéöna ìèáe Búléòî ówî ìeìòä äéäiL"dlir"l - ¤¦§¤¤¨ª¨¥¦¨¨¥¦§¦

zilkze zpeek rvazzy xyt` i` efk zeedzd beqny ,ely
,d`ixadLiä äéäé ÷ø,ezybxda -î ãøôð øác,exewn - ©¦§¤©¥¨¨¦§¨¥

- nìk ìò Cìî àeä-Ceøa ìéöànä äéäiL éãëa ,úe÷ìà¡Ÿ¦§¥¤¦§¤©©£¦¨¤¤©¨
md mzybxday mi`xapd -,íéãøôpä,zewl`n -éãé-ìò ©¦§¨¦©§¥

,íäéìò äeöiL åéúBöî eîi÷iLdfÎiciÎlr `wecy - ¤§©§¦§¨¤§©¤£¥¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ãò äìòîì äìòîìîå é"òå à"àî à"åàì úëùîð âååéæ
'÷åðä úãéì ãò ïéçåîá íìòäá ìëäù ÷ø óåñ ïéà
àöîð .äàéøáä íìåòì úåìëéääå íéëàìîäå úåîùðä

.äãéìäå øåáéòä é"ò ùîî ñ"à øåà éåìéâ åäæù

äæáå
à"æá äøåúäå 'éåä íù ìù 'ä 'ìîá úåöîä úåéä ïáåé
ïä úåöîä à"àá äìòîìù íâä .'éåä íù ìù å"àå
éøòùã àúåâìôáã àçøåàä àéä úéðåðáìá àúìâìåâá
ùøùå à"æáù àúééøåàã ïéçøåà â"éøúì àâìôúîã
äîëçä åðééäå à"àã ñ"åîá àåä ò"çî à÷ôðã äøåúä
õåòðå êôäúîä íúåçë àåäù àìà úåöîä éîòèã
ïéàî ùé àåøáì ä"á ñ"àä çë àåä ïôåñá ïúìçú
åúìéòî ó÷åî ìåìòä äéäéù ìåìòå äìéò é"ò àìå
úå÷ìàî ãøôð øáã ùéä äéäé ÷ø úåàéöîá ìèáå
é"ò íéãøôðä ìë ìò êìî ä"á ìéöàîä äéäéù éãëá
äáùçîá äùòî óåñå íäéìò äåöéù åéúåöî åîéé÷éù
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ixyzפו 'e ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' קודש שבת יום
,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"åîë äðäå,262 'nr cr.íúåéçäì

`p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde oevxd mirvazn
mnvr miyibxnd mixac lr `wec `id "dkeln"e ,"jeln`

,micxtpkmde`a zewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha
zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lriciÎlre onmi`xap

`id mzeedzdy miinyb
,"zekln"d zxitqn

äNòî óBñ"åzeevnd - §©£¤
mixaca miniiwny

elr ,miinybäáLçîa©©£¨¨
."älçzdlrnl `idy - §¦¨

,daygnd "ziy`x"n mb
dbixcnae "dlgz"ay
ly xzei dpeilrd
dpeekd mpyi ,daygn
zeiyrn zeevnl oevxde
.miinyb mixaca zeyrpdéîìLeøéa eøîà ïëìå40úéìå" : §¨¥¨§©§©§¦§¥

ïBòîL éaøì déìoerny 'x xaeq `l m`d -áìeìì ÷éñônL ¥§©¦¦§¤©§¦§¨
,"'eëåyiy onfa devn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - §

lr jk dywn my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl
miwiqtn mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn
jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln
dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq `l m`d :inlyexia
jixv ixd jky ,dkeqe alel enk - dpnfa devn miiwl ick
wlgn ,oldl ,`l` ?rny z`ixw zevnl qgia mb zeidl
"oepiy" df ,oky .zeevnd x`y oial rny z`ixw oia inlyexia
ly oipr mdipy md rny z`ixwe dxezd cenil :"oepiy" dfe

'x dceny i`cea zeiyrn zeevnl qgia eli`e ,cenile oepiy
.dpnfa devn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny oerny

:epiax w"k ztqedznicw yi k"b dnvr dxezd oiprae"
."(clee 'ily znbeca) dneiw ielze dzlgzd odnc ,zevnd

ia oldl xne`e,inlyex
opgei iax xn`ìë"å§¨

¯ úBNòì àlL ãîBlä©¥¤Ÿ©£
BúéìL äëtäúpL Bì çðŸ©¤¦§©§¨¦§¨

,"'eëå åéðt ìòztqed - ©¨¨§
" :epiax w"kcle oi`e- "

,dligzkl clep did `le
oeyla ynzyn `eddf

dktdzpy el gepy ,`wec
eziilymzq xne` epi`e ,

,clep did `ly el gepy -
øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð àéìMä ék¦©¦§¨§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©
äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé íéòaøà ãò ãìeä©¨¨©©§¨¦¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨

íâä ,dLøLå äøBzä øwò ïä úBönä,zexnl -äåönäL ©¦§¥¦©©¨§¨§¨£©¤©¦§¨
å úéðôeb àéä,eli` -,äîëç àéä äøBzäxac `idy - ¦¨¦§©¨¦¨§¨

:epiax w"k ztqed ,ipgexzevnn 'nl dxez dnl k"`c w"le"
,"lirlckäfL ÷øod zeevnd -úeiðBöéçaozepeilr - ©¤¤§¦¦

,inipt oipra `l ,siwn oipra z`haznäæå`id dxez - §¤
,úeiîéðôa,zeevna zeige dnyp dqipkne -.ïn÷ìãëeitke - ¦§¦¦§¦§©¨

miiwl dvex epi`e dxez cnel `edy oeeik ixd .oldl xaqeiy
el did gep okle ,dxez ly yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn

.melk epnn x`yp `le zktdzn eziily eli`

âeefî ïë-Bîk ,äpäå,cegie --äàéøác 'àá÷eðå ïétðà-øéòæ' §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨
äiNò-äøéöéÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - §¦¨£¦¨
,diyrÎdxivieàøáð¦§§

íéàøápä ìk Léì ïéàî¥©¦§¥¨©¦§¨¦
,"d`ixa"d mler ly -

íéøöBpäåly mixevid - §©¨¦
,"dxivi"d mler

,íéNòpäåmixacd - §©©£¦
itk ,"diyr"d mleray
ixd ,lirl xaqedy

zeliv`c "zekln"e "`"f" ly beeifdne "zeliv`c zekln"n
mi`xap ,"d`ixa"d mler ly mik`lnde zenypd mieedzn
lr df ixd ,owfd epax xiaqdy itke ,"yi" ly oipr xak mdy
"`"f" beeife cegiae llka "zekln"a jynpd "seq oi`"d gek ici

yaeln "seq oi` xe`" ly "ew"dy df cvne ,hxta "zekln"e
ze`ivn ly zeedzdd mdn zeidl dleki df llbay ,zexitqa
beeife ceginy mb jk ,"yi"
"zekln"e "`"f"
zenlerd ly zexitqdn

d`ixaÎdxiviÎdiyr
ly mi`xapd mieedzn

zenlerdl`itke)
mby ,owfd epax mkqiy
zeyalzdd dpyi mda

,("seq oi` xe`" ly "ew"dn dx`d lyäîLpä øBà éãé-ìò©§¥©§¨¨
àéäL ,ïëBúaL,`id dnypd -øNòc íéìkäî ,úe÷ìà ¤§¨¤¦¡Ÿ¥©¥¦§¤¤

,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñzekln" ly milkd zxyr - §¦§©§©£¦
zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqa micxei "zeliv`c
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà
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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 :
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



פז ixyz 'e ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqd ly zewl`de dnypdíâå§©
dëBúadpyi ,"zeliv`c zekln"a -øBàc "åw"ä úøàä §¨¤¨©©©§
óBñ-ïéàzeidl dleki ,xe`nd oirn `edy "ew"d xe` cvny - ¥

,lirl xiaqdy itk ,"oi`n yi" ly zeedzddLaìîä©§ª¨
,"àñøt"ä ãò úeìéöàa©£¦©©©§¨
"zeliv`" oiay jqnde -
ly xe`dy ,"d`ixa"l
didi diyrÎdxiviÎd`ixa
xe`d xy`n zxg` zedn

."zeliv`" lyúøàäå§¤¨©
øéàî äéäL "åw"ä©©¤¨¨¥¦
úBøéôñ øNòc íéìka©¥¦§¤¤§¦

úeëìîc,"zeliv`" ly - §©§
,íänò "àñøt"ä ò÷ä©©©§¨¦¨¤

íäa øéàîemiyelya - ¥¦¨¤
zekln" ly milkd
dnyp miyrpd "zeliv`c

,diyrÎdxiviÎd`ixalúeìéöàa Bîk äiNò-äøéöé-äàéøáa¦§¦¨§¦¨£¦¨§©£¦
.Lnîoipr -df,zeliv`c milka xi`dy "ew"dn dx`dd ly ©¨

Îd`ixa"l "zeliv`" oia jqne `qxt dyrpy ixg` mb `ed
llka epi` diyrÎdxiviÎd`ixa ly xe`de ,"diyrÎdxivi
ly milkd miyelyy oeeik ,j` ,"zeliv`"ny xe`d zedn

"zeliv`c zekln"mirwea`l `qxtd ixg` mby ,`qxtd z`
md `l` ,zewl` `le `xap ly oipr ,ixnbl xg` oipr df didi
ÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe` md okl xy`e zewl` ly oipr
ixd ,(diyrÎdxiviÎd`ixa ly mi`xapd digne deednd) diyr

"ew"dn dx`dd mb jkmdayok mbzrweamzi` `qxtd z`
ÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe`a dxi`n "ew"d zx`d mbe

.diyrBîöòa "åw"ä íb ,ïëådxi`nd "ew"d zx`d wx `l - §¥©©©§©§
milka,zeliv`c,envra "ew"d mb `l`óBñå íeiña Laìîä©§ª¨§¦§

BlL øLiä éìâø óBñ àeäL ,"ïBîã÷ íãà"c ãBñé-ãBä-çöð¤©§§¨¨©§¤©§¥©Ÿ¤¤
ly -`'mcw,'oencúøàä äpä ,äiNòc úeëìîa íéîizñnä©¦§©§¦§©§©£¦¨¦¥¤¨©

íMî äøéàî "åw"äceqiÎcedÎgvpn -'oencw mc`'c, ©©§¦¨¦¨
-äøéöé-äàéøác úBøéôñ øNòc äîLpä øBàa úLaìúîe¦§©¤¤§©§¨¨§¤¤§¦¦§¦¨§¦¨

.úe÷ìà àeäL äiNò- `ed epipry ,'oencw mc`' `ed "w"`" £¦¨¤¡Ÿ
xcq lk z` dtiwne dkeza zxve`d dpey`xd daygnd
mihxtdne ,("zexecd lk seq cr hiane dtev") zelylzydd
xcq lk ly zeigd d`a efd dnecwd daygnay

eb dfae ,zelylzydd"milebir" - "milebir"e "xyei" mpyi `t
zelylzydd zebixcn lk lr siwnd ,"siwn" ly oipr `ed
;cgi mitwen "diyr"e "zeliv`"y ,dey ote`ae d`eeyda
ly oipr lka zeig ozepd ,inipt xe` ly oiprd `ed "xyei"e

d ilbx ixd ,oiprd zbixcnle zednl m`zda zelylzydxyei
ly`'mcwd dbixcna miniizqn 'oencdpexg`mler ly

zx`dy ,xne` `ed jk lre ."diyrc zekln" `idy ,"diyr"d
zeyalzdd cvn `l) "diyrc zekln" cr dxi`nd "ew"d
mc`) "w"`"a xi`nd "ew"d oipr m`Îik ,"zeliv`"c milka
dbixcna cr ,zelylzydd zebixcn lka z`vnp - (oencw
zekln" ly dpezgzd
d`ad "diyrc
dnecwd daygndn
df oipr ixd ,("w"`"c
xi`n "ew"dn ef dx`de
dnypd xe`a yalzne
ly zexitqd xyr ly
ÎdxiviÎd`ixa zenlerd
.zewl` `edy ,diyr

,äøàäc äøàäå- §¤¨¨§¤¨¨
,"ew"dnLôða úLaìúî¦§©¤¤§¤¤

úBøéôñ øNòc çeø©§¤¤§¦
,äiNò-äøéöé-äàéøác- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

,gex ytpa mb `l` ,dnypd xe`a wx `líéìkä ìëa íb óàå§©©§¨©¥¦
.íälLoi`y zexnl ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka ¤¨¤

dxi`n `l zeliv`c milkdn "ew"d zx`d cvny ,zewl` md
oipra yalzn epi`e xi`n epi` "zeliv`" oky ,dx`dd my
"zeliv`"n dlrnly envr "ew"d cvn j` ,zewl` eppi`y

' ly dnecwd daygnd cvn) zcxei`mcw"ew"d zx`d ('oenc
ÎdxiviÎd`ixa zexitq ly milka mb dx`dc dx`d ly ote`a

.diyr,äøàäc äøàäc äøàäåziyilyd dbixcnd xnelk - §¤¨¨§¤¨¨§¤¨¨
,dx`d lyíéàøápä ìëa àeä,"d`ixa"d mler ly - §¨©¦§¨¦

íéøöBðå,"dxivi"d mler ly -,íéNòðå,"diyr"d mler ly - §¨¦§©£¦
dpeekd ,dyrpe xvepe `xap lka dxi`n dfÎiciÎlry
dyrpe xvepe `xapd lry ,"w"`"c dnecwd daygnay
oiprd .dyrpe xvepe `xapd ly zeigd `id ef dpeeke ,milydl

y ,`ed "dx`dc dx`dc dx`d" lydx`dla` ,mvrd dppi`
dze` oiicr `idzednjk ,dx`dd d`a epnny oiprd ly

`id okl xy`e ,zewl` ly zedn oiicr `id "ew"d zx`dy
.zewl` `edy zexitqd ly dnypd xe`a wx zyalzndx`d

dx`dcoiicr `id j` ,zncewd dbixcnd ly zednd dpi` xak
zyalzn dx`dc dx`dd okly ,mcewd oiprd ly ze`ivnd
dpi` xaky ,diyrÎdxiviÎd`ixa zexitq ly gexe ytpa

oiicr df j` ,(zewl` `l df) zncewd zedndze`ivndly
df oi`y zexnly ,zexitq lye milk ly ipgex oipr ,oipr eze`

`l ok mb df ixd zewl`ze`ivn.`xap lydx`dc dx`d
dx`dc`l mb xak `idze`ivnd,zilpibixe`d dx`dd ly

lka zyalzn "ew"d ly dx`dc dx`dc dx`dd okly
.mi`xap ly ze`ivn mdy miyrpe mixvep ,mi`xapdBîk§

áeúkL41,íäa øLà ìëå íéniä" :,ziyr -äiçî äzàå ¤¨©©¦§¨£¤¨¤§©¨§©¤
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ùã÷ä úøâà
úøàäå àñøôä ãò 'éöàá ùáåìîä ñ"à øåàã å÷ä
àñøôä ò÷á 'ìîã ñ"éã íéìëá øéàî äéäù å÷ä
ïëå ùîî úåìéöàá åîë ò"éáá íäá øéàîå íäîò
àåäù ÷"àã é"äð óåñå íåéñá ùáåìîä åîöòá å÷ä íâ
äðä äéùòã 'ìîá íéîééúñîä åìù øùåéä éìâø óåñ
äîùðä øåàá úùáìúîå íùî äøéàî å÷ä úøàä
úùáìúî äøàäã äøàäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
íäìù íéìëä ìëá íâ óàå ò"éáã ñ"éã çåø ùôðá
íéøöåðå íéàøáðä ìëá àåä äøàäã äøàäã äøàäå
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ו.41. ט, נחמי'

ixyz 'e ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' קודש שבת יום
,`lw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ë"åîë äðäå,262 'nr cr.íúåéçäì

`p` epevxa dlr"y dn ,d`ixad ly dpeekde oevxd mirvazn
mnvr miyibxnd mixac lr `wec `id "dkeln"e ,"jeln`

,micxtpkmde`a zewl`l mi`xapd ly mlehia ,jlnl milha
zeyrpd zeiyrnd zeevnd oipr ici lriciÎlre onmi`xap

`id mzeedzdy miinyb
,"zekln"d zxitqn

äNòî óBñ"åzeevnd - §©£¤
mixaca miniiwny

elr ,miinybäáLçîa©©£¨¨
."älçzdlrnl `idy - §¦¨

,daygnd "ziy`x"n mb
dbixcnae "dlgz"ay
ly xzei dpeilrd
dpeekd mpyi ,daygn
zeiyrn zeevnl oevxde
.miinyb mixaca zeyrpdéîìLeøéa eøîà ïëìå40úéìå" : §¨¥¨§©§©§¦§¥

ïBòîL éaøì déìoerny 'x xaeq `l m`d -áìeìì ÷éñônL ¥§©¦¦§¤©§¦§¨
,"'eëåyiy onfa devn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny - §

lr jk dywn my inlyexia ,alel zevn meiwa enk ,dniiwl
miwiqtn mpi` ely "mixagd"e `edy ,oerny 'x xn`y dn
jk lr mil`ey ,rny z`ixwl `l mb dxezd ceniln
dxezd ceniln miwiqtny oerny 'x xaeq `l m`d :inlyexia
jixv ixd jky ,dkeqe alel enk - dpnfa devn miiwl ick
wlgn ,oldl ,`l` ?rny z`ixw zevnl qgia mb zeidl
"oepiy" df ,oky .zeevnd x`y oial rny z`ixw oia inlyexia
ly oipr mdipy md rny z`ixwe dxezd cenil :"oepiy" dfe

'x dceny i`cea zeiyrn zeevnl qgia eli`e ,cenile oepiy
.dpnfa devn miiwl ick dxezd ceniln miwiqtny oerny

:epiax w"k ztqedznicw yi k"b dnvr dxezd oiprae"
."(clee 'ily znbeca) dneiw ielze dzlgzd odnc ,zevnd

ia oldl xne`e,inlyex
opgei iax xn`ìë"å§¨

¯ úBNòì àlL ãîBlä©¥¤Ÿ©£
BúéìL äëtäúpL Bì çðŸ©¤¦§©§¨¦§¨

,"'eëå åéðt ìòztqed - ©¨¨§
" :epiax w"kcle oi`e- "

,dligzkl clep did `le
oeyla ynzyn `eddf

dktdzpy el gepy ,`wec
eziilymzq xne` epi`e ,

,clep did `ly el gepy -
øwò äúéä dcáì àéäå ,äthäî älçz äøöBð àéìMä ék¦©¦§¨§¨§¦¨¥©¦¨§¦§©¨¨§¨¦©
äëëå .ãìeä úøeö äìéçúäL íBé íéòaøà ãò ãìeä©¨¨©©§¨¦¤¦§¦¨©©¨¨§¨¨

íâä ,dLøLå äøBzä øwò ïä úBönä,zexnl -äåönäL ©¦§¥¦©©¨§¨§¨£©¤©¦§¨
å úéðôeb àéä,eli` -,äîëç àéä äøBzäxac `idy - ¦¨¦§©¨¦¨§¨

:epiax w"k ztqed ,ipgexzevnn 'nl dxez dnl k"`c w"le"
,"lirlckäfL ÷øod zeevnd -úeiðBöéçaozepeilr - ©¤¤§¦¦

,inipt oipra `l ,siwn oipra z`haznäæå`id dxez - §¤
,úeiîéðôa,zeevna zeige dnyp dqipkne -.ïn÷ìãëeitke - ¦§¦¦§¦§©¨

miiwl dvex epi`e dxez cnel `edy oeeik ixd .oldl xaqeiy
el did gep okle ,dxez ly yxeyde xwird ixd xqg ,zeevn

.melk epnn x`yp `le zktdzn eziily eli`

âeefî ïë-Bîk ,äpäå,cegie --äàéøác 'àá÷eðå ïétðà-øéòæ' §¦¥§¥¦¦§¥©§¦§§¨¦§¦¨
äiNò-äøéöéÎd`ixa zenlerd ly "zekln"e (zecn) "`"f" - §¦¨£¦¨
,diyrÎdxivieàøáð¦§§

íéàøápä ìk Léì ïéàî¥©¦§¥¨©¦§¨¦
,"d`ixa"d mler ly -

íéøöBpäåly mixevid - §©¨¦
,"dxivi"d mler

,íéNòpäåmixacd - §©©£¦
itk ,"diyr"d mleray
ixd ,lirl xaqedy

zeliv`c "zekln"e "`"f" ly beeifdne "zeliv`c zekln"n
mi`xap ,"d`ixa"d mler ly mik`lnde zenypd mieedzn
lr df ixd ,owfd epax xiaqdy itke ,"yi" ly oipr xak mdy
"`"f" beeife cegiae llka "zekln"a jynpd "seq oi`"d gek ici

yaeln "seq oi` xe`" ly "ew"dy df cvne ,hxta "zekln"e
ze`ivn ly zeedzdd mdn zeidl dleki df llbay ,zexitqa
beeife ceginy mb jk ,"yi"
"zekln"e "`"f"
zenlerd ly zexitqdn

d`ixaÎdxiviÎdiyr
ly mi`xapd mieedzn

zenlerdl`itke)
mby ,owfd epax mkqiy
zeyalzdd dpyi mda

,("seq oi` xe`" ly "ew"dn dx`d lyäîLpä øBà éãé-ìò©§¥©§¨¨
àéäL ,ïëBúaL,`id dnypd -øNòc íéìkäî ,úe÷ìà ¤§¨¤¦¡Ÿ¥©¥¦§¤¤

,úeìéöàc úeëìîc úBøéôñzekln" ly milkd zxyr - §¦§©§©£¦
zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitqa micxei "zeliv`c
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷éñôîù ù"øì äéì úéìå éîìùåøéá åøîà ïëìå äìçú
äëôäúðù åì çåð úåùòì àìù ãîåìä ìëå 'åëå áìåìì
äôéèäî äìçú äøöåð àéìùä éë 'åëå ô"ò åúééìù
äìéçúäù íåé 'î ãò ãìåä ø÷éò äúéä äãáì àéäå
äùøùå äøåúä ø÷éò ïä úåöîä äëëå .ãìåä úøåö
÷ø äîëç àéä äøåúäå úéðôåâ àéä äåöîäù íâä

.ïî÷ìãëå úåéîéðôá äæå úåéðåöéçá äæù

ë"åîë äðäå
íéàøáðä ìë ùéì ïéàî åàøáð ò"éáã ï"åæ âååéæî
àéäù ïëåúáù äîùðä øåà é"ò íéùòðäå íéøöåðäå
úøàä äëåúá íâå 'éöàã 'ìîã ñ"éã íéìëäî úå÷ìà

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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 :
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



ixyzפח 'e ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"ílk úàmleka ,"dz`"n ,"seq oi` xe`"n zeig zkynpy - ¤ª¨
dfy ,(mi`xapd lka)
dx`dc dx`dc dx`dd
,"seq oi` xe`"n "ew"d ly
lkl zeig zeidl zkynpd

.mi`xapdúàæ ìëå§¨Ÿ
úeèMtúä úðéçáa¦§¦©¦§©§

.íúBéçäì úeiçäzeyalzdd ote` oia lcad yi jkay - ©©§©£¨
xe`ae ,"zeliv`"a

ddnypÎd`ixa ly
gexe ytpae ,diyrÎdxivi

milkezexitq xyr ly
rÎdxiviÎd`ixacr ,diy

.mi`xapd lka
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ùã÷ä úøâà
äéçî äúàå íäá øùà ìëå íéîéä ù"îë íéùòðå
íúåéçäì úåéçä úåèùôúä úðéçáá úàæ ìëå íìåë úà

1

2

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה אלול, תשי"ח

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי' שו"ב

שלום וברכה! 

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מכ"ג אלול עם המצורף אליו, בו שואל דעתי אם מותר 

להתפלל בבית הכנסת שמשתמשים שם במיקראפאן בשבת ויום טוב.

הוא  טוב,  ויום  בשבת  במיקראפאן  שמוש  שהרי  כהאמור,  מבהיל  בענין  הספק  גדול  ולפלא 

חילול ימי השבת ויום טוב ובפרהסיא, ונוסף על זה, גם ע"ד לכבוש את המלכה עמי בבית, ז.א. בבית 

תפלה לנותן התורה ומצותי', אשר מצות שבת שקולה היא כנגד כל המצות, וכמרז"ל ירושלמי נדרים 

)ספ"ג(.

בהאמור  המחליטים  הגבאים  שהרי  זה,  ביהכ"נ  חברי  כל  בשם  נעשה  שבת  שחילול  וכיון 

הם באי כחם, יש מקום ספק לכל עניני תפלה וקריאת התורה אשר בו, ולא רק בחלקם הנמסר ע"י 

המיקראפאן, אלא גם שלפניהם ושלאחריהם.

והנה כל הנ"ל הוא משורת הדין דהלכות שבת, באם לא הי' כלל בזה ענין דחילול השם, אבל 

בשים לב גם לנקודה זו, הרי חמור הדבר פי כמה וכמה, ולדעתי פשוט בתכלית, שאפילו בראש השנה 

ויום הכפורים יש להתפלל ביחידות, אבל ח"ו בבית הכנסת האמור.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.



פט היום יום . . . 

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ

ל ְיהּוִדי. רּוְך־הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו'  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ ּבַ א"  ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו".  י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית־ָקָטן. ּלִ ִליְך: ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ ְלַתׁשְ
ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון"  ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. י־ִאם ַעל ַהּתַ ּכִ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ַמע"  ִריַאת־ׁשְ ַהּקְ ַער  "ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ ׁשֶ סּוִקים  ֵמַהּפְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ֵהם  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ רּוׁשֹו:  ּפֵ ֹכַח",  ּבְ א  "ָאּנָ אֹוְמִרים  ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ
ָבה, ֲאָבל ֵאין  ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ ם מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ ֵ ִני ִמּשׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ָנתֹו  ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז ּכַ רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ בֹות. ְוָהעֹוֵסק ּבְ אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ

ְרצּוָיה.

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ ׁשַ נּו:  ַרּבֵ לֹו  ר  ִסּפֵ תקס"ד  ֱאלּול  ּבֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ב  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ יִחידּות  ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . צ
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאלֶֹקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ָהיּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ל  ּכָ ֱאלִֹקים.  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ֱאלֶֹהיָך, 
יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ָאַמר,  יּפָאִלי  ֵמַאּנִ זּוְסָיא  ְמׁשּוָלם  ר'  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַהִהיא.  ִמּתֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִעם ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך. ש, ׁשִ

ֶלֶכת ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך.

ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ָ ֲאִריכּות ֲחִמּשׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ

ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ַהּנִ  – ב  ַהּלֵ ִמימּות  ּתְ ִהיא  ָנה  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ּוְבַיַחס  ִמימּות,  ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות 

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ

ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ְלֵיׁש.  ֵמַאִין  ֵאין־ֲערֹוְך  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַחּיּוָתּה הּוא  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ

ֱאלֶֹקיָך",  ֲהָוָי'  ֵאת  ִל"ְוָאַהְבּתָ  ִלי  ּכְ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ו, 
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ט  אלול כ"ט ראשון יום כוונה? צריכות מצוות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ ˙ÂÎÏ‰àìa ävî ìëà̈©©¨§Ÿ
.BúáBç éãé àöé ¯ ìëàì íéBb eäeñðàL ïBâk ,äðek©¨¨§¤£¨¦¤¡Ÿ¨¨§¥¨

משנה ' ה 'מגיד ה"ד)הקשה  פ"ב "שופר :(הל'

רבה  כדעת  פוסק כאן הרמב"ם  ב)לכאורה  כח, שמצוות(ר"ה

שופר  בהלכות  אך כוונה, צריכות  ה"ד)אינן כתב(פ"ב

וכן חובתו, ידי  יצא  לא  להתלמד שופר  בתקיעת  "המתעסק

חובתו ידי לצאת  שומע  נתכוון יצא . לא  המתעסק מן השומע 

ולא להוציאו התוקע  שנתכוון  או להוציאו, התוקע נתכוון  ולא 

שמצוה היינו, חובתו", ידי יצא  לא  - לצאת  השומע  נתכוון

כוונה ! צריכה 

אחרונים  כמה  לדעת  ועוד)והנה , כאן, משנה הרמב "ם(כסף

הנאת בהן  שאין  במצוות רק כוונה  צריכות שמצוות  סובר 

יש מצה  אכילת  אבל  כוונה, צריכה  שופר  תקיעת ולכן  הגוף ,

יצא , – זו באכילה לצאת התכוון שלא  ואף הגוף , הנאת בה 

זו " מאכילה  הגוף  נהנה  כרחו על סי'"שהרי א"ח אדה"ז (שו"ע

סכ"ח) .תעה

דעניא ' ב'אפרקסתא  קב)אך  סי' א"ח ביאר :(ח"ב

'התוקע ולכן כוונה , צריכות  אינן  מצוות הרמב "ם  לדעת

הל'לשיר' מ"מ ראה – מצוה לשם לא אך ראויה, תקיעה לתקוע (שמתכוון

שם) כיון שופר כי  מצוה , לשם  מתכוון  שאינו אף o`kיצא  oi`y

dpeekמי אבל  תקיעה , באותה  מצוה לחול מעכבת "אינה  כלל

תקיעתו `zxgשמכוון devnlלמצוה שמכוון  כמתעסק, ,

התינוקות עצמו)לחנך  את לחנך למצוה(או לו  עולה  תקיעתו  אין 

כלומר, dpeekאחרת ". i` כוונה אבל  מעכב , אינו  oiprlכלל
xg`שופר בתקיעת  "המתעסק הרמב "ם כתב ולכן  מעכבת,

cnlzdl."יצא לא 

לעצמו התוקע  להבין: צריך לשיר)ועדיין  צריך (תוקע אינו

השומע את  להוציא לכוון  צריך לאחר  התוקע  ומדוע כוונה ,

לצאת ? להתכוון צריך והשומע 

הזקן אדמו"ר  דברי פי על דעניא' ה 'אפרקסתא  ומבאר 

י"ח)ב 'תניא ' - בכל (פי"ז יש  אחד " בה' נפשם שורש  ש "מצד ,

האהבה המצוה , את  ובעשותו לה', מסותרת  אהבה  ישראל

המעשה  אל מצטרפת  וניעור')המסותרת  מינו את מין 'מצא .(בבחינת

ולכן הנפש , התגברות ידי על באה  זו  אהבה  והתעוררות 

עצמו, את שאוהב  כיון לעצמו , המצוה  את  עושה  כאשר

את להוציא כשבא  אבל מאליה . מתעוררת  המסותרת האהבה 

שורש מצד אחים  ישראל כל "נקראו  כי ה'ערבות ', מצד חבירו

אינה הפנימית  "הנקודה  כי כוונה  נדרשת  אחד", בה ' נפשם 

הנפש זה ידי  שעל ולהוציא  לצאת  כוונה  ידי  על רק מתעוררת 

שלמותו". על והערבות  מתקשרות  הנפשות  וממילא מתגברת 

ה'תש"פ  תשרי א' שני יום שופר  בקול מעילה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰,äìBò ìL øôBL ïëå§¥¨¤¨
:øîàz íàå .äìéòî ïéc ìB÷a ïéàL ,àöé ¯ ò÷z íàå ;ò÷úé àìŸ¦§©§¦¨©¨¨¤¥§¦§¦¨§¦Ÿ©

.eðzð úBðäì àì úBåöî ?ìBwä úòéîLa äðäð àìäå©£Ÿ¤¡¤¦§¦©©¦§Ÿ¥¨¦§
שהתוקע ביאר  מתחילה  תמוהים: הרמב "ם  דברי ולכאורה ,

ושוב מעילה, דין בקול  שאין  משום  יצא  עולה  של  בשופר 

ויש ניתנו. ליהנות  לאו  שמצוות  ותירץ  נהנה ! והרי הקשה:

בקול  שאין משום  הוא  שהטעם  הביאור לאחר  לתמוה :

אחר ? תירוץ  ותירץ  נהנה ' 'והרי שוב הקשה  מדוע מעילה ,

לומר : ויש 

בראש לכאורה : סותרות סוגיות  שתי  זה  בענין  מצינו

א)השנה  כי(כח, מעל לא  ערלה  של בשופר  שהתוקע  נאמר 

של  שאינו  שבקול מכך  ומשמע  ניתנו , ליהנות לא  מצוות

בפסחים אך מעילה . יש  א)מצוה  וריח (כו, מראה  "קול נאמר

ממש  בהם אין  כי מעילה " משום בהם  שם)אין  שאין(רש"י הרי  ,

כלל! בקול  מעילה

נגינה קול  שמיעת  אודות מדובר  שבפסחים  לחלק  ויש 

אלא עצמו הנגינה  מכלי ההנאה  אין  ובזה  מצוה, של שאינו

כלי ללא  מאליו, נשמע היה הקול  אם  וגם היוצא  מהקול

עצמו והקול ומאחר  נפגמת, השומע  הנאת  היתה  לא נגינה ,

מעילה . בכך  אין – ממש  בו אין 

אין כי  עצמו  לשופר  זקוק  השומע  שופר , קול  בשמיעת אך

ונמצא משופר, ולא  מאליו הנשמע בקול חובה ידי  יוצאים 

לא ואם  ממש , יש  שבו  עצמו מהשופר  גם היא  שההנאה 

מעילה . זו היתה  ניתנו " ליהנות  לאו  ש "מצוות 

"ואם כתב בתחילה  הרמב"ם : דברי גם  יבוארו זה ולפי 

הקול, מעצם  בהנאה  היינו מעילה ", דין  בקול שאין יצא , תקע

היינו הקול ?" בשמיעת נהנה  והלא  תאמר: "ואם  כתב  ושוב 

דין בקול "שאין  לומר  אין ובזה  המצוה , חובת ידי שיצא בכך

אין שבזה  ביאר  כך  ועל מהשופר גם  היא  ההנאה  כי מעילה"

ניתנו". ליהנות  לאו  "מצוות  כי מעילה 

(eteqa `k 'iq z"ey mi`eln ipa`)

ה'תש"פ  תשרי ב' שלישי יום התקיעות  בין דיבור

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ¯ÙÂ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéa øaãî Bðéàå§¥§©¥¥
óà ¯ ïäéðéa çñ íàå ; øãqä ìòL úBòé÷úì áMénL úBòé÷z§¦¤§ª¨¦§¦¤©©¥¤§¦¨¥¥¤©

.Cøáîe øæBç Bðéà ,øáòL ét ìò©¦¤¨©¥¥§¨¥

ברי"ף גם הובאה  זו א).דעה  יא, השנה הרי"ף והר"ן(ראש (על

הברכהשם) בין  רק  הפסקה  איסור  מצינו הרי כך : על תמה 

מותר במצוה , כבר  שהתחיל  לאחר אך המצוה, לתחילת 
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הברכה בין  רק  לדבר  אסור  הנהנין  שבברכת  כשם  לדבר ,

הסעודה . גמר  עד  לדבר  איסור  אין אך  האכילה  לתחילת 

לדבר שאין  והרמב "ם  הרי"ף כשיטת  נפסק  להלכה  אמנם

התקיעות  סיום לאחר  ס"ג).עד  תקצב סי' או"ח הדבר(שו"ע ובטעם 

לו אסור  מוסף , של  בתקיעות  גם  וחייב מאחר הט"ז: מבאר 

ואין עליהן , גם  תחול  שהברכה  כדי בדיבור, לפניהן להפסיק 

מעט, שאכל לאחר לדבר איסור שאין הנהנין לברכת  דומה  זה

סוכה במצות  וכן ולאכול, להמשיך  חיוב עליו שאין משום 

מעט, ואכל  בסוכה ' 'לישב בירך שכבר  לאחר  לדבר איסור  אין 

בסוכה . לשבת להמשיך חייב שאינו  משום

בתקיעות דווקא  הוא  המצוה עיקר  בתקיעות , מכך : ויתירה 

הברכות  סדר  על  הנעשות  ושופרות)שבמוסף , זכרונות (מלכיות

שלא כדי השטן  את  לבלבל  רק  הן  הראשונות  התקיעות ואילו 

שלא להקפיד יש  לכתחילה  ולכן שבתפילה . בתקיעות  יקטרג

כדי מוסף  שבתפילת  העיקריות התקיעות  אחרי עד  לדבר 

עליהן. גם  תחול שהברכה 

אחר באופן  מבאר הזקן  ס"ז)ואדמו "ר תקצב :(סי'

לאחר לדבר איסור אין אחת , מצוה  על הנעשית בברכה 

הברכה כאשר  אך חלה , כבר והברכה  מאחר  במצוה שהתחיל 

zecxtpפוטרת zeevn izyבפני מהן אחת  כל על לחול עליה 

את קוטע שהדיבור  משום  ביניהן , לדבר  אין ולכן עצמה 

בין לדבר  אסור זה  ומטעם  השניה . למצוה  הברכה שייכות 

עליו דיבר , ואם  נפרדות . מצוות  שהן ראש  ושל יד של תפילין 

ולברך. לחזור 

והתקיעות דמיושב  שהתקיעות אף  על תקיעות , ולגבי

מכל־מק אחת, מצוה  הן  מצוות "דמעומד כשתי  "נראין הן ום 

ומכל  מצוות . שתי  בין  כמו ביניהן לדבר  אסור לכתחילה  ולכן

שבעצם משום  ולברך, לשוב  צריך אינו ודיבר  עבר אם מקום ,

אחת . מצוה הן

ה'תש"פ  תשרי ג' רביעי יום הגזול  לולב

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ·ÏÂÏ ˙ÂÎÏ‰ïäL eðøîàL elà ìk̈¥¤¨©§¤¥
íBéa ìáà ;ãáìa ïBLàø áBè íBéa ¯ äáðâe ìæb éðtî ...ïéìeñt§¦¦§¥¨¥§¥¨§¦¦§©£¨§

.øLk ìkä ,íéîiä øàL íò éðL áBè¥¦¦§¨©¨¦©Ÿ¨¥
הגזול לולב  בדין  אמוראים  א):נחלקו  ל, רבי(סוכה לדעת 

בו יוצאים ואין בעבירה  הבאה מצוה משום  פסול הוא יוחנן 

שנאמר משום  פסול  הוא  שמואל ולדעת החג , ימי כל 

פסול mkl"ולקחתם הוא  זה  ולפי "לכם ־משלכם ". ודורשים  ,"

ראשון טוב  ביום  הראשון")רק  ביום לכם שהרמב "ם("ולקחתם וכיון  ,

סובר הוא הרי  בלבד, הראשון  ביום  הגזול  לולב  פוסל

גם פוסל הראב "ד אבל  'לכם'. משום  הוא  שהפסול כשמואל 

הבאה 'מצוה  משום  הוא  הפסול לדעתו כי הימים  בשאר

יוחנן כרבי משנה)בעבירה ', .(מגיד

התוספות  מתוך)וכתבו ד"ה שם אין(סוכה שמואל  שלדעת

זה פסול  כי  בעבירה , הבאה  מצוה  משום  פסול  הגזול לולב 

לולב נטילת  החג ימי  שבשאר  וכיון  דאורייתא , במצוות הוא 

לולב שמצות  במקדש  כן , ואם בגזול. גם  יוצא מדרבנן  היא 

שמואל  לדעת גם  – החג  ימי שבעת  כל  התורה מן  בו  נוהגת 

החג. ימי  כל פסול הגזול לולב 

שאר עם  שני  טוב  "ביום  שכתב  הרמב "ם מדברי אבל

משמע לגבולין , המקדש  בין  חילק ולא  כשר" הכל - הימים 

בעבירה ' הבאה  'מצוה  של פסול  אין דאורייתא במצוה שאף 

קלג) סי' תנינא ביהודה נודע משנה. והקשו(מגיד שם). שלכאורה(נוב"י

מזבח איסורי  בהלכות לדבריו  סתירה  ה"ט)זו  מביאין(פ"ה "אין

החדש ... מן ולא הטבל מן  לא ונסכים  idy`מנחות  iptn
d`pey d"awdy dxiara d`ad devn?"

ביהודה ' ה 'נודע  בן  הגר "ש  קלד):ומבאר  סי' (שם

הבאה מצוה  כמותו , סובר שהרמב "ם  שמואל לדעת  גם 

פעולת מכוח באה המצוה  כאשר  רק  זהו אך  פוסלת , בעבירה 

גם כי פסול, אינו הגזול לולב  החג ימי בשאר  ולכן העבירה 

ביום כן  שאין מה  שאלה , בתורת  ליטלו יכול הגזל ללא 

יכוין אם ורק שלו , שאינו  כיון פסול השאול  שלולב  הראשון

הבאה מצוה  זה  הרי  - שלו יהיה  ביאוש  ויקנהו לגוזלו

המצוה". לקיים  יכול  היה  לא  הגזל "בלתי כי בעבירה ,

ערוך' ס"ה)וב 'שלחן תרמט סי' שלולב(או"ח כרמב"ם  פסק

לא שמכל־מקום  אחרונים וכתבו  כשר , החג  ימי בשאר הגזול

ה '' ניאץ  ברך 'בוצע  כי עליו סקכ"ח)יברך שם הרמ"א(שעה"צ אך .

הבאה(שם) מצוה שהוא "לפי שפסול הראשונים  כדעת פסק

באו אם  שהרי גזל באיסור  המצוה  את  מקיים  כי בעבירה ,

הגזילה " את  להם להחזיר  חייב לתבוע , אדה"ז הבעלים  (שו"ע

ס"ד) .שם

ה'תש"פ  תשרי ד' חמישי יום מצוה? על לשלם צריך כמה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰ñðøtúnä éðò elôà£¦¨¦©¦§©§¥
,Bôúk ìòL úeñk øëBî Bà íéøçàî ìàBLå ,áiç ¯ ä÷ãvä ïî¦©§¨¨©¨§¥¥£¥¦¥§¤©§¥

ä" :øîàpL ,óñk ì÷Mä úéöçî ïúBðåàì ìcäå ,äaøé àì øéLò §¥©£¦©¤¤¤¤¤¤¡©¤¨¦Ÿ©§¤§©©Ÿ
."'Bâå èéòîé©§¦§

להבין: ויש 

יותר להוציא  צריך  אדם אין  שבתורה  מצות ־עשה  בכל

למצות למה כן  ואם  המצוה , קיום  לצורך מרכושו  מחמישית 

את למכור  ואפילו  רכושו כל  את  לתת  צריך השקל  מחיצת 

כסותו ?

לקיום  רק  כי  שביארו dyrויש  zevnלשלם צריך אין

על לעבור לא  כדי  אך מחומש , להוציאdyrzÎ`lיותר חייב 

נאמר השקל  מחצית  במצות  והרי  רכושו , כל את  אפילו

ירבה  לא hirni'העשיר  `l lcdeכן ואם  השקל', ממחצית 

צריך  ולכן  לאו, על עובר השקל  מחיצת  מנתינת  הממעיט 

רכושו כל את  כך על  פקודי)להוציא  ס"פ חמדה .(כלי

שביארו רז)ויש  סי' א, קדם מחצית(הררי מצות  שונה  כי ,
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ועל  נפשותיכם', על 'לכפר  שבאה  כיון המצוות  משאר  השקל 

אשר 'כל אלא  יוציא  כמה  הגבלה  אין האדם  לנפש  הנוגע דבר 

נפשו '. בעד יתן לאיש 

הזקן  אדמו"ר כתב  זה  ספ"ג)וכעין  התשובה שלמרות(אגרת

לתת הרוצה  לצדקה , ממונו מחמישית  יותר  לתת האיסור 

שהרי מחומש , יותר  גם  לתת  יכול נפשו לכפרת תשובה 

מחומש , יותר  אף מוציא היה  צרכיו ושאר  הגוף  רפואת  לצורך 

הגוף . מרפואת פחותה  הנפש  רפואת  תהא  ולא

יואב ' ז)וה'חלקת  סי' אונס צריך (דיני האדם  שבעצם  חידש 

ומה רכושו, כל זהו  אם  אף  שוויה  כפי מצוה  עבור  לתת

להוציא נדרש  כאשר  היינו  מחומש ' יותר  יבזבז  'אל  שאמרו 

המצוה  dieeynעבור  xzeiהמצוה עיקר שזהו בענייננו ולכן  .

מכך  נפטר  ואינו  המצוה  שווי זהו הרי השקל, מחצית  לתת

רכושו. כל זהו אם  אף 

ה'תש"פ  תשרי ה' שישי יום הגדול  הכהן מות לאחר חביתין מנחת

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÏ˜˘ ˙ÂÎÏ‰àìå ,únL ìBãb ïäkŸ¥¨¤¥§Ÿ
lä úîeøzî ïézáçä úà ïéáéø÷î ¯ åézçz øçà epî.äkL ¦©¥©§¨©§¦¦¤©£¦¦¦§©©¦§¨

יום בכל חביתין מנחת  להקריב  גדול כהן  על  מצות־עשה 

עם הערבים  בין ומחצה  שחר, של תמיד עם  בבקר  "מחצה 

הערבים " בין של הי"ח)תמיד פ"ג ומוספין תמידין הכהן(הל' מת  .

היתה מי  משל תנאים  נחלקו תחתיו , אחר מינו ולא  הגדול 

ולדברי ציבור , משל  אומר שמעון  רבי  קריבה : החביתין  מנחת 

יורשים  משל  יהודה ב).רבי נא, (מנחות

אחרונים  שם)והקשו  לח"מ :(כס"מ,

מתרומת באים  שהחביתין  שמעון כרבי הרמב"ם  פסק  כאן

ומוספין  תמידין  בהלכות  ואילו ציבור ), (משל (פ"ג הלשכה 

יהודה !הכ"ב) רבי כדעת  אותה , מביאים  היו שהיורשים כתב 

משנה ': ה 'לחם ותירץ 

בגמרא שם)מבואר התורה(מנחות מן שמעון , רבי  שלדעת 

חכמים שראו ולאחר  ציבור) (משל  הלשכה  מתרומת מביאים 

שראו וכיון מהיורשים. לגבותה תיקנו  דחוק הלשכה  שמצב

תורה דין  על להעמידה  חזרו  אותה , מביאים  אינם  שהיורשים

ציבור . משל שתבוא 

מהו א . פעמיים : נחלקו  יהודה  ורבי שמעון  רבי כן , ואם 

משל  שמעון  ולרבי  יורשים  משל יהודה  לרבי - התורה דין 

הרמב "ם  פסק ובזה  ומוספין)ציבור , תמידין תורה(בהל' שמדין 

חששו שמעון רבי לדעת - התקנה  לגבי  ב . מביאים . היורשים

על  והעמידוה וחזרו משלהם  יביאו לא היורשים  שמא  חכמים 

הרמב "ם סובר  ובזה חששו. לא  יהודה  רבי  ולדעת  תורה , דין 

הלשכה . מתרומת  שבאה כאן  כתב  ולכן שמעון, כרבי

נוסף אמתביאור  מג)(שפת סי' יצחק זכר שם. :מנחות

גדול  כהן "מת הרמב "ם : כתב ומוספין תמידין בהלכות 

בבוקר שיקריבו "קודם  כך: אחר  שכתב כפי (או ולאבשחרית 

הכהן שחיוב  וכוונתו  היורשין ", מביאין  אחר")... כהן מינו

עליו חל  יום  (וכל  היום  לאותו  הוא  המנחה  את  להביא  הגדול 

נכסיו נשתעבדו החיוב עליו חל  שכבר  וכיון מחדש ), החיוב

להביאה . יורשיו חייבים  תחתיו אחר  מינו  ולא  מת  ואם לכך,

בהבאת הכהן נתחייב  לא  שעדיין  מכן שלאחר  בימים  אבל 

משל  באה  היא  אלא יורשיו את  לחייב  מקום  אין המנחה 

עליו חל לא  וכבר  - הכהן  מת  שאם כאן  שכתב  וזהו  ציבור .

הלשכה . מתרומת  תבוא – המנחה  הבאת  חיוב 

ה'תש"פ  תשרי ו' קודש שבת ימים? שני הכפורים יום עושים אין מדוע

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘„ÂÁ‰ ˘Â„È˜ ˙ÂÎÏ‰äúéäLk§¤¨§¨
...ìàøNé õøà éða eéä ¯ äiàøä ìò ïéòáB÷ ïäå ,úîi÷ ïéøãäðñ©§¤§¦©¤¤§¥§¦©¨§¦¨¨§¥¤¤¦§¨¥
úB÷Bçøä úBîB÷nä øàLe ;ãáìa ãçà íBé íéáBè íéîé ïéNBò¦¨¦¦¤¨¦§©§¨©§¨§
,÷ôqî íéîé éðL ïéNBò eéä ,ïäéìà ïéòébî éøLz éçeìL ïéàL¤¥§¥¦§¥©¦¦£¥¤¨¦§¥¨¦¦¨¥
.Lãçä úà ìàøNé õøà éða Ba eòáwL íBé ïéòãBé eéä àlL éôì§¦¤Ÿ¨§¦¤¨§§¥¤¤¦§¨¥¤©Ÿ¤

זרוע' רפא)ה 'אור סו"ס הכפורים יום מ'ירושלמי'(הל' (חלה הביא 

ה"א) שניפ"א הכיפורים  יום  את  לעשות  תיקנו  לא  שחכמים

כי דין , בית  שלוחי אליהם הגיעו  שלא  במקומות  גם  ימים

היו דין בית  אילו כלומר, מתעצלין ". דין  בית  שאין "חזקה

כדי לגולה  שלוחים  שולחים  היו  אלול, חודש  את  מעברים 

כך על  שם)להודיע  משה של (פני תענית  מוסיף: זרוע ' וה 'אור  .

לעשות חכמים  תיקנו  לא  ולכן נפשות , סכנת  היא  ימים  שני 

ימים . שני הכיפורים יום 

צדק ' ה 'צמח סב)וכתב סו"ס או"ח טעם(שו"ת לפי  :

ימים שני שיתענו תיקנו  לא מדוע מוסבר  לא  ה 'ירושלמי '

להגיע יכולים  השלוחים  שאין ביותר  המרוחקים במקומות 

ימי שני תיקנו שלא  הביאור  את זרוע ' ה 'אור  הוסיף  ולכן שם ,

הסכנה . מפני תענית 

ופלתי ' ה'כרתי הספק):והקשה  בית קי, לקיש(סי' ריש  לדעת 

א) עד, התורה(יומא מן  מותר שיעור' מדרבנן)ש 'חצי  הוא (והאיסור

מהשיעור פחות לאכול  אפשר  הרי  ימים , שני  תיקנו לא מדוע 

סכנה ? לידי  לבוא מבלי התורה מן  עינוי מצות ויקיימו

ביהודה ' נז)וה 'נודע סי' יו"ד אם(קמא, אף  להקשות : הוסיף 

איסור גזרו  לא  מדוע  סכנה , חשש  משום  תענית  תיקנו לא 

סכנה ? בה  שאין מלאכה 

וביאר :

את עיברו שמא  לחשוש  אין התורה  מן תשרי , במועדי

לא שחכמים  אלא  מעובר אינו  השנים ברוב  כי  אלול, חודש 

ימים . שני  אותם  לעשות חייבו  ולכן המועדים  בין לחלק  רצו 

הנהגה לתקן  יכלו  לא סכנה  חשש  שבגלל הכפורים  ביום  אבל 

לחצאין, לתקן  רצו לא  טובים, ימים  בשאר  כמו  יום ־טוב של

מכשיעור . פחות  אכילה  ולהתיר מלאכה לאסור היינו 

שני כיפור  יום  עושים  היו שרבותיו  מסיים  זרוע' וה 'אור 

רבותי וראיתי "הואיל - כך יעשה מישהו אם  ולכן, ימים.

אומר אני בי, אדם לימלך בא  ואם  בידו, אמחה  לא  שעושין

לעשות". שלא 
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyixyz 'eÎh"ryz lel` h"k -t"yz

ה'תשע"ט  אלול כ"ט ראשון יום

-mipnfxtq
dSnE ung zFkld¦§¨¥©¨

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ושאין 1) מחמיצין שהן המינין החמץ, דיני בו נתבארו

לעשותו, שאסור ומה המחמיצין. והמשקין מחמיצין.
פסח, פת ללוש ראוי וכיצד ממנו. שמותר ומה חמץ, מחשש
שנשתמשו  הכלים, הכשר דיני נתבארו ובסופו בזה. וכיוצא

בזה. וכיוצא חמץ, בהן

.‡ÈÈÓ ˙LÓÁ ‡l‡ ,ÁÒta ıÓÁ ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒ»≈«∆«∆»¬≈∆ƒ≈
Ô‚„„·Ïa2‰hÁ‰ Ô‰L ,ÌÈhÁ ÈÈÓ ÈL Ì‰Â , »»ƒ¿»¿≈¿≈ƒ≈ƒƒ∆≈«ƒ»

‰¯BÚN‰ Ô‰L ,ÌÈ¯BÚN‰ ÈÈÓ ‰LÏLe ,˙Óqk‰Â¿«À∆∆¿»ƒ≈«¿ƒ∆≈«¿»
Ê¯‡ ÔB‚k ,˙BiËw‰ Ï·‡ .ÔBtM‰Â ÏÚeLŒ˙ÏaLÂ¿ƒ…∆»¿«ƒ¬»«ƒ¿ƒ¿…∆
ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈL„ÚÂ ÌÈÏBÙe ÔÁ„Â¿…«ƒ«¬»ƒ¿«≈»∆≈»∆ƒ
B· ‡ˆBiÎÂ Ê¯‡ ÁÓ˜ LÏ elÙ‡ ‡l‡ ;ıÓÁ»≈∆»¬ƒ»∆«…∆¿«≈

ÔÈÁ˙B¯a3˜ˆa BÓk Át˙pL „Ú ÌÈ„‚·a e‰qÎÂ , ¿¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«¿»≈
‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ıÈÓÁ‰L4ıenÁ ‰Ê ÔÈ‡L , ∆∆¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒ»∆≈∆ƒ
.ÔBÁ¯Ò ‡l‡∆»ƒ¿

א').2) עמוד ל"ה דף פסחים את 3)(מסכת שממהרים
רתחו  שאם יפה, המים רתחו שלא ובאופן החימוץ, תהליך
י"ז). והלכה ג' הלכה להלן (ראה כלל מחמיצים אינם יפה

נתערבו 4) שמא חומרא, בזה נוהגים יש אבל הדין. מן
טוחנים  שלפעמים ועוד הקטניות. בתוך הדגן מיני מחמשת
המינים  חמשת בקמח זה קמח להחליף ויבואו לקמח אותם

תנ"ג). סימן (הרמ"א

.·˙LÓÁ5˙B¯Ù ÈÓa ÔLÏ Ì‡ ,el‡ Ô‚„ ÈÈÓ ¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ»»¿≈≈
È„ÈÏ ÔÈ‡a ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ - ÌÈÓ ÌeL ‡Ïa „·Ïaƒ¿«¿…«ƒ¿»≈»ƒƒ≈
Át˙pL „Ú ÌBi‰ Ïk ÔÁÈp‰ elÙ‡ ‡l‡ .ıenÁƒ∆»¬ƒƒƒ»»««∆ƒ¿«

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ - ˜ˆa‰6‡L ,ÔÈˆÈÓÁÓ ˙B¯Ù ÈÓ ÔÈ «»≈À»«¬ƒ»∆≈≈≈«¿ƒƒ
·ÏÁÂ ,ÔÈÈ ÔB‚k :Ô‰ ˙B¯Ù ÈÓe .ÔÈÁÈ¯ÒÓ ‡l‡7 ∆»«¿ƒƒ≈≈≈¿«ƒ¿»»

L·„e8ÏÎÂ ÌÈBn¯ŒÈÓe ÌÈÁet˙ŒÈÓe ˙ÈÊŒÔÓLÂ ¿«¿∆∆«ƒ≈«ƒ≈ƒƒ¿»
,‡e‰Â .ÔÈ˜LÓe ÌÈÓLe ˙BÈÈ ¯‡MÓ Ô‰· ‡ˆBik«≈»∆ƒ¿»≈¿»ƒ«¿ƒ¿
·¯Ú˙ Ì‡Â .ÌÏBÚa ÌÈÓ ÌeL Ô‰a ·¯Ú˙È ‡lL∆…ƒ¿»≈»∆«ƒ»»¿ƒƒ¿»≈

ÔÈˆÈÓÁÓ el‡ È¯‰ ,‡e‰LŒÏk ÌÈÓ Ô‰a9. »∆«ƒ»∆¬≈≈«¿ƒƒ

אֿב).5) עמודים ל"ה דף פסחים עצמו 6)(מסכת הרמב"ם
בשם  רוקח (מעשה כרת" עליו חייבין "אין ידו בכתב תיקן
וכן  וויניציאה רומא בדפוסי הוא וכן הרמב"ם) בן הר"א
חייבים  שאין פי על אף זה ולפי מוגה. בספר הרמ"ך מצא
היתה  הראב"ד ולפני רוקח). (מעשה איסור בו יש כרת עליו
שאינו  שאע"פ וכתב עליו השיג ולפיכך שלפנינו הנוסחא
דף  במנחות (וראה ואסור נוקשה חמץ הוא הרי גמור חמץ

א'). עמוד חלב.7)נ"ד של שהן במצות סימן כשעשה
(פרק  בבשר לאכלם יבוא שמא באכילה אסורות כן לא שאם

כ"ב). הלכה אסורות מאכלות מהלכות דבש 8)ט' בין

(הגמי"י). דבורים דבש ובין בברייתא 9)תמרים הוא כן
כ'). הלכה להלן וראה א' עמוד ל"ו דף פסחים (מסכת

.‚ÌÈÓa ÌÈhÁ ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡10‡ÏÂ ,˙BÙÈ¯ ÔB‚k , ≈¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
;¯eÓb ıÓÁ ‰Ê È¯‰ - ÏMa Ì‡Â .˙B·È·Ï ÔB‚k ,ÁÓ∆̃«¿¿ƒ¿ƒƒ≈¬≈∆»≈»

eÚwa˙iL ,‡e‰Â11ÔÈÏB˜ ÔÈ‡ .ÏÈL·za12˜ˆa‰ ˙‡13 ¿∆ƒ¿«¿««¿ƒ≈ƒ∆«»≈
˙t‰ ˙‡ ÔÈÏM·Ó Ï·‡ ;˙·Án‰ ÏÚ ÔÓLa14˙‡Â ¿∆∆«««¬«¬»¿«¿ƒ∆««¿∆

ÈeÏw‰ ÁÓw‰15CkŒ¯Á‡Â ,‰a¯‰ ÌÈn‰ ÁÈz¯‰ Ì‡Â . «∆««»¿ƒƒ¿ƒ«««ƒ«¿≈¿««»
‡e‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓw‰ ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ƒ¿ƒ¿»«∆«¬≈∆À»ƒ¿≈∆

ıÈÓÁiL Ì„˜ „iÓ ÏMa˙Ó16e‚‰ ¯·Îe .17¯ÚLa ƒ¿«≈ƒ»…∆∆«¿ƒ¿»»¬¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,‰Ê ¯·c ¯Ò‡Ï ·¯Ún‰ ÏÎ·e „¯ÙÒ·eƒ¿»«¿»««¬»∆¡…»»∆¿≈»∆»…

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÌÈn‰ ÁÈz¯È18. «¿ƒ«««ƒ»∆»∆

(להלן 10) להחמיץ נותנים אינם רותחים שמים פי על שאף
מסכת  (רש"י מחמיץ הוא פושרין שהמים בעוד – בסמוך)

ב'). עמוד ל"ט דף עמוד 11)פסחים מ' דף פסחים (מסכת
כשמואל. שלא 12)א') בצק לקלות וכרמל. קלי מלשון

מחבת. על בשמן יחמיץ 13)נחמץ ועכשיו במים. שנילוש
מים  עם פירות שמי בשמן, אותו שקולים פי על אף

למעלה. שכתב כמו –14)מחמיצים, שנאפה שאחרי
ל"ט  דף פסחים (מסכת מחמיץ אינו במים שורהו אפילו

ב'). לאכילה.15)עמוד כבר וראוי האש על שקלוהו
ובגמרא)16) במשנה ב' עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת

חימוץ. לידי מביאה אינה ברותחים) נתינה =) שחליטה
המתיבתא.17) בשם ברי"ף הוא כן 18)כן עשה [ואם

– לכתחילה אלא אסרו שלא שמותר, אומרים יש בדיעבד
כ"א]. עמוד מלונדריש לר"א זרעים פסקי

.„¯zÓ19˜ˆa ÔÎÂ .˙B¯Ù ÈÓa ÁÓw‰ B‡ Ô‚c‰ ÏM·Ï À»¿«≈«»»«∆«¿≈≈¿≈»≈
e‰Ï˜ B‡ ˙B¯Ù ÈÓa BÏMa Ì‡ - ˙B¯Ù ÈÓa BLlL∆»¿≈≈ƒƒ¿¿≈≈»»
ÔÈ‡ ˙B¯Ù ÈnL ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,ÔÓMa ˙·Án‰ ÏÚ«««¬««∆∆¬≈∆À»∆≈≈≈»

.ÔÈˆÈÓÁÓ«¿ƒƒ

שילא:19) ר' דבי "אמרי ב'): עמוד ל"א דף פסחים (מסכת
העשוי  קמח (מאכל שרי" ומילחא במישחא דעביה ותיקא
ואף  (רי"ף). מחמיצים אינם פירות שמי מותר) ומלח בשמן
יש  כרת חיוב שאין שאע"פ ב' בהלכה למעלה הנוסחא לפי
גזרה  אסרו, לא ברותחים חליטה גם שיש כאן – איסור בזה
חיוב  כאן שאין כיון ג') הלכה (למעלה יפה ירתיח לא שמא

כרת.

.‰ÏÓ¯k20- B˙B‡ ÔÈÁBËÂ ¯e‡a B˙B‡ ÔÈ·‰·‰nL «¿∆∆¿«¿¬ƒ»¿¬ƒ
Ó ÔÈ‡‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,ÌÈÓa BlL ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈÏM· ≈¿«¿ƒ∆«∆«∆¿«ƒ∆»…ƒ¿»

ÔÎÂ .B˙B‡ ÔÈÏM·nLk ıÈÓÁÓ ‡ˆÓÂ ,‰ÙÈ ¯e‡a»»∆¿ƒ¿»«¿ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈
ÔÈÏÏBnLk21Ô‰a ÔÈÏM·Ó ÔÈ‡ ,˙BL„Á‰ ˙B¯„w‰ ¿∆¿ƒ«¿≈«¬»≈¿«¿ƒ»∆

‰ÈeÙ‡ ‰vÓ ‡l‡22ÁÓ˜ Ï·‡ ,d˙B‡ eÁËÂ e¯ÊÁL ∆»«»¬»∆»¿¿»¬»¬»∆«
.ıenÁ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ‰ÙÈ e‰Ï˜ ‡Ï ‡nL ,¯eÒ‡ - ÈÏ»̃ƒ»∆»…»»»∆¿»ƒ≈ƒ

כך 20) כל קלויים אינם אבל באש, אותן שמעבירין שבלים
מנוח. רבינו בפירוש ועיין שם). פסחים היו 21)(מסכת
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כדי  חדשות בקדירות אותם ומבשלים ומים קמח נותנים
דף  פסחים מסכת – משנה לחם ועיין מנוח, (רבינו לחזקן

ב'). עמוד שרי 22)מ' פפא "רב שם): פסחים (מסכת
התיר  פפא שרב רבינו ומפרשה בתסיסי" קדירה לממחה

כנ"ל. אסור, בקמח אבל אפויה, במצה קדירה למלול

.ÂÔÈÏÏBa ÔÈ‡23ÈtÓ ,ÁÒta ÌÈÓa ÔÈ¯BÚN‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«ƒ«∆«ƒ¿≈
ÏÏa Ì‡Â .‰¯‰Óa ÔÈˆÈÓÁÓe ÔÈÙ¯ Ô‰L24eÙ¯ Ì‡ - ∆≈»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ»

·Èa‰ ÈtŒÏÚ ÔÁÈp‰ Ì‡L È„k25ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ¿≈∆ƒƒƒ»«ƒ«ƒ∆ƒ»»
eÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â ;ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - eÚwa˙È ,˙BlÁ‰««ƒ¿«¿¬≈≈¬ƒ¿ƒ…ƒƒ

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰Ê ÔBÈÙ¯Ï¿ƒ¿∆¬≈≈À»ƒ

א').23) עמוד מ' דף פסחים חסדא 24)(מסכת כרב (שם)
עוקבא. מר שם.25)בשם חננאל רבינו בפירוש הוא כן

שם). (תוספות מנוקב כלי והוא

.ÊÌÈhÁ‰26,ÔaÒ ¯ÈÒ‰Ï È„k ÌÈÓa Ô˙B‡ ÏÏ·Ï ¯zÓ «ƒƒÀ»ƒ¿…»¿«ƒ¿≈¿»ƒÀ»
¯·Îe .˙Ïq‰ ÔÈÁBhL C¯„k „iÓ Ì˙B‡ ÔÈÁBËÂ¿¬ƒ»ƒ»¿∆∆∆¬ƒ«…∆¿»
È¯Ú·e „¯ÙÒ·e È·v‰ ı¯‡·e ¯ÚLa Ï‡¯NÈ Ïk e‚‰»¬»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«¿»≈
‡nL ‰¯Êb ,ÌÈÓa ÌÈhÁ‰ eÏÏ·È ‡lL ,·¯Ún‰««¬»∆…ƒ¿¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈»∆»

eˆÈÓÁÈÂ e‰LÈ27. ƒ¿¿«¿ƒ

שעורים 26) כמו להחמיץ ממהרים ואינם קשים יותר שהם
שם). פסחים שאין 27)(מסכת מפני היא הגאונים תקנת

שם  בגמרא וגם יחמיץ. שלא באופן ללתות בקיאים אנו
דשרירי  חיטים אפילו שמים) וירא (חסיד נפש "בעל אמרו:

במים). יבלול (לא ילתות" לא קשים) (שהם

.Á:ÌÈhÁ B‡ ÌÈ¯BÚN B· e‡ˆÓÂ ÏMa˙pL ÏÈL·z«¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿¿¿ƒƒƒ
eÚwa˙ Ì‡28È¯‰L ,¯eÒ‡ ÏÈL·z‰ Ïk È¯‰ - ƒƒ¿«¿¬≈»««¿ƒ»∆¬≈

Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - eÚwa˙ ‡Ï Ì‡Â ;ıÓÁ‰ Ba ·¯Ú˙ƒ¿»≈∆»≈¿ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ»
Ù¯BNÂÔ29Ô‚c‰ ÔÈ‡L ,ÏÈL·z‰ ¯‡L ÔÈÏÎB‡Â , ¿¿»¿¿ƒ¿»««¿ƒ∆≈«»»

‡l‡ BÈ‡Â ,‰¯Bz ÏL ¯eÓb ıÓÁ Úwa˙ ‡ÏÂ ÏÏ·pL∆ƒ¿«¿…ƒ¿««»≈»∆»¿≈∆»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

מניחין 28) היו שאם עד נשרו שאם ו' בהלכה שכתבנו שזה
אסורים, ממש, נתבקעו לא אפילו מתבקעין היו הביב פי על
כיון  בתבשיל, אבל בעינם, חטים אותם לאכול אלא אינו זה
אסרו  לא מדרבנן, אלא אינו במשהו חמץ תערובת שאיסור

משנה). (מגיד ממש בנתבקעו ממש.29)אלא חמץ כמו

.ËÌeMÓ30,"˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ƒ∆∆¡«¿«¿∆∆««
ıenÁ „ˆ ÏkÓ d˙B‡ e¯ÓLÂ ‰vna e¯‰f‰ - ¯ÓBÏk¿«ƒ»¬««»¿ƒ¿»ƒ»«ƒ
Ô‚ca ¯‰fÏ Ì„‡ CÈ¯ˆ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ CÎÈÙÏ -¿ƒ»»¿¬»ƒ»ƒ»»ƒ»≈«»»
¯Á‡ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ‡B·È ‡lL ,ÁÒta epnÓ ÏÎB‡L∆≈ƒ∆«∆«∆…»»»«ƒ««

¯ˆ˜pL31Ô‚c .ıenÁ ÌeL Ba ‰È‰È ‡lL „Ú ,32 ∆ƒ¿««∆…ƒ¿∆ƒ»»
¯eÒ‡L ÌLk - ÌÈÓ ÂÈÏÚ ÏÙpL B‡ ¯‰pa ÚaËpL∆ƒ¿««»»∆»«»»«ƒ¿≈∆»

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ Ck ,BÏÎ‡Ï33Ï‡¯NÈÏ B¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿»¿»»¿«¿∆»¿¿ƒ¿»≈
BÚÈ„BÓe34B¯ÎBÓ Ì‡Â .ÁÒt‰ Ì„˜ epÏÎ‡iL È„k , ƒ¿≈∆…¿∆…∆«»«¿ƒ¿

ËÚÓ ¯ÎBÓ - ÁÒt‰ Ì„˜ È¯ÎÏ35,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿»¿ƒ…∆«∆«≈¿«¿»∆»¿∆»
ep¯kÓÈÂ È¯Îp‰ ¯ÊÁÈ ‡nL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰ÏÎiL È„k¿≈∆ƒ¿∆…∆«∆«∆»«¬…«»¿ƒ¿ƒ¿¿∆

.Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈

מכאן 30) שהרי ט' הלכה מתחילה שכאן להיות צריך כן
חדש). פרי בשם וקובץ רוקח (מעשה חדש ענין מתחיל
"לפיכך  לפני להלן ט' הלכה מתחילה אחרים ובדפוסים

להם 31)אמרו". "אמר א'): עמוד מ' דף פסחים (מסכת
מהרטבתם  להזהר בגורן העמרים המהפכים לאלה רבא
מצה  לו אין שאם י"ג, הלכה ח' פרק להלן וראה במים.
שאינה  ממצה סעודתו כל אוכל כזית, אלא משומרת
לפני  אבל לבסוף. המשומרת מן כזית ואוכל משומרת

להזהר. צריך אין עמוד 32)הקצירה מ' דף פסחים (מסכת
חימוץ.33)ב'). לידי מביאתן בלי 34)שהרטיבות אבל

עדיין  שהחטים לפסח, יקיימנו שמא מחשש אסור, הודעה
שמא  הוא ספק וכאן לקיימן, מותר ובלתיתה נבקעו לא

ברורה). (משנה בגמרא:35)נתבקעו שם לפנינו
מעט  מעט (ימכרם לישראל" קבא קבא "ליזבנינהו
(מגיד  "לישראל" גרס לא שהרמב"ם ונראה לישראל).

משנה).

.ÈÛÏc ÂÈÏÚ ÏÙpL Ô‚c36‰tË „¯BË ‡e‰L ÔÓÊ Ïk - »»∆»«»»∆∆»¿«∆≈ƒ»
È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡ ,‰tË ¯Á‡««ƒ»¬ƒ»«À≈»ƒ≈

ıenÁ37¯eÚMk ‰‰zL Ì‡ - ˜ÒtiLk Ï·‡ .38È¯‰ , ƒ¬»¿∆ƒ»≈ƒƒ¿«»«ƒ¬≈
.¯eÒ‡ ‰Ê∆»

על 36) זה דין נאמר ושם ב') עמוד ל"ט דף פסחים (מסכת
וברציפות 37)קמח. מתמיד באופן הנופל הדלף שטרוד

י"ג). הלכה להלן (ראה להחמיץ לו נותן היינו 38)אינו
י"ג). הלכה (להלן מיל שיעור

.‡È‰ÏB„‚ ‰qÚ ÁÒta ÔÈLÏ ÔÈ‡39,ıÈÓÁz ‡nL , ≈»ƒ«∆«ƒ»¿»∆»«¿ƒ
‰lÁ ¯eÚLk ‡l‡40ÔÈLÏ ÔÈ‡Â .„·Ïa41ÔÈnÁ· ‡Ï , ∆»¿ƒ«»ƒ¿»¿≈»ƒ…¿«ƒ
‰nÁ ÈnÁa ‡ÏÂ42,ÌBi· Ba e·‡LpL ÌÈÓa ‡ÏÂ , ¿…¿«≈«»¿…¿«ƒ∆ƒ¿¬«
elL ÌÈÓa ‡l‡43el‡ ÏkÓ „Á‡a LÏÂ ¯·Ú Ì‡Â . ∆»¿«ƒ∆»¿ƒ»«¿»¿∆»ƒ»≈

‰¯eÒ‡ ˙t‰ È¯‰ -44. ¬≈««¬»

"בפסח"39) שכתוב וממה א') עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
ויש  קאמר, חמץ איסור בזמן דוקא משמע לפסח כתב ולא
שאם  העובדים, במספר תלוי שהכל ואומרים בזה מקילים

גדולה. בעיסה אפילו מותר עובדים הרבה (ראה 40)יש
ט"ו). הלכה ביכורים מהלכות ו' ובפרק י"ב הלכה להלן

לא 41) אשה רבא: "דרש א'): עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת
בחמין  ולא י"ב) הלכה להלן בשמש, =) בחמה לא תלוש
חמה". בחמי ולא ובר"ח) במ"מ ברא"ש הנוסחא (כן

מהשמש.42) שנתחממו שם).43)מים פסחים (מסכת
בלילה  אותן והלינו השקיעה בזמן אותם ששאבו מים והם
הרקיע  של בשיפולו מהלכת השמש ניסן שבימי לפי בבית.
מן  לשאבם צריך לפיכך שבקרקע המים את מחממת והיא
מפרשים  ויש שם). (רש"י שיצטננו בכדי ולהלינם הארץ
מפני  הקרקע בתוך בלילה המים יהיו שלא הוא שהעיקר
המים  את ומחממת לקרקע מתחת השמש מהלכת שבלילה

(ראבי"ה). "עברה 44)שבתוכה שם): פסחים (מסכת
ולדעת  בחמין" ולשה "עברה ופירש"י: אסור" – ולשה

לנו. שלא מים על גם מוסב זה רבינו

.·È‰M‡ ·L˙ ‡Ï45LÓM‰ ˙Áz46‡ÏÂ ,LeÏ˙Â …≈≈ƒ»«««∆∆¿»¿…
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ÌÈ·Ú‰ ÌBÈa ÚÈ˜¯‰ ˙Áz47ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ , ««»»ƒ«¿∆»ƒ¬ƒ¿»∆≈
˜qÚ˙˙Â ‰qÚ‰ ˙‡ ÁÈp˙ ‡ÏÂ .Ba ˙Á¯BÊ LÓM‰«∆∆««¿…«ƒ«∆»ƒ»¿ƒ¿«≈

¯Á‡ ¯·„a48‰˙È‰ Ì‡Â .49‰ÙB‡Â ‰LÏ50‰ÎÈ¯ˆ - ¿»»«≈¿ƒ»¿»»»¿»¿ƒ»
˙Ùh˜nL ,„Á‡ :ÌÈÓ ÏL ÌÈÏÎ ÈL51,„Á‡Â ,Ba ¿≈≈ƒ∆»ƒ∆»∆¿«∆∆¿∆»

,LÓM‰ ˙Áz ‰LÏÂ ‰¯·Ú Ì‡Â .‰È„È Ba ˙pˆnL∆¿«∆∆»∆»¿ƒ»¿»¿»»«««∆∆
¯eÚMÓ ¯˙È ‰qÚ ‰˙NÚL B‡ ,‰È„È ‰pˆ ‡lL B‡∆…ƒ¿»»∆»∆»¿»ƒ»»≈ƒƒ

˙¯zÓ ˙t‰ - ‰lÁ52‰LÏL BÓk ?‰lÁ ¯eÚL ‰nÎÂ . «»««À∆∆¿«»ƒ«»¿¿»
‰ˆÈa‰ Ûe‚k ,‰ˆÈa LÓÁÂ ÌÈˆÈa ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿«≈»

˙ÈBÈa‰53dÏ˜LÓÎ ‡Ï ,54. «≈ƒ…¿ƒ¿»»

המצות 45) את אופות הנשים היו ואז שם). פסחים (מסכת
"שלש  ב'): עמוד מ"ח דף פסחים מסכת במשנה הוא (וכן

בתנור". ואופות כאחת לשות השמש 46)נשים שחום לפי
להחמיץ. וקרובה העיסה את דף 47)מחמם יומא (מסכת

מקום  בכל חומה להגביר אז השמש שמטבע ב') עמוד כ"ח
לעננים. א'):48)מבעד עמוד מ"ב דף פסחים (מסכת

בבצק  עוסקת שתהא כלומר התנור", מן ידה תגביה "ולא
יחמיץ. שלא הזמן שם).49)כל פסחים (מסכת

(לדעת 50) מהתנור מתחממות שידיה אופה היתה אם דוקא
מעצמן). מתחממות שידיה אופה אינה אם אפילו רש"י

לתנור.51) ונותנתה במים החררה פני את שטחה
שאם 52) אומרים ויש לכתחלה. חששות אלא אינן אלו שכל

משנה). (מגיד בדיעבד אפילו אסור בשמש לשה
כמדתה.53) שוין.54)כלומר ומשקלה מדתה שאין

.‚ÈÔÓÊ Ïk55˜ˆaa ˜ÒBÚ Ì„‡L56ÌBi‰ Ïk elÙ‡ , »¿«∆»»≈«»≈¬ƒ»«
,BÁÈp‰Â B„È dÈa‚‰ Ì‡Â .ıenÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡ - BlkÀ≈»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»¿ƒƒ

ÏBw‰ ÚÈÓL‰Ï ÚÈb‰L „Ú ˜ˆa‰ ‰‰LÂ57ÊaÔÓ ¿»»«»≈«∆ƒƒ«¿«¿ƒ««ƒ¿«
.„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k - ÂÈÏÚ B„È· ‰kÓ Ì„‡L∆»»«∆¿»»»¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»
Ì„‡ Cl‰iL È„k ‰‰L Ì‡ - ÚÓL BÏB˜ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»»¿≈∆¿«≈»»

ÏÈÓ58eÙÈÒÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .„iÓ Û¯NÈÂ ,ıÈÓÁ‰ ¯·k , ƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ»¿≈ƒƒ¿ƒ
ÂÈ˙B¯ÚN e„ÓÚL Ì„‡k ÂÈÙ59¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »»¿»»∆»¿«¬»¬≈∆»

.˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,BÏÎ‡Ï¿»¿¿≈«»ƒ»»»≈

הלכה 55) למעלה וראה ב' עמוד מ"ח דף פסחים (מסכת
(אחרונים).56)י'). בעץ מגלגלה או אותה שלש
וזהו 57) גמור חמץ וזהו קול משמעת החמוצה שהעיסה

דף  פסחים (מסכת במשנה הנאמר חגבים" "כקרני שיעור
ב'). עמוד שני 58)מ"ח שיעור והוא בינונית, הלכה

פסחים  מסכת המשניות (פירוש דקות 24 = שעה חומשי
הלכה  שבת מהלכות ה' פרק למעלה ועיין א'. עמוד מ"ה דף

י"ט). הערה מראיתן 59)ד' שנשתנה (שם). "שיאור" וזהו
(ערוך). ללובן

.„È˙BLBl ,Ô‰Ó „i‰ e‰Èa‚‰L ,˙BqÚ ÈzL eÈ‰»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ«»≈∆ƒ
˙¯Á‡Â ÏB˜ dÏ LÈ Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,e‰zLÂ ˙Á‡ ˙Úa¿≈««¿ƒ¿»»««≈∆∆»¿«∆∆

ÏB˜ dÏ ÔÈ‡60eÙ¯NÈ Ô‰ÈzL -61ıÓÁ Ô‰ È¯‰Â , ≈»¿≈∆ƒ»¿«¬≈≈»≈
.¯eÓb»

מ"ו 60) דף פסחים (מסכת שבמשנה החרש" "בצק וזהו
המשניות  (פירוש הזה כחרש קול משמיע שאינו א') עמוד

כיוצא 61)שם). יש אם החרש "בצק שם: במשנה הוא כן
אסור". זה הרי שהחמיץ בו

.ÂËÔÈ˜È¯Ò ÔÈNBÚ ÔÈ‡62ÈtÓ ,ÁÒta ÔÈ¯iˆÓ‰ ≈ƒ¿ƒƒ«¿À»ƒ«∆«ƒ¿≈
Ô‰ÈÏÚ ‰‰BL ‰M‡‰L63.Ô˙iNÚ ˙Úa ÔÈˆnÁ˙Óe , ∆»ƒ»»¬≈∆ƒ¿«¿ƒ¿≈¬ƒ»»

Ô‰L ÈtÓ ,Ì˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓ ÔÈÓBzÁp‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»««¿ƒÀ»ƒ«¬»ƒ¿≈∆≈
ŒÈÏÚa Ï·‡ .Ì˙BNÚÏ ÌÈ¯‰ÓÓe Ô˙en‡a ÔÈ‡È˜a¿ƒƒ¿À»»¿«¬ƒ«¬»¬»«¬≈

ÒeÙ„a Ô˙B‡ e¯ˆ elÙ‡Â ,ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈz·64‡nL - »ƒ¬ƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»
ÒeÙ„· ‡lL Ô˙BNÚÏ ÌÈ¯Á‡ e‡B·È65Ô˙iNÚa e‰LÈÂ »¬≈ƒ«¬»∆…ƒ¿¿ƒ¿«¬ƒ»»

.eˆÈÓÁÈÂ¿«¿ƒ

מין 62) בפת שמציירין פי' א') עמוד ל"ז דף פסחים (מסכת
ועוף. כלום.64)לציירן.63)חיה שוהה שאינו

דפוס.65) ע"י שנעשו יודע אינו שהרואה

.ÊËÌÈÓ66¯Á‡ ‰·¯Ú‰Â ÌÈ„i‰ Ô‰a ÔÈˆÁB¯L «ƒ∆¬ƒ»∆«»«ƒ¿»¬≈»««
- ‰LÈÏ ˙ÚLa Ô‰a ÔÈLnzLnL ÌÈÓ ÔÎÂ ,ÔÈLlL∆»ƒ¿≈«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ»

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa Ô˙B‡ CtLÈ ‰Ê È¯‰67‡lL È„k , ¬≈∆ƒ¿…»ƒ¿ƒ¿¿≈∆…
.ıÈÓÁÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa eˆa˜˙Èƒ¿«¿¿»∆»¿«¿ƒ

ב').66) עמוד מ' דף פסחים במסכת זה 67)(משנה כל
י"ח. הלכה להלן נראה וכן (ב"י). חמץ איסור זמן לאחר

.ÊÈÔÒ¯en‰ ˙‡ ÔÈ¯BL ÔÈ‡68ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ≈ƒ∆«¿»«ƒƒƒ¿≈
ÔÈËÏBÁ Ï·‡ .ıÈÓÁÈ ‡nL ,ÔÈÏB‚¯z‰69Ô‰Ï ««¿¿ƒ∆»«¿ƒ¬»¿ƒ»∆

·¯ e‚‰ ¯·Îe .Ô‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓe ÔÈÁ˙B¯a ÔÒ¯en‰«¿»¿¿ƒ«ƒƒƒ¿≈∆¿»»¬…
ÌÈn‰ ÁÈz¯È ‡Ï ‡nL ‰¯Êb ,ËÏÁÏ ‡lL ÌÏBÚ‰»»∆…«¬…¿≈»∆»…«¿ƒ«««ƒ

.‰ÙÈ»∆

דקה 68) קליפה ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
ומיועדת  מורסן קרויה הקמח יציאת אחר בנפה הנשארת

עופות. אינו 69)לאכילת שאז רותחים במים לשים
ג'. הלכה למעלה וראה מחמיץ.

.ÁÈÔÏÈÎ‡Óe ÁÓ˜ B‡ ÔÒ¯eÓ ÔÈÏB‚¯zÏ LeÏÏ ¯zÓeÀ»»««¿¿ƒ¿»∆««¬ƒ»
„iÓ70‡lL „Ú Ô‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,Ô‰ÈÙÏ Ô˙B B‡ , ƒ»≈ƒ¿≈∆¿≈¬≈∆«∆…

ÔÈ¯wÓ Ô‰L ÔÓÊ ÏÎÂ .ÏÈÓ Cel‰ È„k Ô‰ÈÙÏ ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»¿«∆≈¿«¿ƒ
ıÈÓÁÓ BÈ‡ - B„Èa Ct‰Ó ‡e‰L B‡ Ba71. ∆¿«≈¿»≈«¿ƒ

CtLÈÂ ÌÈÓa ÈÏk‰ ÛËLÈ ,ÏÎ‡lÓ e˜ÒÙiLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ∆¡…ƒ¿…«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…
.ÔB¯„Ó ÌB˜Óaƒ¿ƒ¿

(ב"י).70) כן לעשות שאסור פוסקים שכתב 71)ואנו כמו
לידי  בא אינו בבצק עוסק שאדם זמן שכל י"ג הלכה למעלה

י'. בהלכה עוד ועיין חימוץ,

.ËÈ‰¯L˙ ‡Ï72d„Èa CÈÏBzL ÔÒ¯eÓ ‰M‡ …«¿∆ƒ»¿»∆ƒ¿»»
L·È d¯Na ÏÚ ‰ÙL Ï·‡ ,ıÁ¯nÏ73ÒÚÏÈ ‡ÏÂ .74 «∆¿»¬»»»«¿»»»≈¿…ƒ¿«

B˙kÓ ÏÚ ÔzÈÂ ÔÈhÁ Ì„‡75.˙BˆÈÓÁÓ Ô‰L ÈtÓ , »»ƒƒ¿ƒ≈««»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ
˙Ò¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡76- Ô˙ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆«∆«¿«¬…∆¿ƒ»«

„iÓ CÙMÈ77ÔÈ‡Â .ıÈÓÁ‰Ï ¯‰ÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ƒ»≈ƒ»ƒ¿≈∆¿«≈¿«¿ƒ¿≈
Ïc¯Á‰ CB˙Ï ÁÓw‰ ˙‡ ÔÈ˙B78ÏÎ‡È - Ô˙ Ì‡Â ; ¿ƒ∆«∆«¿««¿»¿ƒ»«…«
.„iÓƒ»

קליפתֿהחטים 72) ב') עמוד ל"ט דף פסחים במסכת (משנה
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הדקה. היא וסובין המשניות) (פירוש הי'73)העבה דרכם
קפידא  אין ובזה ולהזיע, במורסן הגוף ולשוף למרחץ ליכנס
זיעה  רק מים, אין הגוף ועל במים נשרה לא שהמורסן כיון
משנה). (כסף מחמצת אינה אדם וזיעת המרחץ, מחום

במשנה).74) מיני 76)לרפואה.75)(שם של תערובת
מים. בהן ויש מיל,77)פירות הילוך של זמן לפני אפילו
להחמיץ. אינו 78)שממהרים וחריפותו חוזקו שמפני
מהר. כך כל מחמיץ

.Î¯zÓ79ÔÈÏ·z‰ ÔzÏ80Áˆw‰Â ÔÈÓLÓM‰Â81 À»ƒ≈««¿ƒ¿«À¿¿ƒ¿«∆«
¯zÓ ÔÎÂ .˜ˆa‰ CB˙Ï Ô‰· ‡ˆBiÎÂ82‰qÚ‰ LeÏÏ ¿«≈»∆¿«»≈¿≈À»»»ƒ»

ÌÈÓa83·ÏÁÂ L·„ B‡ ÔÓLÂ84Ûh˜Ï B‡ ,85.Ô‰a ¿«ƒ¿∆∆¿«¿»»¿«≈»∆
ÔBL‡¯‰ ÌBi·e86ÌÈÓa ‡l‡ ,Ûh˜Ïe LeÏÏ ¯eÒ‡ «»ƒ»»¿«≈∆»¿«ƒ

ÌÁÏ ‰È‰iL È„k ‡l‡ ,ıÓÁ ÌeMÓ ‡Ï - „·Ïaƒ¿»…ƒ»≈∆»¿≈∆ƒ¿∆∆∆
ÈÚ87˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡e‰ „·Ïa ÔBL‡¯‰ ÌBi·e , …ƒ«»ƒƒ¿«∆»ƒƒ¿

.ÈÚ ÌÁÏ ÔB¯ÎÊƒ¿∆∆…ƒ

במצה 79) "יוצאין פסחים): דמסכת ב' פרק (תוספתא
בתבלין). (מעורבת שנותנים 80)המתובלת" בשמים מיני

עמוד 82)קימעל.81)במאכל. ל"ו דף פסחים (מסכת
טוב  ביום היתה (שביתתי היתה שבתי עקיבא: ר' "אמר א'):
ביין  עיסה להם ולשתי יהושע ור' אליעזר ר' אצל פסח) של
ד"ה  ב' עמוד ל"ה דף שם תוס' – במים (מעורב ודבש ושמן

ראב"ד). (ועיין דבר" לי אמרו ולא המגידֿמשנה 83)ומי)
המלה  חסרה תס"ב סימן או"ח בב"י (וגם "ביין" העתיק
שהמדובר  מפרש המגידֿמשנה גם זאת בכל אבל "במים")

אלו. כל עם מים ב').84)בתערובת הלכה למעלה (ראה
העיסה.85) את ובכזית 86)למרוח הראשון בלילה כלומר

דף  פסחים (מסכת הדברים ומקור משנה), (מגיד הראשון
"ביום  לבניו: לוי בן יהושע ר' להם שאמר א') עמוד ל"ו

בחלב". המצות לי תלושו לא פסח של כר'87)הראשון
שם). פסחים (במסכת עקיבא

.‡ÎÒ¯ÁŒÈÏk Ïk88- ÔBˆa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL »¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿≈
ÔBˆa ‰vÓ Ô‰a LnzL‰Ï ¯zÓ89ÈÏkÓ ıeÁ ; À»¿ƒ¿«≈»∆«»¿≈ƒ¿ƒ

,˙Ò¯Á Ba ÔÈÁÈpnL ÈÏÎe ,¯B‡N‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ∆«¿¿ƒ∆«ƒƒ¬…∆
‰L˜ BˆenÁL ÈtÓ90Ô‰a ÔÈLlL ˙B·¯Ú ÔÎÂ . ƒ¿≈∆ƒ»∆¿≈¬≈∆»ƒ»∆

Ô‰ È¯‰ - ıÈÓÁiL „Ú ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,ıÓÁ‰∆»≈«ƒƒ»«∆«¿ƒ¬≈≈
ÁÒta Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,¯B‡N ˙È·k91. ¿≈¿¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆«»«

כל 88) שמואל: "אמר ב'): עמוד ל' דף פסחים (מסכת
מצה" בהן משתמש בצונן חמץ בהן שנשתמש הכלים
וראה  חרס, בכלי הרי"ף ופירשה ברי"ף] הוא כן – [בצונן

אם 89)להלן. אבל בצונן בחמץ בהם נשתמש אם דוקא
במצה  בהם להשתמש אסור בחמין בחמץ בהם נשתמש
שהם  מכיון בחמין בהם ישתמש שמא גזירה בצונן אפילו
שאפשר  מתכת כלי אבל להגעילם. אפשר ואי חרס כלי
יבוא  שמא גזרו ולא בצונן בהם להשתמש מותר להגעילם
כאן  ותפס להגעילם. הוא יכול שהרי בחמין בהם להשתמש
כלים  לגבי זה חידוש להשמיענו בצונן", "מצה הלשון
בחמץ  בהם נשתמשו לא אם אבל בחמין, בהם שנשתמשו
לא  שהרי בחמין גם במצה בהם להשתמש מותר בצונן אלא

משנה). (מגיד כלום שם).90)בלעו פסחים (מסכת
בצונן.91) אפילו

.·ÎÒ¯Á ÏL ·Èa92Ïk ıÓÁ ˙BlÁ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡L ƒ∆∆∆∆ƒ»»«»≈»
ÁÒta ‰vÓ ÂÈÏÚ ÔÈÙB‡ ÔÈ‡ - dlk ‰M‰93Ì‡Â . «»»À»≈ƒ»»«»«»«¿ƒ

ÏM·Ó ‰È‰L ÌB˜Ó ˜Èq‰Â ÌÈÏÁb B‡ÏÓ94ıÓÁ‰ Ba ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒ»∆»»¿«≈∆»≈
ÏM·Ï ¯zÓ -95‰vÓ ÂÈÏÚ96. À»¿«≈»»«»

שם).92) פסחים במסכת טעם 93)(הרי"ף שפולט מפני
באש  מסיקו שהוא פי על ואף במצה. ומבליע שבלע החמץ
בפנים  היא הבליעה שהרי בכך מתכשר אינו האפיה לפני

שם). (רי"ף מבחוץ אלא אינו "אופה".94)וההיסק בנ"א:
"לאפות".95) פולטו.96)בנ"א: כך כבולעו

.‚ÎÌÈ·‡ ÈÏÎe ˙BÎzÓ ÈÏk97ıÓÁ Ô‰a LnzLpL ¿≈«»¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆»≈
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ÔÈÁ˙B¯a98Ô˙B - ÔÈÒtÏ‡Â ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¿¿ƒƒ¿ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿»ƒ≈

ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ ‡lÓÓe ÌÈÓ ÏL ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï Ô˙B‡»¿¿ƒ»∆«ƒ¿«≈¬≈∆«ƒ
eËÏÙiL „Ú BÎB˙a ÔÁÈz¯Óe99ÛËBL CkŒ¯Á‡Â , «¿ƒ»¿«∆ƒ¿¿¿««»≈

ÔBˆa Ô˙B‡100ÔÈÈkq‰ ÔÎÂ .‰vÓa Ô‰a LnzLÓe ,101 »¿≈ƒ¿«≈»∆¿«»¿≈««ƒƒ
ÔBL‡¯ ÈÏÎa ·vp‰ ˙‡Â ·‰l‰ ˙‡ ÁÈz¯Ó -102, «¿ƒ«∆«««¿∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ

.‰vÓa Ô‰a LnzLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«≈»∆¿«»

סימן 97) או"ח בטור (הובא גאון האי רב מדעת להוציא
תוספתא  (ועיין הגעלה מועילה לא אבנים שבכלי תכ"א)

.(495/14 עמ' צוק"מ הוצ' י' פרק האש.98)זבחים על
הכלי 99) שישהה שצריך שם בפסחים הרי"ף גם כתב כן

מי  כי כן נהגו לא אבל שבו, האיסור כל שיפלוט עד במים
תנ"ב). סימן או"ח (טור הכל יפלוט מתי לשער יודע

שמא 100) חשש יש כן יעשה לא שאם הכלים את לצנן כדי
(טור  שעליו החמים מהמים האיסור את ויבלע הכלי יחזור
ד"ה  ב' עמוד צ"ו דף זבחים תוספות ועיין רש"י. בשם שם

לא).
שתשמישם 101) פי על ואף ב') עמוד ל' דף פסחים (מסכת

כמו  באור אותם ללבן צריך מהגוי לקחם ואם האור ידי על
ג' הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"ז בפרק רבינו שכתב
בחמץ  כאן – האש ידי על פולטו כך האש ידי על שכבולעו
(מגיד  בהגעלה להתיר הקילו היתר, החמץ היה שכשבלעו

ויש 102)משנה). רותחים. ומימיו האש על שעמד
להגעיל  אפשר האש מן אותו הסירו אם שאפילו אומרים

תנ"א). סימן (טור רתיחות מעלים שמימיו זמן כל בתוכו

.„ÎÔ‰a LnzLpL ÌÈˆÚ ÈÏÎe ÌÈ·‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk¿≈«»«¬»ƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿«≈»∆
ÈL ÈÏÎa ıÓÁ103Ô˙B‡ Ô˙B - ˙BÒBÎÂ ˙B¯Ú˜ ÔB‚k , »≈ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿»¿≈»

ÔÈÁ˙B¯ ÌÈÓ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,ÏB„‚ ÈÏk CB˙Ï104ÔÁÈpÓe , ¿¿ƒ»¿≈¬≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»
ÔÙËBL CkŒ¯Á‡Â ,eËÏÙiL „Ú BÎB˙a105LnzLÓe ¿«∆ƒ¿…¿««»¿»ƒ¿«≈

.‰vÓa Ô‰a»∆¿«»

ראשון.103) מכלי החמץ בהם ראשון,104)ששפכו מכלי
.100 בהערה לעיל שכתבנו מה וראה פולטו כך כבולעו

כ"ג).105) בהלכה למעלה שנזכר (כמו צוננים במים

.‰ÎÔÈa - ÔÈnÁa ıÓÁ Ô‰a LnzLpL N¯ÁŒÈÏk Ïk»¿≈∆∆∆ƒ¿«≈»∆»≈¿«ƒ≈
ÔB‚k ,ÈL ÈÏk ÔÈa ;˙B¯„˜ ÔB‚k ,ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ¿¿≈≈¿ƒ≈ƒ¿

˙B¯Ú˜106ÔÈNBÚL ,¯·‡a ÔÈÚeLÂ ÔÈÁeLÓ eÈ‰L ÔÈa ; ¿»≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»»∆ƒ
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˙ÈÎeÎÊ ÔÈÚk Ô˙B‡107- Ô‰L ‰Ók Ò¯Á eÈ‰L ÔÈa ; »¿≈¿ƒ≈∆»∆∆¿»∆≈
‰vÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡108¯Á‡Ï ÔÁÈpÓ ‡l‡ , ≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿«»∆»«ƒ»¿««

ÁÒt‰109.Ô‰a ÏM·Óe «∆«¿«≈»∆

ראשון.106) מכלי בהם פסחים 107)ששופכים (מסכת
ב'). עמוד ל' חרס 108)דף שכלי העידה שהתורה לפי

פסחים  (מסכת לעולם אותו פולטים אינם איסור שבלעו
כ"ב. הלכה למעלה ראה באש, ליבון ולענין שם).

כרב 109) ולא א') עמוד ל' דף פסחים (מסכת כשמואל
(שם). שישברו שאמר

.ÂÎÈÏk ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,BÁÈz¯‰Ï ‰ˆ¯L ÔBL‡¯ ÈÏk¿ƒƒ∆»»¿«¿ƒ¿…»»¿ƒ
BÏ ÛÈwÓ ‰Ê È¯‰ - BÎB˙a BÁÈz¯‰Ï È„k epnÓ ÏB„‚»ƒ∆¿≈¿«¿ƒ¿¬≈∆«ƒ
„Ú ÌÈÓ e‰‡ÏÓÓe ,ıeÁaÓ B˙ÙN ÏÚ ËÈË ÏL ‰ÙN»»∆ƒ«¿»ƒ«¿«¿≈«ƒ«
,BÎB˙a ÌÈn‰ ÁÈz¯Óe ,B˙ÙN ÏÚ ÌÈn‰ e¯a‚iL∆ƒ¿¿««ƒ«¿»«¿ƒ«««ƒ¿

Bi„Â110B˙B‡ ÛËBL CkŒ¯Á‡Â ,111Ba LnzLÓe ¿«¿««»≈ƒ¿«≈
.‰vÓa¿«»

כך 110) כבולעו א'). עמוד ע"ו דף זרה עבודה (מסכת
כן  שפתו על ניצוצות התזת ידי על שבלע  כשם פולטו,

(שם). כ"ג).111)פולטו הלכה (כנ"ל בצונן

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ואיכות 1) התורה, מן המצה אכילת חיוב דיני בו נתבארו

והמחויי  לישתה, ואיכות היא, דבר זה ומאי בין האכילה,
לאכול  לומר רוצה בשבילה, חכמים שאסרו ומה באכילתה.

אחריה. לאכול שאסרו מה וכן הפסח, בערב

.‡ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»∆¡…«»¿≈
ÏÎa ;"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" :¯Ó‡pL ,¯NÚŒ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆∆¡«»∆∆…¿«…¿»

ÌB˜Ó2ÔÓÊ ÏÎ·e3Ôa¯˜a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰Ï˙ ‡ÏÂ . »¿»¿«¿…»»¬ƒ»¿»¿«
ÁÒt‰4Ïk d˙ÂˆÓe ,dÓˆÚ ÈÙa ‰ÂˆÓ BÊ ‡l‡ , «∆«∆»ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ¿»»»
‰ÏÈl‰5:˙eL¯ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ - Ï‚¯‰ ¯‡La Ï·‡ . ««¿»¬»ƒ¿»»∆∆¬ƒ««»¿

˙BÈÏ˜ B‡ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡ ÏÎB‡ ,‰ˆ¯ ;‰vÓ ÏÎB‡ ,‰ˆ»̄»≈«»»»≈…∆…«¿»
.‰·BÁ - „·Ïa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa Ï·‡ .˙B¯Ù B‡≈¬»¿≈¬ƒ»»»ƒ¿«»

.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙ÈÊk ÏÎ‡MÓeƒ∆»«««ƒ»»¿≈»

נוהגת 2) הגוף, חובת שהיא מצוה שכל בחו"ל. והן בא"י הן
לז:). (קידושין לארץ בחוצה ובין בא"י בזמן 3)בין בין

קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש שבית
כלומר 4) יאכלוהו", ומרורים מצות "על שכתוב: אע"פ

הכתוב  ריבה - בזה זה תלויים שהם הרי הפסח, את יאכלו
שאףֿעלֿפי  לך לומר מצות", תאכלו "בערב מיוחד: פסוק
קכ.). (פסחים מצה לאכול מצוה - פסח קרבן שאין

עד 5) אלא לאכול שלא גזרו שחכמים כאן כתב שלא מכיון
אכילת  לגבי פסח, קרבן מהל' פ"ח בסוף שכתב (כמו חצות
עלות  אחר יאכלנו שמא בפסח אלא גזרו שלא נראה הפסח)
גזרו  לא - כרת בה שאין במצה אבל בכרת, ויתחייב השחר
שמים, מלכות בה שיש קריאתֿשמע ובמצות מנוח'). ('רבינו

מא). עמוד 'זמנים' ספר (ועיין יותר בה גזרו

.·‡ˆÈ - ‰vÓ ÚÏa6‡ˆÈ ‡Ï - ¯B¯Ó ÚÏa ;7ÚÏa . »««»»»»«»…»»»«
‡Ï ¯B¯Ó È„È ,‡ˆÈ ‰vÓ È„È - „Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ«»»¿∆»¿≈«»»»¿≈»…

‰vnÏ ‰ÏÙËk ¯B¯n‰L ,‡ˆÈ8·ÈÒa ÔÎ¯k .9‡ˆBiÎÂ »»∆«»ƒ¿≈»««»¿»»¿ƒ¿«≈
‡ˆÈ ‡Ï ‰vÓ È„È Û‡ - ÔÚÏ·e B·10. ¿»»«¿≈«»…»»

אכילה.6) היא הרי בפיו, שנגעה שאנו 7)מפני מפני
את  ל"וימררו זכר שהוא בפיו מרור טעם שיטעום צריכין
קטו:). (פסחים מרירות טעם טועם אינו ובבליעה חייהם",
שונצינו  רומא, (דפוסי יצא" - מרור "בלע אחר: ובנוסח
מנוח') וב'רבינו בלחםֿמשנה וכ"ה תימן, וכת"י וויניציאה
שלא  "שאיֿאפשר בזה: ופירש שם, בפסחים רש"י וכגירסת

מרור". טעם בו מצה 8)טעם בין מפסיק אינו ולפיכך
ראב"ד). ועיין (מגידֿמשנה, מצה ידי ויצא מיני 9)לפיו,

באילן. שצומחים מין 10)חוטים אינו שהסיב שכיון
אבות  מהל' בפ"ג רבינו כתב וכן חוצץ. הוא הרי מאכל,
הטהור  העוף נבלת מבשר כזית "הכורך ה"ה: הטומאות
זה  הרי בגרונו, נגע שלא אע"פ ובלעו בה וכיוצא בחזרת
בכסףֿ שם ועיין טהור" זה הרי ובלעו, בסיב כרכו טמא.

רוקח'). ('מעשה משנה

.‚‰vÓ ÏÎ‡11B‡ Ì"ekÚ e‰eÒ‡L ÔB‚k ,‰eÎ ‡Ïa »««»¿…«»»¿∆¬»«
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡Ï ÔÈËÒÏ12,‰vÓ ˙Èfk ÏÎ‡ ; ƒ¿ƒ∆¡…»»¿≈»»«««ƒ«»

B˙eËL ˙Úa ‰tÎ ‡e‰Â13·iÁ - ‡t¯˙ CkŒ¯Á‡Â , ¿ƒ¿∆¿≈¿¿««»ƒ¿«≈«»
‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡ d˙B‡L ÈÙÏ ;‡t¯˙pL ¯Á‡ ÏÎ‡Ï∆¡…««∆ƒ¿«≈¿ƒ∆»¬ƒ»»¿»

.˙Bˆn‰ ÏkÓ ¯eËt ‰È‰L ‰ÚLa¿»»∆»»»ƒ»«ƒ¿

א.11) כט, השנה כוונה 12)ראש צריכות אין שמצוות
משנה' ה'מגיד וכתב ה"ד). שופר מהל' בפ"ב (וראה
שאין  חשב אם אבל פסח, והיום מצה שזוהי כשידע שדווקא

יצא. לא - פסח היום שאין או כלל מצה חולה 13)זו
נופל. שהוא בעת הנפילה, במחלת

.„Ì„‡ ÔÈ‡14Œ‡l‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈«¬ƒ««»∆»
ÔÈÈn‰ ˙LÓÁÓ „Á‡Ó dÏÎ‡ ÔkŒÌ‡15:¯Ó‡pL ; ƒ≈¬»»≈∆»≈¬≈∆«ƒƒ∆∆¡«

ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ ˙Ú·L ,ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï"……«»»»≈ƒ¿«»ƒ…«»»
,‰vÓ ÔÏÎ‡ Ì‡ ,ıenÁ È„ÈÏ ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯·c - "˙BvÓ«¿»ƒ«»ƒƒ≈ƒƒ¬»»«»
Ê¯‡ ÔB‚k ,ÌÈ¯·c ¯‡L Ï·‡ ;B˙·BÁ È„È Ô‰· ‡ˆÈ»»»∆¿≈»¬»¿»¿»ƒ¿…∆
ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰vÓ È„È Ô‰· ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ˙BiË˜Â ÔÁ„Â¿…«¿ƒ¿ƒ≈≈»∆¿≈«»¿ƒ∆≈

ıÓÁ Ì‰a16. »∆»≈

א.14) לה, פסחים וגמרא, ושעורה,15)משנה חיטה
ושיפון. שועל שיבולת באות 16)כוסמין, וכשמתנפחות

חימוץ. לידי ולא וקלקול סרחון לידי

.‰‰NBÚ‰17LÈ Ì‡ - Ê¯‡‰ ÔÓe ÌÈhÁ‰ ÔÓ ‰qÚ »∆ƒ»ƒ«ƒƒƒ»…∆ƒ∆
Ô‚c ÌÚË da18ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ,19 »««»»≈»¿≈»ƒ««¿»ƒ

‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa -20È„È d· ‡ˆBÈ , ƒ¿«∆»ƒ¿ƒƒ∆»≈»¿≈
B˙·BÁ21‰pnÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÚB¯‰ ÔÈ‡ ;22‡ˆBÈ BÈ‡ , »≈»ƒ¿ƒƒ∆»≈≈

ÌLÏ ˙¯nLÓ BÊ ÔÈ‡L ,d·dLlL ‰vÓ .‰vÓ »∆≈¿À∆∆¿≈«»«»∆»»
˙B¯ÙŒÈÓa23ÁÒta B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ -24ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈≈≈»¿≈»«»«¬»≈

B‡ ÔÓL· B‡ ÔÈÈa d˙B‡ ÔÈLÏ25·ÏÁ26ÌÁÏ" ÌeMÓ , »ƒ»¿«ƒ¿∆∆»»ƒ∆∆
e¯‡aL BÓk ,"ÈÚ27È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÏÎ‡Â LÏ Ì‡Â . …ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»¿»«…»»¿≈

ÔÒ¯eÓ ˙Ùa ‡Ï ,ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ .B˙·BÁ28˙Ùa ‡ÏÂ »≈¿ƒ…¿«¿»¿…¿«
BlL ÔÈaÒa ÁÓw‰ ˙‡ ‡e‰ LÏ Ï·‡ ;ÔÈaÒÀƒ¬»»∆«∆«¿Àƒ∆
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B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈÂ ,˙Ù e‰NBÚÂ ,BÒ¯eÓ·e29ÔÎÂ . ¿¿»¿≈«¿≈»¿≈»¿≈
È„È d· ‡ˆBÈÂ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯˙BÈa ‰i˜ ˙ÏÒŒ˙t«…∆¿ƒ»¿≈¬≈À∆∆¿≈»¿≈
."ÈÚ ÌÁÏ" ‰Ê ÔÈ‡ da ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,ÁÒta B˙·BÁ»«∆«¿≈¿ƒ»≈∆∆∆…ƒ

מ"ז.17) פ"ג חיטים 18)חלה שיעור בעיסה אין ואפילו
מן  כזית כשאוכל בה יוצא פרס, אכילת בכדי כזית שיהא
נגרר  להיות טבעו החיטים, עם מחובר שהאורז כיון העיסה,
האורז  גם מתחמץ החיטים וכשמתחמצים החיטים, אחר
ודוחן  חיטים אבל ואורז, בחיטים ודוקא והרא"ש). (הרמב"ן
ידי  בה יוצא אינו אורז, עם דגן מיני שאר או בו וכיוצא
ודעת  פרס. אכילת בכדי כזית בדגן יש אלאֿאםֿכן חובתו
אכילת  בכדי כזית כשיש דוקא ואורז בחיטים שגם הראב"ד

בשביל 19)פרס. עיסה שעשה והיינו מ"ח. פ"א חלה
הכלבים. לרועים 20)אכילת גם ממנה להאכיל שכיוון

מצה.21)הישראליים. לשם נשתמרה אפילו 22)שהרי
נקיה. פת פ"ה 23)היתה (למעלה משנה' ב'כסף ראה

חובתו  ידי יוצא אינו שלפיה כאן, ישנה נוסחא שישנה ה"א)
פירות. במי לשה אם וכתב 24)גם הוא. עוני שלחם

אינו  כן לא שאם מים, קצת שיוסיף שצריך משנה' ה'מגיד
אינו  - חימוץ לידי באה שאינה מצה וכל חימוץ, לידי בא

בה. רומי.25)יוצא בדפוס בפ"ט 26)כ"ה ראה
ואם  בחלב, העיסה לשין "שאין הכ"ב אסורות ממאכלות
שינה  ואם בשר. בה יאכל שמא אסורה, הפת כל - לש
הרי  בשר, בה יאכל שלא עדי ניכרת שתהיה עד הפת בצורת
לא  שאם המצות, בצורת ששינה מדובר כאן וגם מותר". זה
ה"ב. פ"ה למעלה וראה הנ"ל. מטעם באכילה אסורה כן

ה"כ.27) פ"ה שסובין 28)למעלה מ"ו, פ"ב בחלה כ"ה
מצה. לענין והואֿהדין בחלה, חיוב בכלל אינם ומורסן

וחזר 29) ממנה הפרישן אם אבל הפרישן, לא אם ודוקא
כזית  לשיעור מצטרפין אין ביחד, ולשן הקמח לתוך ועירבן

שם). (חלה,

.ÂÒtÏ‡· B‡ ¯ep˙a ˙ÈÙ‡pL ‰vÓ „Á‡30ÔÈa - ∆»«»∆∆¡≈¿«¿ƒ¿»≈
ÔÈa ,ÁÈ˙¯‰ CkŒ¯Á‡Â ÒtÏ‡a ˜ˆa‰ ˜Èa„‰L∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ«≈
Ú˜¯wa d‡Ù‡ elÙ‡ ,˜Èa„‰ CkŒ¯Á‡Â ÁÈz¯‰L31- ∆ƒ¿ƒ«¿««»ƒ¿ƒ¬ƒ¬»»««¿«

˙ÈÙ‡ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»¿≈»¿≈ƒ…∆¡≈
ÔÈËeÁ eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â ;da ÔÈ‡ˆBÈ ,‰¯eÓ‚ ‰iÙ‡¬ƒ»¿»¿ƒ»¿∆…ƒ¿ƒ

dÒ¯BtL ˙Úa ‰pnÓ ÔÈÎLÓ ˜ˆa ÏL32ÔÈ‡ˆBÈÂ . ∆»≈ƒ¿»ƒƒ∆»¿≈∆¿»¿¿ƒ
Èe¯M‰ ˜È˜¯a33‰vÓ Ï·‡ .ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ; ¿»ƒ«»¿∆…ƒ«¬»«»

È¯‰L ,d˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ BÈ‡ - dÏMaL∆ƒ¿»≈≈»¿≈»«¬ƒ»»∆¬≈
˙t ÌÚË da ÔÈ‡34. ≈»«««

בתוכה.30) המצה ונותנים מתחתיה, שמסיקין קערה
ואופין 31) וקמח מים ושמים הכירה, בתוך גומא שעושין
יש 33)ששוברה.32)בה. שעדיין שרויה, מצה היינו

מא.). (פסחים מצה טעם רבי 34)בה לגבי יוסי כרבי
(שם). מאיר

.ÊÌ„‡ ÔÈ‡35‡È‰L ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ ≈»»≈¿≈»«¬ƒ««»∆ƒ
Ï·Ë ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÏ ‰¯eÒ‡36ÔBL‡¯ ¯NÚÓ B‡37 ¬»¿∆»«∆∆«¬≈ƒ

dÏÊbL B‡ ,B˙Óe¯z ‰Ïh ‡lL38Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ∆…ƒ¿»¿»∆¿»»∆«¿»…
;B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ - ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·nL∆¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈¿≈»

ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡L ÏÎÂ39‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ¿…∆≈¿»¿ƒ»»ƒ¿««»≈≈
.B˙·BÁ È„È B·¿≈»

א.35) לה, פסחים הורמו 36)משנה, שלא הארץ תבואת
ומעשרות. תרומות מעשרה 37)ממנה אחד חלק שנותנים

עד  ללויים גם לאכול אסורה ועדיין ללויים, מהתבואה
לכהנים. הזה המעשר מן מעשר הלויים שיפרישו

בבלי 38) תלמוד עלֿפי הוא וכן ה"ג. פי"ג שבת 'ירושלמי'
זה  ודבר שלו, שהיא במצה אלא יוצא שאינו לח.) (פסחים
בה: שכתוב מחלה, לחם" - "לחם בגזירהֿשוה נלמד
- ואכל שגזל בידינו שכלל ואע"פ שלכם. - "עריסותיכם"
קנייה", "לעסיה ל:): (כתובות שאמרו כמו ב"שינוי", קנאו
('מעשה  הבליעה בבית מישהו לו שתחב שהמדובר אפשר
"זמנים" בספר וראה הרשב"א. תלמיד בשם בהקדמה רוקח'

מא). נראה 39)עמוד וכן הי"א. ברכות מהל' פ"א למעלה
בזה. זה תלויים מצה ודין הברכה שדין שם) ב'ירושלמי'

.ÁÌÈ‰k‰40‰lÁa ÔÈ‡ˆBÈ41ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Óe¯z·e «…¬ƒ¿ƒ««»«¿»««ƒ
Ì„‡ ÏÎÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ‰vÓ ‡È‰L42ÔÎÂ .43ÔÈ‡ˆBÈ ∆ƒ«»∆≈»¿»¿»»»¿≈¿ƒ

ÈL ¯NÚÓ ÏL ‰vÓa44Ï·‡ ;ÌÈÏLe¯Èa45ÔÈ‡ ¿«»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¬»≈
ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ,ÌÈ¯eka ÏL ‰vÓa ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿«»∆ƒƒ¬ƒƒ»«ƒƒ¿≈
¯NÚÓe ,˙B·LBn‰ ÏÎa ¯z‰ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ≈»∆∆≈¿»«»«¬≈

ÌB˜Ó ÏÎa ÏÎ‡ÈÂ ‰„tiL ¯LÙ‡ ÈL46:·e˙ÎÂ ; ≈ƒ∆¿»∆ƒ»∆¿≈»≈¿»»¿»
‰Èe‡¯‰ ‰vÓ - "˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙B·LBÓ ÏÎa"¿…¿≈∆…¿««»»¿»
.‰·BÁ È„È da ÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,˙B·LBn‰ ÏÎa ÏÎ‡‰Ï¿≈»≈¿»«»∆¿ƒ»¿≈»

א.40) לה, פסחים מן 41)משנה, לכהנים שמפרישין חלק
כתרומה. לכהנים ונאכלת האוכלה 42)הבצק, זר שהרי

שמים. בידי מיתה א.43)חייב לו, אףֿעלֿפי 44)פסחים
בירושלים. אלא לאכלו ב.45)שאסור לו, שם

שם.46) גמרא,

.Ë‰„Bz ˙BlÁ47,ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ eNÚL ¯ÈÊ È˜È˜¯e «»¿ƒ≈»ƒ∆»»¿«¿»
- "˙Bvn‰ ˙‡ Ìz¯ÓLe" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿«¿∆∆««

ÚÏ ˙¯nzLn‰ ‰vÓÔÈ‡ˆBiL ‡e‰ ,„·Ïa ‰vÓ ÔÈ «»«ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««»ƒ¿«∆¿ƒ
Á·Ê‰ ÔÈÚÏ ˙¯nzLÓ BÊ Ï·‡ ;da48Ì‡Â .49Ô‡NÚ »¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿««∆«¿ƒ¬»»

,B˙·BÁ È„È d· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - ˜eMa ¯kÓÏƒ¿…«¬≈∆≈»¿≈»
ÏÎ‡È e¯ÎnÈ ‡Ï Ì‡L ,BzÚc ,˜eMa ¯kÓÏ ‰NBÚ‰L∆»∆ƒ¿…««¿∆ƒ…ƒ»¿…«
.‰vÓ ÌLÏ Ô¯ÓL Ô˙iNÚ ˙ÚLa ,‡ˆÓÂ ,Ô˙B‡»¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»»¿»»¿≈«»

שם.47) כוותיה.48)משנה, ותניא כרבא ב. לח, שם
שם.49) משנה,

.ÈÌÈL elÙ‡ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡a ÔÈ·iÁ Ïk‰50 «…«»ƒ«¬ƒ««»¬ƒ»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ51ÔË˜ .52B˙B‡ ÔÈÎpÁÓ - ˙t ÏÎ‡Ï ÏBÎiL53 «¬»ƒ»»∆»∆¡…«¿«¿ƒ

Ô˜Ê B‡ ‰ÏBÁ .‰vÓ ˙Èfk B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe ˙BˆÓa¿ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ«»∆»≈
ÔÈÏÈÎ‡Óe ÌÈÓa ˜È˜¯ BÏ ÔÈ¯BL - ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»∆¡…ƒ»ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ

ÁBn ‡lL ,‡e‰Â ;B˙B‡54. ¿∆…ƒ«

נשים 50) ידוע, בזמן שתלויה מצוה שכל ואף ב. מג, פסחים
על  גם נצטוו חמץ, באיסור שמוזהרות כיון - ממנה פטורות

שם). (פסחים, מצה אכילת של שנימולו 51)'עשה' גויים
כנשים. במצוות חייבים עבדות, לשם נלמד 52)וטבלו
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במצוות. הקטן חינוך בענין מב:) (סוכה שאמרו ממה
שכתב 53) כמו שלמעלה, חייבין" "הכל בכלל אינו אבל

אביו  על ורק חיובים, הטילו לא עצמו הקטן שעל הרמב"ן
(כסףֿמשנה). ה"ו.54)לחנכו למעלה ראה

.‡ÈÓÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c55‰vÓ ¯Á‡56 ƒƒ¿≈¿ƒ∆≈«¿ƒƒ«««»
‡l‡ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÊB‚‡Â ˙BÈÏ˜ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ¿»∆¡ƒ¿«≈»∆∆»
˙BÏÎ‡Ó ‰È¯Á‡ ÏÎ‡Â ,‰vÓ ÏÎ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»««»¿»««¬∆»«¬»
‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡Â ¯ÊBÁ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe ˙B¯Á‡¬≈≈¿«≈»∆≈¿≈««ƒ«»

.˜ÒBÙe ‰B¯Á‡a»«¬»≈

טעם 55) שישאר כדי אחר, בדבר הסעודה את מסיימין אין
בפיו. מצה 56)מצה שהשווה שמואל, אמר יהודה כרב

קיט:). (פסחים כלום אחריו מפטירין שאין לפסח

.·ÈÈ„k ,ÁÒt‰ ·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡Ï ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡»¿¬»ƒ∆¡…«»¿∆∆«∆«¿≈
·¯Úa ‰vÓ ÏÎ‡L ÈÓe .·¯Úa d˙ÏÈÎ‡Ï ¯k‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆≈«¬ƒ»»»»∆ƒ∆»««»¿∆∆
BLÙ ‡ˆzL „Ú ˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÁÒt‰57. «∆««ƒ«««¿«∆≈≈«¿

ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ58‰Án‰ Ì„wÓ ÁÒt‰ ·¯Ú59 ¿≈»∆¡…∆∆«∆«ƒ…∆«ƒ¿»
ÏÎB‡ Ï·‡ .‰Â‡˙a ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÒkiL È„k ,ËÚÓkƒ¿«¿≈∆ƒ»≈«¬ƒ««»¿«¬»¬»≈

˙B˜¯È B‡ ˙B¯t ËÚÓ ‡e‰60Ô‰Ó BÒ¯Î ‡lÓÈ ‡ÏÂ ,61. ¿«≈¿»¿…¿«≈¿≈≈∆
ÌÈÓÎÁÂ62·¯Ú ÔÓˆÚ ÔÈ·ÈÚ¯Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ «¬»ƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»∆∆

˙B·È·Á ˙BˆÓ eÈ‰ÈÂ ,‰Â‡˙a ‰vÓ ÏÎ‡Ï È„k ,ÁÒt‰«∆«¿≈∆¡…«»¿«¬»¿ƒ¿ƒ¿¬ƒ
ÌÈÓÈ È·¯Ú B‡ ˙B˙aL È·¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ¿»«¿≈«»«¿≈»ƒ

CLÁzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ - ÌÈ·BË63. ƒ≈¿≈«∆∆¡«

שומע 57) אינו והוא יאכל, שלא אותו שמזהירים היינו
זמן  כל אותו מכים וכו' ואוכל וחוזר אותו ומכים ואוכל,
תצא  הזמן במשך אם אפילו ואוכל, חכמים דברי על שעובר
שתצא  "עד הללו המלים אין אחרות, ובנוסחאות נפשו.

מנוח'). ו'רבינו רוקח' ('מעשה רבינו 58)נפשו" לשון זה
פ"י): (פסחים פסחים ערבי פרק בתחילת המשנה, בפירוש
לחם  לאכול ברשותו אין כי לבדו [חמץ] לחם אכילת "אינו
ארבעה  יום מצה לאכול לנו ואסור שעה, באותה [חמץ]
הרבה  לאכול מנעוהו אבל המצוה, בשעת שיאכלנה עד עשר

מצה  והיינו המאכלים". ידי משאר בה יוצא שאינו עשירה
מצה  או יאכל) לא ד"ה צט: פסחים ('תוספות' חובתו
ולא  ה"ו) (למעלה חובה ידי יוצא אינו בה שאף מבושלת,

וירקות. פירות אלא לאכול (מגיד59ֿ)הותר קטנה מנחה
דפסחים). בפ"י המשנה בפירוש רבינו כתב וכן משנה,

(60- (=פירות תרגימא במיני הוא "מטביל ב: קז, פסחים
בירק". מטביל יצחק רבי (ברכות 61)רש"י), [בגמרא

(ועיי"ש  הלב סועד שהוא אסור יין שמעט מפורש לה:)
שסובר  נראה רבינו, זאת הזכיר שלא ומכיון ב'תוספות').
ה'טור' שכתב כמו לשתות, מותר הרבה ובין מעט שבין
ברכות  בגמרא לרבינו היתה אחרת וגירסא תעא). סי' (או"ח

לג]. עמוד "זמנים" בספרי וראה א.62)שם. קח, פסחים
ב.63) צט, שם

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מן 1) לאבותינו, שנעשו הנסים סיפור חיוב בו נתבאר

מדבריהם, החרוסת וחיוב כוסות, הארבעה וחיוב התורה,
סופרים. מדברי הזה בזמן שהוא המרור, אכילת וחיוב

.‡¯tÒÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2˙B‡ÏÙÂ ÌÈqa ƒ¿«¬≈∆»¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿»
,ÔÒÈa ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡Ï eNÚpL∆«¬«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¬ƒ»»»¿ƒ»
Ì˙‡ˆÈ ¯L‡ ‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»∆««∆¬∆¿»∆
"˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL BÓk ,"ÌÈ¯ˆnÓ3. ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¡«»∆««»
z„b‰Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏaL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿≈¬ƒ»»»«¿«¿ƒ«¿»
LÈL ‰ÚLa - "‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆¿»»∆≈
,Ô· BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .EÈÙÏ ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vÓ«»»À»ƒ¿»∆¿««ƒ∆≈≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ ÌÈ·iÁ - ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ elÙ‡¬ƒ¬»ƒ¿ƒ«»ƒ¿«≈ƒƒ«
È¯‰ - eÈ‰LÂ eÚ¯‡L ÌÈ¯·ca CÈ¯‡n‰ ÏÎÂ .ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿»««¬ƒ«¿»ƒ∆≈¿¿∆»¬≈

ÁaLÓ ‰Ê4. ∆¿À»

ãycew zegiyn zecewpã

eyrpy ze`ltpe miqpa xtql dxez ly dyrÎzevn"
enk ...dfd meid z` xekf xn`py ...mixvna epizea`l

."zayd mei z` xekf xn`py

לכאן? בשבת המדבר הפסוק של עניינו מה להבין וצריך
החיוב  בדבר המצוות' ב'ספר שכתב מה פי על שתירצו יש
לבנך  "והגדת הפסוק את וציטט מצרים, ביציאת לספר
בן  לו אין ש"אם הגמרא דורשת שעליו כו'" ההוא ביום
עליה  שחייב השבת זכירת כמו עצמו" לבין בינו גם חייב

עצמו. לבין בינו
חזר  החזקה' ב'יד כי ברמב"ם כך לתרץ אפשר שאי אלא
את  "זכור הפסוק והביא המצוות' ב'ספר שכתב ממה בו
רק  הוא זה שחיוב לחשוב מקום כלל אין וא"כ הזה" היום

בן. לו שיש בזמן
בא  כו'" הזה היום את "זכור הפסוק בהמשך בזה: והביאור
מצות  תאכל ימים "שבעת כו'"... חמץ יאכל "ולא החיוב
עניין  לקדשו" השבת יום את "זכור בפסוק משא"כ כו'"
בפסוק  כמו שלא בדברים, זכירה - עצמו בפני הוא הזכירה
בא  החיבור ובוא"ו לו שבהמשך הזה" היום את "זכור
בפני  כציווי לפרשו אפשר אי ולכן חמץ יאכל ולא הציווי
"זכור  הפסוק להביא הוצרך לכן בדברים", "זכירה - עצמו
עניין  הוא בדברים הזכירה בו כי לקדשו" השבת יום את
זכירה  שהיא שבפסח הזכירה על גם ראיה ומכאן בפ"ע.
לאבותינו  שנעשו ונפלאות בנסים לספר היינו בדברים,

כו'". במצרים
(dk oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

מצוה2) ולילה יום מהל'ÈÎÊ‰Ï¯שבכל (פ"א מצרים יציאת
המצוה פסח בליל ואילו ה"ג) שמע ·ÂË¯Ù˙קריאת  ¯ÙÒÏ

לאבותינו. אז שנעשו והנפלאות כשם 3)הנסים [כלומר
שנאמר  אףֿעלֿפי ציווי, הוא שבת בענין הנאמר ש"זכור"
את  "זכור שם: נאמר שהרי קמוצה), (=בזי"ן מקור בלשון
הוא  בפסח כאן הנאמר זכור כן כמו לקדשו", השבת יום
התורה  על ברש"י וראה מקור. בלשון שנכתב אףֿעלֿפי ציווי,
קנז): (עשה המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן ח). כ, (שמות

שהוא לומר רוצה הזה, היום את כמו ˆÂ‰"זכור לזכרו,
- עוז' ב'מגדל וראה השבת". יום את זכור "זמנים"שנאמר:
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קי dvne ung zekld - mipnf xtq - lel` h"k oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לז]. וז"ל:4)עמוד (שם) המצוות' ב'ספר רבינו כתב וכן
מה  בהגדלת הדברים ויאריך במאמר שיוסיף מה "וכל
ואיך  וחמס, מעול המצרים לנו שעשו ומה השם, לנו שעשה
מחסדיו  שגמלנו מה על לו ובהודות מהם נקמתנו השם לקח
"חייב  אמרו: פסחים, סוף ובתוספתא טוב". יותר יהי' -
בנו, לבין בינו אפילו הלילה כל פסח בהלכות לעסוק אדם
ברבן  מעשה תלמידו. לבין בינו אפילו עצמו, לבין אפילו
והיו  בלוד, זונין בן ביתוס אצל מסובין שהיו וזקנים גמליאל
הוא  וכן הגבר". קרות עד הלילה כל פסח בהלכות עוסקין
אתה  מנין אומר, אליעזר "רבי בא: פרשת סוף במכילתא
תלמידים  של או חכמים של חבורה היתה שאם אומר
מה  נאמר לכך חצות, עד פסח בהלכות לעסוק שצריכים
הוא  וכן פסח. בהלכות לעסוק שהחיוב הרי העדות",

שיודעין חכמים תלמידי שני "ואפילו קטז: ·‰ÂÎÏ˙בפסחים
ÁÒÙ‰."לזה זה שואלין

.·:¯Ó‡pL ,eÏ‡L ‡Ï elÙ‡Â ,ÌÈaÏ ÚÈ„B‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿ƒ««»ƒ«¬ƒ…»¬∆∆¡«
"E·Ï z„b‰Â"5.B„nÏÓ ÂÈ·‡ Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ - ¿ƒ«¿»¿ƒ¿¿ƒ«¿∆≈»ƒ¿«¿

LtË B‡ ÔË˜ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk6elk ,Èa :BÏ ¯ÓB‡ - ≈«ƒ»»»»ƒ≈≈¿ƒÀ»
,‰Ê „·Ú BÓk B‡ BÊ ‰ÁÙL BÓk ,ÌÈ„·Ú eÈÈ‰»ƒ¬»ƒ¿ƒ¿»¿∆∆∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ e˙B‡ ‰„t ‰f‰ ‰ÏÈl·e ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ««¿»«∆»»»«»»
- ÌÎÁÂ ÏB„b Ôa‰ ‰È‰ Ì‡Â .˙e¯ÁÏ e‡ÈˆBiÂ ‡e‰«ƒ≈«≈¿ƒ»»«≈»¿»»
eÏ eNÚpL ÌÈqÂ ,ÌÈ¯ˆÓa eÏ Ú¯‡M ‰Ó BÚÈ„BÓƒ«∆≈«»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆«¬»

Ôa ÏL BzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ - ea¯ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ7. «¿≈∆«≈«…¿ƒ«¿∆≈

דרשב"י 5) מכילתא בשם שם המצוות' ב'ספר הוא כן
יכול  בנך, ישאלך כי שנאמר "מכלל עוז'): ב'מגדל (והובא
לו? מגיד אתה אין לאו ואם לו, מגיד אתה ישאלך אם
הגדה  שלשון שאלך" שלא אע"פ לבנך, והגדת תלמודֿלומר

מעצמו. מגיד והוא שאלוהו שלא כנוסחת 6)מורה
שלנו: ההגדה בנוסח אבל ה"ד) דפסחים (פ"י ה'ירושלמי'

א.7)"תם". קטז, פסחים משנה,

.‚e‡¯iL È„k ,‰f‰ ‰ÏÈla ÈepL ˙BNÚÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ«¬ƒ««¿»«∆¿≈∆ƒ¿
‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :e¯Ó‡ÈÂ eÏ‡LÈÂ ÌÈa‰«»ƒ¿ƒ¿¬¿…¿«ƒ¿«»««¿»«∆
Ck :Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ ,Ì‰Ï ·ÈLiL „Ú "?˙BÏÈl‰ ÏkÓƒ»«≈«∆»ƒ»∆¿…«»∆»

˜lÁÓ ?‰pLÓ „ˆÈÎÂ .‰È‰ CÎÂ Ck ,Ú¯‡ CÎÂ8Ì‰Ï »»≈«»»»»»¿≈«¿«∆¿«≈»∆
˙BÈÏ˜9ÌÈÊB‚‡Â10Ì‰ÈÙlÓ ÔÁÏM‰ ÌÈ¯˜BÚÂ ,11Ì„˜ ¿»∆¡ƒ¿¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈∆…∆

‰Ê „iÓ ‰Ê ‰vÓ ÔÈÙËBÁÂ ,eÏÎ‡iL12‡ˆBiÎÂ , ∆…¿¿¿ƒ«»∆ƒ«∆¿«≈
Ô· BÏ ÔÈ‡ .el‡‰ ÌÈ¯·„·13ÔÈ‡ .BzÏ‡BL BzL‡ - ƒ¿»ƒ»≈≈≈ƒ¿«¿≈

‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏ‡BL - ‰M‡ BÏƒ»¬ƒ∆∆∆«ƒ¿«»««¿»
Ï‡BL - Bc·Ï ‰È‰ .ÌÈÓÎÁ Ôlk eÈ‰ elÙ‡Â ,"‰f‰«∆«¬ƒ»À»¬»ƒ»»¿«≈

."‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" :BÓˆÚÏ¿«¿«ƒ¿«»««¿»«∆

א.8) קט, קלויים.9)פסחים חטים וזהו 10)שבלי
הסעודה. לאחרי כן להם מחלקים שתמיד השינוי,

קטו:).11) (פסחים מהמקום השולחן את מסירין
והראב"ד 12) פסחים". בלילי מצה "חוטפין א: קט, פסחים

לאכול. שממהרין א.13)פירש קטז, פסחים

.„CÈ¯ˆÂ14?„ˆÈk .Á·La ÌiÒÏe ˙e‚a ÏÈÁ˙‰Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿«≈¿∆«≈«
‰lÁzaL ,¯tÒÓe ÏÈÁ˙Ó15eÈ˙B·‡ eÈ‰16ÈÓÈa , «¿ƒ¿«≈∆«¿ƒ»»¬≈ƒ≈

ÔÈÙ„B¯Â Ï·‰‰ ¯Á‡ ÔÈÚBËÂ ÌÈ¯ÙBk ,ÂÈÙÏÓe Á¯∆̇«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«««∆∆¿¿ƒ
e·¯wL ,˙Ó‡‰ ˙„a ÌiÒÓe ;ÌÈÏÈÏ‡ ˙„B·Ú ¯Á‡««¬«¡ƒƒ¿«≈¿«»¡∆∆≈¿»
ÔÎÂ .B„eÁÈÏ e·¯˜Â ,˙Bn‡‰Ó eÏÈc·‰Â ,BÏ ÌB˜n‰«»¿ƒ¿ƒ»≈»À¿≈¿»¿ƒ¿≈

ÏÈÁ˙Ó17ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·ÚL ,ÚÈ„BÓe «¿ƒƒ«∆¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿«ƒ
eNÚpL ˙B‡ÏÙ·Â ÌÈqa ÌiÒÓe ,eÏÓbL ‰Ú¯‰ ÏÎÂ¿»»»»∆¿»»¿«≈¿ƒƒ¿«ƒ¿»∆«¬
"È·‡ „·‡ Èn¯‡"Ó L¯„iL - ‡e‰Â .e˙e¯Á·e eÏ18 »¿≈≈¿∆ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú19CÈ¯‡Óe ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ . «∆ƒ¿…»«»»»¿»«ƒ«¬ƒ
.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - BÊ ‰L¯t L¯„aƒ¿«»»»¬≈∆¿À»

במשנה).14) א קטז, שם).15)פסחים (פסחים כרב
מאברהם 16) למעלה גם נמשך היחס הי' מתןֿתורה לפני

אבות  קורין "אין מתןֿתורה לאחרי אבל "אבות", ונקראו
טז:). (ברכות לשלשה" כתב 17)אלא וכן שם. כשמואל

אנו  (ועכשיו כתרווייהו" עבדינן "והאידנא חננאל: רבינו
וכשמואל). כרב = כשניהם שם.18)עושים פסחים,

כיֿתבוא.19) פרשת ב'ספרי' ראה

.‰ÏÈÏa el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ Ïk»ƒ∆…»«¿»¿»ƒ≈¿≈
- ¯NÚŒ‰MÓÁB˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï20,ÁÒt :Ô‰ el‡Â , ¬ƒ»»»…»»¿≈»¿≈≈∆«
¯B¯Óe ‰vÓ21ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ - ÁÒt . «»»∆««∆»««»«

ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
¯B¯Ó ."'B‚Â '‰Ï ‡e‰22ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌeL ÏÚ - «¿»«∆≈¿«ƒ¿ƒƒ

.eÏ‡‚pL ÌeL ÏÚ - ‰vÓ .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡∆«≈¬≈¿ƒ¿«ƒ«»«∆ƒ¿¬
‰„b‰ ÔÈ‡¯˜ Ôlk el‡‰ ÌÈ¯·„e23. ¿»ƒ»≈À»ƒ¿»ƒ«»»

מצרים.20) יציאת סיפור מצות נאמר 21)חובת שהרי
לומר  היא שהמצוה - פסח" זבח "ואמרתם כז): יב, (שמות
ומרור  מצה והושוו קטז:) (פסחים הפסח ענין על ולספר

ואמרתם). ד"ה קטז. שם ('תוספות' מסדר 22)לפסח שינה
ה"ד, (פ"ח להלן כתב וכן ומצה. מרור פסח וכתב: המשנה,

שם). "והגדת".23)עיין הכתוב: שם על

.Â¯B„Â ¯Bc ÏÎa24BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯‰Ï Ì„‡ ·iÁ ¿»»«»»»¿«¿∆«¿
,ÌÈ¯ˆÓ „eaÚMÓ ‰zÚ ‡ˆÈ BÓˆÚ· ‡e‰ el‡k¿ƒ¿«¿»»«»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

'B‚Â ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL25‰Ê ¯·c ÏÚÂ ." ∆∆¡«¿»ƒƒ»¿¿«»»∆
„·Ú Èk z¯ÎÊÂ" :‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰eƒ̂»«»»«»¿»«¿»ƒ∆∆
„·Ú ˙ÈÈ‰ EÓˆÚ· ‰z‡ el‡k - ¯ÓBÏk ,"˙ÈÈ‰»ƒ»¿«¿ƒ«»¿«¿¿»ƒ»∆∆

.˙ÈcÙÂ ˙e¯ÁÏ ˙‡ˆÈÂ¿»»»«≈¿ƒ¿≈»

ב.24) קטז, פסחים שם:25)משנה, בגמרא הוא כן
למדו  שם ובמשנה משם". הוציא ואותנו שיאמר: "וצריך
בנוסח  הוא וכן לי". ה' עשה זה "בעבור מהפסוק: כאן

שלנו. ההגדות

.ÊCÎÈÙÏ26„ÚBqLk27ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ ,‰f‰ ‰ÏÈla Ì„‡ ¿ƒ»¿∆≈»»««¿»«∆»ƒ∆¡…
- „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯Á C¯c ·ÒÓ ‡e‰Â ˙BzLÏÂ¿ƒ¿¿≈≈∆∆≈¿»∆»¿∆»

ÌÈL ÔÈa ,ÌÈL‡ ÔÈa28‰f‰ ‰ÏÈla ˙BzLÏ ·iÁ - ≈¬»ƒ≈»ƒ«»ƒ¿««¿»«∆
ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,ÔÈÈ ÏL ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡29BÏ30.Ì‰Ó «¿»»∆»ƒ≈¬ƒ≈∆

BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â31 «¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»…ƒ¿¬
.˙ÈÚÈ·¯ - Ô‰Ó ÒBk Ïk ¯eÚL .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó≈«¿»»ƒ»≈∆¿ƒƒ

יסעד 26) כן על ומשוחרר, כנגאל עצמו את שרואה מכיון
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חורין. בני כדרך רבינו:27)בהסיבה כתב ה"ח להלן
ארבעה  ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה "שצריכים
זה  הרי היסב אם - ושתייתו אכילתו ושאר כוסות...

שהזמן 28)משובח". מצוותֿעשה מכל שפטורות אע"פ
הנס  באותו היו הן שאף כוסות, בארבעה חייבות - גרמא

) מצרים יציאת חכמים של אותם וסמכו קח:). פסחים
גאולה  של לשונות ארבע על סח) פרשה רבה (בראשית
וגאלתי, והצלתי, "והוצאתי, וארא: בפרשת שנאמרו

להוסיף 29)ולקחתי". אבל אסור, לפחות שרק נראה
של  פסוקים עשרה בענין הגאונים שכתבו כמו מותר,
או"ח  ועיין לב. חה"ת לר"ה (אוצה"ג השנה בראש מלכיות
שמותר  ה"י) ספ"ח להלן כתב וכן בהגהה). ס"ז תעב סי'

חמישי. כוס ליתא.30)לשתות רומי, בדפוס
הגבאים.31)

.ÁÏ‡¯NÈaL ÈÚ elÙ‡32‰M‡ .·ÒiL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï ¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈……««∆»≈ƒ»
‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡33- ‡È‰ ‰·eLÁ ‰M‡ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»¬ƒ»¿ƒƒ»¬»ƒ

ÂÈ·‡ Ïˆ‡ Ô·e .‰aÒ‰ ‰ÎÈ¯ˆ34- Ba¯ ÈÙa LnM‰Â , ¿ƒ»¬ƒ»≈≈∆»ƒ¿««»ƒ¿≈«
·ÒÓ BÈ‡ ,Ba¯ ÈÙa „ÈÓÏz Ï·‡ .‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ35, ¿ƒƒ¬ƒ»¬»«¿ƒƒ¿≈«≈≈≈

dÈ‡ ÔÈÓÈ ˙aÒ‰Â .˙eL¯ Ba¯ BÏ Ô˙ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»««¿«¬ƒ«»ƒ≈»
‰aÒ‰36·Òn‰ ÔÎÂ ,37ÂÈt ÏÚ B‡ Bt¯Ú ÏÚ38ÔÈ‡ - ¬ƒ»¿≈«≈≈«»¿«»»≈

˙ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ?‰aÒ‰ ÔÈÎÈ¯ˆ È˙ÓÈ‡Â .‰aÒ‰ BÊ¬ƒ»¿≈»«¿ƒƒ¬ƒ»ƒ¿«¬ƒ«
el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ ˙i˙L·e ‰vÓ ˙Èfk39¯‡Le ; ««ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»»»≈¿»

Ì‡ - B˙i˙Le B˙ÏÈÎ‡Ì‡Â ;ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,·Ò‰ ¬ƒ»¿ƒ»ƒ≈≈¬≈∆¿À»¿ƒ
.CÈ¯ˆ BÈ‡ ,Â‡Ï»≈»ƒ

ב.32) צט, להסב 33)פסחים דרכה אין אשה, שסתם
פעם. בכבודו 34)בשום חייב שהבן ואף א. קח, פסחים

על  מוחל אב שמסתמא הסיבה, צריך זאת בכל ומוראו,
לבנו. ובהסיבה 35)כבודו מורא, דרך בפניו לישב שצריך

מורא. דרך זו בימינו 36)אין שהרי חירות, דרך זה שאין
שם). (רשב"ם לאכול צריך שם.37)הוא פסחים,

ופירש 38) הסיבה" שמו לא "פרקדן אמרו: שם בפסחים
(ועיי"ש  ערפו" או פניו על שוכב היינו ש"פרקדן, רבינו:

פרקדן). ד"ה שאמרו 39)ב'תוספות' מה רבינו הזכיר [לא
רבינו  שסובר מפני הסיבה, צריך אינו שמרור שם, בפסחים
המפרשים  שכתבו (כמו דוקא למרור מיוחד זה דין שאין
שאר  כל שבכלל אלא לעבדות) זכר הוא שמרור מפני
במרור  גם זה, לפי כן ואם הסיבה. צריך שאינו הוא אכילתו

מב]. עמוד "זמנים" - משובח זה הרי הסיב אם

.Ë‚ÊÓÏ CÈ¯ˆ ,el‡‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡40È„k Ô˙B‡ «¿»»»≈»ƒƒ¿…»¿≈
˙Úc ÈÙÏe ÔÈi‰ ÈÙÏ Ïk‰ ,‰·¯Ú ‰i˙L ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈»«…¿ƒ««ƒ¿ƒ««
ÈÁ ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ÔzÚa¯‡a ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .‰˙BM‰41. «∆¿…ƒ¿…¿«¿«¿»≈¿ƒƒ«ƒ»

‰Úa¯‡ ‰˙LÈ„È ‡ˆÈ - ‚eÊÓ BÈ‡L ÔÈiÓ el‡ ˙BÒBÎ »»«¿»»≈ƒ«ƒ∆≈»»»¿≈
˙e¯Á È„È ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,˙BÒBÎ ‰Úa¯‡42‰Úa¯‡ ‰˙L . «¿»»¿…»»¿≈≈»»«¿»»

˙Á‡ ˙·a ÔÈ‚eÊÓ ˙BÒBÎ43È„È ,‡ˆÈ ˙e¯Á È„È - ¿ƒ¿«∆»¿≈≈»»¿≈
Ô‰Ó ÒBk ÏkÓ ‰˙L Ì‡Â .‡ˆÈ ‡Ï ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡«¿»»…»»¿ƒ»»ƒ»≈∆

‡ˆÈ - Ba¯44. À»»

לשתייה.40) וקשה מדי, חריף היה באופן 41)שיינם
עד  מים בו ומוסיף יין, רביעית רוב יהיה וכוס כוס שבכל

שלימה 42)רביעית. מצוה זו אין כלומר, ב. קח, פסחים
ביניהן 43)(רש"י). הגדה אמר שלא והיינו שם. פסחים,

הגדה. דרך על דוקא שתיקנו כוסות, ד' ידי יצא לא -
הכוס.44) כל לשתות צריך ולכתחילה שם. פסחים,

.ÈÂÈÏÚ C¯·Ó ,eÏl‰ ˙BÒBÎ ‰Úa¯‡Ó ÒBÎÂ ÒBk Ïk»»≈«¿»»«»¿»≈»»
dÓˆÚ ÈÙa ‰Î¯a45Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡ ,ÔBL‡¯ ÒBÎÂ . ¿»»ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»»ƒ

‰„b‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‡¯B˜ ,ÈL ÒBk .ÌBi‰46ÒBk . «≈ƒ≈»»∆««»»
¯ÓBb ,ÈÚÈ·¯ ÒBk .ÔBÊn‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Ó ,ÈLÈÏL¿ƒƒ¿»≈»»ƒ¿««»¿ƒƒ≈

¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ C¯·Óe Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ47ÔÈ·e . »»∆««≈¿»≈»»ƒ¿««ƒ≈
˙BÒBk‰48ÈLÈÏL ÔÈa .‰˙BL ˙BzLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,el‡‰ «»≈ƒ»»ƒ¿∆≈¿ƒƒ

‰˙BL BÈ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï49. ƒ¿ƒƒ≈∆

הד'45) "אלו הרמב"ם: של בנו אברהם רבינו לשון זה
מצוה  מהן אחד וכל סופרים, מדברי חובה שתייתן כוסות
שתייתו  קודם מהם אחד כל על יברך ולזה עצמו, בפני
שתאו  אם שתייתו ואחר הגפן", פרי "בורא לעצמו: ברכה
היא  וזו הגפן", פרי ועל הגפן "על ממנו: רביעית או כולו
בין  בהלכות הרב שחלק והחילוק ז"ל, מארי אבא סברת
סברא  היא הגפן", "על ברכת לבין הגפן" פרי "בורא ברכת
מעורר  ז"ל מארי אבא שהיה כמו ההיקש, אותה יאמת לא
ספר  בשם רוקח' ('מעשה לפניו" הלימוד בעת זה על אותנו

קדמון). חלמיש 46)כת"י עד ההלל "ומקצת נוסף: בכת"י
רוקח'). ('מעשה מים" (להלן 47)למעינו "יהללוך" היא

קיח.). (פסחים יהודה כרב ה"י) פסחים 48)פ"ח משנה,
ב. אבל 49)קיז, ההלל, את יגמור ולא ויישן ישתכר שמא

('הגהות  משתכר אינו הסעודה שבתוך הראשונים מן
'ירושלמי'). בשם מיימוניות'

.‡È‰ÂˆÓ ˙Ò¯Á‰50,ËÈhÏ ¯ÎÊ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¬…∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ
ÌÈ¯ˆÓa Ba ÔÈ„·BÚ eÈ‰L51?d˙B‡ ÔÈNBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ»

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜enˆ B‡ ˙B¯‚B¯‚ B‡ ÌÈ¯Óz ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿«≈»∆
ıÓÁ ÔÎB˙Ï ÔÈ˙BÂ ,Ô˙B‡ ÔÈÒ¯B„Â52Ô˙B‡ ÔÈÏa˙Óe ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»

ÔÁÏM‰ ÏÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ,Ô·˙a ËÈË BÓk ,ÔÈÏ·˙a¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿ƒƒ»««À¿»
.ÁÒt‰ ÈÏÈÏa¿≈≈«»«

ואףֿעלֿפי50ֿ) קיד.) (פסחים במשנה צדוק ברבי אלעזר כרבי
מפני  וכו'" במצותיו קדשנו "אשר עליה מברכים אין כן
מנוח' ו'רבינו תעה, סי' או"ח ('טור' למרור טפלה שהיא
צדוק  ברבי אלעזר שלרבי כתב המשנה בפירוש ורבינו כאן).

כ  הלכה שאין אלא וכו' קדשנו אשר עליה לברך דבריו.צריך
ועיין  שם, (ב"ח שם שכתב ממה רבינו בו חזר וכאן

כאן). (פסחים 51)לחםֿמשנה יוחנן כרבי ובלבנים. בחומר
בניהן  יולדות שהיו לתפוח זכר שאמר: לוי כרבי ולא קטז.)

עוררתיך. התפוח תחת שנאמר התפוח, בגמרא 52)תחת
חריף) לעשותו =) לקהוייה צריך הילכך אביי: "אמר שם:
לטיט". זכר עב) לעשותו =) לסמוכיה וצריך לתפוח, זכר
שנותנים  הביא - לטיט" "זכר שכתב: אףֿעלֿפי ורבינו,
('טור' למרירות זכר משום חריף) לעשותה =) חומץ לתוכה
ולא  לקהוייה" "צריך הרי"ף: כגירסת וגרס תעב). סי' או"ח

שם). (ב"ח לתפוח" "זכר גרס:

.·È,dÓˆÚ ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ dÈ‡ ¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«»≈»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»
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˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆnL ,ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡a ‡È‰ ‰ÈeÏz ‡l‡∆»¿»ƒ«¬ƒ««∆«∆ƒ¿«¬≈««
ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï53È¯·cÓe ; ∆¡…¿««∆«««»¿ƒƒƒ¿≈

ÔÈ‡ elÙ‡ ,‰Ê ÏÈÏa Bc·Ï ¯B¯n‰ ÏÎ‡Ï - ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ∆¡…«»¿«¿≈∆¬ƒ≈
.ÁÒt Ôa¯˜ ÌL»»¿«»«

יאכלוהו",53) ומרורים מצות "על יא): ט, (במדבר שנאמר
מרור  אין פסח שאין ובזמן מרור, יש פסח שיש בזמן

קכ.). (פסחים

.‚ÈÌÈ¯B¯Ó54˙¯ÊÁ‰ Ô‰ ‰¯Bza ÌÈ¯eÓ‡‰55 ¿ƒ»¬ƒ«»≈«¬∆∆
„Á‡ Ïk - ¯B¯n‰Â ‡È·Á¯Á‰Â ‡ÎÓz‰Â ÔÈLÏÚ‰Â¿»√»ƒ¿««¿»¿««¿¬ƒ»¿«»»∆»
„Á‡Ó ÏÎ‡ Ì‡Â .¯B¯Ó ‡¯˜ el‡ ˜¯È ÈÈÓ ˙LÓÁÓ≈¬≈∆ƒ≈»»≈ƒ¿»»¿ƒ»«≈∆»

‡ˆÈ - ˙Èfk ÔzLÓÁÓ B‡ Ô‰Ó56ÔÈÁÏ e‰iL ‡e‰Â ,57. ≈∆≈¬ƒ¿»««ƒ»»¿∆¿«ƒ
L·È elÙ‡ ,Ô‰lL ÁÏwa ÔÈ‡ˆBÈÂ58Ô˜ÏL Ì‡Â .59B‡ ¿¿ƒ«∆«∆»∆¬ƒ»≈¿ƒ¿»»

ÔL·Î60Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ÔÏM· B‡61. ¿»»ƒ¿»≈¿ƒ»∆

א.54) לט, פסחים שחס 55)משנה, שם על חסא,
שם  ובגמרא שם). (פסחים וגאלנו עלינו הקדושֿברוךֿהוא
המינים. לשאר קודמת שהיא כלומר בחזרת, שמצוה אמרו
- בחזרת" "מצוה שמפרש משום זה, דין השמיט והרמב"ם
כיון  - בה יוצאים מתוקה, שהיא שאףֿעלֿפי בחזרת גם מצוה

תעג). סי' יוסף' ('בית מר שם.56)שסופה משנה,
ב.57) לט, הרבה.59)שם.58)שם, בישלם
לעת.60) מעת במים שראן או טעם 61)בחומץ שבטל

(שם). שלהם המרירות

ה'תש"פ  תשרי א' שני יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שאין  ומי הזה. לזמן קרבן, לנו שהיה הזמן בין שיש ומה
יעשה. כיצד – אלו דברים לעשות שראוי מה לו

.‡Ck ¯NÚŒ‰MÓÁ ÏÈÏa el‡ ˙BˆÓ ˙iNÚ ¯„Ò≈∆¬ƒ«ƒ¿≈¿≈¬ƒ»»»»
C¯·Óe ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÒBk ÔÈ‚ÊBÓ ‰lÁza :‡e‰«¿ƒ»¿ƒ¿»∆»¿∆»¿»≈

ÌBi‰ Lec˜ ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â ,"ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba"2ÔÓÊe3 ≈¿ƒ«»∆¿≈»»ƒ«¿«
‰˙BLÂ4"ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â .5ÏËBÂ ¿∆¿««»¿»≈«¿ƒ«»»¿≈
ÂÈ„È6¯Á‡ ˜¯ÈÂ ¯B¯Ó ÂÈÏÚÂ ,Ce¯Ú ÔÁÏL ÔÈ‡È·Óe .7, »»¿ƒƒÀ¿»»¿»»»¿»»«≈

‰‚È‚Á ¯N·e ,ÁÒt‰ N·k ÏL BÙe‚Â ,˙Ò¯ÁÂ ‰vÓe8 «»«¬…∆¿∆∆∆«∆«¿«¬ƒ»
ÏÚ ÔÈ‡È·Ó ‰f‰ ÔÓf·e .¯NÚŒ‰Úa¯‡ ÌBÈ ÏL∆«¿»»»»«¿««∆¿ƒƒ«

¯N· ÈÈÓ ÈL ÔÁÏM‰9¯ÎÊ „Á‡Â ,ÁÒtÏ ¯ÎÊ „Á‡ : «À¿»¿≈ƒ≈»»∆»≈∆«∆«¿∆»≈∆
.‰‚È‚ÁÏ«¬ƒ»

והזמנים".2) ישראל מקדש כו' במצותיו קדשנו "אשר
שטיבולו 5)בהסיבה.4)"שהחיינו".3) דבר שכל

והרי  א'). עמוד קט"ו דף (פסחים ידים נטילת צריך במשקה
להלן  רבינו שכתב (כמו בחרוסת הירק את מטביל הוא

ב'). שכל 6)הלכה ידיו נוטל כך ואחר תחילה מברך
פסחים  (מסכת לעשייתן (לפני) עובר עליהן מברך המצוות

על). ד"ה בתוס' שם ועיין ב' עמוד ז' (מסכת 7)דף
ב'). עמוד קי"ד דף לפני 8)פסחים אותה אוכלים היו

השובע. על הפסח קרבן אכילת שתהיה כדי הפסח קרבן
ב').9) עמוד קי"ד דף פסחים (מסכת יוסף כרב

.·˜¯È Á˜BÏÂ ,"‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ¿»≈≈¿ƒ»¬»»¿≈«»»
ÏaËÓe10B˙B‡˙Ò¯Áa11˙Èfk ÏÎB‡Â12ÏÎÂ ‡e‰ , ¿«≈«¬…∆¿≈««ƒ¿»

˙BÁt ÏÎB‡ ÔÈ‡ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,BnÚ ÔÈaÒÓ‰«¿Àƒƒ»∆»¿∆»≈≈»
ÔÁÏM‰ ÔÈ¯˜BÚ CkŒ¯Á‡Â .˙ÈfkÓ13‡¯B˜ ÈÙlÓ ƒ««ƒ¿««»¿ƒ«À¿»ƒƒ¿≈≈

‰„b‰‰14Bc·Ï15Ôa‰ Ô‡ÎÂ ,ÈM‰ ÒBk‰ ÔÈ‚ÊBÓe , ««»»¿«¿ƒ««≈ƒ¿»«≈
‡¯Bw‰ ¯ÓB‡Â .Ï‡BL16‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó" : ≈¿≈«≈«ƒ¿«»««¿»«∆

ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL - ˙BÏÈl‰ ÏkÓ17 ƒ»«≈∆¿»«≈≈»«¿ƒƒ
ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡18ÏÎaL . ¬ƒ««∆»¿««¿»«∆¿≈¿»ƒ∆¿»

Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe ıÓÁ ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ»≈«»¿««¿»«∆À
˜eÏL ,ÈÏˆ ¯Na ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .‰vÓ«»∆¿»«≈»¿ƒ¿«»ƒ»

ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,ÏM·Óe19e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL . ¿À»¿««¿»«∆À»ƒ∆¿»«≈»
ÏÎaL .ÌÈ¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆¿ƒ∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

"ÔÈaÒÓ elk ‰f‰20. «∆À»¿Àƒ

"מה 10) לשאול שיתעוררו כדי לתינוקות שינוי לעשות
א'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת כדעת 11)נשתנה"

שכ"ז  סימן ח"א הגאונים (אוצר בתשובותיהם הגאונים
לבטל  כדי בחרוסת היא ירק טבילת שגם פ"ז) סימן וח"ב
רבינו  שלדעת ח' בהלכה להלן וראה שבירקות. הארס את
לטיט, זכר לעשות ודאי וזהו בחרוסת מצה גם לטבול צריך

י"א). הלכה ז' (פרק למעלה שכתב גם 12)כמו כתבו כן
שכל  כיון תמוה, הדבר אבל פ"ז) סימן ח"ב (שם הגאונים
צריך  למה לתינוקות שינוי לעשות אלא אינה זו אכילה
משנה). במגיד ועיין מיימוניות (הגהות כזית דוקא

לשאול 13) ויעוררם התינוקות את ויתמיה שינוי שיהיה כדי
ב'). עמוד קט"ו דף פסחים המסובים 14)(מסכת כל שלא

וכן  שמעו. וכולם בלבד מהם אחד אלא ההגדה את קראו
(תרביץ  ההגדה על בפירושו מלונדריש אליהו רבינו כתב

א'). ספר כ"ב מהמסובים 15)שנה אחד לכל היה בימיהם
לפניו. ושלחנו בראש מסיב והקורא לבדו קטן שלחן

הגאונים 16) (אוצר גאון כתב וכן ההגדה. קורא אותו
נשתנה". מה שמקדש אותו "ואומר :(154 עמוד פסחים

לפני 17) היא והטבילה הדברים סדר לפי הן השאלות
שבירושלמי. במשנה הנוסחא וכן מצה הירק 18)אכילת

בחרוסת. צלי.19)והמרור אלא נאכל אינו פסח שקרבן
אבל 20) (212 עמוד (השלם גאון עמרם רב בסדר הוא כן

הוזכרה  לא א') עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה
כל  בזה רגילין היו המשנה שבזמן מפני ההסיבה שאלת

שינוי. משום בזה היה ולא השנה

.‚,"ÈÏˆ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â" :¯ÓB‡ BÈ‡ ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈≈¿««¿»«∆À»ƒ
˙e‚a ÏÈÁ˙Óe .Ôa¯˜ eÏ ÔÈ‡L21¯ÓBbL „Ú ,‡¯B˜Â ∆≈»»¿»«¿ƒƒ¿¿≈«∆≈

.dlk "È·‡ „·‡ Èn¯‡" ˙L¯t L¯c¿«»»«¬«ƒ…≈»ƒÀ»

כ').21) הלכה ז' פרק (למעלה

.„‰Ê ÁÒt" :¯ÓB‡Â ÂÈÙÏ ÔÁÏM‰ ¯ÈÊÁÓe22e‡L «¬ƒ«À¿»¿»»¿≈∆«∆∆»
eÈ˙B·‡ Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆»««»«»≈¬≈
."'‰Ï ‡e‰ ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆««

¯B¯n‰ dÈa‚Óe23e‡L ‰Ê ¯B¯Ó" :¯ÓB‡Â B„Èa «¿ƒ««»¿»¿≈»∆∆»
eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ«≈∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈
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˙‡ e¯¯ÓÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆÓadÈa‚Óe ."Ì‰ÈiÁ ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¿ƒ«
ÌL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ" :¯ÓB‡Â B„Èa ‰vn‰««»¿»¿≈«»∆»¿ƒ«≈
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,„iÓ ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«»»¿»»ƒ»∆∆¡«
ÔÓf·e ."'eÎÂ ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ«…∆«»≈¬∆ƒƒƒ¿«ƒ¿«¿«
˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt" :¯ÓB‡ ‰f‰«∆≈∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈
ÏÚ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÁÒtL ÌL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰«ƒ¿»«»«≈∆»««»»«

."'eÎÂ eÈ˙B·‡ Èza»≈¬≈¿

ופסח 22) בסמוך שכתב כמו להגביה צריך ומרור [במצה
קט"ז  (דף פסחים במסכת אמרו שכן להגביה צריך אינו
שנראה  אלא עוד ולא להגביה צריך אין "בשר ב'): עמוד
צריך  אין שבשר רבינו ומפרש בחוץ" קדשים כאוכל
והוסיפו  קיים היה המקדש שבית בזמן אפילו להגביה
שנראה  נוסף טעם יש הזה שבזמן כלומר עוד" "ולא ואמרו:
הוא  בשר להגביה צריך שאינו והטעם בחוץ. קדשים כאוכל
כן  ואם מקודם שעקרו השלחן את החזירו עתה שזה מפני
העמיד  כשכבר כך אחר אבל הגבהה, בלי אף הדבר ניכר
המצה  ועל המרור על אומר ושוב בדברים והפסיק השלחן

למסובים]. ולהראותם להגביהם מרור 23)צריך [הקדים
המשנה  כנוסחת ה') הלכה ז' (פרק למעלה כתב וכן למצה
אופסלה  כ"י ההגדה בפירוש וכ"ה מנוח, רבינו כתב (כן
שלפנינו  במשנה אבל ,95 עמ' ב' ספר כ "ג שנה תרביץ
והקדים  שינה ההגדה בנוסח ואילו למרור) מצה הקדימו
האמירה  עיקר שכל משום הוא בזה והטעם למרור. מצה
לומדים  שאנו אלא פסח" זבח "ואמרתם בפסח: נכתבה
דף  פסחים (תוס' אמירה צריך בהם שגם מפסח ומרור מצה
יותר  קשור שמרור ומכיון ואמרתם) ד"ה א' עמוד קט"ז
פסח  שיש בזמן אלא התורה מן נוהג אינו שהרי בפסח,
למצה, מרור כאן הקדים לכן י"ב), הלכה ז' פרק (למעלה
שאין  הגלות", בזמן ישראל בה "שנהגו ההגדה בנוסח אבל
אלא  שאינו למרור, התורה, מן שהיא מצה, הקדים פסח, שם
ההגדה  בפירוש נראה וכן ל"ח. עמוד "זמנים" – מדרבנן

המשנה]. במרכבת ועיין שם, אופסלה כ"י

.‰¯ÓB‡Â24Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÔÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ" : ¿≈¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈
‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï ¯c‰Ï ¯‡ÙÏ ÁaLÏ¿«≈«¿»≈¿«≈¿≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»
e‡ÈˆB‰Â ,el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÏÂ eÈ˙B·‡Ï«¬≈¿»∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»
¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓ ,˙e¯ÁÏ ˙e„·ÚÓ≈«¿¿≈ƒ»¿ƒ¿»≈¬≈»¿
È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰" ."dÈeÏÏ‰ ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b»¿…«¿»»«¿»«¿»«¿«¿≈

'‰25:Ì˙BÁÂ ,"ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú "'B‚Â¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ¿≈
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈlÏ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
Ôk" :ÛÈÒBÓ ‰f‰ ÔÓf·e ."ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ BaŒÏÎ‡Ï∆¡…«»¿ƒ«¿««∆ƒ≈
ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ eÚÈbÈ eÈ˙B·‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈≈…≈¬≈«ƒ≈¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«

E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ26ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â , ƒ∆¿»ƒ«¬»∆¿…«»ƒ«¿»ƒ
ÌÈÁÒt‰ ÔÓe27,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbiL ƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»«ƒƒ¿«¬¿»

.eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÏ ‰„BÂ¿∆¿ƒ»»«¿À»≈¿«¿«¿≈

C¯·Óe ."Ï‡¯NÈ Ï‡b '‰ ‰z‡ Ce¯a28È¯t ‡¯Ba" »«»»«ƒ¿»≈¿»≈≈¿ƒ
.ÈM‰ ÒBk‰ ‰˙BLÂ "ÔÙb‰«»∆¿∆««≈ƒ

ב').24) עמוד קט"ז דף פסחים במסכת (משנה
פרעה".25) עבדי ולא ה' "עבדי – חורין בני שאנו להדגיש
הגמר,26) על היא וששון ההתחלה על  נופל שמחה לשון

(הגר"א). בעבודה וששים בבנין ואחר 27)שמחים זבחים
הפסח  מן כך ואחר החגיגה מן אוכל שתחלה פסחים כך
ח' (פרק השובע על הפסח שיאכל כדי ז') הלכה (להלן

ג'). הלכה פסחים ז'28)מהלכות פרק למעלה (ראה
י'). הלכה

.ÂÂÈ„È ÏËBÂ "ÌÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ" C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈«¿ƒ«»»ƒ¿≈»»
BzÚc ÁÈq‰ È¯‰L ,˙ÈL29.‰„b‰‰ ˙‡È¯˜ ˙ÚLa ≈ƒ∆¬≈ƒƒ««¿ƒ¿«¿ƒ«««»»

Òe¯t ÁÈpÓe ,Ô‰Ó „Á‡ ˜ÏBÁÂ ,ÔÈ˜È˜¯ ÈL Á˜BÏÂ30 ¿≈«¿≈¿ƒƒ¿≈∆»≈∆«ƒ«»
C¯·Óe ,ÌÏL CB˙Ï31."ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰" ¿»≈¿»≈«ƒ∆∆ƒ»»∆

ÌÈÓÈ ¯‡Lk ˙B¯kÎ ÈzL ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ ‰ÓŒÈtÓeƒ¿≈»≈¿»≈«¿≈ƒ»ƒ¿»»ƒ
ÏL Bk¯c ‰Ó - "ÈÚ ÌÁÏ" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?ÌÈ·BËƒƒ∆∆¡«∆∆…ƒ««¿∆
C¯Bk CkŒ¯Á‡Â .‰Òe¯Ùa Ô‡k Û‡ ,‰Òe¯Ùa ÈÚ32 »ƒƒ¿»«»ƒ¿»¿««»≈

˙Ò¯Áa ÏaËÓe ,˙Á‡k ¯B¯Óe ‰vÓ33Ce¯a" :C¯·Óe «»»¿∆»¿«≈«¬…∆¿»≈»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡«»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏÎ‡ Ì‡Â .ÔÏÎB‡Â ,"ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ¿ƒ»«¬ƒ««¿ƒ¿¿»¿ƒ»«

BÓˆÚ ÈÙa ¯B¯Óe dÓˆÚ ÈÙa ‰vÓ34‰Ê ÏÚ C¯·Ó , «»ƒ¿≈«¿»»ƒ¿≈«¿¿»≈«∆
.BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÏÚÂ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿¿«∆ƒ¿≈«¿

א').29) עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת המטונף במקום ונגע
ב').30) עמוד ל"ט דף ברכות המצה 31)(מסכת על

עמוד 32)הפרוסה. קט"ו דף פסחים (מסכת הלל כשיטת
יאכלוהו". ומרורים מצות "על שנאמר: משם זכר 33)א')

ב'). הלכה למעלה (ראה על 34)לטיט החולקים כחכמים
קט"ו  דף פסחים (מסכת כמי ההלכה הוכרעה לא שהרי הלל

א'). עמוד

.ÊCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿»≈»«»¡…≈∆∆
˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ«
.‰lÁz ¯NÚŒ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ÏÎB‡Â ,"Á·f‰«»«¿≈ƒ¿«¬ƒ««¿»»»»¿ƒ»
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÏÎB‡Â ,"ÁÒt‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»«¬ƒ««»«¿≈
,Á·Ê ÏL ˙¯ËBt ÁÒt‰ ˙k¯a ‡ÏÂ .ÁÒt ÏL BÙebÓƒ∆»«¿…ƒ¿««∆«∆∆∆∆«

ÁÒt ÏL ˙¯ËBt Á·Ê ÏL ‡ÏÂ35. ¿…∆∆«∆∆∆»«

מסכת 35) (משנה עקיבא כרבי הן, מצוות שתי ופסח שזבח
א'). עמוד קכ"א דף פסחים

.ÁC¯·nL ¯Á‡ - Ôa¯˜ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»»¿»««∆¿»≈
,"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁ "ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰"«ƒ∆∆≈¿»≈«¬ƒ««»

˙Ò¯Áa ‰vÓ ÏaËÓe36ÏÎB‡Â37ÏÚ" C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , ¿«≈«»«¬…∆¿≈¿≈¿»≈«
ÏaËÓe ,"¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡‡ÏÂ .ÏÎB‡Â ˙Ò¯Áa ¯B¯Ó ¬ƒ«»¿«≈»«¬…∆¿≈¿…

‰‰LÈ38‰ÂˆÓ BÊÂ .BÓÚË ÏËaÈ ‡nL ,˙Ò¯Áa B˙B‡ «¿∆«¬…∆∆»ƒ»≈«¿¿ƒ¿»
ÏaËÓe ,¯B¯Óe ‰vÓ C¯BÎÂ ¯ÊBÁÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈«»»¿«≈

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‰Î¯· ‡Ïa ÔÏÎB‡Â ,˙Ò¯Áa«¬…∆¿¿»¿…¿»»≈∆«ƒ¿»
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ו').36) (הלכה למעלה שנכתב כמו לטיט ומרור 37)זכר
מדרבנן  אלא אינו המרור הזה שבזמן לפי כך. אחר אוכל
התורה  מן שהיא המצה וכלפי י"ב) הלכה ז' פרק (למעלה
של  כדבר הוא א') הלכה ו' פרק (למעלה  הזה בזמן גם
המצוה  טעם מבטל רשות של דבר כי בידינו וכלל רשות
ו') (הלכה למעלה וראה א') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
לכרוך  אפשר התורה, מן המרור שגם המקדש, שבזמן

ביחד. ולא 38)שניהם ב') עמוד קט"ו דף פסחים (מסכת
המצה  עם ביחד שאוכלו שכיון ו') (הלכה למעלה כן כתב

להשהותו. רגיל ואינו מרירותו מרגיש אינו

.Ë‡e‰M ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ,‰„eÚqa CLÓ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«¿»¿≈»«∆
,˙BzLÏ ‰ˆB¯ ‡e‰M ‰Ó Ïk ‰˙BLÂ ,ÏÎ‡Ï ‰ˆB¯∆∆¡…¿∆»«∆∆ƒ¿
BÈ‡Â ,˙Èfk elÙ‡ ÁÒt‰ ¯NaÓ ÏÎB‡ ‰B¯Á‡·e»«¬»≈ƒ¿««∆«¬ƒ««ƒ¿≈

ÏÏk ÂÈ¯Á‡ ÌÚBË39,‰vÓ ˙Èfk ÏÎB‡ ‰f‰ ÔÓf·e . ≈«¬»¿»«¿««∆≈««ƒ«»
ÌeÏk ‰È¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â40˜ÒÙ‰ ‰È‰iL È„k , ¿≈≈«¬∆»¿¿≈∆ƒ¿∆∆¿≈

,ÂÈÙa ‰vn‰ B‡ ÁÒt‰ ¯Na ÌÚËÂ B˙„eÚÒ¿»¿««¿««∆«««»¿ƒ
.‰Âˆn‰ ‡È‰ Ô˙ÏÈÎ‡L∆¬ƒ»»ƒ«ƒ¿»

דף 39) פסחים (מסכת אפיקומן הפסח אחר מפטירין שאין
מיני  הפסח אחר יאכלו שלא כלומר במשנה), ב' עמוד קי"ט
שמה  לאכול, תמיד רגילים שהיו כמו סעודה בקינוח מתיקה
"אפיקומן" היוונית בשפה קורין הסעודה אחרי שאוכלים

תשבי). בשם רע"א שמואל 40)(תוס' אמר יהודה כרב
אפיקומן". מצה אחר מפטירין ש"אין

.ÈÂÈ„È ÏËB CkŒ¯Á‡Â41ÒBk ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a C¯·Óe ¿««»≈»»¿»≈ƒ¿««»«
¯ÓB‚Â ÈÚÈ·¯ ÒBk ‚ÊBÓ CkŒ¯Á‡Â .e‰˙BLÂ ÈLÈÏL¿ƒƒ¿≈¿««»≈¿ƒƒ¿≈

Ïl‰‰ ˙‡ ÂÈÏÚ42‡È‰Â ,¯ÈM‰ ˙k¯a ÂÈÏÚ ¯ÓB‡Â , »»∆««≈¿≈»»ƒ¿««ƒ¿ƒ
"'eÎÂ EÈNÚÓ Ïk '‰ EeÏÏ‰È"43È¯t ‡¯Ba" C¯·Óe , ¿«¿»«¬∆¿¿»≈≈¿ƒ

ıeÁ ,‰ÏÈl‰ Ïk ÌeÏk CkŒ¯Á‡ ÌÚBË BÈ‡Â ."ÔÙb‰«»∆¿≈≈««»¿»««¿»
ÈLÈÓÁ ÒBk ‚ÊÓÏ BÏ LÈÂ .ÌÈn‰ ÔÓ44ÂÈÏÚ ¯ÓBÏÂ ƒ«»ƒ¿∆ƒ¿…¬ƒƒ¿«»»

˙B¯‰ ÏÚ" „Ú "·BË Èk '‰Ï e„B‰"Ó ,ÏB„b‰ Ïl‰«≈«»≈«ƒ«««¬
LÈÂ .˙BÒBÎ ‰Úa¯‡ BÓk ‰·BÁ BÈ‡ ‰Ê ÒBÎÂ ."Ï·a»∆¿∆≈»¿«¿»»¿∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ˆ¯iL ÌB˜Ó ÏÎa Ïl‰‰ ˙‡ ¯Ó‚Ï BÏƒ¿…∆««≈¿»»∆ƒ¿∆««ƒ

.‰„eÚÒ ÌB˜Ó BÈ‡L∆≈¿¿»

אחרונים.41) "למעינו 42)למים עד רק קרא עכשיו שעד
ה'). הלכה (למעלה פסחים 43)מים" (מסכת יהודה כרב

א'). עמוד קי"ח דף 44)דף פסחים (מסכת ר"ח גרס כן
ר' דברי הגדול הלל עליו אומר "חמישי א '): עמוד קי"ח
הרמב"ם: בן הר"א בשם מביא רוקח מעשה ובספר טרפון"
היה  ולא כוסות ד' רק לשתות נוהג הרמב"ם "שאביו

מוסיף".

.‡ÈÌB˜Ó45,ÌÈÁÒÙ ÈÏÈÏa ÈÏˆ ÏÎ‡Ï e‚‰pL »∆»¬∆¡…»ƒ¿≈≈¿»ƒ
,ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ,ÏÎ‡Ï ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó .ÌÈÏÎB‡¿ƒ»∆»¬∆…∆¡…≈¿ƒ

‡e‰ ÁÒt ¯Na e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb46ÌB˜Ó ÏÎ·e .47 ¿≈»∆»…¿¿«∆«¿»»
„Á‡k Blk ÈeÏˆ ‰N ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡48ÈtÓ ,‰Ê ÏÈÏa »∆¡…∆»À¿∆»¿≈∆ƒ¿≈
Ì‡Â .ıeÁa ÌÈL„˜ ÏÎB‡k ‰‡¯pL49B‡ ,CzÁÓ ‰È‰ ∆ƒ¿∆¿≈»»ƒ«¿ƒ»»¿À»

¯·‡ epnÓ ¯qÁL50¯aÁÓ ‡e‰Â ¯·‡ Ba ˜ÏL B‡51 ∆ƒ≈ƒ∆≈∆»«≈∆¿¿À»
e‚‰pL ÌB˜Óa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆À»¿»∆»»

א').45) עמוד נ"ג דף פסחים במסכת והרי 46)(משנה
בחוץ. קדשים אוכל לאכול 47)הוא שנהגו במקום אפילו

כחכמים.48)צלי. ב') עמוד כ"ב דף ביצה במסכת (משנה
א').49) עמוד ע"ד דף פסחים שהוא 50)(מסכת שכיון

לפסח. דומה אינו שזה 51)חסר יטעו שלא מחובר. אפילו
בשליקה. דרכו שאין פסח, אחד.52)קרבן כוס אפילו

.·ÈÈÓ53ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡L54ÏÚ Lc˜Ó - ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ƒ∆≈«ƒ¿≈≈«∆«¿«≈«
ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ‰NBÚÂ ,˙aLa ‰NBÚL C¯„k ,˙t‰««¿∆∆∆∆¿«»¿∆»«¿»ƒ«

˜¯È BÏ ÔÈ‡L ÈÓ .‰f‰ ¯„q‰55- „·Ïa ¯B¯Ó ‡l‡ «≈∆«∆ƒ∆≈»»∆»»ƒ¿«
È¯t ‡¯Ba" :˙BÎ¯· ÈzL ¯B¯n‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza«¿ƒ»¿»≈««»¿≈¿»≈¿ƒ
¯Ó‚iLÎe ,ÏÎB‡Â "¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ"Â "‰Ó„‡‰»¬»»¿«¬ƒ«»¿≈¿∆ƒ¿…
ÔÓ ÏÎB‡Â ¯ÊBÁÂ ,ÏÎB‡Â ‰vn‰ ÏÚ C¯·Ó ‰„b‰‰««»»¿»≈«««»¿≈¿≈¿≈ƒ

.‰Î¯· ‡Ïa ¯B¯n‰«»¿…¿»»

אחד.54)(רי"ף).53) כוס דף 55)אפילו פסחים (מסכת
א'). עמוד קט"ו דף (שם חסדא כרב ב'). עמוד קי"ד

.‚ÈÈÓ56˙¯nLÓ ‰vÓ BÏ ÔÈ‡L57- ˙Èfk ‡l‡ ƒ∆≈«»¿À∆∆∆»««ƒ
ÏÚ" C¯·Ó ,˙¯nLÓ dÈ‡L ‰vnÓ B˙„eÚÒ ¯ÓBbLk¿∆≈¿»ƒ«»∆≈»¿À∆∆¿»≈«

"‰vÓ ˙ÏÈÎ‡58ÌÚBË BÈ‡Â ,˙Èfk B˙B‡ ÏÎB‡Â ¬ƒ««»¿≈««ƒ¿≈≈
ÌeÏk ÂÈ¯Á‡59. «¬»¿

הלכה 57)(רי"ף).56) ו' פרק למעלה (ראה מצה לשם
השובע.58)ט'). על אכלו שהרי אפיקומן מצות גם ויוצא
הלכה 59) ו' פרק (למעלה כלום המצה אחר מפטירין שאין

י"א).

.„È¯ÊBÁ BÈ‡ - ıÈ˜‰Â ‰„eÚq‰ CB˙a ÔLiL ÈÓƒ∆»≈¿«¿»¿≈ƒ≈≈
ÏÎB‡Â60‰„eÚq‰ CB˙a Ô˙ˆ˜Ó eLiL ‰¯e·Á Èa . ¿≈¿≈¬»∆»¿ƒ¿»»¿«¿»

ÔÈÏÎB‡Â ÔÈ¯ÊBÁ -61.eÏÎ‡È ‡Ï - e¯BÚÂ Ôlk eÓc¯ . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿¿À»¿≈……≈
eÏÎ‡È - Ôlk eÓÓ˙62. ƒ¿«¿¿À»…≈

פסח 60) לענין א') עמוד ק"כ דף פסחים במסכת (משנה
חשובה  ששינה מפני הוא והטעם מצה לענין הדין והוא
את  לאכול ואסור מקומות בשני כאוכל הוא והרי כהפסק
יאכל" אחד "בבית שנאמר: משום מקומות בשני הפסח
למצה. הדין והוא א') עמוד פ"ו דף פסחים (מסכת

הפסק 61) זה אין נעורים היו החבורה בני שיתר מכיון
הישנים. לגבי דף 62)אפילו פסחים (מסכת יוסי כרבי ֵ

למה  מוסבים יוסי ר' שדברי רבינו וסובר ב') עמוד ק"כ
ר' אמר זה ועל יאכלו" לא – כולן "ישנו קמא: תנא שאמר
לישן  שיתחילו והוא נתנמנמו, אבל בנרדמו דוקא שזהו יוסי
קראם  ואם אליהם כשידברו ושומעין בשינה נשתקעו ולא
(ורשב"ם  יאכלו לרבינו) המשנה (פירוש מיד עונים אדם
"ישנו  קמא תנא שאמר הרישא על חולק יוסי שר' מפרש

יאכלו"). מקצתן

‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿»≈«»

dcBdd gqpŸ©©©¨¨
˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡¯NÈ da e‚‰pL ‰„b‰‰ ÁÒ1Ck …«««»»∆»¬»ƒ¿»≈ƒ¿««»»
eÏÈ‰·a :¯ÓB‡Â ÈL ÒBk ÏÚ ÏÈÁ˙Ó :‡È‰2e‡ˆÈ ƒ«¿ƒ«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»
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dcbddקו gqep - mipnf xtq - ixyz '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ד').1) הלכה ח' פרק למעלה וכן 2)(ראה וחפזון בבהלה
ג'): פסוק ט"ז פרק (דברים הפסוק על אונקלוס בתרגום
מארעא  נפקת "בבהילו – מצרים" מארץ יצאת "בחפזון
וחציו  ("בבהילו") ארמית חציו שאמר ומה דמצרים".
בשפה  אז שולטים היו שלא מפני ממצרים") ("יצאנו עברית

קל"ג). עמוד שלמה" ב"הגדה ההגדה (פירוש העברית

.ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙‰·‡ eÏÎ‡ Èc ‡ÈÚ ‡ÓÁÏ ‡‰»«¿»«¿»ƒ¬««¿»«»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

.ÁÒÙÈÂ È˙ÈÈ ÁÒÙÏ CÈ¯ˆc Ïk ,ÏeÎÈÈÂ È˙ÈÈ ÔÈÙÎc Ïk»ƒ¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿ƒ¿∆«≈≈¿ƒ¿«
L‰‡zL‰ .Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯‡a ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,‡Î‰ ‡z »«»»»¿«»¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»≈»«»

:È¯Á Èa ‡È˙‡„ ‡zLÏ ,È„·Ú ‡Î‰»»«¿≈¿«»¿«¿»¿≈»≈
ÏÎaL ?˙BÏÈl‰ ÏkÓ ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‰pzLp ‰Ó«ƒ¿«»««¿»«∆ƒ»«≈∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,˙Á‡ ÌÚt elÙ‡ ÔÈÏÈaËÓ e‡ ÔÈ‡ ˙BÏÈl‰«≈≈»«¿ƒƒ¬ƒ««∆»¿««¿»
ıÓÁ ÌÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰ ÏÎaL .ÌÈÓÚÙ ÈzL ‰f‰«∆¿≈¿»ƒ∆¿»«≈»¿ƒ»≈

ÏÎaL .‰vÓ Blk ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,‰vÓe3e‡ ˙BÏÈl‰ «»¿««¿»«∆À«»∆¿»«≈»
ÏÎaL .¯B¯Ó ‰f‰ ‰ÏÈl‰Â ,˙B˜¯È ¯‡L ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿»¿»¿««¿»«∆»∆¿»
‰ÏÈl‰Â ,ÔÈaÒÓ ÔÈa ÔÈ·LBÈ ÔÈa ÔÈÏÎB‡ e‡ ˙BÏÈl‰«≈»¿ƒ≈¿ƒ≈¿Àƒ¿««¿»

:ÔÈaÒÓ elk ‰f‰«∆À»¿Àƒ
אוכלים 3) אנו הלילות "שבכל עכשיו: אמר הבית ובזמן

ב'). הלכה ח' (פרק כו'" צלי בשר

eÈ‰Ï‡ ÈÈ e‡ÈˆBiÂ ,ÌÈ¯ˆÓa ‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¬»ƒ»ƒ¿«¿…¿ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿»¡…≈
‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡Â .‰ÈeË ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „Èa ÌMÓƒ»¿»¬»»ƒ¿«¿»¿ƒ…ƒ
ÔÈ„Ú - ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰«»»∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¬«ƒ
‰Ú¯ÙÏ eÈÈ‰ ÌÈ„aÚLÓ eÈ· È·e eÈa ,e‡»»≈¿≈»≈¿À¿»ƒ»ƒ¿«¿…
elk ,ÌÈB· elk ,ÌÈÓÎÁ elk elÙ‡Â .ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬ƒÀ»¬»ƒÀ»¿ƒÀ»
¯tÒÏ eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ elk ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒÀ»¿ƒ∆«»ƒ¿»»≈¿«≈
˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ CÈ¯‡n‰ ÏkL .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿»ƒ∆»««¬ƒ¿«≈ƒƒ«

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆¿À»
Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ÚLB‰È Èa¯Â ¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯a ‰NÚÓ«¬∆¿«ƒ¡ƒ∆∆¿«ƒ¿À«¿«ƒ∆¿»»∆
ÔÈaÒÓ eÈ‰L ÔBÙ¯Ë Èa¯Â ‡·È˜Ú Èa¯Â ‰È¯ÊÚ¬«¿»¿«ƒ¬ƒ»¿«ƒ«¿∆»¿Àƒ
B˙B‡ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÔÈ¯tÒÓ eÈ‰Â ,˜¯·ŒÈ·aƒ¿≈¿«¿»¿«¿ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ»
eÈ˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â Ì‰È„ÈÓÏ˙ e‡aL „Ú .‰ÏÈl‰«»¿»«∆»«¿ƒ≈∆¿»¿»∆«≈

.˙È¯ÁL ÏL ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ô·k È‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»¬≈¬ƒ¿∆
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡ÏÂ ,‰L ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ»»¿…»ƒƒ∆≈»≈¿ƒ«ƒ¿«ƒ
ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯cL „Ú ,˙BÏÈla«≈«∆¿»»∆»∆∆∆«¿««
."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ ¯kÊzƒ¿…∆≈¿≈∆∆ƒ¿«ƒ…¿≈«∆

ÈÓÈ Ïk" .ÌÈÓi‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ".˙BÏÈl‰ - "EÈiÁ ¿≈«∆«»ƒ…¿≈«∆«≈
Ïk" .‰f‰ ÌÏBÚ‰ - "EÈiÁ ÈÓÈ" :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ«¬»ƒ¿ƒ¿≈«∆»»«∆…

.ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰Ï - "EÈiÁ ÈÓÈ¿≈«∆¿»ƒƒ«»ƒ«
.‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈÏ ‰¯Bz Ô˙pL ÌB˜n‰ Ce¯a»«»∆»«»¿ƒ¿»≈»
„Á‡Â .ÌÎÁ „Á‡ .‰¯B˙ ‰¯ac ÌÈ· ‰Úa¯‡ „‚k¿∆∆«¿»»»ƒƒ¿»»∆»»»¿∆»
:Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡L „Á‡Â .Ìz „Á‡Â .ÚL»̄»¿∆»»¿∆»∆≈≈«ƒ¿…

ÌÎÁÌÈwÁ‰Â ˙B„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó »»«≈»»≈¿«Àƒ
ÌÎ˙‡ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰Â4‰z‡ Û‡ ." ¿«ƒ¿»ƒ¬∆ƒ»¿»¡…≈∆¿∆««»

ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡" :ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰k BÏ ¯BÓ‡¡¿ƒ¿«∆«≈«¿ƒƒ«««∆«
."ÔÓB˜ÈÙ‡¬ƒ»

הנוסחא:4) וויניציאה שונצינו רומא בדפוסי התימנים, בכ"י
ד') הלכה י' פרק (פסחים בירושלמי וכ"ה "אותנו"
שואל  החכם שבאמת מפני בא. פרשת סוף ובמכילתא
ולא  בציווי, עצמו את כולל הוא שגם "אותנו" בלשון
אלא  (להלן), הכלל מן עצמו ומוציא "לכם" שאומר כהרשע
אלא  החכם של השאלה לשון את העתיקה לא שהתורה
להגר"מ  שלמה) הגדה (וראה אתכם ישאל החכם כי סיפרה

כ"ב). פרק מבוא כשר

."ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÚL»̄»«≈»»¬»«…»∆
ÏÏk‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe .BÏ ‡ÏÂ ÌÎÏ»∆¿…¿ƒ∆ƒ∆«¿ƒ«¿»
:BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpL ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ .¯wÚa ¯Ùk»«»ƒ»««»«¿≈∆ƒ»∆¡
‡ÏÂ ÈÏ ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa"«¬∆»»¿»ƒ¿≈ƒƒƒ¿»ƒƒ¿…

.Ï‡‚ ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡Â .BÏ¿ƒ»»»…»»ƒ¿»
:ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â" ."˙‡f ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìz»«≈«…¿»«¿»≈»
."ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁa¿…∆»ƒ»¿»ƒƒ¿«ƒƒ≈¬»ƒ

z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,BÏ Á˙t z‡ Ï‡LÏ Ú„BÈ BÈ‡LÂ¿∆≈≈«ƒ¿…«¿¿«∆∆¡«¿ƒ«¿»
ÈÏ ÈÈ ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa :¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia E·Ï¿ƒ¿««≈…«¬∆»»¿»ƒ
L‡¯Ó ÏBÎÈ - "E·Ï z„b‰Â" ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆa¿≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈…
ÌBia" È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á…∆«¿«««ƒ«
¯e·Úa" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌBÈ „BÚaÓ ÏBÎÈ ,"‡e‰‰«»ƒ¿«¿««¬
ÌÈÁpÓ ¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL· ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï ."‰Ê∆…»«¿ƒ∆»¿»»∆«»»À»ƒ

.EÈÙÏ¿»∆
ÂLÎÚÂ ,eÈ˙B·‡ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ È„·BÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¡…ƒ¬≈ƒ»¬≈¿«¿»
ÚLB‰È ¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL .B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e·¯≈̃¿»«»«¬»∆∆¡««…∆¿À«
¯‰p‰ ¯·Úa ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‰k :ÌÚ‰ Ïk Ï‡∆»»»…»«¿»¡…≈ƒ¿»≈¿≈∆«»»
È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e·LÈ»¿¬≈∆≈»∆«¬ƒ«¿»»«¬ƒ
˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ ,¯BÁ»«««¿¡…ƒ¬≈ƒ»∆«∆¬ƒ∆∆
,ÔÚk ı¯‡ ÏÎa B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡«¿»»≈≈∆«»»»≈¿»∆∆¿»«
˜ÁˆÈÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏ Ôz‡Â ,BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â»«¿∆∆«¿»∆∆∆ƒ¿»»∆≈¿ƒ¿»
¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ·˜ÚÈ ˙‡∆«¬…¿∆≈»»∆≈¿≈»∆«≈ƒ

."ÌÈ¯ˆÓ e„¯È ÂÈ·e ·˜ÚÈÂ ,B˙B‡ ˙L¯Ï»∆∆¿«¬…»»»¿ƒ¿»ƒ
.‡e‰ Ce¯a ,BnÚ Ï‡¯NÈÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL Ce¯a»≈«¿»»¿ƒ¿»≈«»
BÓk ˙BNÚÏ ,ıw‰ ˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L∆«»»ƒ«∆«≈«¬¿
:¯Ó‡pL .ÌÈ¯˙a‰ ÔÈa eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡L∆»«¿«¿»»»ƒ≈«¿»ƒ∆∆¡«
ı¯‡a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z ÚB„È Ì¯·‡Ï ¯Ó‡iÂ"«…∆¿«¿»»«≈«ƒ≈ƒ¿∆«¿¬¿∆∆
,‰L ˙B‡Ó Úa¯‡ Ì˙B‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ ,Ì‰Ï ‡Ï…»∆«¬»¿ƒ»«¿«≈»»
e‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡Â ,ÈÎ‡ Ôc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚Â¿«∆«¬∆«¬…»»…ƒ¿«¬≈≈≈¿

."ÏB„b LÎ¯aƒ¿À»
„·Ïa „Á‡ ‡lL .eÏÂ eÈ˙B·‡Ï ‰„ÓÚL ‡È‰Â¿ƒ∆»¿»«¬≈¿»∆…∆»ƒ¿«
eÈÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡l‡ ,eÈÏÚ „ÓÚ»«»≈∆»¿»»¿ƒ»≈
.Ì„iÓ eÏÈvÓ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â ,e˙BlÎÏ¿«≈¿«»»«ƒ≈ƒ»»

·˜ÚÈÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰Ó „ÓÏe ‡≈̂¿««ƒ≈»»»¬«ƒ«¬¿«¬…
Lwa Ô·ÏÂ ,ÌÈ¯Îf‰ ÏÚ ‡l‡ ¯Ê‚ ‡Ï ‰Ú¯tL .eÈ·‡»ƒ∆«¿……»«∆»««¿»ƒ¿»»ƒ≈
„¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡" :¯Ó‡pL ,Ïk‰ ˙‡ ¯˜ÚÏ«¬…∆«…∆∆¡«¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆

"ÌL ¯‚iÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ5ÚwzL‰Ï „¯È ‡lL „nÏÓ - ƒ¿«¿»«»»»¿«≈∆…»«¿ƒ¿«≈«
¯e‚Ï :‰Ú¯t Ï‡ e¯Ó‡iÂ" :¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡∆»»»∆∆¡««…¿∆«¿…»
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קז dcbdd gqep - mipnf xtq - ixyz '` ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Èk ,EÈ„·ÚÏ ¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk ,e‡a ı¯‡a»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…¬∆«¬»∆ƒ
ı¯‡a EÈ„·Ú ‡ e·LÈ ‰zÚÂ .ÔÚk ı¯‡a ·Ú¯‰ „·Î»≈»»»¿∆∆¿»«¿«»≈¿»¬»∆¿∆∆

."ÔL‚∆
הדבור"5) פי על אנוס מצרימה "וירד נוסף: שלנו בהגדות

עובדיה. רב בנוסחת וכ"ה

e„¯È LÙ ÌÈÚ·La" :¯Ó‡pL BÓk - "ËÚÓ È˙Óa"ƒ¿≈¿»¿∆∆¡«¿ƒ¿ƒ∆∆»¿
È·ÎBÎk EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÓN ‰zÚÂ ,‰ÓÈ¯ˆÓ EÈ˙B·‡¬∆ƒ¿»¿»¿«»»¿¿»¡…∆¿¿≈

."·¯Ï ÌÈÓM‰«»«ƒ»…
ÌL ÌÈiˆÓ Ï‡¯NÈ eÈ‰L „nÏÓ - "ÈB‚Ï ÌL È‰ÈÂ"«¿ƒ»¿¿«≈∆»ƒ¿»≈¿À»ƒ»

.ÈB‚Ï¿
e¯t Ï‡¯NÈ È·e" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌeˆÚÂ ÏB„b"»¿»¿∆∆¡«¿≈ƒ¿»≈»
ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ ea¯iÂ eˆ¯LiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«««¿ƒ¿…¿…«ƒ»≈»»∆

."Ì˙B‡»
‰„N‰ ÁÓˆk ‰··¯" :¯Ó‡pL BÓk - "·¯Â"»»¿∆∆¡«¿»»¿∆««»∆
ÌÈ„L ,ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡·zÂ ÈÏc‚zÂ Èa¯zÂ ,CÈz˙¿«ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ«»…ƒ«¬ƒ¬»ƒ»«ƒ

"‰È¯ÚÂ Ì¯Ú z‡Â ,Ánˆ C¯ÚNe ,eÎ6. »…¿»≈ƒ≈«¿«¿≈…¿∆¿»

כו'6) ואראך עליך "ואעבור כאן: נוסף שלנו בהגדות
חיי". בדמייך

‰·‰" :¯Ó‡pL BÓk - "ÌÈ¯ˆn‰ e˙‡ eÚ¯iÂ"«»≈…»«ƒ¿ƒ¿∆∆¡«»»
‰ÓÁÏÓ ‰‡¯˜˙ Èk ‰È‰Â ,‰a¯È Ôt ,BÏ ‰ÓkÁ˙pƒ¿«¿»∆ƒ¿∆¿»»ƒƒ¿∆»ƒ¿»»
ÔÓ ‰ÏÚÂ ea ÌÁÏÂ ,eÈ‡N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒBÂ¿«««¿≈¿ƒ¿«»¿»»ƒ

."ı¯‡‰»»∆
ÌÈqÓ È¯N ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eepÚÈÂ"«¿«¿∆∆¡««»ƒ»»»≈ƒƒ
˙‡ ,‰Ú¯ÙÏ ˙BkÒÓ È¯Ú Ô·iÂ ,Ì˙Ï·Òa B˙pÚ ÔÚÓÏ¿«««…¿ƒ¿…»«ƒ∆»≈ƒ¿¿¿«¿…∆

."ÒÒÓÚ¯ ˙‡Â Ì˙tƒ…¿∆««¿≈
:¯Ó‡pL BÓk - "‰L˜ ‰„B·Ú eÈÏÚ eziÂ"«ƒ¿»≈¬»»»¿∆∆¡«

."C¯Ùa Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ¯ˆÓ e„·ÚiÂ"««¬ƒƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»≈¿»∆
È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÈ˙·‡ È‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ˜ÚˆpÂ"«ƒ¿«∆¿»¡…≈¬…≈¿∆∆¡««¿ƒ
È· eÁ‡iÂ ,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙ÓiÂ ,Ì‰‰ ÌÈa¯‰ ÌÈÓi·«»ƒ»«ƒ»≈«»»∆∆ƒ¿«ƒ«≈»¿¿≈
Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ»¬…»«ƒ¿»««««¿»»∆

."‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒƒ»¬…»
ÚÓLiÂ" :¯Ó‡pL BÓk - "eÏ˜ ˙‡ ÈÈ ÚÓLiÂ"«ƒ¿«¿»∆…≈¿∆∆¡««ƒ¿«
˙‡ B˙È¯a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ ,Ì˙˜‡ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ∆«¬»»«ƒ¿…¡…ƒ∆¿ƒ∆

."·˜ÚÈ ˙‡Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡«¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…
BÓk ,ı¯‡ C¯c ˙eLÈ¯t BÊ - "eÈÚ ˙‡ ‡¯iÂ"««¿∆»¿≈¿ƒ∆∆∆∆¿
Ú„iÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿¡…ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«≈«

."ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ
Ïk" :¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈa‰ el‡ - "eÏÓÚ ˙‡Â"¿∆¬»≈≈«»ƒ¿∆∆¡«»
."ÔeiÁz ˙a‰ ÏÎÂ e‰ÎÈÏLz ‰¯B‡È‰ „Bli‰ Ôa‰«≈«ƒ«¿»«¿ƒÀ¿»««¿«
Ì‚Â" :¯Ó‡pL BÓk ,˜Ác‰ ‰Ê - "eˆÁÏ ˙‡Â"¿∆«¬≈∆«…«¿∆∆¡«¿«
."Ì˙‡ ÌÈˆÁÏ ÌÈ¯ˆÓ ¯L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡»̄ƒƒ∆«««¬∆ƒ¿«ƒ…¬ƒ…»

ÏÚ ‡ÏÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡Ï - "ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ e‡ˆBiÂ"«ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ…«¿≈«¿»¿…«
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Û¯N È„È¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«∆»«»»
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Èz¯·ÚÂ" :¯Ó‡pL .B„B·Îaƒ¿∆∆¡«¿»«¿ƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ««¿»
„ÚÂ Ì„‡Ó ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa ÏÎ È˙Èk‰Â ,‰f‰«∆¿ƒ≈ƒ»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ≈»»¿«
"ÈÈ È‡ ,ÌÈËÙL ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÎ·e ,‰Ó‰a7. ¿≈»¿»¡…≈ƒ¿«ƒ∆¡∆¿»ƒ¬ƒ¿»

ולא 7) כו' מצרים בארץ "ועברתי נוסף: שלנו בהגדות
אחר". ולא כו' שרף ולא כו' מלאך

„È ‰p‰" :¯Ó‡pL BÓk ,¯·c‰ ‰Ê - "‰˜ÊÁ „Èa"¿»¬»»∆«∆∆¿∆∆¡«ƒ≈«
ÌÈ¯BÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Na ¯L‡ E˜Óa ‰ÈB‰ ÈÈ¿»»¿ƒ¿¿¬∆«»∆«ƒ«¬ƒ

."„‡Ó „·k ¯·c ,Ô‡v·e ¯˜aa ÌÈlÓba«¿«ƒ«»»«…∆∆»≈¿…
Ba¯ÁÂ" :¯Ó‡pL BÓk ,·¯Á‰ BÊ - "‰ÈeË Ú¯Ê·e"ƒ¿…«¿»«∆∆¿∆∆¡«¿«¿

."ÌÈÏLe¯È ÏÚ ‰ÈeË B„Èa ‰ÙeÏL¿»¿»¿»«¿»»ƒ
B‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎL Èelb BÊ - "Ï„‚ ‡¯Ó·e"¿…»»…ƒ¿ƒ»∆∆¡«
˙BqÓa ,ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡·Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰q‰¬ƒ»¡…ƒ»…»««ƒ∆∆¿«
ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·e ‰ÓÁÏÓ·e ÌÈ˙ÙBÓ·e ˙˙‡a¿……¿¿ƒ¿ƒ¿»»¿»¬»»ƒ¿«
ÈÈ ÌÎÏ ‰NÚ ¯L‡ ÏÎk ,ÌÈÏ„b ÌÈ‡¯BÓ·e ‰ÈeË¿»¿»ƒ¿…ƒ¿…¬∆»»»∆¿»

."EÈÈÚÏ ÌÈ¯ˆÓa ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆¿ƒ¿«ƒ¿≈∆
‰f‰ ‰hn‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰hn‰ ‰Ê - "˙B˙‡·e"¿…∆««∆∆∆¡«¿∆««∆«∆

."˙B˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡ E„Èa Áwzƒ«¿»∆¬∆«¬∆∆»…
Èz˙Â" :¯Ó‡pL BÓk ,Ìc‰ ‰Ê - "ÌÈ˙ÙÓ·e"¿…¿ƒ∆«»¿∆∆¡«¿»«ƒ
."ÔLÚ ˙B¯Ó˙Â L‡Â Ìc ,ı¯‡·e ÌÈÓMa ÌÈ˙ÙBÓ¿ƒ«»«ƒ»»∆»»≈¿ƒ¿»»
"‰ÈeË Ú¯Ê·e" .ÌÈzL - "‰˜ÊÁ „Èa" :¯Á‡ ¯·c»»«≈¿»¬»»¿«ƒƒ¿…«¿»
- "˙B˙B‡·e" .ÌÈzL - "ÏB„‚ ‡¯BÓ·e" .ÌÈzL -¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿
˙BkÓ ¯NÚ el‡ .ÌÈzL - "ÌÈ˙ÙBÓ·e" .ÌÈzL¿«ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈∆∆«
,ÌÈ¯ˆÓa ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L∆≈ƒ«»»««ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

:Ô‰ el‡Â¿≈≈
.‰a¯‡ .„¯a .ÔÈÁL .¯·c .·B¯Ú .ÌÈpk .Úc¯Ùˆ .Ìc»¿«¿≈«ƒƒ»∆∆¿ƒ»»«¿∆
Ì‰a Ô˙B ‰È‰ ‰„e‰È Èa¯ .˙B¯BÎa ˙kÓ .CLÁ∆««¿«ƒ¿»»»≈»∆

·"Á‡a L"„Ú C"ˆc :ÔÓÈÒ8. ƒ»¿«¬«¿««

הגלילי 8) יוסי "רבי דברים: כמה כאן נוספו שלנו בהגדות
כו' טובות מעלות כמה כו' עקיבא רבי כו' אליעזר רבי כו'

עוונותינו". כל על לכפר

el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏL ¯Ó‡ ‡lL Ïk :¯ÓB‡ Ï‡ÈÏÓb Ôa«̄»«¿ƒ≈≈…∆…»«¿»¿»ƒ≈
.ÌÈ¯B¯Óe .‰vÓ .ÁÒt :B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta«∆«…»»¿≈»∆««»¿ƒ
Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÔÈÏÎB‡ eÈ˙B·‡ eÈ‰L ÁÒt∆«∆»¬≈¿ƒƒ¿«∆≈«ƒ¿»
Èza ÏÚ ÌB˜n‰ ÁÒtL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi«̃»«»«∆»««»«»≈
ÁÒt Á·Ê Ìz¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL .ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡¬≈¿ƒ¿«ƒ∆∆¡««¬«¿∆∆«∆«
ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈ È· Èza ÏÚ ÁÒt ¯L‡ ÈÈÏ ‡e‰«»¬∆»««»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ eÈza ˙‡Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ Bt‚a¿»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ…»»

."eÂÁzLiÂ«ƒ¿«¬
‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÔÈÏÎB‡ e‡L BÊ ‰vÓ«»∆»¿ƒ«»«∆…
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿»
ÌÏ‡‚e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»
e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" :¯Ó‡pL .„iÓƒ»∆∆¡««…∆«»≈¬∆ƒ
ÌÈ¯ˆnÓ eL¯‚ Èk ,ıÓÁ ‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒÀ…«ƒ…»≈ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ
."Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â dÓ‰Ó˙‰Ï eÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«¿«≈»…»»∆

ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,ÌÈÏÎB‡ e‡L el‡ ÌÈ¯B¯Ó¿ƒ≈∆»¿ƒ«»«
.ÌÈ¯ˆÓa eÈ˙B·‡ ÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯¯nL∆≈¿«ƒ¿ƒƒ∆«≈¬≈¿ƒ¿»ƒ
¯ÓÁa ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»¬∆«≈∆«¬…»»»¿…∆
¯L‡ Ì˙„·Ú Ïk ˙‡ ,‰„Na ‰„·Ú ÏÎ·e ,ÌÈ·Ï·eƒ¿≈ƒ¿»¬…»«»∆≈»¬…»»¬∆

."C¯Ùa Ì‰· e„·Ú»¿»∆¿»∆
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‡e‰ el‡k BÓˆÚ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc ÏÎ·e¿»»«»»»ƒ¿«¿¿ƒ
ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ9‡l‡ ,Ï‡b „·Ïa eÈ˙B·‡ ˙‡ ‡lL . »»ƒƒ¿»ƒ∆…∆¬≈ƒ¿«»«∆»

,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e˙B‡Â" :¯Ó‡pL .Ï‡b e˙B‡ Û‡«»»«∆∆¡«¿»ƒƒ»
ÚaL ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ eÏ ˙˙Ï e˙‡ ‡È·‰ ÔÚÓÏ¿««»ƒ…»»∆»∆»»∆¬∆ƒ¿«

."eÈ˙·‡Ï«¬…≈
"שנאמ 9) כאן: נוסף שלפנינו ביום בהגדות לבנך והגדת ר

וכ"ה  ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא
ב'). עמוד קט"ז דף פסחים (מסכת במשנה

¯‡ÙÏ ÁaLÏ Ïl‰Ï ˙B„B‰Ï ÌÈ·iÁ e‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»«»ƒ¿¿«≈¿«≈«¿»≈
eÏ ‰NÚL ÈÓÏ ÁvÏe ¯c‰Ïe Ïc‚Ï ÌÓB¯Ï¿≈¿«≈¿«≈¿«≈«¿ƒ∆»»»
˙e„·ÚÓ e‡ÈˆB‰Â .el‡‰ ÌÈqp‰ Ïk ˙‡ eÈ˙B·‡ÏÂ¿«¬≈∆»«ƒƒ»≈¿ƒ»≈«¿
Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ¿≈ƒƒ¿ƒ¿À»ƒ»¿ƒ¿»≈≈∆
ÂÈÙÏ ¯Ó‡Â ,ÏB„b ¯B‡Ï ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈÏ¿≈¬≈»¿»¿…«¿»»

.dÈeÏÏ‰«¿»
ÈÈ ÌL È‰È .ÈÈ ÌL ˙‡ eÏÏ‰ ÈÈ È„·Ú eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰«¿»«¿«¿≈¿»«¿∆≈¿»¿ƒ≈¿»

."ÌÈÓ BÈÚÓÏ LÈÓlÁ" „Ú ,'eÎÂ C¯·Ó¿…»¿««»ƒ¿«¿¿»ƒ
eÏ‡b ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆¿»»
‰f‰ ‰ÏÈl‰ eÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆnÓ eÈ˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚Â¿»«∆¬≈ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ»««¿»«∆
eÚÈbÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ôk .ÌÈ¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏÎ‡Ï∆¡»«»¿ƒ≈¿»¡…≈«ƒ≈
e˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏÂ ÌÈ„ÚBÓÏ¿¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ«»ƒƒ¿»≈
.E˙„B·Úa ÌÈNNÂ E¯ÈÚ ÔÈ·a ÌÈÁÓN ,ÌBÏLÏ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿«ƒ∆¿»ƒ«¬»∆
ÌÓc ÚÈbiL ÌÈÁÒt‰ ÔÓe ÌÈÁ·f‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡Â¿…«»ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ∆«ƒ«»»
ÏÚ L„Á ¯ÈL El ‰„BÂ ,ÔBˆ¯Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ«ƒƒ¿«¬¿»¿∆¿ƒ»»«
Ï‡b ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eLÙ ˙e„t ÏÚÂ e˙l‡b¿À»≈¿«¿«¿≈»«»¿»»«

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈
·BË ÌBÈ ÏÈÏa ‰„b‰‰ ÌÈ‡¯B˜Â ÔÈÎ¯·nL ¯„Òk¿≈∆∆¿»¿ƒ¿¿ƒ««»»¿≈
ÈM‰ ÏÈÏa ÌÈ‡¯B˜Â ÌÈÎ¯·Ó Ck ,ÁÒt ÏL ÔBL‡ƒ̄∆∆«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿≈«≈ƒ
˙BÒBÎ ‰Úa¯‡a ÈM‰ ÏÈÏa ÔÈ·iÁ ÔÎÂ .˙BiÏb ÏL∆»À¿≈«»ƒ¿≈«≈ƒ¿«¿»»

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈla eNÚpL ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·eƒ¿»«¿»ƒ∆«¬««¿»»ƒ
.‰„b‰‰ ÁÒ ˜ÈÏÒ¿ƒ…«««»»

‰vÓe ıÓÁ ÔÈ„Â ÁÒt‰ ¯„Ò ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆«∆«¿ƒ»≈«»
.‡iÓL„ ‡zÚiÒa¿ƒ«¿»ƒ¿«»

-mipnfxtq
alEle dMqe xtFW zFkld¦§¨§ª¨§¨

ÚÓLÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«
Ïk ‰kÒa ·LÈÏ (· .È¯L˙a „Á‡a ¯ÙBL ÏB˜»¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»»
˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚ .‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«¿≈∆»ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«

.‚Á‰ ÈÓÈ
alEledMeqextFWzFkld-mipnfxtq

¿≈∆»
¦§̈§ª̈§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ואי 1) הוא, מין זה מאי והשופר, התקיעה מצות רבינו ביאר

י"ט, עליו מחללין ואם פסול. שופר זה ואי כשר, שופר זה
התקיעה. ומקום ושיעורו השופר הכשר דיני וכל

.‡ÚÓLÏ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ˙ÂˆÓ2¯ÙBM‰ ˙Úe¯z3 ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿…«¿««»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
Ï·Bia ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈa - Ba ÔÈÚ˜BzL ¯ÙBLÂ4 ¿»∆¿ƒ≈¿…«»»≈«≈

ÛeÙk‰ ÌÈN·k‰ Ô¯˜ ‡e‰ -5˙B¯ÙBM‰ ÏÎÂ . ∆∆«¿»ƒ«»¿»«»
ÔÈÏeÒt6N·k‰ Ô¯wÓ ıeÁ ,7‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒƒ∆∆«∆∆¿««ƒ∆…

‰M‰ŒL‡¯a ¯ÙBLa ‰Úe¯z ‰¯Bza L¯t˙8È¯‰ - ƒ¿»≈«»¿»¿»¿…«»»¬≈
e¯È·Úz" ,"'eÎÂ ¯ÙBL z¯·Ú‰Â" :Ï·Bia ¯ÓB‡ ‡e‰≈«≈¿«¬«¿»«¿«¬ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ."¯ÙBL9Ï·BÈ ˙Úe¯z ‰Ó :e„ÓÏ »ƒƒ«¿»»¿«¿«≈
¯ÙBMa ‰M‰ŒL‡¯ ˙Úe¯z Û‡ ,¯ÙBMa10. «»«¿«…«»»«»

מברכין 2) ולכן התקיעה, ולא השמיעה היא המצוה עיקר
שמע  ולא תקע ואם בשופר, לתקוע ולא שופר קול לשמוע
ב'תשובות  וראה ח). הלכה (להלן יצא לא - השופר קול

הספר. בסוף א):3)רבינו' כט, (במדבר הכתוב כלשון
ה"י) (פ"י ויובל שמיטה ובהל' לכם". יהיה תרועה "יום

שמצוה רבינו כתב היובל, כסףÚÂ˜˙Ïֿבתקיעת (ועיין
החמישים.4)משנה). שנת היא יובל, של הכיפורים ביום

מארצנו, שגלינו שאחר ה"ח) (פ"י ויובל שמיטה בהל' וראה
הגליות. שיתקבצו עד היובל דין כו,5)בטל השנה ראש

רבי  ואמר יוסף'), ('בית כפוף הוא כבשים של  קרן סתם א.
אמר  איל? של בשופר תוקעין "למה טז.): (ר"ה אבהו
עקידתו  לכם שאזכור כדי איל של בשופר לפני תקעו הקב"ה
לפני". עצמכם עקדתם כאילו עליכם אני ומעלה יצחק, של

של 6) מצוה כו:) (שם לוי רבי שאמר שמה רבינו, סובר
כפופים, כבשים או אילים של כלומר בכפופין, השנה ראש
ושאר  הראב"ד ודעת פסולים. אחרים ששופרות הכוונה

ב  אבל המובחר, מן למצוה אלא זה שאין דיעבד הראשונים,
אחרים. ממינים אפילו למעלה 7)כשר שכתב כמו הכפוף.

יוסף'). אבל 8)('בית שם), (במדבר תרועה" "יום שכתוב
דברים. בשאר או בשופר אם יתקע במה שמענו לא עדיין

מסיני.9) למשה ב.10)הלכה לג, השנה ראש

.·,„Á‡ ¯ÙBLa ‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ Lc˜na«ƒ¿»»¿ƒ¿…«»»¿»∆»
ÔÈ„„v‰ ÔÓ ˙B¯ˆBˆÁ ÈzLe11CÈ¯‡Ó ¯ÙBM‰ .12, ¿≈¬¿ƒ«¿»ƒ«»«¬ƒ

¯ÙBMa ÌBi‰ ˙ÂˆnL ,˙B¯v˜Ó ˙B¯ˆBˆÁ‰Â13‰nÏÂ . ¿«¬¿¿«¿∆ƒ¿«««»¿»»
˙B¯ˆˆÁa" :¯Ó‡pL ÌeMÓ ?˙B¯ˆBˆÁa BnÚ ÔÈÚ˜B˙¿ƒƒ«¬¿ƒ∆∆¡««¬…¿
¯‡La Ï·‡ ."'‰ CÏn‰ ÈÙÏ eÚÈ¯‰ ¯ÙBL ÏB˜Â¿»»ƒƒ¿≈«∆∆¬»ƒ¿»
¯ÙBMa ‡l‡ ,‰M‰ŒL‡¯a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿…«»»∆»«»

„·Ïa14. ƒ¿»

בחצוצרות 11) תוקעין היו אנשים שני ב. כו, שם משנה,
בשופר. התקיעה לתקוע 12)בשעת שגמרו אחרי

לתקוע. השופר עוד ממשיך מסיימין 13)בחצוצרות, ולכך
היום. "בחצוצרות 14)במצות כתוב: א. כז, השנה ראש

אימתי  - ו) צח, (תהלים ה' המלך לפני הריעו שופר וקול
משמע  ו"לפני" ה', לפני - ביחד וחצוצרות בשופר יריעו
"ודוד  כמו כביכול, לפניה ומריעים שם שרויה שהשכינה
אתם. מהלך הארון שהיה יד) ו, (שמואלֿב ה'" לפני מכרכר

.‚Ì"ekÚ ÏL ¯ÙBL15‰lÁzÎÏ Ba ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,16. »∆«≈¿ƒ¿«¿ƒ»
‡ˆÈ - Ú˜z Ì‡Â17˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ .18,Ba Ú˜z Ì‡ - ¿ƒ»«»»¿∆ƒ«ƒ««ƒ»«

‡ˆÈ ‡Ï19,‡ˆÈ - Ba Ú˜zL ÏeÊb‰ ¯ÙBL .ÔÈ‡L …»»»«»∆»«»»∆≈
ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‡l‡ ‰Âˆn‰20Ú‚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «ƒ¿»∆»ƒ¿ƒ««««ƒ∆…»«

Ba21ÚÓBM‰ B‰Èa‚‰ ‡ÏÂ22ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ - ¿…ƒ¿ƒ«≈«»»¿≈¿ƒ
ÏÊb23‰ÏBÚ ÏL ¯ÙBL ÔÎÂ .24Ba Ú˜˙È ‡Ï ,25Ì‡Â ; »≈¿≈»∆»…ƒ¿«¿ƒ
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‰ÏÈÚÓ ÔÈc ÏB˜a ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - Ú˜z26:¯Ó‡z Ì‡Â . »«»»∆≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…«
?ÏBw‰ ˙ÚÈÓLa ‰‰ ‡BÏ‰Â27˙B‰Ï Â‡Ï ˙BˆÓ «¬∆¡∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»≈»

ez28¯ÙBMÓ ‰È‰ ¯cn‰ CÎÈÙÏ .29Ú˜˙Ï ¯zÓ , ƒ»¿ƒ»«À»¬»»ƒ»À»ƒ¿…«
Ba30.‰ÂˆÓ ÏL ‰ÚÈ˜z¿ƒ»∆ƒ¿»

אליל 15) ועשהו לשופר הגוי שהשתחוה א. כח, השנה ראש
(ראה  לבטלם אפשר אלו שכל לעבודהֿזרה, בו שתקע או
שהקריבוה  בהמה של מקרן שופר אבל טז). הערה להלן

(מגידֿמשנה). ביטול לו אין שהתוקע 16)לעבודהֿזרה,
הערה  להלן וראה התקיעות, מן הגוף הנאת לו יש בשופר

שההנאה 17)כט. ניתנו", ליהנות לאו ש"מצוות מפני
להלן  וראה כח.). (ר"ה הנאה זו אין - המצוה שקיים ממה
לבטלה  שאפשר גוי של בעבודהֿזרה דוקא זה וכל כז. הערה
שאין  ישראל של עבודהֿזרה אבל ה"ח), פ"ח ע"ז (הלכות
היא  הרי להשרף, ועומדת ה"ט) (שם לבטלה אפשרות
(להלן  שיעורו שאין אחתֿכמהֿוכמה ועל נשרפה. כבר כאילו
אם  ולפיכך בעולם, אינו כאילו הוא שהרי שלם, ה) הלכה

מגידֿמשנה). (עי' יצא לא בו דינה 18)תקע שנתבאר
זה  והרי עומד, לשריפה שממונה ה"ו) (פ"ה ע"ז בהלכות

ואיננו. בשם 19)כשרוף ס"ט) דר"ה (פ"ג הרא"ש
ה"א). פ"ג (סוכה א.20)ה'ירושלמי' הלכה למעלה ראה

יצא,21) - בו ותקע מפיו השופר את הרחיק אם זה, [ולפי
ו]. הלכה להלן המגידֿמשנה שהביא הרמב"ן כדעת ושלא

יצא 22) - יוצא שהשומע מכיון הגביהו, שהתוקע ואףֿעלֿפי
(מגידֿמשנה). התוקע (כסף23ֿ)גם ממש בו אין שהקול

שם. ב'ירושלמי' הדברים ומקור מנוח'). 'רבינו בשם משנה
בראב"ד. שכולו 24)וראה עולה קרבן א. כח, השנה ראש

שלמים. של לשופר והואֿהדין המזבח. על כליל
ליהנות 25) לאו שמצוות ואע"פ נהנה. הוא שהרי לכתחילה,

הערה  להלן וראה מהתקיעות, שנהנים אנשים יש - ניתנו
מקדשי 26)כט. הנהנה כל להביא שחייב מעילות אשם

מעילה. קרבן בו אין ממש בו שאין וקול  טו), ה, (ויקרא ה'
וריח  ומראה "קול הט"ז: מעילה מהל' בפ"ה רבינו כתב וכן

מועלין". ולא נהנין לא הקדש, שאין 27)של שאףֿעלֿפי
רבינו  שכתב כמו יש, הנאה איסור הרי - מעילה קרבן בזה

בלחםֿמשנה). (וראה הט"ז מעילה מהל' לא 28)בפ"ה
על  לעול אלא הנאה להם קיומם להיות לישראל ניתנו
גמורה. הנאה זו ואין שם), בר"ה (רש"י ניתנו צואריהם

עלי.29) אסורה השופר הנאת שאמר: בנוסח 30)כגון
כח. ר"ה בגמרא וכ"ה רוקח'). ('מעשה לו" "לתקוע אחר:
תוקע  אחר דוקא זה, ולפי ברי"ף. וכ"ה בדק"ס ב כת"י לפי
להם  יש אדם בני שהרבה יתקע, לא עצמו הוא אבל לו
תקפו  סי' או"ח שו"ע (עיין שתוקעים בשעה הגוף הנאת
עבודהֿזרה  של בשופר לתקוע רבינו אסר ולפיכך ס"ה),
כתוב: (רמ) רומי דפוס [וברמב"ם עולה. של ובשופר
מצוה". של תקיעה לו לתקוע מותר מחבירו, הנייה "המודר
"המודר  צ"ל: רוקח', 'מעשה שהביא שבנוסחא יתכן ולפי"ז
וכן  מצוה. של תקיעה [בו לתקוע מותר משופר, הנייה
מצוה", של תקיעה לו לתקוע] מותר מחבירו הנייה המודר
על  שהעיר כסףֿמשנה (ועיין כח. בר"ה שמפורש וכמו
ונשמט  שפיר). אתי הנ"ל ולפי אחת. בבא הרמב"ם השמטת
זה, ולפי לתקוע". "מותר - לתקוע" "מותר הדומות בטעות

להנאת  חוששים ואין בשופר, לתקוע עצמו למודר גם מותר
בחיבור  'המאירי' שכתב כמו לומר וצריך התקיעות. מן הגוף
"שאין  והקדש: לע"ז נדר בין לחלק 332 עמוד התשובה
שאע"פ  והקדש, בע"ז מחמירין שאנו כמו בנדר מחמירין
אין  ניתנו, ליהנות לאו מצוות מטעם התרה דנין שאנו
היא  וע"ז הקדש שחומרת לכתחילה, אותו מתירין
אף  מותר - הנאה הדרת בענין אבל לכך, שהביאתנו

הגוף"]. הנאת בתקיעתנו שאין - לכתחילה

.„˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ ,‰M‰ŒL‡¯ ÏL ¯ÙBL»∆…«»»≈¿«¿ƒ»»∆
,·BËŒÌBÈ˙e·L ÌeMÓ ‡e‰L ¯·„a elÙ‡Â31?„ˆÈk . «¬ƒ¿»»∆ƒ¿≈«

BÏ ÔÈ‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡¯a ¯ÙBM‰ ‰È‰»»«»¿…»ƒ»≈≈∆«»»¿≈
ÔÏÈ‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ - ‡e‰ ‡l‡ ¯ÙBL32ËL BÈ‡Â »∆»≈∆»ƒ»¿≈»

ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ33ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B‡È·‰Ï È„k «¿≈««ƒ¿≈«¬ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙ÚÈ˜zL ÈtÓ ,‰Î‡ÏÓ Ba ÔÈNBÚ B‡ B˙B‡ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆¿ƒ«
‰NÚ˙Œ‡ÏÂ ‰NÚ - ·BËŒÌBÈÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ¯ÙBL34, »ƒ¿«¬≈¿¬≈¿…«¬∆

BÎB˙a ÔzÏ ¯zÓ .‰NÚÂ ‰NÚ˙Œ‡Ï ‰ÁBc ‰NÚ ÔÈ‡Â¿≈¬≈∆…«¬∆«¬≈À»ƒ≈¿
BÁˆÁˆÏ È„k ,·BËŒÌBÈa ıÓÁ B‡ ÔÈÈ B‡ ÌÈÓ35‡ÏÂ . «ƒ«ƒ…∆¿¿≈¿«¿¿¿…

ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ36‡lL ,„B·k‰ ÈtÓ , ƒ≈¿≈«¿«ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…
.ÂÈÏÚ ˙BÈeÊa ˙BˆÓ eÈ‰Èƒ¿ƒ¿¿»»

מהל'31) פכ"א ראה ונופש. שבת לשון ב. לב, השנה ראש
ה"א. ה"ו).32)שבת שם, שבת (הל' ענף יקצוץ שמא

ה"ה).33) פכ"ג (שם שיט כלי יתקן "שבתון"34)שמא
תעשו" לא מלאכה ו"כל מצותֿעשה, הוא ביוםֿטוב שנאמר

ה"ב). יו"ט מהלכות פ"א (למעלה לאֿתעשה ואין 35)זהו
יו"ט  מהלש פ"ד (למעלה שאסור ביוםֿטוב כלי כמתקן זה

המצוה,36)ה"ה). זמן לאחר מצוה, שתשמישי אףֿעלֿפי
(אדר"ת). אסור מגונה תשמיש - כו:) (מגילה נזרקין

.‰epÊÁ‡iL È„k - ¯ÙBM‰ ¯eÚL37‰‡¯ÈÂ ,B„Èa ƒ«»¿≈∆…¬∆¿»¿≈»∆
Bk¯‡Ï ˜cÒ .Ô‡ÎÏe Ô‡ÎÏ38Ì‡ - BaÁ¯Ï ;ÏeÒt - ¿»¿»ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ

¯eÚMk Ba ¯izL39.˜„q‰ ÌB˜Ó ˙¯Î el‡Îe ,¯Lk , ƒ¿«≈«ƒ»≈¿ƒƒ¿«¿«∆∆
BÓ˙Ò Ì‡ - ·w40BÈÓ· ‡lL41ÏeÒt ,42BÓ˙Ò . ƒ«ƒ¿»∆…¿ƒ»¿»

ÌÏL Ba¯ ¯izL Ì‡ - BÈÓa43ÌÈ·˜p‰ e·kÚ ‡ÏÂ , ¿ƒƒƒ¿«≈À»≈¿…ƒ¿«¿»ƒ
eÓzÒpL44BÁ„˜ .¯Lk ‰Ê È¯‰ ,‰ÚÈ˜z‰ ˙‡45 ∆ƒ¿¿∆«¿ƒ»¬≈∆»≈¿»
B˙e¯ÎÊa46ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa ÔÈnL ,¯Lk -47˜ac . ¿«¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈ƒ≈

„Á‡Ï BÓÈÏL‰L „Ú ˙B¯ÙBL È¯·L48.ÏeÒt - ƒ¿≈»«∆ƒ¿ƒ¿∆»»

כו.).37) (נדה טפח ושיעורו בינוני, השנה 38)אדם ראש
מעבר  נסדק אם ודוקא (מגידֿמשנה). רובו או כולו ב. כז,

ברורה'). ('משנה הפה 39)לעבר לצד תקיעה כשיעור
שפוסלת  הוספה כמו לחשבו אין העודף ואותו (כסףֿמשנה).
בו' ('כל מעולם ממנו נפרד שלא מכיון - ה"ו) (להלן

לדעת 40)וריטב"א). כשר כלל, סתמו לא ואם
בעלי 41)ה'ירושלמי'. של מקרן עשוי שאינו דבק במין

אחר.42)חיים. ודבר שופר קול אלא שופר קול שאינו
שהשופר 43) בין ניקב, שלא השופר אורך רוב שנשתייר

א  דבק גדול כאילו הוא הרי רובו, נשתייר שלא שכל קטן, ו
ואפילו  שבור, כאילו השופר מחשב שהנקב שופרות, שברי
רובו  רובו, נשתייר אם אבל פסול. הנקב, מן שופר שיעור יש
שופר  שיעור נשתייר לא אפילו ואז נקב, לא וכאילו - ככולו
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(ב"ח). כשר - הפה הנחת שלאחרי 44)עד כלומר,
נשתנה  הסתימה שלפני אףֿעלֿפי קולו, נשתנה לא הסתימה
קולו  שנשתנה באופן שגם מפרשים, ויש (כסףֿמשנה). קולו
ו'רבינו  מיימוניות' ('הגהות פסול הוא - הסתימה לפני
השופר  שאין רבינו, מדברי היוצא מגידֿמשנה). ועיין מנוח',
ממין  הסתימה שתהי' א' תנאים: שלשה בהצטרף אלא כשר
ישתנה  שלא ג' ניקב. שלא השופר רוב שישתייר ב' הקרן.
מכפי  הסתימה) לפני גם אחרים (ולדעת הסתימה אחר הקול

קודם. חור.45)שהיה מחובר 46)עשה כשהקרן
אותו  ומוציאין לתוכו, ונכנס הראש מן עצם בולט בבהמה
בר"ה  (רש"י הזכרות את ניקב אלא הוציאו לא וזה מתוכו,

שופר 47)כז:). בתוך שופר כנתן זה ואין בגמרא. שם ,
('משנה  ברייתו מתחילת בתוכו שהוא כיון ז) הלכה (להלן

שיעור 48)ברורה'). מהשברים אחד בכל שאין אףֿעלֿפי
"שופר  משום כאן שאין ולומר לטעות מקום והיה שופר,
קאֿמשמעֿ – שופרות" ושלשה שנים ולא רחמנא, אמר אחד

כסףֿמשנה). ועיין (ריטב"א, פסול זה שגם לן

.ÂBÈÓ· ‡lL ÔÈa BÈÓa ÔÈa ,‡e‰LŒÏk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ƒ»»»∆≈¿ƒ≈∆…¿ƒ
ÏeÒt -49ÌÈÙaÓ ·‰Ê e‰tˆ .50˙Áp‰ ÌB˜Óa B‡ »ƒ»»»ƒƒ¿ƒƒ¿«»«

‰t51BÏB˜ ‰pzL Ì‡ :ıeÁaÓ e‰tˆ .ÏeÒt - ∆»ƒ»ƒ«ƒƒ¿«»
ÏeÒt - ‰È‰L ˙BÓkÓ52.¯Lk - ‰pzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿∆»»»¿ƒ…ƒ¿«»»≈

ÚÓL ÈÓÈt ÏB˜ Ì‡ :¯ÙBL CB˙a ¯ÙBL Ô˙53- »«»¿»ƒ¿ƒƒ»«
ÚÓL ÔBˆÈÁ ÏB˜ Ì‡Â ;‡ˆÈ54˙‡ ·ÈÁ¯‰ .‡ˆÈ ‡Ï - »»¿ƒƒ»«…»»ƒ¿ƒ∆

v˜Â ¯ˆw‰ÏeÒt - ·Á¯‰ ˙‡ ¯55. «»»¿ƒ≈∆»»»»

ס"ד).49) שם ורא"ש כז: (ר"ה שופרות כשני שהם
מהשופר.50) ולא מהזהב יוצא השופר שיש 51)שקול

ותקע  מפיו השופר הרחיק אם [אולם לשופר פה בין הפסק
כאן]. מגידֿמשנה ועיין כ, הערה למעלה ראה כשר. - בו

וכתב 52) שופר. קול זה ואין בקול, גורם הוא הציפוי שגם
הם  יפה לא לנאותו, צורות שמציירים אלו לפיכך הרמב"ם:
ואע"פ  ציורים, אותם מחמת קולו נשתנה שהרי עושים,
משתנה  קולו לפעמים הציורים, במיני מצופה כולו שאין
- צורות חקיקת סתם אבל צבע, עם בציורים ודוקא בהם.

(ב"י). משני 53)מותר החיצון על עודף שהפנימי כגון
לא  אם ודוקא כשר. - בו ותקע בפיו הפנימי ונתן צדדיו,
- נשתנה שאם החיצון, בתיק נתון שהוא במה קולו נשתנה

(ב"י). שופרות שני מכח בא שהקול כגון 54)נמצא
בפיו, נוגע הפנימי ואין לפנימי, מחוץ משוך החיצון שראש
והחיצון, הפנימי בין כן גם ונכנס בפנימי נכנס שהקול לפי
ולא  רחמנא, אמר אחד ו"שופר שופרות. בשני תוקע ונמצא

(כסףֿמשנה). שופרות" במים 55)שני השופר את שׂשם
הצר  המקום את הרחיב רכותו ומתוך רך, ונעשה רותחין
ששינהו  ומכיון צר, עשהו הרחב המקום ואת רחב, ועשהו
- תרועה" שופר "והעברת ט): כה, (ויקרא שנאמר פסול,
כדרך  שיהיה וצריך מחיים, בראשו מעבירו שהאיל כדרך

כז:). (ר"ה האדם פני מול הצר שהצד גדילתו,

.Ê¯Lk - B¯v˜Â C¯‡ ‰È‰56B„¯b .57ÌÈÙaÓ ÔÈa , »»»…¿ƒ¿»≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ
BcÏb ÏÚ B„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,ıeÁaÓ ÔÈa58‰È‰ .¯Lk - ≈ƒ«¬ƒ∆¡ƒ«ƒ¿»≈»»

„e¯ˆ B‡ ˜„ B‡ ·Ú BÏB˜59˙BÏBw‰ ÏkL ,¯Lk - »«»»≈∆»«
.¯ÙBMa ÔÈ¯Lk¿≈ƒ«»

שמכיון 56) נאמר שלא בזה השמיענו ב. כז, השנה ראש
שהמדובר  או שם). ('תוספות' העברתו דרך אינו שקצרו
הוא  שעלֿידיֿזה וקצרו, שנסדק כגון פסול בו שהיה באופן

וכסףֿמשנה). מנוח' ('רבינו לכשרותו דק 57)חוזר שעשהו
הגרידה. והשאירו 58)ע"י דקות, משכבות מורכב השופר

קולו  נשתנה ואפילו כשר זאת ובכל אחת, דקה שכבה רק בו
אלא  אחר דבר מחמת בו השינוי שאין כיון שהיה, מכמות
בשופר  כשרים הקולות שכל - שופר של עצמו מצד

שמתחממים 59)(ריטב"א). השופרות דרך כי יבש.
ללחלחו  וצריך צלול קולו ואין התקיעה מחמת ומתייבשים

(כסףֿמשנה). במים

.Á¯Ba‰ CB˙a Ú˜Bz‰60Ô˙B‡ - ‰¯Ún‰ CB˙a B‡ «≈«¿«¿«¿»»»
e‡ˆÈ ,‰¯Ún‰Â ¯Ba‰ CB˙a ÌÈ„ÓBÚ‰61ÌÈ„ÓBÚ‰Â ; »¿ƒ¿«¿«¿»»»»¿»¿ƒ

ÏB˜ Ì‡Â ;e‡ˆÈ - eÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ :ıeÁa«ƒ»»¿»»¿ƒ
‰¯·‰62˙È·Á CB˙Ï Ú˜Bz‰ ÔÎÂ .e‡ˆÈ ‡Ï - eÚÓL63 ¬»»»¿…»»¿≈«≈«¿»ƒ

Ì‡Â ;‡ˆÈ ,ÚÓL ¯ÙBL ÏB˜ Ì‡ - d· ‡ˆBiÎÂ ‰ÏB„b¿»¿«≈»ƒ»»«»»¿ƒ
.‡ˆÈ ‡Ï ,ÚÓL ‰¯·‰ ÏB˜¬»»»«…»»

ז"ל,60) גאון האי רבינו וכתב ב. כז, השנה ראש משנה,
שהיו  השמד, בימי להם צריכים היו הללו שהדברים

בגלוי. לתקוע מהגוים לא 61)מתייראים הבור שבתוך
גרידא. שופר קול אלא בתֿקול קול 62)נשמע שעם

פסול  קול שהרי יצאו, לא - הברה קול בסוף שמעו השופר
(רש"י). השופר קול עם "בתוך 63)מעורב כתב למעלה

שאין  בחבית כאן אבל הבור. בתוך שעומד כלומר, הבור",
שעומד  כלומר חבית", "לתוך כתב בתוכה, להכנס דרך

(כסףֿמשנה). תוכה אל ותוקע לה מחוצה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ומי 1) שופר, קול לשמוע המחוייבים הם מי רבינו בו ביאר

בשבת  תוקעים ואם התוקע. כוונת צריך ואם הפטורים. הם
בארוכה. אלו דברים ופרטי כן. גם

.‡ÔÈ·iÁ Ïk‰2ÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ3, «…«»ƒƒ¿…«»…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ„·ÚÂ ,ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ4ÌÈL Ï·‡ .ÌÈ¯¯ÁLÓ ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ5BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ .ÔÈ¯eËt - ÌÈpË˜e «¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆∆¿∆∆¿∆¿
ÌeËÓËÂ ,ÔÈ¯BÁŒÔa6ÒBÈ‚B¯c‡Â7ÔÈ·iÁ -8. ∆ƒ¿À¿¿«¿¿ƒ«»ƒ

א.2) כט, השנה לפי 3)ראש ולויים, בכהנים הוא חידוש
מיובל, למידים אנו השנה בראש תקיעות של עצמן שכל
שנינו  שהרי שבקרקעות, יובל בדיני אינם ולויים וכהנים
לאחר  בין היובל לפני בין וגואלים מוכרים ולויים "כהנים
תקיעות  במצות גם שאינם לטעות מקום והיה היובל",

שם). (גמרא, גרמן"4)דראשֿהשנה שהזמן ש"מצוותֿעשה
ועבדים  מהן, פטורות נשים ידוע) בזמן התלויות (=מצוות

כנשים. אלא במצוות חייבים שני 5)אינם של כנעני עבד
ונמצא  שחרר, לא והשני חלקו, את אחד ששחרר שותפין
במצות  וחייב כישראל חורין בן הוא המשוחרר שחלקו

פטור. השני והחלק אבר 6)שופר, את מכסה שעור אדם
נקבה. או זכר הוא אם ידוע ואין שלו, שיש 7)המין זה

נקבה. של וגם זכר של גם המין, אברי שני לו
עבד 8) וחצי איש, ספק מחמת והאנדרוגינוס הטומטום

שבו. חירות צד מחמת
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.··iÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,¯·ca ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈«»«»»≈ƒ∆««»
B˙·BÁ È„È9- ¯ÙBM· eÚ˜zL ÔË˜ B‡ ‰M‡ CÎÈÙÏ . ¿≈»¿ƒ»ƒ»»»∆»¿«»

ÒBÈ‚B¯c‡ .‡ˆÈ ‡Ï Ô‰Ó ÚÓBM‰10,BÈÓ ˙‡ ‡ÈˆBÓ «≈«≈∆…»»«¿¿ƒƒ∆ƒ
BÈÓ BÈ‡L ˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â11,‡ÈˆBÓ BÈ‡ ÌeËÓË . ¿≈ƒ∆∆≈ƒÀ¿≈ƒ

BÈÓ ˙‡ ‡Ï12BÈÓ BÈ‡L ‡ÏÂ13ÌeËÓh‰L ; …∆ƒ¿…∆≈ƒ∆«À¿
.‰·˜ ‡ˆniL ¯LÙ‡Â ¯ÎÊ ‡ˆniL ¯LÙ‡ ,Ú¯˜pL∆ƒ¿»∆¿»∆ƒ»≈»»¿∆¿»∆ƒ»≈¿≈»

אלא 9) מחוייב הוא אם אבל א. כט, השנה ראש משנה,
לברך  ואפילו חבירו, להוציא יכול המצוה, חובת ידי שיצא
שלא  זמן וכל לזה, זה ערבים ישראל שכל מפני בשבילו,

מנוח'). ('רבינו הוא יצא לא כאילו - חבירו שכל 10)יצא
זו  ואם זכר, זה גם זכר זה אם הוא, אחד האנדרוגינוס מין

כמוהו. זו גם נקבה 11)נקבה בכלל הוא שמא זכר.
פטרה. נקבה 12)שהתורה הוא שמא כמוהו, טומטום

זכר. זכר.13)והשני

.‚‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈ƒ
˙e¯Á „ˆ ‡ÈˆBÓ BaL ˙e„·Ú „ˆ ÔÈ‡L ,BÓˆÚ elÙ‡¬ƒ«¿∆≈««¿∆ƒ«≈

BaL14ŒÔaÓ ÚÓLiL ?B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ „ˆÈk ‡l‡ . ∆∆»≈«≈≈¿≈»∆ƒ¿«ƒ∆
.BÏ Ú˜˙iL ÔÈ¯BÁƒ∆ƒ¿«

בה 14) מחוייב שאינו חלק תקיעת ע"י גם יוצאת שהתקיעה
כט.). (ר"ה

.„È„È ‡ˆÈ ‡Ï - „nÏ˙‰Ï ¯ÙBL ˙ÚÈ˜˙a ˜qÚ˙n‰«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿«≈…»»¿≈
B˙·BÁ15Ôek˙ .‡ˆÈ ‡Ï ,˜qÚ˙n‰ ÔÓ ÚÓBM‰ ÔÎÂ . »¿≈«≈«ƒ«ƒ¿«≈…»»ƒ¿«≈

Ú˜Bz‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ ÚÓBL≈«»≈¿≈»¿…ƒ¿«≈«≈«
Ôek˙ ‡ÏÂ ,B‡ÈˆB‰Ï Ú˜Bz‰ Ôek˙pL B‡ ;B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆ƒ¿«≈«≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
Ôek˙iL „Ú ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ˙‡ˆÏ ÚÓBM‰«≈«»≈…»»¿≈»«∆ƒ¿«≈

ÚÈÓLÓe ÚÓBL16. ≈««¿ƒ«

חובת 15) ידי לצאת כוונה, צריכות שמצוות ב. לב, שם
מצה  אכל שאם פסק, ה"ג) (פ"ו ומצה חמץ ובהל' המצוה.

ועיי"ש. חובתו. ידי יצא - כוונה כח,16)בלא השנה ראש
ב.

.‰Ú˜zL ÈÓ17,B˙ÚÈ˜z ÚÓBM‰ Ïk ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Â , ƒ∆»«¿ƒ¿«≈¿ƒ»«≈«¿ƒ»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B˙·BÁ È„È ˙‡ˆÏ Ôek˙Â ÚÓBM‰ ÚÓLÂ¿»««≈«¿ƒ¿«≈»≈¿≈»««ƒ
,B˙ÚÈ˜z ÚÓML ÈBÏÙ ‰ÊÏ Ôek˙Ó Ú˜Bz‰ ÔÈ‡L∆≈«≈«ƒ¿«≈¿∆¿ƒ∆»«¿ƒ»
.epÚÓLiL ÈÓ ÏÎÏ Ôek˙ È¯‰L ,‡ˆÈ - BÚ„BÈ BÈ‡Â¿≈¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¿»ƒ∆ƒ¿»∆
,B˙Èa CB˙a ·LBÈ B‡ C¯ca Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»»¿«≈«∆∆≈¿≈
Ôek˙ Ì‡ ,‡ˆÈ - ¯eaˆŒÁÈÏMÓ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÂ¿»««¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»»ƒƒ¿«≈
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙Ó ¯eaˆŒÁÈÏL È¯‰L ;˙‡ˆÏ»≈∆¬≈¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿ƒ∆»«ƒ

.Ô˙·BÁ È„È¿≈»»

משום 17) פירשו (כט.) בגמרא ושם ב. כז, שם, משנה,
שהם. מקום בכל שומעיו כל להוציא מכוין ציבור ששליח

.Â·BËŒÌBÈ18- ˙aMa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ‰M‰ŒL‡¯ ÏL∆…«»»∆»ƒ¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÙBMa ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ«»¿»»««ƒ

˙e·L ÌeMÓ ‰ÚÈ˜z‰L19ÔÈÚ˜BzL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»»∆¿ƒ
.Ì‰È¯·c ÏL ˙e·L ‰Á„ÈÂ ‰¯Bz ÏL ‰NÚ ‡B·È -»¬≈∆»¿ƒ¿∆¿∆ƒ¿≈∆
epÎÈÏBÈÂ B„È· epÏhÈ ‡nL ‰¯Êb ?ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ‰nÏÂ¿»»≈¿ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆¿»¿ƒ∆

˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,BÏ Ú˜˙iL ÈÓÏ¿ƒ∆ƒ¿«¿«¬ƒ∆«¿««ƒ¿
ÌÈa¯‰20˙eL¯Ï ˙eL¯Ó B‡ÈˆBÈ B‡ ,21È„ÈÏ ‡B·ÈÂ , »«ƒƒ≈¿ƒ¿¿»ƒ≈

Ïk‰ ÔÈ‡Â ,‰ÚÈ˜˙a ÌÈ·iÁ Ïk‰L ;‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡ƒ¿ƒ»∆«…«»ƒƒ¿ƒ»¿≈«…
.Ú˜˙Ï ÔÈ‡È˜a¿ƒƒƒ¿…«

ב.18) כט, שם (פכ"ג 19)משנה, שיר כלי יתקן שמא
ה"ד). שבת מותר 20)מהל' היה זה, חשש ואלמלא

חייב  בזה שאף שיר, כלי יתקן שמא גזרו ולא לתקוע,
הלכות  (רמב"ם בפטיש" "מכה בכלל הוא שהרי סקילה
גם  שהרי ביוםֿטוב, גם נוהג זה ששבות מפני - שם) שבת
בראש  תקיעה מצות שבטלה ונמצא כלי, לתקן אסור בו

(לחםֿמשנה). הרבים,21)השנה לרשות היחיד מרשות
אמות  ארבע יעבירנו שמא אלא נזכר לא (שם) בגמרא
גם  הזכירו לא למה העירו, שם וב'תוספות' הרבים, ברשות
וביום  עיי"ש. הרבים, לרשות היחיד מרשות יוציאנו שמא
ביום  שגם אףֿעלֿפי בזה, חכמים גזרו לא יובל של כיפור
משביתת  בפ"א (ראה בשבת כמו הוצאה איסור ישנו כיפור
השנה  בראש אבל זו, מצוה תבטל כן שאם - ה"ב) עשור

אבן'). ('טורי חול ביום שחל ביוםֿטוב המצוה תתקיים

.Ê˙B˜BÈz‰22CepÁÏ eÚÈb‰ ‡lL23ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ , «ƒ∆…ƒƒ¿ƒ≈¿«¿ƒ
ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈ dÈ‡L ˙aLa Ú˜˙lÓ Ô˙B‡»ƒƒ¿…«¿«»∆≈»∆…

‰M‰24˜qÚ˙iL ÏB„‚Ï ¯zÓe .e„ÓÏiL È„k , «»»¿≈∆ƒ¿¿À»¿»∆ƒ¿«≈
Ô‰nÚ25·BËŒÌBÈa Ô„nÏÏ È„k26ÚÈb‰L ÔË˜ ÔÈa - ƒ»∆¿≈¿«¿»¿≈»»∆ƒƒ«

dÈ‡ ‰ÚÈ˜z‰L ;CepÁÏ ÚÈb‰ ‡lL ÔË˜ ÔÈa ,CepÁÏ¿ƒ≈»»∆…ƒƒ«¿ƒ∆«¿ƒ»≈»
.˙e·L ÌeMÓ ‡l‡ ‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ¿

ב.22) לב, שם שיודע 23)משנה, ושבע, שש בן תינוק
ולפני  לחינוך". שהגיע "קטן הוא - שופר תקיעת היא מה
הגיע  שלא "קטן בכלל הוא יודע, אינו שוודאי הזה, הגיל
רבינו  ודעת מנוח'. 'רבינו בפירוש ועיין לחינוך",
בשבת, מלתקוע אותם מעכבים לחינוך שהגיעו שהתינוקות
בלחםֿמשנה  וראה לג. שם בגמרא והגאונים הרי"ף וכגירסת

שם. הגר"א ובהגהות כתבֿיד, גמרא בשם לפי 24)כאן
אותן, מעכבין ודאי בשבת להיות שחל ר"ה של שביו"ט
(מגידֿ בשבת להיות שחל בר"ה שתוקעין יאמרו שלא

(מגיד25ֿ)משנה). אותם ומלמדים תקעו להם שאומרים

לחינוך 26)משנה). הגיע אם שבשבת אע"פ כלומר,
- עמהם מתעסקין שאין וכלֿשכן מלתקוע, אותם מעכבין
עד  ולפי"ז עמהם. מתעסקין לחינוך, הגיע אפילו ביו"ט
למטה  נמשך "ביו"ט" והמילה הענין, הפסיק "ללמדם"

"וביוםֿטוב". צ"ל ואולי (מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Óa ‡l‡ e¯Ê‚ ‡Ï ,˙aLa Ú˜˙Ï ‡lL e¯ÊbLk¿∆»¿∆…ƒ¿…«¿«»…»¿∆»¿»
Lc˜n‰Œ˙Èa ‰È‰L ÔÓÊa Ï·‡ ;ÔÈcŒ˙È· Ba ÔÈ‡L∆≈≈ƒ¬»ƒ¿«∆»»≈«ƒ¿»
Ïk‰ eÈ‰ - ÌÈÏLe¯Èa ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È· ‰È‰Â ,Ìi«̃»¿»»≈ƒ«»ƒ»«ƒ»«…

ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÚ˜Bz27ÔÈcŒ˙ÈaL ÔÓÊŒÏk ,˙aLa ¿ƒƒ»«ƒ¿«»»¿«∆≈ƒ
ÔÈ·LBÈ28¯ÈÚ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…«¿≈¿»«ƒƒ¿»∆»»ƒ

ÌÈÏLe¯È ‰‡B¯ ‰˙È‰Â ,ÌÈÏLe¯È ÌeÁz CB˙a ‰˙È‰L∆»¿»¿¿¿»«ƒ¿»¿»»¿»«ƒ
ÏÁp‰ CB˙a ‰È‰zL ‡Ï -29ÏB˜ ˙ÚÓBL ‰˙È‰Â , …∆ƒ¿∆¿«««¿»¿»««

¯‰‰ L‡¯a ‰È‰zL ‡Ï - ÌÈÏLe¯È ˙ÚÈ˜z30‰˙È‰Â , ¿ƒ«¿»«ƒ…∆ƒ¿∆¿…»»¿»¿»
˜ÈÒÙÓ ¯‰ ‰È‰iL ‡Ï - ÌÈÏLe¯Èa ‡B·Ï ‰ÏBÎÈ¿»»ƒ»«ƒ…∆ƒ¿∆»»«¿ƒ
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˙aLa ÌÈÚ˜B˙ eÈ‰ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ;Ì‰ÈÈa≈≈∆«¿≈»»ƒ»¿ƒ¿«»
.ÔÈÚ˜B˙ eÈ‰ ‡Ï Ï‡¯NÈ È¯Ú ¯‡La Ï·‡ .ÌÈÏLe¯Èkƒ»»ƒ¬»ƒ¿»»≈ƒ¿»≈…»¿ƒ

תוקעין",27) היו "במקדש כט: שם במשנה מפרש רבינו
היו  "בירושלים התנא אמר ולא מקדש. בכלל ירושלים שגם
אמות  ד' יעבירנו "שמא שהגזירה להשמיענו - תוקעין"
בנוב  המשכן היות מימי עוד שהיתה, ישנה גזירה ברה"ר",

ישראל'). ('תפארת סנהדרין 28)וגבעון מהל' בפ"ג ראה
ובימיםֿטובים  בשבתות יושבים היו הגדול שביתֿדין ה"א,
התקיעה  את אז שהתירו והטעם הבית, שבהר המדרש בבית
שם, יושבין סנהדרין וגם בעיר מקדש שיש שכיון - בשבת
להוציא  יבואו ולא עליהן, ב"ד ואימת עליהן מקדש אימת

ישראל'). ('תפארת הרבים ששומעת 29)לרשות שאע"פ
ירושלים. את רואה אינה - התקיעות שאע"פ 30)קול

התקיעות. שומעת אינה - לראות שיכולה

.ËÌB˜Ó Ïk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ,‰f‰ ÔÓf·e«¿««∆∆»«≈«ƒ¿»»»
Úe·˜ ÔÈcŒ˙È· Ba LiL31CeÓÒ ‰È‰iL ‡e‰Â ,32 ∆≈≈ƒ»«¿∆ƒ¿∆»

ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .˙aLa Ba ÔÈÚ˜Bz - Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ
Ï·‡ ;L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,˙aLa¿«»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¬»
Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡ ,ÔÈÈ„ŒÈza ¯‡L¿»»≈ƒƒ≈¿ƒ»∆««ƒ∆≈
ÏB„b ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ‡l‡ ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡Â .ÔÈÎeÓÒ33 ¿ƒ¿≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ»
„ÓÚÏ e¯Ú elÙ‡Â ;ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,„·Ïa34 ƒ¿»»¿«∆≈¿ƒ«¬ƒƒ¿¬«¬…
ÔÈcŒ˙È·Ï ıeÁ Ï·‡ .Ì‰ÈÙa ÔÈÚ˜Bz - e„ÓÚ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒƒ¿≈∆¬»¿≈ƒ
ÈtÓ ?ÔÈcŒ˙È· ÈÙa ÔÈÚ˜B˙ ‰nÏÂ .ÔÈÚ˜Bz ÔÈ‡≈¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈ƒƒ¿≈
¯È·Ú‰Ï ÔÈÚ˜Bz‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÔÈcŒ˙ÈaL∆≈ƒ¿ƒƒ≈¿…»«¿ƒ¿«¬ƒ
ÔÈ¯È‰ÊÓ ÔÈcŒ˙ÈaL ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì‰ÈÙa ¯ÙBM‰«»ƒ¿≈∆ƒ¿»«ƒ∆≈ƒ«¿ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ»

כט:).31) (ר"ה במקרה שם שנזדמנו ולא קבועים, דיינים
נמשך 32) וזה לדון, וכוח רשות נתינת היא סמיכה ענין

סמכו  והם והזקנים, יהושע את סמך שהוא רבינו ממשה
אולם  ה"א). סנהדרין מהל' בפ"ד (ראה אחריהם הבאים
אלא  סמוך, ביתֿדין צריכים אנו שאין סובר, אלפסי רבינו
תוקעין  שהיו למעשה הלכה נהג וכן ומובהק, קבוע ביתֿדין

בשבת. שחל בר"ה (כסף33ֿ)לפניו וקבוע סמוך ביתֿדין
(בגמרא 34)משנה). נפשטה שלא בעיא לעמוד. התכוננו

אלא  אינו זה ענין שכל לפי לקולא, רבינו ופסק ל.) ר"ה
(מגידֿמשנה). מדרבנן

.È˙eÏba ÌÈÓÈ ÈL ÔÈNBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa35- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ«»
ÌBÈ ÏÁ Ì‡Â .ÈMa ÔÈÚ˜Bz ,ÔBL‡¯a ÔÈÚ˜BzL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»

˙aLa ˙BÈ‰Ï ÔBL‡¯36ÔÈcŒ˙Èa ÌB˜na ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒƒ¿¿«»¿…»»«»≈ƒ
.„·Ï· ÈMa ÔÈÚ˜Bz - Ú˜˙Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿…«¿ƒ«≈ƒƒ¿»

אלא 35) הספק מן להסתלק שני יוםֿטוב "ואין החשבון לפי
שהיום  וברור וידוע הי"ד) יו"ט מהל' (פ"ו בלבד" מנהג
ואעפ"כ  בלבד, מנהג אלא אינו והשני יוםֿטוב, הוא הראשון

(כסףֿמשנה). כבראשון בשני בתקיעות ולא 36)חייבים
ליום  שאיֿאפשר לפי בשבת, להיות שני יום חל אם כתב
רבינו  שכתב כמו שבת, בערב להיות השנה ראש של ראשון

ה"א. החודש קידוש מהל' בפ"ז להלן

ה'תש"פ  תשרי ב' שלישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
סדרה,1) הוא וכיצד וכמותה, התקיעה שיעור בו נתבאר

מזה  שיש ומה ושופרות. זכרונות מלכיות, הברכות: וענין
סופרים. מדברי שהוא ומה התורה, מן

.‡?‰M‰ŒL‡¯a ÚÓLÏ Ì„‡ ·iÁ ˙BÚÈ˜z ‰nk«»¿ƒ«»»»ƒ¿…«¿…«»»
ŒL‡¯·e Ï·BÈa '‰Úe¯z' ¯Ó‡pL ÈÙÏ .˙BÚÈ˜z ÚLz≈«¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»¿≈¿…

ÌÈÓÚt LÏL ‰M‰2‰ÈÙÏ ‰ËeLt - ‰Úe¯z ÏÎÂ ;3 «»»»¿»ƒ¿»¿»¿»¿»∆»
‰È¯Á‡Ï ‰ËeLÙe4ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿»¿«¬∆»ƒƒ«¿»»¿∆»

ÔÈa - Ô‰ „Á‡ ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ˙BÚe¯z¿∆…∆«¿ƒƒ∆»≈≈
ÚLz - Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÈa ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈¿«ƒƒ∆≈≈«
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z :Ô‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎa ÔÈÚ˜Bz ˙BÚÈ˜z¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆¿ƒ»¿»
‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯˙e ‰ÚÈ˜z ,‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»

.‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»

בראש 2) פעמים. שלש התרועה נזכרת יחד העניינים בשני
תרועה" "יום כד), כג, (ויקרא תרועה" "זכרון השנה:
(ויקרא  תרועה" "שופר כיפור: ביום וביובל א) כט, (במדבר

ט). התרועה.3)כה, לפני בהעברה פשוטה תקיעה
התרועה.4) לאחר פשוטה תקיעה

.·d· eÏ ˜tzÒ ,‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰Úe¯z¿»»¬»«»ƒ¿«≈»»
ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡Â ,˙eÏb‰ ·¯Â ÌÈM‰ C¯‡ ÈÙÏ ,˜ÙÒ»≈¿ƒ…∆«»ƒ¿…«»¿≈»¿ƒ
ÌÈLp‰ ÔÈÏÏÈnL ‰ÏÏÈ‰ ‡È‰ Ì‡ :‡È‰ C‡È‰≈«ƒƒƒ«¿»»∆¿«¿ƒ«»ƒ

ÔÈ·aÈnL ˙Úa Ô‰ÈÈa5Á‡iL C¯„k ,‰Á‡‰ B‡ , ≈≈∆¿≈∆¿«¿ƒ»¬»»¿∆∆∆≈»«
ÏB„b ¯·cÓ BaÏ ‚‡„iLk ,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt Ì„‡‰6, »»»««««««¿∆ƒ¿«ƒƒ»»»
‡B·Ï dk¯cL ‰ÏÏÈ‰Â ,‰Á‡‰ :„Á‡k Ì‰ÈL B‡¿≈∆¿∆»»¬»»¿«¿»»∆«¿»»
- ‚‡Bc‰ C¯c CkL ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ,‰È¯Á‡«¬∆»≈«ƒ¿»ƒ¿»∆»∆∆«≈
ÔÈOBÚ e‡ CÎÏ .ÏlÈÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz Áp‡˙Óƒ¿«≈«¿ƒ»¿««»¿«≈¿»»ƒ

Ïk‰7. «…

מה 5) והוא לזה זה ותכופים קצרים קולות שמשמיעות
תרועה. קוראים ומאריך 6)שאנו קול אחר קול שמשמיע

שאנו  מה וזה בכייתו בתחילת הבוכה כדרך קצת בהם
שברים. ספק.7)קוראים ידי לצאת

.‚BÊ ‰Á‡‰Â ;‰Úe¯z ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ‰ÏÏÈ‰«¿»»ƒ∆»¿ƒ¿»¿»¬»»
.ÌÈ¯·L ‰LÏL d˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ e‡L ‡È‰ ,BÊ ¯Á‡««ƒ∆»¿ƒ»¿»¿»ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â C¯·Ó :‡e‰ Ck ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¿ƒ»¿»≈¿≈«¿ƒ»
‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â ,ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿»¿«¬∆»

ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z8Ú˜B˙Â . ¿ƒ»¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«
ÌÈ¯·L ‰LÏL ‰È¯Á‡Â ,‰ÚÈ˜z9;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â , ¿ƒ»¿«¬∆»¿»¿»ƒ¿«¬∆»¿ƒ»

,‰ÚÈ˜z Ú˜B˙Â .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ¯„Òk ¯ÊBÁÂ¿≈¿≈∆∆»¿»ƒ¿≈«¿ƒ»
‰f‰ ¯„qk ¯ÊBÁÂ ;‰ÚÈ˜z ‰È¯Á‡Â ,‰Úe¯z ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿»¿«¬∆»¿ƒ»¿≈«≈∆«∆
È„k ,ÌÈLÏL ˙BÚÈ˜z‰ ÔÈÓ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒƒ¿»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿≈

.˜Ùq‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ«»≈

קולות.8) תשע לשמוע הם 9)שצריך שברים שמא מספק
התרועה.

.„‰LÏL ¯eÚL .˙BÚÈ˜˙ ÈzLk - ‰Úe¯z ¯eÚLƒ¿»ƒ¿≈¿ƒƒ¿»
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‰ÚÈ˜z Ú˜˙Â ,ÚÈ¯‰Â Ú˜zL È¯‰ .‰Úe¯˙k - ÌÈ¯·L¿»ƒƒ¿»¬≈∆»«¿≈ƒ«¿»«¿ƒ»
,ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰BL‡¯a ÌÈzLk da CLÓe ‰k¯‡¬À»»«»ƒ¿«ƒ»ƒ»≈¿ƒ
;Ú˜˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ‰È¯Á‡ ÚÈ¯ÈÂ ,˙BÚÈ˜˙ ÈzLk ·LÁz≈»≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ««¬∆»¿«¬…¿ƒ¿«
‰ÚÈ˜z ‡l‡ dÈ‡ ,ÌBi‰ Ïk da CLÓ elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ»«»»«≈»∆»¿ƒ»
.ÌÈÓÚt LÏL Ú˜B˙Â ÚÈ¯Óe Ú˜B˙Â ¯ÊBÁÂ ;˙Á‡∆»¿≈¿≈«≈ƒ«¿≈«»¿»ƒ

.‰‰ÚLa ‰iLe ,˙Á‡ ‰ÚLa ˙Á‡ ‰ÚÈ˜z ÚÓL»«¿ƒ»««¿»»««¿ƒ»¿»»
el‡ È¯‰ - Blk ÌBi‰ Ïk ‰‰L elÙ‡ ;‰iL¿ƒ»¬ƒ»»»«À¬≈≈
‡·a Ïk ÚÓLiL ,‡e‰Â .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ¿»»¿≈»¿∆ƒ¿«»»»
ÈzL ‰È¯Á‡Â ‰Úe¯z ÚÓLiL ‡Ï ;d¯„Ò ÏÚ Ô‰Ó≈∆«ƒ¿»…∆ƒ¿«¿»¿«¬∆»¿≈

‰Úe¯z Ô‰È¯Á‡Â ˙BÚÈ˜˙ ÈzL B‡ ,˙BÚÈ˜˙10‡ˆBiÎÂ ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬≈∆¿»¿«≈
.‰Ê·»∆

ופשוטה 10) התרועה לפני (=תקיעה) פשוטה שתהא שצריך
לאחריה.

.Â‡Ï - „Á‡k Ì„‡ŒÈ· ‰ÚLzÓ ˙BÚÈ˜z ÚLz ÚÓL»«≈«¿ƒƒƒ¿»¿≈»»¿∆»…
‡ˆÈ11˙Á‡ È„È elÙ‡12,‰fÓ ‰Úe¯˙e ,‰fÓ ‰ÚÈ˜z . »»¬ƒ¿≈∆»¿ƒ»ƒ∆¿»ƒ∆

elÙ‡Â ,‡ˆÈ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ,ÈLÈÏMÓ ‰ÚÈ˜˙e¿ƒ»ƒ¿ƒƒ»∆««∆»»«¬ƒ
B˙·BÁ È„È ‡ˆBÈ BÈ‡Â .Blk ÌBi‰ Ïk elÙ‡Â ,ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ«¬ƒ»«À¿≈≈¿≈»
˙Á‡ ‰ÂˆÓ ÔlkL ,˙BÚÈ˜z ÚLz‰ Ïk ÚÓLiL „Ú«∆ƒ¿«»«≈«¿ƒ∆À»ƒ¿»««

.BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ CÎÈÙÏ ,Ô‰≈¿ƒ»¿«¿∆

והשלישי 11) תרועה והשני תקיעה עשה שאחד והיינו
בבת  שכולם שכיון יצא לא כולם, וכן אחת) (=בבת תקיעה

ולאחריה. לפניה פשוטה כאן אין שצריך 12)אחת מפני
התקיעות  שומע וכאן התרועה, לפני התקיעה שתהא

אחת. בבת והתרועות

.Ê.˙BÎ¯a‰ ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z‰ ÚÓLÏ ÔÈ·iÁ ¯eav‰«ƒ«»ƒƒ¿…««¿ƒ«≈∆«¿»
'˙B·‡' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓB‡ ?„ˆÈk13'˙B¯e·‚'e14 ≈«≈¿ƒ«ƒ»¿

ÌM‰ ˙M„˜e15'˙BiÎÏÓ'e16¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â , ¿À««≈«¿À¿≈«»¿≈
'˙BB¯ÎÊ'17'˙B¯ÙBL' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â ,18, ƒ¿¿≈«»¿≈»

'‰„B·Ú' ¯ÓB‡Â ;LÏL Ú˜B˙Â19'‰È„B‰'Â20˙k¯·e ¿≈«»¿≈¬»¿»»ƒ¿«
ÌÈ‰k21. …¬ƒ

"מגן 13) ומסיים אברהם" "אלקי בה שמוזכר ראשונה ברכה
המתים".14)אברהם". "מחיה עד גבור" "אתה ברכת

קדוש".15) "אתה בה 16)ברכת שאומר רביעית ברכה
כל  על "מלך ומסיים שמים. מלכות בהם שמוזכר פסוקים

ואומ  היום קדושת בה וכולל ויום הארץ" ישראל "מקדש ר
ב"זוכר 17)הזכרון". ומסיימת זוכר" ב"אתה מתחלת
ב"שומע 18)הברית". ומסיימת נגלית" ב"אתה מתחלת

שופרות. בהם שנזכרו פסוקים ובה ברכת 19)תרועה".
"מודים".20)"רצה". שלום".21)ברכת "שים ברכת

.Á‰M‰ŒL‡¯ ÏL el‡ ˙BiÚˆÓ‡ ˙BÎ¯a LÏL»¿»∆¿»ƒ≈∆…«»»
Ï·BÈ ÏL ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ22˙BB¯ÎÊÂ ˙BiÎÏÓ Ô‰L , ¿«ƒƒ∆≈∆≈«¿À¿ƒ¿

BÊ ˙‡ BÊ ˙B·kÚÓ ,˙B¯ÙBLÂ23ÏÎa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆÂ . ¿»¿«¿∆¿»ƒ«¿»
‰Î¯a‰ ÔÈÚÓ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯OÚ Ô‰Ó ‰Î¯a24‰LÏL : ¿»»≈∆¬»»¿ƒ≈≈«¿»»¿»

‰LÏLe ,ÌÈl‰z ¯ÙqÓ ‰LÏLe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ˜eÒÙ¿ƒƒ«»¿»ƒ≈∆¿ƒƒ¿»
Ba ÌÈÏLÓ - ‰¯Bz‰ ÔÓ „Á‡Â ,ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ25Ì‡Â ; ƒ«¿ƒƒ¿∆»ƒ«»«¿ƒ¿ƒ

ÔÓ „Á‡ ˜eÒt ¯Ó‡ Ì‡Â .‡ˆÈ - ‡È·pa ÌÈÏL‰ƒ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒ»«»∆»ƒ
.‡ˆÈ - ÌÈ‡È·p‰ ÔÓ „Á‡Â ÌÈ·e˙k‰ ÔÓ „Á‡Â ‰¯Bz‰«»¿∆»ƒ«¿ƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ»»
,'¯Ó‡Ï ·e˙k eÈ‰Ï‡ '‰ E˙¯B˙·e' :¯Ó‡ elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»¿¡…≈»≈…
CÈ¯ˆ BÈ‡ ·eL - ˜ÈÒÙ‰Â ‰¯Bz ÏL ˜eÒt ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿ƒ¿ƒ≈»ƒ

.ÌeÏk¿

ושופרות,22) זכרונות מלכיות - ביובל - בו אומרים שהיו
השנה. בראש אומר 23)כמו לא כולם את יודע אינו שאם

כלום. אומר ולא שיודע מה את עשרה 24)גם כנגד והוא
שופר", "בתקע בהם שנאמר בקדשו אֿל הללו של פסוקים
בראשֿ שהרי העולם, נברא שבהם מאמרות עשרה וכנגד
בהם  שהוזכר הדברות עשרת וכנגד העולם נברא השנה

לעשרה.25)שופר.

.ËÎÊ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ÏL ˙B¯ÙBLÂ ˙BiÎÏÓ ,˙BB¯ ≈«¿ƒƒƒ¿«¿À¿»∆
‰n‰ ¯O· Èk ¯kÊiÂ" ÔB‚k - ˙BB¯ÎÊ .˙eÚ¯tÀ¿»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ»»≈»
CBÏÓ‡ ‰ÎeÙL ‰ÓÁa" ÔB‚k - ˙BiÎÏÓ ;"'eÎÂ¿«¿À¿¿≈»¿»∆¿
‰Ú·ba ¯ÙBL eÚ˜z" ÔB‚k - ˙B¯ÙBL ;"ÌÎÈÏÚ¬≈∆»¿ƒ¿»«ƒ¿»
È¯ÎÊ" ÔB‚k ,‰·BËÏ elÙ‡ ,„ÈÁÈ ÔB¯ÎÊ ‡ÏÂ ."'eÎÂ¿¿…ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»¿»¿≈ƒ
."‰·BËÏ È‰Ï‡ ÈÏ ‰¯ÎÊ" ;"EnÚ ÔBˆ¯a '‰ƒ¿«∆»¿»ƒ¡…«¿»
Èz„˜t „˜t" ÔB‚k ,˙BB¯ÎÊk ÔÈ‡ ˙BB„˜Ùeƒ¿≈»¿ƒ¿¿»…»«¿ƒ
,Ì"ekÚ ˙Bn‡ ÏL ˙eÚ¯t ¯ÈkÊ‰Ï BÏ LÈÂ ."ÌÎ˙‡∆¿∆¿∆¿«¿ƒÀ¿»∆À«
ÌB„‡ È·Ï '‰ ¯ÎÊ" ;"ÌÈnÚ eÊb¯È CÏÓ '‰" ÔB‚k¿»»ƒ¿¿«ƒ¿…ƒ¿≈¡
CÏ‰Â Ú˜˙È ¯ÙBMa ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" ;"ÌÈÏLe¯È ÌBÈ ˙‡≈¿»»ƒ«¡…ƒ«»ƒ¿»¿»«
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡¯OÈ ÚÓL" ."ÔÓÈz ˙B¯ÚÒa¿«¬≈»¿«ƒ¿»≈¡…≈
ÌBi‰ zÚ„ÈÂ" ;"'eÎÂ ˙Ú„Ï ˙‡¯‰ ‰z‡" ;"„Á‡∆»«»»¿≈»»««¿¿»«¿»«
˙eÎÏÓ ,el‡Ó ˜eÒt Ïk - "'eÎÂ E··Ï Ï‡ ˙·L‰Â«¬≈…»∆¿»∆¿»»≈≈«¿
È¯‰Â ;˙eÎÏÓ ¯ÎÊ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÈÚ ‡e‰ƒ¿»««ƒ∆≈≈∆«¿«¬≈
Ôe¯LÈ· È‰ÈÂ" ;"„ÚÂ ÌÏBÚÏ CÏÓÈ '‰" BÓk ‡e‰¿ƒ¿…¿»»∆«¿ƒƒÀ

."'eÎÂ CÏÓ∆∆¿

.È‰M‰ŒL‡¯ ÏL ˙BÚÈ˜z‰ ¯„Òa ËeLt‰ ‚‰n‰«ƒ¿»«»¿≈∆«¿ƒ∆…«»»
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰¯Bza ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ :‡e‰ Ck ¯eaˆa¿ƒ»««∆¿ƒ«»«¬ƒƒ

BÓB˜ÓÏ ¯Ùq‰26ÌÚ‰ Ïk ÔÈ·LBÈ ,27„ÓBÚ „Á‡Â .28 «≈∆ƒ¿¿ƒ»»»¿∆»≈
¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a' :C¯·Óe¿»≈»«»¡…≈∆∆»»¬∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLcƒ̃¿»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿…«»¿»»»
ÌÚ‰ ÏÎÂ ,'eÈÁ‰L' C¯·Óe ¯ÊBÁÂ .'ÔÓ‡' ÔÈBÚƒ»≈¿≈¿»≈∆∆¡»¿»»»
e¯Ó‡L ˙BÚÈ˜z ÌÈLÏL Ú˜B˙Â .'ÔÓ‡' ÂÈ¯Á‡ ÔÈBÚƒ«¬»»≈¿≈«¿ƒ¿ƒ∆»«¿
ÔÈ„ÓBÚÂ ,LÈc˜ ÌÈ¯ÓB‡Â ,¯„q‰ ÏÚ ˜Ùq‰ ÈtÓƒ¿≈«»≈««≈∆¿¿ƒ«ƒ¿¿ƒ
¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÓBbL ¯Á‡Â .ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿««∆≈¿ƒ«ƒ
,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz ,'˙BiÎÏÓ' ‡È‰L ,˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯a¿»»¿ƒƒ∆ƒ«¿À≈«¿ƒ»
C¯·Óe .˙Á‡ ÌÚt ,‰ÚÈ˜z ,‰Úe¯z ,ÌÈ¯·L ‰LÏL¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»««∆»¿»≈
d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙BB¯ÎÊ' ‡e‰L ,˙ÈLÈÓÁ ‰Î¯a¿»»¬ƒƒ∆ƒ¿¿««∆¿»
‰Î¯a C¯·Óe .‰ÚÈ˜˙e ÌÈ¯·L ‰LÏL ,‰ÚÈ˜z Ú˜Bz≈«¿ƒ»¿»¿»ƒ¿ƒ»¿»≈¿»»
Ú˜Bz d¯ÓBbL ¯Á‡Â ,'˙B¯ÙBL' ‡È‰L ,˙ÈMLƒƒ∆ƒ»¿««∆¿»≈«

z‰ ¯ÓB‚Â ,˙Á‡ ÌÚt ‰ÚÈ˜˙e ‰Úe¯z ,‰ÚÈ˜z.‰lÙ ¿ƒ»¿»¿ƒ»««««¿≈«¿ƒ»

לשונו:26) וזו זה, בעניין כתב רבינו של בנו אברהם רבנו
מנהגם  ז"ל המערב מחכמי לו שקדמו ומי ז"ל מורי "ואבא
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התקיעות". קודם למקומו ספרֿתורה על 27)להחזיר אף
בזה. הציבור את הטריחו לא - לעמוד צריך שהתוקע פי

עומר 28) מה "לכם", כתוב ובעומר "לכם", כתוב בשופר
אלא  בקמה תקרי אל "בקמה" שם נאמר שהרי מעומד

מעומד. שופר אף מעומד, כלומר "בקומה"

.‡È¯„Ò ÏÚ Ú˜BzL ‡e‰ ,ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk Ú˜BzL ‰Ê∆∆≈«¿∆≈¿ƒ∆≈««≈∆
ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ˙BÎ¯a‰29¯a„Ó BÈ‡Â .30˙BÚÈ˜z ÔÈa «¿»¿∆≈¿ƒ¿≈¿«≈≈¿ƒ

„ÓÚnL ˙BÚÈ˜˙Ï ·LinL31- Ô‰ÈÈa ÁÒ Ì‡Â . ∆ƒ…∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ»≈≈∆
.C¯·Óe ¯ÊBÁ BÈ‡ ,¯·ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«≈≈¿»≈

גמור.29) לו אומרים במצוה שהתחיל התוקע.30)שכיוון
השומעים  שגם סוברים ויש לדבר. מותרים השומעים אבל

לדבר. הן 31)אסורים התקיעות לפני שבירך שהברכות
שמעומד. תקיעות על גם

.·ÈÔ‰Ó ‡·a Ïk ,‰Î¯a Ïk ÏÚ eÚ˜˙iL ,‰È‰ ÔÈ„a32 ¿ƒ»»∆ƒ¿¿«»¿»»»»»≈∆
‡l‡ .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk eÚ˜zL C¯„k ,ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ¿∆∆∆»¿¿∆≈¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ,·LinL ˙BÚÈ˜za ˜ÙÒ È„ÈÓ e‡ˆiL ÔÂÈk≈»∆»¿ƒ≈»≈«¿ƒ∆ƒ…∆≈
;˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ Ôlk Ô‰a ¯ÊÁÏ ¯eav‰ ÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ««ƒ«¬…»∆À»«≈∆¿»
eÚÓLiL È„k ,‰Î¯a Ïk ÏÚ ˙Á‡ ‡·a Ô‰Ï Èc ‡l‡∆»«»∆»»«««»¿»»¿≈∆ƒ¿¿
- el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ˙BÚÈ˜z¿ƒ«≈∆¿»¿»«¿»ƒ»≈
˙BÎ¯a ¯„Ò ÏÚ ÚÓML ÔÈa - „ÈÁi‰ Ï·‡ ;¯eaˆa33, ¿ƒ¬»«»ƒ≈∆»««≈∆¿»

- ·LiÓ ÔÈa „ÓÚÓ ÔÈa ;¯„q‰ ÏÚ ÚÓL ‡lL ÔÈa≈∆…»«««≈∆≈≈…∆≈ƒ…∆
.‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,‡ˆÈ»»¿≈»∆ƒ¿»

הנזכרות 32) הבבות כל למלכיות שיתקעו לומר רוצה
לשופרות. וכן לזכרונות וכן ותר"ת. תש"ת תשר"ת, למעלה:

להפסיק 33) מותר ביחיד שאפילו רבנו משמיע גדול חידוש
לו  שאסור סוברים ויש התקיעות, לשמוע התפילה באמצע

להפסיק.

.‚È˙BÎ¯a‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡ ˙BÚÈ˜z‰34˙BÎ¯a‰Â , «¿ƒ≈»¿«¿∆«¿»¿«¿»
˙BÚÈ˜z‰ ˙‡ ˙B·kÚÓ ÔÈ‡35˙Á‡a :˙B¯ÈÚ ÈzL . ≈»¿«¿∆«¿ƒ¿≈¬»¿««

,˙BÎ¯a ÚLz Ô‰Ï C¯·iL ÈÓ ÌL LiL È‡cÂa Ú„BÈ≈«¿««∆≈»ƒ∆¿»≈»∆≈«¿»
˜ÙÒ ,Ú˜Bz ÌL LÈ ˜ÙÒ ,‰iM·e ;Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡Â¿≈»≈««¿ƒ»»≈≈»≈«»≈

‰iMÏ CÏB‰ - Ú˜Bz ÌL ÔÈ‡36È¯·cÓ ‰ÚÈ˜z‰L ; ≈»≈«≈«¿ƒ»∆«¿ƒ»ƒƒ¿≈
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙BÎ¯a‰Â ,‰¯B˙»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

הברכות 34) יברך כן פי על אף לתקוע יכול אין שאם
מוסף. מלכיות 35)שבתפילת לברך יודע אינו שאם

לתקוע. יכול כן פי על אף ושופרות שספק 36)זכרונות
דרבנן. מוודאי עדיף דאורייתא

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושיעור 1) וגבהה, רחבה הסוכה: שיעורי בו נתבארו

דפנותיה, והכשר הסוכה, ותכונת וענינן. ואיכותן דפנותיה,
לזה. הנמשך וכל כשרין הן וממה שיהיו צריכין וכמה

.‡ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ d‰·b - ‰kq‰ ¯eÚL2, ƒ«À»»¿»≈»≈¬»»¿»ƒ
‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ3˙BÁt ÔÈ‡ - daÁ¯Â . ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿»≈»

ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·MÓ4ÛÈÒB‰Ï BÏ LÈÂ . ƒƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ daÁ¯a5B‡ ‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬ƒ«»ƒƒ»¿»¿»≈¬»»

‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ B‡ ,‰Ú·L ÏÚ ‰Ú·MÓƒƒ¿»«ƒ¿»¿»≈∆¿ƒ«»
.‰ÏeÒÙ BÊ È¯‰ - ‡e‰LŒÏk»∆¬≈¿»

הקרקע 2) מן שלה החלל לומר, ורוצה א. ב, סוכה משנה,
ג:). (עירובין הסכך מב):3)עד כג, (ויקרא שכתוב מפני

פסוק  בפירוש חכמים ואמרו ימים", שבעת תשבו "בסוכות
ושב  קבע מדירת צא הימים שבעת כל תורה "אמרה זה:
דירת  דירתו עושה אדם אמה, עשרים "עד - עראי" בדירת
דירת  דירתו עושה אדם אין אמה מעשרים למעלה עראי,
והלכה  רבא, דברי לפי ב. (סוכה קבע" דירת אלא עראי

מגידֿמשנה). ועיין לגופו,4)כמותו, צריך טפחים ששה
כולו  כאילו שנחשב ורובו, ראשו לסוכה להכניס שיוכל
(מגידֿמשנה). לשולחנו אחד טפח ועוד בסוכה. יושב

האזרח 5) "כל שם): (ויקרא שכתוב מה על אמרו שהרי
לישב  ראויין ישראל שכל "מלמד - בסוכות" ישבו בישראל

כז:). (סוכה אחת" בסוכה

.·‰ÏeÒt - ˙BÙc LÏL dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ6dÏ eÈ‰ . À»∆≈»»¿»¿»»»
˙B¯eÓb ˙BÙ„ ÈzL7Ì"b ÔÈÓk ,BÊ „ˆa BÊ8‰OBÚ - ¿≈¿»¿¿«¿ƒ«∆

˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe ,ÁÙË ÏÚ ¯˙È BaÁ¯a LiL ÔÙc…∆∆≈¿»¿»≈«∆««¬ƒ¿»
‰LÏMÓ9Bi„Â ,˙BÙc‰ ÈzLÓ „Á‡Ï CeÓÒ10CÈ¯ˆÂ . ƒ¿»»¿««ƒ¿≈«¿»¿«¿»ƒ

Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ11LÏL dÏ ÔÈ‡L ÈtÓ , «¬»«∆«ƒ¿≈∆≈»»
˙B¯eÓb ˙BÙc12˙aL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·Îe .13, ¿»¿¿»≈«¿¿ƒ¿«»

Ô‡kÓ ‰˜ elÙ‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰ Á˙t ˙¯evL∆«∆«»»¿»»¬ƒ»∆ƒ»
ÚÈbÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆««ƒ∆≈«ƒ«

Ô‰Ï14. »∆

המקראות,6) מן ו:) (שם חכמים ולמדו א. ב, סוכה משנה,
וראה  בשלוש. ודי בסוכה, דפנות ארבע לעשות צריך שאין

ההלכה. שחידשה במה עוד ג"ם 8)שלמות.7)להלן
כזה. שכל 9)יוונית, לדופן, (=מחובר) לבוד שיהיה

בן  דופן לנו יש כאילו והרי הוא. כלבוד משלשה פחות
לסוכה  הראוי הדופן של רובו שהוא טפחים ארבעה

טפחים). סמוכות 10)(=שבעה (כשהן דפנות בשתי די
כנ"ל. ומשהו טפח אפילו והשלישית יוונית), גאם כמין

הדופן 11) מול הזה הקטוע הדופן בסוף קנה שמעמיד
שיש  הדופן חלק גבי ועל גביו על קנה ומעמיד שכנגד,

כזה: טפח  על יותר שם.12)ברחבו פט"ז 13)סוכה ,
כזה:14)הי"ט.

.‚LlÙÓ Ô‰ÈÈ·e BÊ „‚k BÊ ˙BÙ„ ÈzL dÏ eÈ‰15 »»¿≈¿»¿∆∆≈≈∆¿À»
e‰MÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ÔÙc ‰OBÚ -16, ∆…∆∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ«∆

ÈzLÓ ˙Á‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa B„ÈÓÚÓe«¬ƒ¿»ƒ¿»»¿««ƒ¿≈
˙BÙc‰17Á˙t ˙¯eˆ dÏ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆÂ ;‰¯LÎe18. «¿»¿≈»¿»ƒ«¬»«∆«

˙Á‡ ÔÙ„Â ,‰kq‰ ÈÙÏ ‰kq‰ CÎqÓ ÌÈ‡ˆBi‰ ÌÈ»̃ƒ«¿ƒƒ¿««À»ƒ¿≈«À»¿…∆««
Ô‰nÚ ˙ÎLÓ19‰kqk Ô‰ È¯‰ -20. ƒ¿∆∆ƒ»∆¬≈≈«À»

אינן 16)כזה:15) הדפנות ששתי כיון א. ז, סוכה
ב. כבהלכה ומשהו בטפח מספיק לא - לזו זו מחוברות

טפחים.17) שבעה לרוחב יצטרף החלל עם שביחד

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



קטו dkeq zekld - mipnf xtq - ixyz 'a iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומשהו 18) טפחים ארבעה בו שיש הדופן חלק גבי על קנה
כזה: שכנגד. הדופן שסוככים 19)ועל מקלות

לצד  לחוץ ויצא הסוכה, קירות מאורך יותר ונמשכים בהם
מחבירו, יותר ארוך היה אחד וכותל הפרוץ, הרביעי קיר

דופן 20)כזה: אלא לו אין הזה שההמשך ואףֿעלֿפי
יט.). (סוכה השלימה מהסוכה כחלק כולו את רואים - אחד

.„˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ‰kq‰ ‚‚a ˙B˜e·„ eÈ‰L ˙BÙc¿»∆»¿¿««À»¿…»«ƒ
ı¯‡Ï21ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙B‰B·‚ eÈ‰ Ì‡ : »»∆ƒ»¿ƒ»»∆¿»¿»ƒ

‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt -22˙BÙc‰ eÈ‰ . ¿»»ƒ≈¿≈»»«¿»
˙B‰B·b Ì‡ - CÎqÏ ˙BÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ˙B˜e·c¿»»∆¿…»«ƒ«¿»ƒ¿

Û‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ‰nk ‚b‰ ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ Ô‰L ÈtŒÏÚŒ ¬»»¿»ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«»«»
‰¯Lk ,˙Bn‡23˙Áz ˙BeÎÓ ˙BÙc‰ eÈ‰iL „·Ï·e ; «¿≈»ƒ¿«∆ƒ¿«¿»¿À»««
‚b‰ ˙ÙO24‚b‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ .25‰LÏL ÔÙc‰ ÔÓ ¿««»ƒ¿ƒ∆«»ƒ«…∆¿»

‰vÁÓ ‰Ïz .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»»»¿ƒ»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ,ÚˆÓ‡a e‰MÓe ‰Úa¯‡ ‰‰B·bL∆¿»«¿»»«∆¿∆¿«¿»ƒ¿»
BÊ È¯‰ - ‚bÏ CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙ·e ,ı¯‡Ï CeÓÒ»»»∆¿»ƒ¿»»«»¬≈

‰¯LÎ26. ¿≈»

א.21) טז, סוכה כמחובר 22)משנה, משלשה, פחות שכל
"לבוד". דין וזהו הוא, הארץ מסיני 23)עם למשה הלכה

אסיק  "גוד - לסכך מגיעות הדפנות כאילו רואין שאנו היא,
המחיצה). את והעלה (=משוך אינן 24)מחיצתא" שאם

רבינו  וסובר ו"לבוד". אסיק" ל"גוד אנו צריכים מכוונות,
(ועיין  נאמרו לא - אחד במקום מסיני למשה הלכות ששתי

סק"א). תרלב סי' או"ח א.25)ט"ז יז, סוכה משנה,
זקוקין 26) שאנו שאף בזה, ומשמיענו ב. טז, סוכה

המחיצה  מן פעם "לבוד", של זו בהלכה פעמיים להשתמש
כשרה. זאת בכל - לגג המחיצה מן ופעם לקרקע,

.‰˙BÙc ˙BÏÈ‡‰Â ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa B˙kÒ ‰OBÚ‰»∆À»≈»ƒ»¿»ƒ»¿»
dÏ27,Ì˙B‡ ˜fÁÂ Ì˙B‡ ¯LwL B‡ ,ÌÈ˜ÊÁ eÈ‰ Ì‡ - »ƒ»¬»ƒ∆»«»¿ƒ≈»

Ì˙B‡ ‰„ÈÓ ‰Èeˆn‰ Áe¯‰ ‰È‰˙ ‡lL „Ú28,„ÈÓz «∆…ƒ¿∆»««¿»¿ƒ»»»ƒ
ÌÈ¯ÈÓ‡‰ ÔÈa ‡lÓe29„È˙ ‡lL È„k L˜·e Ô·˙a ƒ≈≈»¬ƒƒ¿∆∆¿«¿≈∆…»ƒ

ÏkL ;‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ì˙B‡ ¯L˜Â ,Áe¯‰ Ì˙B‡»»«¿»«»¬≈¿≈»∆»
ÏL ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«¿»∆

‰LaÈ30.‰vÁÓ dÈ‡ , «»»≈»¿ƒ»

ב.27) כד, סוכה בכוחה 28)משנה, שאין אףֿעלֿפי
שם, (סוכה מחיצה אינם אותם, שמנידה כיון - להפילם

"האוירין".29)בגמרא). אחרת: נוסחא הענפים,
שהיא 30) ים של מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה אףֿעלֿפי

כרבי  כג. (סוכה היא עראית דירה שסוכה כיון - יותר חזקה
ה"ו. להלן וראה עקיבא).

.Â‰Ï‚Ú‰ L‡¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰31L‡¯a B‡ »∆À»¿…»¬»»¿…
‰ÈÙq‰32‰¯Lk -33L‡¯a .·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚÂ , «¿ƒ»¿≈»¿ƒ»¿¿…
ÔÏÈ‡‰34‰¯Lk - ÏÓb‰ Èab ÏÚ B‡35dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â , »ƒ»««≈«»»¿≈»¿≈ƒ»

B‡ ÔÏÈ‡a ·BËŒÌBÈa ˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈÙÏ ;·BËŒÌBÈa¿¿ƒ∆»«¬¿¿ƒ»
‰Ó‰· Èab ÏÚ36È„Èa ˙BÈeOÚ ˙BÙc‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ««≈¿≈»»ƒ¿»«¿»¬ƒ≈

eÏh el‡L Ïk ,ÔÈ‡B¯ - ˙BÏÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ì„‡»»ƒ¿»»ƒ»ƒ…∆ƒƒ¿

,Ì„‡ È„ÈaL ˙BÙca „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ ‡È‰ ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»ƒ¿»«¬…«¿»∆ƒ≈»»
·BËŒÌBÈa dÏ ÔÈÏBÚ37. ƒ»¿

או 31) שהעגלה אף העגלה, מושב בתוך סוכה לו שהתקין
אחד. במקום קבועה אינה הגבוה 32)הספינה במקום

בחזקה. שם שולטות שהרוחות בספינה, ביותר
כמו 33) יבשה, של מצויה ברוח לעמוד יכולה כשהיא

למעלה. רבינו עצמו,34)שכתב האילן הוא הסוכה בסיס
וסכך. קירות לו איסור 35)ועשה שאין לחולֿהמועד,

אליה. ה"ו 36)לעלות שבת מהל' ופכ"א ב. לו, ביצה
א.37)וה"ט). וכג, ב. כב, סוכה

.Ê‰ÏeÒt - ‚b dÏ ÔÈ‡L ‰kÒ38eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk . À»∆≈»»¿»≈«¿∆»
ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk BÊ· BÊ ˙B˜e·c ˙BÙc‰ ÈL‡¯39B‡ ; »≈«¿»¿¿¿ƒ¿ƒ

Ï˙kÏ ‰kÒ ÏL ÔÙc‰ L‡¯ CÓqL40dÏ ‰È‰ Ì‡ - ∆»«…«…∆∆À»«…∆ƒ»»»
ÁÙË elÙ‡ ‚b41ÔÓ Ï˙kÏ CeÓq‰ ÔÙc‰ dÈa‚‰L B‡ , »¬ƒ∆«∆ƒ¿ƒ««…∆«»«…∆ƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰ ,ÁÙË Ú˜¯w‰42LÈ Ì‡ - ‰l‚Ú ‰kÒ . ««¿«∆«¬≈¿≈»À»¬À»ƒ≈
‰Ùw‰a‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L da Úa¯Ï È„k ¿∆≈»¿≈¿«≈«»ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
ÌÈÁÙË43.‰¯Lk BÊ È¯‰ ,˙BiÂÊ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»ƒ««ƒ∆≈»»ƒ¬≈¿≈»

כותל.38) ומהו גג מהו ניכר שלא כיון אוהל, זה שאין
כזה:39) ב. יט, ממש 41)כזה:40)שם סמך שלא

ואנו  טפח, שיעור לסוכה הכותל בין רווח והשאיר הקיר אל
שם). (סוכה, גג וחשוב כסתום הטפח את רואים

אוהל.42) הוא הרי - ישר טפח שיש כלומר,43)שכיון
של  שטח שיחזיק העיגול בתוך ריבוע לעשות אפשר אם

ז:). (סוכה טפחים שבעה על טפחים שבעה

.Á‰¯„ÒÎ‡ ÈabŒÏÚ CkÒ44ÔÈÓÈˆt dÏ LiL45ÔÈa - ƒ≈««≈«¿«¿»∆∆»¿ƒƒ≈
ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L46ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â47ÔÈa , ∆»ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ«≈

‰¯Lk - ÌÈÙaÓ ÔÈ‡¯ ÔÈ‡Â ıeÁaÓ ÔÈ‡¯ eÈ‰L48. ∆»ƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿≈»

(מגידֿמשנה,44) כזה: זה, כנגד זה כתלים שני לה שיש
ה"ט). להלן בולטים 46)עמודים.45)וראה שהעמודים
כזה: פנים, חלק.מצד נראה בחוץ, ולמסתכל

חלק.47) נראה ומבפנים עמודים 48)כזה: שיש כיון
תקרה  שהיא האכסדרה, של התקרה את רואים אנו בולטים,
ליד  השלישי הצד את וסותמת יורדת כאילו קבועה,
לה), הלכה שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (וכמו העמודים
תקרה  שאין ובמקום יח.). (סוכה דפנות שלש כאן יש והרי
ארבעה  ברחבו שיש דופן עשה אלאֿאםֿכן כשרה הסוכה אין

ג). הלכה (למעלה שלישית ברוח ומשהו טפחים

.Ë‰kÒ ‡È‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ÔÈÓÈˆt dÏ eÈ‰ ‡Ï…»»¿ƒƒ¿»ƒ¿≈∆ƒÀ»
Ècˆ ÈL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÈB·Ók ‰ÈeOÚ‰»¬»¿»∆¬≈≈»∆»¿≈ƒ≈
Bc‚kLÂ ,Ï˙k Ba ÔÈ‡ ‰¯„ÒÎ‡‰ ÚˆÓ‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰»«¿«¿»¿∆¿«»«¿«¿»≈…∆¿∆¿∆¿

.ÔÈÓÈˆt Ba ÔÈ‡≈¿ƒƒ

.ÈÈÁÏ BÏ LiL ÈB·Ó ÈabŒÏÚ CkÒ49¯‡· ÈabŒÏÚ B‡ ƒ≈««≈»∆∆∆ƒ««≈¿≈
ÔÈqt dÏ LiL50˙aL d˙B‡Ï ‰¯LÎ ‰kÒ BÊ È¯‰ - ∆∆»«ƒ¬≈À»¿≈»¿»«»

„·Ïa ‚Á‰ CB˙aL51el‡ ÔÈqÙe ‰Ê ÈÁlL CBzÓ ; ∆¿∆»ƒ¿»ƒ∆∆ƒ∆«ƒ≈
ÔÈÚÏ ˙BvÁÓk Ô˙B‡ ·LÁ - ˙aL ÔÈÚÏ ˙BvÁÓ¿ƒ¿ƒ¿««»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰kÒ52. À»
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שתי 49) כלומר, - דפנות שתי אלא לו שאין מפולש מבוי
צורת  לו ועשה לדרום, ואחת לצפון אחת בתים, של שורות
סוכה  שלענין שאע"פ מערב, מצד ולחי מזרח מצד הפתח
כדופן  להחשב מזרח שמצד הפתח צורת מועילה לא
(פי"ז  היחיד רשות זו הרי שבת שלענין כיון - שלישית
סוכות. של בשבת כשרה סוכה היא ה"ג) שבת מהל'

כאן 50) כזו בצורה הבאר, סביב עושין שהם קרשים הם
מים  לשאוב שיוכלו רגלים לעולי להתיר בכדי ציור מופיע
ברשות  עומדים והם היחיד רשות שתוכו הבור מן לבהמתם
אחת  ואמה לכאן אחת אמה בני הם אלו וקרשים הרבים,
רשות  הבאר סביבות נעשו הפסים ידי ועל שכנגד, לצד
והוא  הכ"ז) שבת מהל' בפי"ז רבינו שכתב (כמו היחיד

האלו. הפסים על האחרים.51)סיכך לימים ולא
ב.52) ועמוד א ז, סוכה

.‡ÈÔÈÒc˜ ‰Úa¯‡ ıÚ53‚b‰ ˙BiÂÊ Úa¯‡ ÏÚ54 »««¿»»À¿»ƒ««¿«»ƒ«»
,‚b‰ ˙ÙO ÏÚ Cekq‰Â ÏÈ‡B‰ - Ôab ÏÚ CkÒÂ¿ƒ≈««»ƒ¿«ƒ«¿««»

¯Lk55Ô‰ el‡k ˙BBzÁz‰ ˙BvÁn‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ; »≈¿ƒ∆«¿ƒ««¿¿ƒ≈
.Cekq‰ ˙ÙO ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ˙BÏBÚ¿«¿»«¿««ƒ

הגג.54)עמודים.53) ד:55)בשפת בסוכה נחמן כרב
נעץ  אם אלא אינה וחכמים יעקב רבי שפלוגתת שאמר
בשפת  אבל חכמים, פוסלים ובזה הגג, באמצע הקונדיסים
מחיצתא" אסיק "גוד אומרים שאנו כשר, הכל לדברי הגג
גאון  שרירא רב גירסת לפי זה וכל כב). הערה למעלה (ראה
ועיין  ב"תיקו", הדבר נשאר - נוסחתנו לפי אבל שם, בסוכה

ראב"ד.

.·È‰ÈÏ˙Îa LÈÂ ,ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t dÏ LiL ‰kÒÀ»∆∆»¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»∆»
‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰a¯‰ ˙BBlÁ56ıe¯tL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ««¿≈¬≈¿≈»¿««ƒ∆»

¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰È ‡lL „·Ï·e .„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó¿À∆«»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆»∆«»≈
¯OÚ ÏÚ57- ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Á˙t ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «∆∆¬»ƒ»»»∆«»≈«∆∆

Á˙t ˙¯eˆ dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡58‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ , ««ƒ∆∆»«∆«»ƒ∆…ƒ¿∆
.„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰«»¿À∆«»≈

השלישי 56) ובדופן גמורות, דפנות שתי כשהיו לומר, רוצה
במשך  טפחים משלשה יותר מזה זה שמרוחקים קנים עשה
כמו  השלישית בדופן היא קולא ז.). (סוכה המחיצה כל
(מגידֿמשנה). ה"ב למעלה טפח במחיצת שהקילו

של 57) אחד כלומר, במקום לחבירו קנה בין פרוץ יהיה א
אמות. מעשר אמות 58)יותר מעשר יותר שהוא שפתח

מה  וראה כזה. רחב פתח לעשות רגילים שלא פתח, אינו
הט"ז. שבת מהל' בפט"ז רבינו שכתב

.‚Èd¯ÈÂ‡L ‰kÒ59dËÚÓe ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ dB·b À»∆¬ƒ»»«≈∆¿ƒ«»ƒ¬»
˙B˙ÒÎe ÌÈ¯Îa60ËeÚÓ BÈ‡ -61ÌÏha elÙ‡Â ,62. ¿»ƒ¿»≈ƒ«¬ƒƒ¿»
Ô·˙a dËÚÓCÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - BÏh·e ƒ¬»¿∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ¿≈»ƒ

ËeÚÓ BÈ‡ ,Ì˙Ò ¯ÙÚa Ï·‡ .BÏh·e ¯ÙÚ ¯ÓBÏ63. «»»ƒ¿¬»¿»»¿»≈ƒ
ÔÈˆe‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ‰‰B·‚ ‰˙È‰64CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ »¿»¿»≈∆¿ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿

Ô˙nÁÓ ‰a¯Ó Ô˙lˆ ‰˙È‰ Ì‡ - ÌÈ¯OÚ65e·LÁÈ , ∆¿ƒƒ»¿»ƒ»»¿À»≈«»»≈»¿
‰·Ú ‚‚k66.‰¯LÎe ¿»»∆¿≈»

הסכך.59) עד הסוכה חללה=מקרקעית שנתן 60)כלומר,

חללה. נתמעט כך ומתוך וכסתות, כרים הסוכה קרקעית על
משיעורה.61) נמעטת להניחם 62)אינה בדעתו שחשב

נוהגים  לא הרוב שעלֿפי כיון - (מגידֿמשנה) לעולם שם
כל  אצל דעתו בטלה - ביטל שהוא ואף אלה. דברים לבטל

ד.). (סוכה החג 63)אדם ימי כל משם ינטלו שלא אע"פ
(מגידֿמשנה). החג לאחר לפנותו עתיד שהוא כיון -

שלהם.64) העלים עם קטנים אם 65)ענפים כלומר,
מחמת  מהשמש, מרובה הצל יהיה - העליון הסכך את תסלק

אמה 66)ההוצים. מעשרים פחות הוא הסוכה של וחללה
ד.). (סוכה

.„È‰aËˆÈ‡ ‰a67˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k da68 »»ƒ¿«»»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ
dlÎ ÈtŒÏÚ69·Á¯ ¯eÚL ‰aËˆÈ‡a LÈ Ì‡ - «¿≈À»ƒ≈»ƒ¿«»ƒ…«
‰¯Lk ,‰kq‰70˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÙc „‚k ‰aËˆÈ‡ ‰a . «À»¿≈»»»ƒ¿«»¿∆∆…∆»∆¿»ƒ

„v‰ ÔÓ71Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ƒ««ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆«¿«
‰¯Lk ,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,˙Bn‡72‰a . «¿»»¿«¿««¿≈»»»

˙kÏÂ ‰aËˆÈ‡ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - dÚˆÓ‡a ‰aËˆÈ‡Ï ƒ¿«»¿∆¿»»ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«»¿«…∆
,˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»«¿»»≈«¿««

‰¯Lk73È¯‰Â ,‰aËˆÈ‡a ˙BÚ‚B ˙BvÁn‰ el‡Îe ; ¿≈»¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«»«¬≈
‰a .‰n‡ ÌÈ¯OÚÓ ˙BÁt Cekq‰ „ÚÂ ‰aËˆÈ‡‰ ÔÓƒ»ƒ¿«»¿««ƒ»≈∆¿ƒ«»»»

„enÚ d·74‰kÒ ¯LÎ‰ Ba LÈÂ ,75ÔÈ‡L ;‰ÏeÒt - »«¿∆∆¿≈À»¿»∆≈
˙B¯kp‰ ˙BvÁÓ el‡76CÎÒ „enÚ‰ ·bŒÏÚ ‡ˆÓÂ , ≈¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿»««»«¿»

.˙BÙ„ ‡Ïa ¯Lk»≈¿…¿»

מהארץ.67) מוגבה מאבנים, או מעצים ספסל כעין
אמצעית,68) ונקראת לפתח, שמנגד ממש לדופן סמוך

פתח  כולה היא והרביעית דפנות, שלש בת היא סוכה שסתם
שם). סוכה ומזה,69)(רש"י מזה הדפנות בשתי שנוגעת

גובה 70)כזה: אין הסכך ועד האיצטבה מקרקעית שהרי
כשרה  זה, במקום כשרה שהיא שמכיון וי"א אמה. עשרים
הסוכה  מן היוצא פסל כדין והלאה, מהאיצטבה אפילו היא

שם). סוכה (רש"י ה"ג והגיעה 71)למעלה אחד קיר בצד
כזה: האמצעי, הדופן שעד 72)עד ההלכה, היא שכן

מהקיר  חלק הוא כאילו הסכך את אנו רואים אמות ארבע
ראה  עקומה", "דופן היא: וזו מקרקעיתה. ונשתפע שנתעקם

ד. בסוכה הדברים ומקור הי"ד. פ"ה שם.73)להלן סוכה,
הרוחות. בכל עקומה" "דופן שאומרים בזה, והשמיענו

ד:).74) (סוכה טפחים עשרה על 75)גבוה טפחים שבעה
לאו  הא מהדופן, אמות ארבע רחוק והיה טפחים . שבעה

(מגידֿמשנה). באיצטבה כמו כשר - י שאףֿעלֿפ 76)הכי
(ראה  מחיצתא" אסיק "גוד אמרו עשרה, גבוה שבעמוד
על  שהרי כשרה, סוכה כאן יש הרי כן ואם הי"א), למעלה
אףֿעלֿפיֿכן  – אמה מעשרים גבוהה הסוכה אין העמוד גבי
ממש, מחיצות כאן אין שסוףֿכלֿסוף כשרה, הסוכה אין

רבא). לדעת שם, (סוכה לעין הניכרות

.ÂË‰¯OÚÓ ‰˙eÁÙ ‰˙È‰77da ˜˜ÁÂ ,78dÓÈÏL‰Ï »¿»¿»≈¬»»¿»«»¿«¿ƒ»
‰LÏL Ï˙kÏÂ ˜˜Á ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ - ‰¯OÚÏ«¬»»ƒ≈ƒ¿«¬»¿«…∆¿»
˙BÁt ÏkL ;‰¯Lk ,ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿»»ƒ≈¿≈»∆»»

˜e·„k ‡e‰ È¯‰ ,‰LÏMÓ79˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ƒ¿»¬≈¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿
˙aL80. «»
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בגובה.77) טפחים שיעור 78)מעשרה האדמה בתוך חפר
בעומק. סוכה מגיעים 79)של הכתלים כאילו רואים ואנו

ארבע  עד להכשיר עקומה", "דופן של וההלכה החקק. אל
ולא  וכהלכה, כדין דפנות שישנם במקום אלא אינה אמות,
וכלל  כלל דפנות ואינם מעשרה למטה הם כשהדפנות

ד:). ה"ז.80)(סוכה פי"ד

.ÊËÏk‰ ÔÓ ÔÈ¯Lk ‰kÒ ÈÙc81ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡L , »¿≈À»¿≈ƒƒ«…∆≈»¿ƒƒ
ÌÈiÁŒÈÏÚaÓ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ‰vÁÓ ‡l‡82. ∆»¿ƒ»ƒ»»«¬ƒƒ«¬≈«ƒ

ÏÎ‡iL È„k ,·BËŒÌBÈa ÔÙc B¯·Á ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚÂ¿∆»»∆¬≈…∆¿¿≈∆…«
,‡e‰Â .dÏ ÔÙc B¯·ÁL ,‰¯LÎ ‰kÒa ÔLÈÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ«¿À»¿≈»∆¬≈…∆»¿

ÔÙc ‰OÚpL ‰Ê ˙Ú„Ï ‡lL B˙B‡ ‰OÚiL83Ï·‡ ; ∆«¬∆∆…¿««∆∆«¬∆…∆¬»
ÈÓÈ ¯‡La ¯zÓe ,·BËŒÌBÈa ¯eÒ‡ - ˙Ú„Ï e‰OÚ Ì‡ƒ»»¿««»¿À»ƒ¿»¿≈

a ˙ÈÚÈ·¯ ÔÙc ÌÈÏÎa ‰OBÚ ÔÎÂ .‚Á‰Ï·‡ ;·BËŒÌBÈ ∆»¿≈∆¿≈ƒ…∆¿ƒƒ¿¬»
,·BËŒÌBÈa ÌÈÏÎa d˙B‡ ‰OÚÈ ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ÔÙc…∆¿ƒƒ…«¬∆»¿≈ƒ¿
È‡¯Ú Ï‰‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,‰kq‰ ¯ÈLÎÓ ‡e‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿ƒ«À»¿≈ƒ…∆¬«

·BËŒÌBÈa84. ¿

לסכך)81) הפסולים (=כל "וכולן א: יב, סוכה משנה,
בכלל  ואינם סוכה, נקראים לא שהדפנות לדפנות". כשרים
באספך  לך תעשה הסוכות חג יב.): (סוכה שאמרו מה
יותר  ולא ויקב גורן פסולת אלא לך אין - ומיקבך מגרנך

ה"א). פ"ה להלן כג.).82)(ראה (סוכה יהודה כרבי
שבשביל 83) שם שהועמד אותו ידע שלא לומר, רוצה

ומחיצה  קביעות, דרך זו הרי ידע, שאם שם. הועמד מחיצה
רבינו  בדברי וראה (לבוש). ביו"ט לעשותה אסור קבועה
אלא  אינו זה שכל אומרים ויש הכ"ג. שבת מהל' בפט"ז
רביעי, בדופן אבל הסוכה, מעיקר שהוא השלישי בדופן
(הראב"ד). לדעתו אפילו מותר בלעדו, כשרה שהסוכה

א.84) מד, עירובין

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
דבר 1) זה ומאי שיהיה, שראוי ממה הסכך דיני בו נתבארו

דינו. מה פסול ומקצתו כשר הסכך מקצת ואם פסולים, הם
וכיוצא  סוכה, בתוך וסוכה כן, גם לשמה עשיה צריך ואם

אלו. בדברים

.‡CÎq‰2ÔÈ‡ .¯·c ÏkÓ ¯LÎ BÈ‡ ‰kÒ ÏL «¿»∆À»≈»≈ƒ»»»≈
ı¯‡‰ ÔÓ BÏecbL ¯·„a ‡l‡ ÔÈÎkÒÓ3ÔÓ ¯˜ÚpL , ¿«¿ƒ∆»¿»»∆ƒƒ»»∆∆∆¡«ƒ

ı¯‡‰4‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡Â ,5Ú¯ BÁÈ¯ ÔÈ‡Â ,6BÈ‡Â , »»∆¿≈¿«≈À¿»¿≈≈«¿≈
„ÈÓz Ï·B BÈ‡Â ¯LB7. ≈¿≈≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`l` mikkqn oi` ,xac lkn xyk epi` dkeq ly jkqd"
."'ek ux`d on eleciby xaca

אלא  מסככים "אין לכתוב הסתפק לא מדוע בלשונו וקשה
של  "הסכך ההקדמה טעם ומה הארץ" מן שגידולו בדבר
י"ב  בהלכה קשה כמו־כן דבר". מכל כשר אינו סוכה
הבית" בתוך עשאה כאילו האילן תחת סוכתו "העושה
לשון  שהוא ואף פסול. שהוא בקיצור כתב לא ומדוע
באילן  אלא שנו "לא נוסף דין ממנו למדו ובגמרא המשנה,

כשר" מצילתו מרובה חמתו אבל מחמתו, מרובה שצילתו
השתמש  הנ"ל החילוק הזכיר שלא הרמב"ם מדוע אבל
- בקיצור כתב ולא הבית", בתוך עשאה "כאילו בלשון

פסולה.
שלא  מיוחד ודיוק לימוד ישנו כאשר גם בזה: והביאור
המשנה  בלשון לכתוב מקפיד זאת בכל הרמב"ם, הביאו

שבמשנה. הדיוקים לתוכן כוונתו שאין אף
שכשמוצא  הרמב"ם בכללי שמצינו מה פי על להוסיף ויש
כטעם  מביאה הגמרא, מסברת יותר לו הנראית סברא
מהפסול  יותר מודגש בית של הפסול ובענייננו, להלכה.
דורותיכם  ידעו "למען הוא סוכה מצות תוכן כי סוכה, של
מארץ  אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי
משא"כ  לסוכה מנוגד - קבע דירת - שבית ומובן מצרים"

אילן.
כשר  אינו סוכה של "הסכך הרמב"ם לשון גם יובן ומעתה
אינו  שהסגנון אף כי כו'". אלא בו מסככים אין דבר, מכל
סגנון  ביופי מוסיף והוא יש בהלכה, חידוש שום מכריח

הסוכה "דפני הקודם הפרק בסיום כי onהלשון, mixyk

lkd לסגנון ובהמשך כו'" מחיצה אלא צריכים אנו שאין
דבר". מכל כשר אינו סוכה של "הסכך כתב זה

(al oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

הסוכה.2) שעל שנאמר 3)הכיסוי הארץ, מן שצומח
מגרנך  באספך וכו' לך תעשה הסוכות "חג יג): טז, (דברים
לסכך  שצריך יב.), (סוכה חכמים למדו ומכאן ומיקבך",

ויקב. גורן כמו הארץ, מן שגידולו ויקב 4)בדבר כגורן
הארץ. מן תלושים מגרנך 5)שהם "באספך שנאמר ממה

ויקב  גורן בפסולת שהמדובר (שם), חכמים למדו ומיקבך"
היקב. ומן הגורן מן אותה ומוציאים אותה שאוספים
(ראה  טומאה מקבלת אינה אדם, אוכל שאינה זו, ופסולת

ה"א). אוכלין טומאת מהל' אסור 6)בפ"א רע ריחו אבל
כדלהלן. הסוכה, מן יצא שמא א.7)מדרבנן, יג, סוכה

.·ÂÈÏecb ÔÈ‡L ¯·„a CkÒ¯aÁÓ· B‡ ,ı¯‡‰ ÔÓ ƒ≈¿»»∆≈ƒ»ƒ»»∆ƒ¿À»
Ì‡ Ï·‡ .‰ÏeÒt - ‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„· B‡ ,ı¯‡Ï»»∆¿»»∆¿«≈À¿»¿»¬»ƒ
Ú¯ BÁÈ¯L ¯·„· B‡ ,¯LBÂ Ï·Bp‰ ¯·„a CkÒÂ ¯·Ú»«¿ƒ≈¿»»«≈¿≈¿»»∆≈«
È„k ‡l‡ ,el‡a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,e¯Ó‡ ‡lL ;‰¯Lk -¿≈»∆…»¿≈¿«¿ƒ»≈∆»¿≈

‡ˆÈÂ ‰kq‰ ÁÈpÈ ‡lL8eÈ‰È ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ . ∆…«ƒ««À»¿≈≈¿»ƒ¿ƒ»≈∆…ƒ¿
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ CB˙Ï ÔÈ„¯BÈ CÎÒ ÏL ÔÈÏÚÂ ÔÈˆe‰9, ƒ¿»ƒ∆¿»¿ƒ¿¬»»¿»ƒ
˙BÎzÓ ÈÈÓa dÎkÒ .B˙·ÈLÈa BÏ ¯ˆÈ ‡lL È„k10, ¿≈∆…≈«ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ≈«»

˙B¯BÚÂ ˙BÓˆÚ· B‡11ÈÏecb ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - «¬»¿¿»ƒ¿≈∆≈»ƒ≈
‰Ï„‰ .Ú˜¯˜12ÌÈÙb ‰ÈÏÚ13„Ú ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿«ƒ¿»»∆»¿»ƒ¿«≈»∆«

e¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ,‰ÏeÒt - ‰kÒ eOÚpL14dÎkÒ . ∆«¬À»¿»∆¬≈…∆¡»ƒ¿»
ÈÏÎa15˙BÏˆÁÓ·e ıÚ16‡ˆBiÎÂ ‰·ÈÎLÏ ˙BÈeOÚ‰ ƒ¿≈≈¿«¿»»¬ƒ¿ƒ»¿«≈

Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - Ô‰·»∆¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒÀ¿»¿≈ƒ
Ô‰È˙BÈÏ·e ÌÈÏÎŒÈ¯·La dÎkÒ17ÏÈ‡B‰ ;‰ÏeÒt , ƒ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»ƒ

ÔÈ„ÚL ÌÈ¯·La CkÒÈ ‡nL - ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó eÈ‰Â¿»¿«¿ƒÀ¿»∆»¿«≈ƒ¿»ƒ∆¬«ƒ
e¯‰Ë ‡Ï18. …»¬
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כה.8) הערה להלן וראה שם. דר 9)סוכה, אדם שאין
(סוכה  ראשו על נסרחים והעלים שההוצים סרוחה, בדירה
אלא  כאן שאין רבינו מדברי ונראה דרבא). אליבא ד.
רוקח' ('מעשה בדיעבד פסולה אינה אבל לכתחילה, זהירות

הרמב"ם). על גליון בשם מתכות 10)בהקדמה במטילי
ואף  טומאה. מקבלים ואינם כלי, שום מהם נעשו שטרם
מהארץ. צומח שיהיה שצריך פסולה, - מהארץ שיסודם

טומאה.11) מקבלים ואינם נעבדו הגביהה 12)שלא
יא.). סוכה (משנה, הסוכה על לסכך שכן 13)ועשאה

מתפשטים. שענפיהן גפנים של פסול 14)דרכן ומחובר
א.15)לסכך. טו, (משנה,16)סוכה וגמי וקש קנים של

יט:). טו:).17)סוכה (שם ונקרעו שלא 18)שבלו
מהם. הטומאה תבטל שהשבירה עד כך, כל נשברו

.‚ÔÈÏÎ‡a dÎkÒ19ÔÈÏa˜Ó Ô‰L ÈtÓ ,‰ÏeÒt - ƒ¿»»√»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ
ÌÈ‡˙ ÈÎBÒ .‰‡ÓË20ÌÈ·Ú ÈÏÈk¯t ;ÌÈ‡z Ô‰·e21 À¿»≈¿≈ƒ»∆¿≈ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
˙B„aÎÓ ;ÌÈ·Ú Ô‰·e22‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ¯Óz Ô‰·e »∆¬»ƒ«¿»»∆¿»ƒ¿≈…«≈
˙ÏÒt Ì‡ ÔÈ‡B¯ :Ô‰·23ÔÈÎkÒÓ - ÔÈÏÎ‡‰ ÏÚ ‰a¯Ó »∆ƒƒ¿…∆¿À»«»√»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰a24˙B˜¯Èa CkÒ .Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;25, »∆¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ»
Ó Ô‰a ¯‡MÈ ‡ÏÂ eÏBaÈ eL·ÈÈ Ì‡LÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ln ∆ƒƒ¿ƒ¿…ƒ»≈»∆«»««ƒ

‡e‰ el‡k ·LÁ ÔÓB˜Ó È¯‰ - ÌÈÁÏ ‰zÚ Ô‰L∆≈«»«ƒ¬≈¿»∆¿»¿ƒ
¯ÈÂ‡26ÌÈ‡ el‡Îe27. ¬ƒ¿ƒ≈»

טומאה 19) מקבל אינו בהמה מאכל שאילו אדם. מאכל
שם). אוכלין טומאת תאנים.20)(הל' זמורות 21)ענפי

הדקל.22)הגפנים. ואינה 23)ענפי אוכל שאינה
לסכך. וכשרה טומאה את 24)מקבלת מבטלת שהפסולת

יג:). (סוכה כשר הסכך כל וכאילו שאינם 25)האוכל,
אדם. למאכל מיוחדים שאינם כגון טומאה, מקבלים

ה"כ)26) (להלן כאויר טפחים שלשה ברוחב פוסלים והם
שם. סוכה, ותהיה 27)– שיפלו כזה באופן המדובר

צילתה  תשאר אם אבל מצילתה, מרובה חמתה הסוכה
לכתחילה  אסורה אלא בדיעבד פסולה אינה מחמתה, מרובה
(כסףֿמשנה). ה"ב לעיל רבינו שכתב כמו ויצא, יניחנה שמא

.„ıÚ‰ ÈzLÙa dÎkÒ28B‡ ˜„ ‡lL ,Ô˙29‡ÏÂ ƒ¿»¿ƒ¿≈»≈∆…»»¿…
Ôˆt30Ô˙B‡ ıtÂ ˜c Ì‡Â .‡e‰ ıÚ ÔÈ„ÚL ,‰¯Lk - ƒ¿»¿≈»∆¬«ƒ≈¿ƒ»¿ƒ≈»

Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ -31el‡Îe ,B˙¯eˆ ˙ÈpzLpL ÈtÓ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈»¿ƒ
·ÈÒ ÏL ÌÈÏ·Áa ÔÈÎkÒÓ .Ú˜¯˜ ÈÏecbÓ ÔÈ‡32ÏLÂ ≈»ƒƒ≈«¿«¿«¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿∆

ÛÏÁ33ÔÈ‡Â „ÓBÚ Ô˙¯eˆ È¯‰L ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈∆¿«≈»∆∆¬≈»»≈¿≈
ÌÈÏk ÌÈÏ·Á‰34. «¬»ƒ≈ƒ

העץ".28) בפשתי "ותטמנם ו: ב, ביהושע שנאמר מה עלֿפי
במכתשת.29) כתתם במסרק.30)שלא סרקם שלא
טוייתו 31) לפני טומאה מקבל שאינו אףֿעלֿפי ב. יב, סוכה

באניצי). ד"ה ב'תוספות' לעץ.32)(עיי"ש מסביב הצומח
עשב.33) ('ירושלמי',34)מין טומאה מקבלים ואינם

במגידֿמשנה). הובא

.‰ÌÈ¯ÎÊa :ÌÈvÁa dÎkÒ35˙B·˜a ;‰¯Lk -36- ƒ¿»¿ƒƒƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿≈
,ÏÊ¯·a ˙‡lÓ˙‰Ï ÈeOÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;‰ÏeÒt¿»««ƒ∆»¿ƒ¿«…¿«¿∆

Ïea˜ŒÈÏk ÏÎk ‰‡ÓË Ïa˜Óe ,‡e‰ Ïea˜ ˙Èa37. ≈ƒ¿«≈À¿»¿»¿ƒƒ

בתוך 35) אותם ונותנים שמחודדים שם על זכרים נקראים
יב:). שם (רש"י עץ כלי פשוטי והם חקוקים 36)הברזל

שם). (רש"י הברזל נותנים חקק ובאותו בראשם,
שמחזיקים 37) אלא לעולם, שם להשאר עשוי שאינו [כיון

זה  והרי האויבים, כלפי הברזל את בכח וזורקים בעץ
שמקבלת  צורפים של סדן בה ששמים עץ של כבקעה
ועיין  ה"ג, כלים מהל' בפ"ב רבינו שכתב כמו טומאה,

תרכט]. סי' או"ח תשובה' 'שערי

.Â- ‰pË˜ :ÛÏÁ B‡ ÈÓb ˙ÏˆÁÓ B‡ ÌÈ˜ ˙ÏˆÁÓ«¿∆∆»ƒ«¿∆∆∆ƒ≈∆¿«»
‰·ÈÎLÏ dÓ˙Ò38Œ‡l‡ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¿»»ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆»

CekÒÏ d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡39,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b ; ƒ≈»»»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
d˙B‡ ‰OÚ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;da ÔÈÎkÒÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«¿ƒ»∆»ƒ≈»»»

‰·ÈÎLÏ40¯È˜ dÏ LÈ Ì‡Â .41ÔÈ‡ ,‰ÏB„‚ elÙ‡ - ƒ¿ƒ»¿ƒ∆»ƒ¬ƒ¿»≈
da ÔÈÎkÒÓ42Ïh elÙ‡Â ;Ïea˜ŒÈÏÎk ‡È‰ È¯‰L , ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒƒ¿ƒƒ«¬ƒƒ«

ŒÈ¯·Lk ‡È‰L ÈtÓ ,da ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ ,dlL ¯Èw‰«ƒ∆»≈¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÏÎ43. ≈ƒ

היא 38) עליה שוכב הזב שאם וכתנאֿקמא, ב. יט, סוכה
טומאה. לשכיבה 39)מקבלת מיוחדת שאינה שכיון

מקבלת  אינה - מלאכתנו ונעשה עמוד לזב: לו ואומרים
נט.). (שבת שם 40)טומאה (סוכה, מועלת ומחשבתו

מסביב.41)במשנה). גבוהה ב.42)שפה כ, שם
שם).43) בסוכה (רי"ף ה"ב למעלה

.ÊÌÈ¯Ò44ÔÈÎkÒÓ ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯a ÔÈ‡L ¿»ƒ∆≈¿»¿»«¿»»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÔÈtLÓ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰a45ÔaÁ¯a LÈ Ì‡Â . »∆««ƒ∆≈¿Àƒ¿ƒ≈¿»¿»
Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡ - ‰Úa¯‡46ÌÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¿»»≈¿«¿ƒ»∆¿««ƒ∆≈»

‡È‰L ‰n„ÈÂ ‰¯˜z‰ ˙Áz ·LÈ ‡nL ‰¯Êb ;ÔÈtLÓ¿Àƒ¿≈»∆»≈≈«««ƒ¿»ƒ«∆∆ƒ
‰kÒÎ47‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL „Á‡ ¯Ò ‰ÈÏÚ Ô˙ . ¿À»»«»∆»∆∆∆»∆≈¿»¿«¿»»

‰¯Lk - ÌÈÁÙË48ÂÈzÁz ÔÈLÈ ÔÈ‡Â ,49ÔLi‰Â . ¿»ƒ¿≈»¿≈¿≈ƒ«¿»¿«»≈
ÔaÁ¯a LiL ÔÈ¯Ò eÈ‰ .B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ÂÈzÁz«¿»…»»¿≈»»¿»ƒ∆≈¿»¿»
ÔÈ‡L Ô‰Ècˆa ÔÎÙ‰Â ,‰Úa¯‡ ÔÈ·Úa ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡«¿»»¿≈¿»¿»«¿»»«¬»»¿ƒ≈∆∆≈
¯Òp‰ È¯‰L ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - Ô‰a CkÒÂ ‰Úa¯‡ Ô‰a»∆«¿»»¿ƒ≈»∆¬≈¿»∆¬≈«∆∆

BÈ·Úa CkqL ÔÈa BaÁ¯a CkqL ÔÈa ,ÏeÒt50. »≈∆ƒ≈¿»¿≈∆ƒ≈¿»¿

לכלים.45)קרשים.44) דומים סוכה 46)שהם משנה,
א. במצות 47)יד, חובתו ידי שיצא ויחשוב בביתו שישב

פסול  ודאי וביתו בנסרים, מקורה ביתו גם שהרי סוכה,
השנה  ימות כל של ביתו ולא תורה אמרה "סוכה" - לסוכה

ה"ח. להלן וראה שם). סוכה וכשנתן 48)(רש"י הסוכה.
דפנות, שלש הכשר לסכך שנשארו באופן הצד, מן הנסר את

(מגידֿמשנה). פסול באמצע פסול 49)אבל סכך שהוא
שם). יד:).50)(סוכה, (שם מתכת של כשפוד ודינו

.Á‰·ÈÊÚÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ‰¯˜z51ËÈh‰ ‡È‰L , ƒ¿»∆≈»∆»«¬ƒ»∆ƒ«ƒ
BÊ È¯‰ - „·Ïa ÔÈÚe˜z ÔÈ¯Ò ‡l‡ ,ÌÈ·‡‰Â¿»¬»ƒ∆»¿»ƒ¿ƒƒ¿»¬≈
.˙Èa ÌLÏ ‡l‡ ,‰kÒ ÌLÏ eOÚ ‡Ï È¯‰L ;‰ÏeÒt¿»∆¬≈…«¬¿≈À»∆»¿≈»ƒ

ÌÈ¯ÓÒn‰ „È‰Â ÌÈ¯Òp‰ ˜t˜t Ì‡ CÎÈÙÏ52ÌLÏ ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ««¿¿ƒ¿≈
¯Ò ÏÎa ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰kÒÀ»¬≈¿≈»ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ¯ÒÂ53ÌÈ˙ÈaÓ „Á‡ ÏË Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»«∆»ƒ≈¿«ƒ
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BÊ È¯‰ - ‰kÒ ÌLÏ ¯Lk CÎÒ BÓB˜Óa ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ¿¿»»≈¿≈À»¬≈
‰¯Lk54. ¿≈»

ג,51) (נחמיה החומה" עד ירושלים "ויעזבו הפסוק מלשון
טו.)52)ח). (לסוכה המשנה בפירוש רבינו כתב כן

המסמרים  ומן ממקומם אותם שיעקור פירוש "ומפקפק,
הזזת  גם דברים: שני כאן צריכים ולפי"ז בהם". התקועים
מפירש"י  נראה וכן המסמרים. להוציא וגם ממקומם הנסרים
כט) (סי' הרא"ש אבל ומנענע". סותר "מפקפק, שכתב: שם
המסמרים". את "שמסיר כתבו: תרלא) סי' (או"ח וה'טור'

א). (או"ק שם נתנאל' ו'קרבן שם, ב"ח כמו 53)ועיין
זה. על תמה כט בסי' והרא"ש בה"ז. למעלה שנכתב

רבינו 54) לשון [ומסתימת הלל. לבית א טו, סוכה משנה,
- ואעפ"כ הפסול, הסכך כמידת הכשר הסכך שמידת נראה

צה]. והערה הט"ז להלן וראה כשרה,

.ËÌB˜Ó ÏkÓ d˙ÎÏ‰k ˙ÈOÚpL ‰kÒ55‰¯Lk -56, À»∆«¬≈¿ƒ¿»»ƒ»»¿≈»
‰È‰zL ,‡e‰Â .‰ÂˆÓ ÌLÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…«¬≈¿≈ƒ¿»¿∆ƒ¿∆

ÏˆÏ ‰ÈeOÚ57Ì"ekÚ ˙kÒ ÔB‚k ;58‰Ó‰a ˙kÒÂ59 ¬»¿≈¿À««¿À«¿≈»
Ô‰· ‡ˆBik ÏÎÂ60‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL ‰kÒ Ï·‡ .61- ¿…«≈»∆¬»À»∆«¬≈≈≈∆»

LÈ„‚a ËËBÁ‰ ÔÎÂ .ÏˆÏ ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ ,‰ÏeÒt62 ¿»¿ƒ∆…«¬≈¿≈¿≈«≈¿»ƒ
‰kÒ e‰OÚÂ63‰Ê LÈ„b ¯nÚ ‡Ï È¯‰L ,‰kÒ dÈ‡ - ¿»»À»≈»À»∆¬≈…ƒ≈»ƒ∆

ÁÙË ÏÏÁ ‰lÁ˙a ‰OÚ Ì‡ CÎÈÙÏ .ÏˆÏ64CLÓa ¿≈¿ƒ»ƒ»»ƒ¿ƒ»¬«∆«¿∆∆
dÓÈÏL‰Â ÔÎ È¯Á‡ da ËËÁÂ ,‰kÒ ÌLÏ ‰Ú·Lƒ¿»¿≈À»¿»«»«¬≈≈¿ƒ¿ƒ»
.ÏˆÏ dlL CÎÒ ‰OÚ È¯‰L ,‰¯Lk - ‰¯OÚÏ«¬»»¿≈»∆¬≈«¬»¿»∆»¿≈

שהוא.55) צורך ב.56)לאיזה ח, להתגונן 57)סוכה
ורש"י). שם (סוכה סוכה נקראת כך שם ועל בצילה,

הקיץ.58) לימי גוים בשביל 59)שעשאוה שעשאוה
סוכה),60)בהמות. ממצות (שפטורות נשים סוכת כמו

(שם). לצל כשנעשו שם) (סוכה שומרים וסוכת רועים סוכת
ונשארו 61) הגדיש, מן התחתונים העמודים שנפלו

מאליה. הסוכה ונעשתה העמרים 62)העליונים, הוציא
מאליה. הסוכה ונעשתה העליונים, ונשארו התחתונים
- החלל וביצירת העמרים בהוצאת מעשה שעשה ואע"פ

לצל. סככה עשה שלא לפי סוכה, סוכה 63)אינה משנה,
א. מקום,64)טו, בכל "אהל" נקרא טפח שחלל

בשם  הסכך נקרא - צל לשם זה על העמרים וכשהגדיש
טז.). (סוכה טפח חלל תחתיו שיש כיון סכך,

.ÈÔÈ„¯Ê ÈÏÈ·ÁÂ ÌÈˆÚ ÈÏÈ·ÁÂ L˜ ÈÏÈ·Á65ÔÈ‡ , ¬ƒ≈««¬ƒ≈≈ƒ«¬ƒ≈¿»ƒ≈
ÏÚ ˙BÏÈ·Á Ô˙B‡ ‰OÚÈ ‡nL ‰¯Êb - Ô‰a ÔÈÎkÒÓ¿«¿ƒ»∆¿≈»∆»«¬∆»¬ƒ«

ÔLaÈÏ È„k Bbb66,‰kÒ ÌLÏ Ô‰ÈzÁz ·LÈÂ CÏnÈÂ , «¿≈¿«¿»¿ƒ»≈¿≈≈«¿≈∆¿≈À»
‰kÒk ˙‡ˆÓÂ ,ÏˆÏ ‰Ê CÎÒ ‰OÚ ‡Ï ‰lÁzÓ ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ»…»»¿»∆¿≈¿ƒ¿≈¿À»

Ì¯Èz‰ Ì‡Â .‰ÈÏ‡Ó ˙ÈOÚpL67˙B¯Lk -68ÔÈ‡Â . ∆«¬≈≈≈∆»¿ƒƒƒ»¿≈¿≈
ÌÈc· ‰MÓÁÂŒÌÈ¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈ·Á69. ¬ƒ»¿»≈∆¿ƒ«¬ƒ»«ƒ

סכך.66)קנים.65) לשם הקשר.67)ולא את התיר
א.68) יב, סוכה במשנה זה הי'69)כל וכן 'ירושלמי'.

ראב"ד. ועיין לאגוד. דרכם

.‡È·ÁÔÈÓÏ Ô˙B‡ e„‚‡L ˙BpË˜ ˙BÏÈ70ÔÈÎkÒÓ , ¬ƒ¿«∆»¿»¿ƒ¿»¿«¿ƒ
Ô‰a71˙Bi¯Á‰Â Ï˜c‰ L‡¯ C˙BÁ‰ ÔÎÂ .72Ba ˙B„e‚‡ »∆¿≈«≈…«∆∆¿«¬À¬

ÌÈÓL È„Èa „‚‡L ,Ba ÔÈÎkÒÓ -73‰ÏÈ·Ák BÈ‡74. ¿«¿ƒ∆∆∆ƒ≈»«ƒ≈«¬ƒ»
,„Á‡‰ „vÓ Ôlk ˙Bi¯Á‰ ÈL‡¯ ¯L˜ elÙ‡Â«¬ƒ»«»≈«¬ÀÀ»ƒ«»∆»
È„Èa ÌÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡ ,˙Á‡ ‰ÏÈ·Áa e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿«¬ƒ»««∆»ƒ¿≈»ƒƒ≈
ıÚ „‚B‡‰L ;da ÔÈÎkÒÓ - Ì„‡ È„Èa „Á‡Â ÌÈÓL»«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿«¿ƒ»∆»≈≈
‰„e‚‡ È¯‰L ,‡È‰ „Á‡ ıÚk BÊÂ ;‰ÏÈ·Á BÈ‡ ,„Á‡∆»≈¬ƒ»¿¿≈∆»ƒ∆¬≈¬»

ÌÈÓL È„Èa75BÏËÏËÏ ÈeOÚ BÈ‡L „‚‡ Ïk ÔÎÂ .76, ƒ≈»»ƒ¿≈»∆∆∆≈»¿«¿¿
„‚‡ BÈ‡77. ≈∆∆

אותם.70) יתיר הקונה, כשיקנם ומיד במנין. למוכרם
חבילות 71) אותן יעשה "שמא גזירה בהן שאין ב. יג, סוכה

באגדן  להצניען דרך אין שהרי י) הלכה (כנ"ל גגו" על
שם). בגזע 73)הענפים.72)(רש"י אגודים שכולם

יג.). (שם בריאתם מתחילת להתיר 74)הדקל צריך ואינו
שם.75)אותה. ממקום 76)סוכה, מטלטלו שאם

מתפרדת. והחבילה הקשר ניתק ב.77)למקום, יג, שם

.·ÈÔÏÈ‡‰ ˙Áz B˙kÒ ‰OBÚ‰78CB˙a d‡OÚ el‡k - »∆À»««»ƒ»¿ƒ¬»»¿
˙Èa‰79.Ô‰Èc·e ˙BÏÈ‡‰ ÈÏÚ ‰ÈÏÚ ‰Ï„‰80CkÒÂ , «»ƒƒ¿»»∆»¬≈»ƒ»«≈∆¿ƒ≈

Ôab ÏÚ81Cekq‰ ‰È‰ Ì‡ :Ôˆv˜ CkŒ¯Á‡Â82‰a¯‰ ««»¿««»ƒ¿»ƒ»»«ƒ«¿≈
Ô‰Ó83B˙lÁzÓ ‰È‰L Cekq‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk - ≈∆¿≈»¿ƒ…»»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ»

ÚÚÏ CÈ¯ˆ - Ô‰Ó ‰a¯‰ ¯Lk84,Ô˙ˆÈˆ˜ ¯Á‡ Ô˙B‡ »≈«¿≈≈∆»ƒ¿«¬≈«»««¿ƒ»»
‰kÒ ÌLÏ ‰ÈeOÚ ‰È‰zL È„k85. ¿≈∆ƒ¿∆¬»¿≈À»

עליה.78) סוככים האילן ב.79)שענפי ט, סוכה משנה,
תשבו", וא"ו) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא שנאמר משום
ולא  - תשבו "בסוכות בגמרא): (שם חכמים דרשו ומכאן
סוכות) שתי ולא אמרתי, אחת (=סוכה האילן שתחת בסוכה

הבית". שתחת בסוכה האילנות 80)ולא עלי עליה הגביה
(למעלה  לסיכוך ופסולים לקרקע מחוברים שהם וענפיהם,

המחוברים.81)ה"ב). הענפים על כשר סכך שנתן
הקשר.82) סיכוך 83)הסכך די היה לא האילן ובענפי

שם). (סוכה, מחמתה" מרובה "צילתה - הסוכה לעשות
א.84) יא, מן 85)שם ולא "תעשה בכלל תהא שלא

ט. הלכה למעלה ראה העשוי",

.‚ÈBa ÔÈÎkÒnL ¯·c ·¯Ú86ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ≈«»»∆¿«¿ƒ¿»»∆≈¿«¿ƒ
Ba87ÏÚ ¯˙È ¯Lk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ì‰ÈLa CkÒÂ¿ƒ≈ƒ¿≈∆««ƒ∆«»≈»≈«

‰ÏeÒt ,ÏeÒt‰88‰Ê ,BÓˆÚÏ ‰Ê·e BÓˆÚÏ ‰Êa CkÒ . «»¿»ƒ≈»∆¿«¿»∆¿«¿∆
‰Ê „ˆa89ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏeÒt CÎÒa LÈ Ì‡ : ¿«∆ƒ≈ƒ¿»»¿»¿»ƒ

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,„Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»≈¿∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt90. ¿»

בו.86) לסכך בו.87)שכשר לסכך שאין 88)שפסול
אבל  הם, נפרדים אלאֿאםֿכן הכשר ברוב בטל הפסול הסכך
בסוגיית  רבינו מפרש וכן בטל. אינו - הם מעורבים אם

(כסףֿמשנה). ט: בסוכה מעורבים.89)הגמרא שאינם
א.90) יח, סוכה

.„È‰kÒa Ï·‡ ;‰pË˜ ‰kÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿À»¿«»¬»¿À»
‰Úa¯‡a ‰ÏÒBt ,ÚˆÓ‡a ÏeÒt CÎÒ - ‰ÏB„‚¿»¿»»¿∆¿«¿»¿«¿»»

ÌÈÁÙË91„v‰ ÔÓe .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁt ;92ÏÒBt - ¿»ƒ»ƒ≈¿≈»ƒ««≈
˙Èa ?„ˆÈk .‰¯Lk - ÔkÓ ˙BÁÙe ;˙Bn‡ Úa¯‡a¿«¿««»ƒ≈¿≈»≈««ƒ
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BÚˆÓ‡a ˙ÁÙpL93¯ˆÁ ÔÎÂ ;˙Át‰ ÌB˜Ó ÏÚ CkÒÂ , ∆ƒ¿«¿∆¿»¿ƒ≈«¿«¿»¿≈»≈
;‰ÈÏÚ CkqL ,‰¯„ÒÎ‡ ˙Ùwn‰‰ÏB„‚ ‰kÒ ÔÎÂ «À∆∆«¿«¿»∆ƒ≈»∆»¿≈À»¿»

˙BÙc‰ „ˆa Ba ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ¯·„a ‰eÙÈw‰L∆ƒƒ»¿»»∆≈¿«¿ƒ¿««¿»
Úa¯‡ Ï˙kÏÂ ¯Lk‰ CÎq‰ ˙ÙOÓ LÈ Ì‡ :‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»ƒ≈ƒ¿««¿»«»≈¿«…∆«¿«
Ï˙k‰ el‡k ÔÈ‡B¯ - ÔkÓ ˙BÁt ;‰ÏeÒt - ˙Bn‡«¿»»ƒ≈ƒ¿ƒ«…∆
.‰¯LÎe Ï˙k‰ ÛebÓ ÏeÒt‰ CÎq‰ ‰Ê ·LÁÈÂ ,Ì˜Ú∆¡«¿≈»≈∆«¿»«»ƒ«…∆¿≈»

ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â94. ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ»

הסוכה.91) אורך לכל הדפנות.92)כשהוא ליד
הבית.93) מאמצע התקרה את סוכה 94)שהוריד משנה,

ד.). (סוכה עקומה" "דופן חכמים בלשון ונקרא א. יז,

.ÂË‡l‡ da ÔÈ‡L Ïk ?‰pË˜ ‰kÒ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â¿≈ƒÀ»¿«»…∆≈»∆»
Ïk - ‰ÏB„‚e ;ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»¿»ƒ¿»…
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Ú·L ÏeÒt‰ CÎÒ ÏÚ ¯˙È da ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈«¿»«»ƒ¿»¿»ƒ«

.¯Lk CÎÒ ÌÈÁÙË ‰Ú·Lƒ¿»¿»ƒ¿»»≈

.ÊËÔÈ‡Â ,‰Ê „ˆa ‰Ê ,¯Lk ¯·„Â ÏeÒt ¯·„a CkÒƒ≈¿»»»¿»»»≈∆¿«∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL ·Á¯ ÏeÒt‰ CÎqÓ „Á‡ ÌB˜Óa95, ¿»∆»ƒ¿»«»…«¿»¿»ƒ

Ïk ÏÚ ¯˙BÈ ¯Lk‰ CÎq‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙BÁt ‡l‡∆»»ƒ»»»«¿»«»≈≈«»
,ÌeˆÓˆa ‰Ê BÓk ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â ;¯Lk - ÏeÒt‰ CÎq‰«¿»«»»≈¿ƒ»»∆¿∆¿ƒ¿
BÊ È¯‰ - ‰LÏL „Á‡ ÌB˜Óa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»∆»¿»¬≈

·LÁ ‡e‰ ıe¯Ùk ÏeÒt CÎqL ÈtÓ ;‰ÏeÒt96. ¿»ƒ¿≈∆¿»»¿»∆¿»

סכך 95) טפחים בשלשה הנפסלת קטנה בסוכה [המדובר
סככה  ד"ה תרלא סי' ובב"ח הי"גֿיד, למעלה ראה פסול,

טפחים 96)בשפודין]. בשלשה פסול שסכך קטנה [בסוכה
הוא  אם ובאויר אויר. הוא כאילו אותו רואים אויר, כמו
תהיה  שחמתה מפני פסולה זו הרי הסכך, של המידה באותה
בסוכה  אבל מגידֿמשנה. – הי"ט) (להלן מצילתה מרובה
אין  טפחים, בארבעה אלא פוסל אינו פסול שסכך גדולה,
סוכה  זו הרי הכשר, הסכך כמדת מדתו ואם כאויר, דינו

נג]. והערה ה"ח למעלה ראה כשרה.

.ÊÈ‰ÏÚÓÏÓ „‚a ‰ÈÏÚ O¯t97‰ÈzÁz O¯tL B‡ , ≈«»∆»∆∆ƒ¿«¿»∆≈««¿∆»
¯Lp‰ ÈtÓ98‰ÏeÒt -99d˙B‡Ï È„k BO¯t .100- ƒ¿≈«¿»¿»≈¿¿≈¿»»

‰¯Lk101ÈÈÓa d¯hÚÂ ,d˙ÎÏ‰k dÎkÒ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ¿»»¿ƒ¿»¿ƒ≈
‰ÈÏ˙Îa ÔÈa ,ÔÈÈeÏzL ,ÌÈÏÎÂ ÌÈ„‚Ó ÈÈÓ·e ˙B¯Ù≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ≈ƒ¿»∆»

.‰¯Lk - d˙B‡Ï È„k ,CÎqa ÔÈa≈«¿»¿≈¿»»¿≈»

השמש.97) הנופלים.98)מפני משנה,99)העלים
טומאה, מקבל שהוא בבגד, מסוככת שהרי א. י, סוכה

ה"ב). (למעלה לסכך שם,101)לייפותה.100)ופסול
שם). (רש"י עליו סכך שם שאין בגמרא.

.ÁÈd‰·‚a ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,‰kÒ ÈÈB102ÔÈËÚÓÓ Ï·‡ , ≈À»≈¿«¬ƒ¿»¿»¬»¿«¬ƒ
‰aÁ¯a103ÔÈ‚ÏÙÓ ‰kÒ‰ ÈÈB eÈ‰ .104‰Úa¯‡ dbbÓ ¿»¿»»≈«À»À¿»ƒƒ«»«¿»»

‰ÏeÒt - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË105,ÌL ·LBi‰L ‡ˆÓpL ; ¿»ƒ»≈¿»∆ƒ¿»∆«≈»
Ô‰L ,ÌÈÈBp‰ ˙Áz ‡l‡ ,CÎq‰ ˙Áz BÈ‡ el‡k¿ƒ≈«««¿»∆»«««ƒ∆≈

.Ô‰a ÔÈÎkÒÓ ÔÈ‡L ÌÈÏÎÂ ÔÈÏÎ‡√»ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆

ה"א)102) פ"ד (למעלה ופסולה מעשרים גבוהה כשהיתה
שנמצא  סוכה, נוי בה שתלה ידי על להנמיכה ורצה

ממועטת  אינה - מעשרים פחות הנוי, עד הסוכה מקרקעית
י: (סוכה טומאה מקבל והוא סכך, אינו שהנוי לפי בזה,
טפחים, עשרה גבוהה הסוכה היתה אם וכן שם). רש"י ועיין
שם). (סוכה, כשרה והיא מעשרה אותה ממעט הנוי אין

טפחים 103) שבעה על טפחים שבעה סוכה ששיעור
ורובו  ראשו לה להכנס שיוכל כדי ה"א), פ"ד (למעלה
מרחבה  ממעטים הקירות, ליד שתלה סוכה ונויי ושולחנו.
אליה. להכנס מקום לו אין שהרי מארכה, או

מהסכך 105)מרוחקים.104) רחוק שהנוי שכל ב. י, סוכה
עצמו, בפני כסכך והוא הסכך אל בטל אינו טפחים, ארבעה

פסול. סכך הוא והרי

.ËÈ˙BBlÁ ˙BBlÁ B· eÈ‰L CÎÒ106¯ÈÂ‡‰L‰‡¯ ¿»∆»««∆»¬ƒƒ¿∆
CkÒÓ‰ ÌB˜Ó ÏÎk ¯ÈÂ‡‰ ÏÎa LÈ Ì‡ :Ô‰Ó107- ≈∆ƒ≈¿»»¬ƒ¿»»«¿À»

‰a¯Ó ‰È‰z d˙nÁL ÈtÓ ,‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«»»ƒ¿∆¿À»
d˙lvÓ108;CÎÒ BÈ‡ ,Ïv‰ ÏÚ ‰a¯Ó ‰nÁ‰L ÏÎÂ ; ƒƒ»»¿…∆««»¿À»««≈≈¿»

.‰¯Lk - ¯ÈÂ‡‰ ÏÚ ·¯ CÎq‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«¿»««»¬ƒ¿≈»

בסכך.106) נקבים אויר 107)נקבים מקום שיעור שיש
המסוכך. מקום פפא,108)כשיעור רב "אמר ב: כב, סוכה

מלתחת" כאיסתרא מלעיל כזוזא אינשי, דאמרי היינו
רחבה  חמתה - קטן) (=מטבע זוז כשיעור רחב כשהנקב
יצחק  רבינו פירשו וכן גדול). (=מטבע סלע כשיעור למטה

שם. ורש"י אלפסי

.Î?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na109„Á‡ ÌB˜Óa ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿»∆»
ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡110‰LÏL ¯ÈÂ‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¬ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ»»¬ƒ¿»

BÊ È¯‰ - „v‰ ÔÓ ÔÈa ,ÚˆÓ‡a ÔÈa ,ÌÈÁÙË¿»ƒ≈»∆¿«≈ƒ««¬≈
‰ÏeÒt111‰LÏMÓ epËÚÓiL „Ú ,112¯·„a BËÚÓ . ¿»«∆¿«¬∆ƒ¿»ƒ¬¿»»

- ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰kÒ Ì‡ :˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÏeÒt‰«»¿»ƒ¿»ƒÀ»¿»ƒ
‰¯Lk113‰ÏeÒt - ‰pË˜ ‰kÒa Ì‡Â ;114„Ú , ¿≈»¿ƒ¿À»¿«»¿»«

B˙lˆ Cekq‰ ·¯ ‰È‰ .Ba ÔÈÎkÒnL ¯·„a epËÚÓiL∆¿«¬∆¿»»∆¿«¿ƒ»»…«ƒƒ»
ÏÈ‡B‰ - B˙lvÓ ‰a¯Ó B˙nÁ BËeÚÓe ,B˙nÁÓ ‰a¯Ó¿À»≈«»ƒ«»¿À»ƒƒ»ƒ

‰¯Lk ,Ïk‰ ˙nÁÓ ‰a¯Ó Ïk‰ ˙lˆÂ115. ¿ƒ««…¿À»≈«««…¿≈»

מהצל.109) השמש ריבוי חשבון לפי מחשבים שאנו
שיעור 110) נשאר ולא כולה, פני על ומהלך אחד במקום

אחד. במקום דפנות עם סוכה כאן 111)הכשר שייך שלא
כאן  אין שהרי הי"ד), (למעלה עקומה" "דופן של ההלכה
המפסיק  אויר אלא הסכך, אל נתעקם כאילו שנאמר דופן

יז.). בסוכה שלשה.112)(רש"י אויר יהיה שלא יכסה
וגם 113) משלשה. פחות הוא שהרי כאן, אין אויר שפסול

מארבעה  פחות הוא שהרי לפסול, יכול אינו הפסול הסכך
יח.). (סוכה מצטרפים האלו הפסולים שני ואין טפחים.

ראוי 114) שאינו טפחים שלשה שיעור כאן שיש שכיון
הנשארים, הטפחים לארבעת להצטרף יכול זה אין לסוכה,

שם). (סוכה, הסוכה את מכיון 115)להכשיר כלומר,
איכפת  לא - השמש על רב הצל בכללותה הסוכה שבכל

יט.). (שם הצל על השמש רבה אחד במקום אם לנו

.‡ÎepnÓ e‡¯iL È„k ,Ï˜ ˙BÈ‰Ï Cekq‰ C¯c∆∆«ƒƒ¿«¿≈∆≈»ƒ∆
ÌÈÏB„b‰ ÌÈ·ÎBk‰116‰aÚÓ ‰˙È‰ .117- ˙Èa ÔÈÓk «»ƒ«¿ƒ»¿»¿À»¿ƒ«ƒ

‰¯Lk ,dÎBzÓ ÔÈ‡¯ ÌÈ·ÎBk‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡118. ««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒƒ»¿≈»
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B˙ˆ˜Ó ‰È‰iL Cekq‰ ‡e‰Â ,ÏÏ·„Ó Cekq‰ ‰È‰»»«ƒ¿À¿»¿«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿»
¯Lk - ‰hÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰ÏÚÓÏ119‰È‰È ‡lL „·Ï·e ; ¿«¿»ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿«∆…ƒ¿∆

ÌÈÁÙË ‰LÏL „¯Bi‰Â ‰ÏBÚ‰ ÔÈa120‰È‰ Ì‡Â . ≈»∆¿«≈¿»¿»ƒ¿ƒ»»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯˙È B‡ ÁÙË ‰ÏBÚ‰ ‰Ê ·Á¯a¿…«∆»∆∆«»≈««ƒ∆
„¯È el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ¯˙È dB·‚»«»≈ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«

„¯Bi‰ ‰Ê ˙ÙOa Ú‚Â ‰hÓÏ121ÔeÎÓ ‰È‰iL ,‡e‰Â . ¿«»¿»«ƒ¿«∆«≈¿∆ƒ¿∆¿À»
„¯Bi‰ ˙ÙO „‚k122. ¿∆∆¿««≈

'ירושלמי').116) בשם (כסףֿמשנה ביום הנראים
עב.117) א.118)סככה כב, סוכה משנה,119)משנה,
"שכל 120)שם. השני ליד אחד מונחים כאילו הם שהרי

הוא". כלבוד משלשה, הרי 121)פחות טפח רוחב שכל
אותה  זרוק כלומר: רמי", "חבוט בזה: ואמרו אוהל, הוא
וזוהי  הקנים, כל עם ביחד מונחת כאילו שנראה למטה,

מסיני. למשה נשכב 122)הלכה הוא למטה, שכשתפילו
האחרים. ליד

.·Î,‰ÏeÒt ‰BzÁz‰ - ‰kÒ ÈabŒÏÚ ‰kÒ ‰OBÚ‰»∆À»««≈À»««¿»¿»
˙Èa‰ CB˙a ‰kÒ ‰OÚL ÈÓk123- ‰BÈÏÚ‰Â ; ¿ƒ∆»»À»¿««ƒ¿»∆¿»

?‰ÏeÒÙ ‰BzÁz‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰¯Lk¿≈»«∆¿»ƒ¬ƒ∆««¿»¿»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰BÈÏÚ‰ ÏÏÁ d·b ‰È‰La124B‡ ¿∆»»…«¬«»∆¿»¬»»¿»ƒ

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‰BzÁz‰ ‚b ‰È‰Â ,¯˙È»≈¿»»«««¿»»¿«≈»ƒ¿»
˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ elÙ‡ ,‰BÈÏÚ ÏL125ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿»¬ƒ«¿≈«¿»¬»ƒ≈

˙È‰ ‡lL B‡ ,‰¯OÚ ‰BÈÏÚ ÏL d‰·b‰BzÁz‰ ‰ »¿»∆∆¿»¬»»∆…»¿»««¿»
elÙ‡ ‰BÈÏÚ ÏL ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈»ƒ¿»∆∆¿»¬ƒ

(Û‡) - ˜Ác‰ È„ÈŒÏÚ126,‡e‰Â .‰¯Lk ‰BzÁz‰ «¿≈«¿»«««¿»¿≈»¿
;‰n‡ ÌÈ¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈzL d·b ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆…«¿≈∆»≈«∆¿ƒ«»

˙¯z ‡È‰ ‰BÈÏÚ‰ CÎÒa ,‰BzÁz‰L127. ∆««¿»ƒ¿«»∆¿»ƒƒ∆∆

וא"ו)123) (בלי "בסכת מב): כג, (ויקרא אמרה שהתורה
בסוכה  ולא סוכה, שתחת בסוכה ולא אחת בסוכה - תשבו"

ט:). (סוכה הבית כשיעור 124)שתחת גובה בה שיש
כרים 125)סוכה. שם להניח יכול שאדם חזקה, שהיא

דין  לה יש אז - סעודתו ואוכל שם ויושב עליהם, לישן כדי
י: (סוכה סוכה תחת סוכה שהיא התחתונה ונפסלה סוכה,

יהודה). דרבי כרבנן מוחק 126)במשנה, משנה' ה'כסף
וזה  כשרה, העליונה שאף יוצא זה לפי שהרי זו, תיבה
הדחק. ידי על אפילו בה להשתמש יכול אינו שהרי איֿאפשר
שם. יעלה קל שאדם שאפשר זו נוסחה יישב משנה' וה'לחם
"אף  הנוסחא שם, בסוכה פיזרו דפוס במשניות [וגם

שם]. ברא"ש וכ"ה כשרה", כלומר,127)התחתונה
בהצטרף  ורק מצילתה, מרובה חמתה התחתונה שהסוכה
אם  אבל מחמתה. מרובה צילתה נעשה העליונה סכך אליה
נזקקת  ואינה מחמתה, מרובה צילתה התחתונה הסוכה
יותר  גבוהה העליונה אפילו כשרה, - העליונה לסכך

(כסףֿמשנה). מצילתה מרובה חמתה אם מעשרים,

.‚Î‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ‰kq‰ CB˙aL ‰hÓƒ»∆¿«À»ƒ¿»¬»»
ÌÈÁÙË128z ·LBi‰ ,ÈtÓ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‰ÈzÁ ¿»ƒ«≈«¿∆»…»»¿≈»ƒ¿≈

‰kÒ CB˙a ‰kÒk ‡È‰L129‰ÏÈk ÔÎÂ .130‚b dÏ LiL ∆ƒ¿À»¿À»¿≈ƒ»∆∆»»
ÁÙË elÙ‡131ÔÈLÈ ÔÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ - ¬ƒ∆«ƒ¿»¬»»¿»ƒ≈¿≈ƒ

ÔÈ„Ò O¯Ùe ÌÈ„enÚ ‰Úa¯‡ „ÈÓÚn‰ ÔÎÂ .‰kqa da»«À»¿≈««¬ƒ«¿»»«ƒ≈«»ƒ

CB˙a ‰kÒk ‰Ê È¯‰ ,‰¯OÚ ÔÈ‰B·b Ì‡ - Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ¿ƒ¬»»¬≈∆¿À»¿
‰kÒ132. À»

מימרא 128) כ: (סוכה עצמה בפני כאוהל היא והרי
שם.129)דשמואל). סוכה הפרוש 130)משנה, וילון

למיטה. מסביב עמודים עד 131)על נמשך אינו ששיפועו
יא.). (סוכה טפח רוחב יש למעלה אלא הגובה,

א.132) י, סוכה משנה,

.„ÎÔÎÂ ;ÔÈ„Ò Ô‰ÈÏÚ O¯tL ÌÈ„enÚ ÈL Ï·‡¬»¿≈«ƒ∆≈«¬≈∆»ƒ¿≈
Ô‰LŒÏk ÔÈ‰B·b elÙ‡ - ÁÙË db‚a ÔÈ‡L ‰ÏÈk133, ƒ»∆≈¿«»∆«¬ƒ¿ƒ»∆≈

,‰kÒ CB˙a ‰kÒk ÔÈ‡L ;‰kqa Ì‰ÈzÁz ÔLÈÏ ¯zÓÀ»ƒ…«¿≈∆«À»∆≈»¿À»¿À»
.‚b dÏ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»»

טפחים.133) מעשרה יותר אפילו כלומר,

.‰Î‰¯Lk - ‰Ïe‡L ‰kÒ134¯Lk - ‰ÏeÊb‰ ÔÎÂ ;.‰ À»¿»¿≈»¿≈«¿»¿≈»
dÏÊ‚e ,B˙kqÓ B‡ÈˆB‰Â B¯·Á ÏÚ Û˜z Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ»««¬≈¿ƒƒÀ»¿»»

˙ÏÊ‚ Ú˜¯w‰ ÔÈ‡L ,‡ˆÈ - da ·LÈÂ135ÏÊb Ì‡Â . ¿»«»»»∆≈««¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»«
‰kÒ Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈˆÚ136‡ˆÈ -137ÌÈÓÎÁ ˙wzL ; ≈ƒ¿»»≈∆À»»»∆«»«¬»ƒ

„·Ïa ÌÈˆÚ ÈÓc ‡l‡ ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÔÈ‡L ,‡È‰138. ƒ∆≈¿««»≈ƒ∆»¿≈≈ƒƒ¿»
Ô‰· ‰pL ‡ÏÂ Ô¯aÁ ‡ÏÂ ÔÁÈp‰Â ,ÌÈ¯Ò ÏÊb elÙ‡Â«¬ƒ»«¿»ƒ¿ƒƒ»¿…ƒ¿»¿…ƒ»»∆
BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B˙kÒ ‰OBÚ‰ .‡ˆÈ - ÌeÏk¿»»»∆À»ƒ¿»«ƒ¬≈

‰¯Lk139. ¿≈»

ממה 134) כן ולמדו כז:). (סוכה אליעזר דרבי כרבנן
ישבו  בישראל האזרח "כל מב): כג, (ויקרא שכתוב
אחת. בסוכה לישב ראויין ישראל שכל מלמד - בסוכות"
פרוטה, שוה שהוא חלק בה אחד לכל שיהא ואיֿאפשר
אלא  שותפות, זו אין פרוטה שוה אחד לכל שאין ומכיון

שם). (רש"י שאולה בסוכה שיוצאים כרחנו והיא 135)על
הסוכה  וכן הי"ד). גזילה מהל' (פ"ח בעליה ברשות עומדת
כשאולה  היא והרי נגזלת אינה - לקרקע מחוברת שהיא כיון

כרבנן). לא. גזל 136)(סוכה שהרי גזילה, דין כאן ויש
(כסףֿמשנה). חובתו ידי יצא לא התורה ומן מטלטלין,

א.137) לא, דף בסוכה ומקורו שמבאר. כמו מדרבנן,
שלא 138) בתשובה לשוב הרוצים על להקל כדי כן תיקנו

ואמנם  ה"ה). גזילה מהל' בפ"א (ראה ביתם לקעקע יצטרכו
חייב  העגלה, בראש או בספינה העשויה סוכה גזל אם
גזולה  היא שהרי בה יוצא ואינו עצמה הסוכה להחזיר

והרי 139)(כסףֿמשנה). נגזלת, אינה שקרקע שביאר, כמו
וכשרה. שאולה כסוכה היא

ה'תש"פ  תשרי ג' רביעי יום

zFklddMq
-mipnfxtqzFklddMeq

¦§ª¨
¦§ª̈

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומן 1) התורה, מן בסוכה המחוייבים הן מי בו נתבארו

היא  וכיצד בחלק. אם בכל, אם - הפטורים הם ומי דבריהם,
וענין  מחיובה. נפטר אדם סיבות ובאלו בסוכה. ישיבה מצות
הפרק  ונסתיים ישיבתה. על לברך חייב שאדם הברכה,

החג. לימי - ונוייה סוכה עצי איסור בביאור
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.‡‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ÌÈpË˜e ÌÈ„·ÚÂ ÌÈL2. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«À»
BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ .˜ÙqÓ ÌÈ·iÁ ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓËÀ¿¿«¿¿ƒ«»ƒƒ»≈¿≈ƒ∆∆¿
,Bn‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ÔË˜ .·iÁ - ÔÈ¯BÁŒÔ· BÈˆÁÂ „·Ú∆∆¿∆¿∆ƒ«»»»∆≈»ƒ¿ƒ

LL Ô·k [LÓÁ Ô·k] ‡e‰L3È¯·cÓ ‰kqa ·iÁ - ∆¿∆»≈¿∆≈«»«À»ƒƒ¿≈
.˙BˆÓa BÎpÁÏ È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ¿

לעשותם 2) [=שצריכים שהזמן עשה מצוות שהיא מפני
פטורות, ונשים גרמא וקבועים] מסויימים בזמנים דווקא

כנשים. דינם חמש 3)ועבדים לו שגמרו - חמש כבן
תלוי  והכל שנים, שש לו שגמרו - שש וכבן שנים,

הילד. של בהתפתחותו

.·‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt Ô‰ÈLnLÓe ÌÈÏBÁ4‡ÏÂ . ƒ¿«¿≈∆¿ƒƒ«À»¿…
elÙ‡Â ,BL‡¯a LÁ elÙ‡ ‡l‡ ,‰kÒ Ba LiL ‰ÏBÁ∆∆≈«»»∆»¬ƒ»¿…«¬ƒ

‰kq‰ ÔÓ ¯eËt - ¯ÚËˆÓ .ÂÈÈÚa LÁ5‡ÏÂ ‡e‰ ; »¿≈»ƒ¿«≈»ƒ«À»¿…
ÂÈLnLÓ6ÔLÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ‰Ê ?¯ÚËˆÓ e‰ÊÈ‡Â . ¿«¿»¿≈∆ƒ¿«≈∆∆≈»ƒ…

ÌÈLBÚ¯t‰Â ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ B‡ Áe¯‰ ÈtÓ ‰kqa«À»ƒ¿≈»«ƒ¿≈«¿ƒ¿««¿ƒ
.ÁÈ¯‰ ÈtÓ B‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿≈»≈«

"תשבו 4) חכמים: ודרשו תשבו" "בסוכות שנאמר: משום
השנה  כל חולה היה שאם נאמר זה לעניין ואף תדורו". כעין
שנקל  למקום הולך היה אלא דווקא בביתו יושב היה לא
במצוה. עוסקים שהם משום פטורים ומשמשיהם לחליו. לו

במקום 5) דר אדם אין בדירה שגם תדורו", כעין "תשבו
אין 6)שמצטער. כי בסוכה חייבים המצטער של משמשיו

החולה. כמו למשמשים כך כל זקוק (=המצטער) הוא

.‚Èa ÏÎÂ ÔÈÈ·LBM‰ ÏÎÂ ,Ô˙ÁÂ .‰kqa ·iÁ Ï·‡‰»»≈«»«À»¿»»¿»«¿ƒƒ¿»¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt ,‰tÁ7. À»¿ƒƒ«À»»ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

חתן 7) לישיבת המוכן מקום היא בחופה, אלא שמחה שאין
לה  אין סוכה שסתם כלתו, לשמח החתן בוש ובסוכה וכלה,

דפנות. שלוש אלא

.„‰ÂˆÓ ÈÁeÏL8‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt9ÔÈ·e ÌBia ÔÈa , ¿≈ƒ¿»¿ƒƒ«À»≈«≈
‰ÏÈla10‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ . «»¿»¿≈¿»ƒ«¿ƒƒ«À»
ÌBia11- ‰ÏÈla ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ .‰ÏÈla ÔÈ·iÁÂ , «¿«»ƒ«»¿»¿≈¿»ƒ««¿»

È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ ,‰ÏÈla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt¿ƒƒ«À»««¿»¿«»ƒ«¿≈
.‰ÏÈla ÌÈ·iÁÂ ÌBia ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ÌBia ¯ÈÚ‰»ƒ«¿ƒƒ«À»«¿«»ƒ«»¿»
Èla ‰kq‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ‰ÏÈla ¯ÈÚ‰ È¯ÓBL‰Ï ¿≈»ƒ««¿»¿ƒƒ«À»««¿»

ÔÈa ,ÔÈ¯eËt ,ÔÈÒc¯Ùe ˙Bp‚ È¯ÓBL .ÌBia ÌÈ·iÁÂ¿«»ƒ«¿≈««¿≈ƒ¿ƒ≈
Ú„È ,‰kÒ ¯ÓBM‰ ‰OÚÈ Ì‡L ;‰ÏÈla ÔÈ·e ÌBia«≈««¿»∆ƒ«¬∆«≈À»≈«
ÔÓ ·‚ÈÂ ‡B·ÈÂ ,Úe·˜ ÌB˜Ó ¯ÓBMÏ LiL ·pb‰««»∆≈«≈»»«¿»¿ƒ¿…ƒ

¯Á‡ ÌB˜Ó12. »«≈

שבויים.8) לפדיון או תורה ללמוד בשעת 9)כגון אפילו
שעוסק  משום בנוייה. סוכה לפניהם שיש פי על ואף חנייתן

המצוה. מן פטור הולכים 10)במצוה שאינם פי על אף
במחשבת  שטרודים מפני בלילה גם פטורים ביום. אלא

שאינו 11)המצוה. ממש, מדירה הסוכה עדיפה שלא
ביתו. את ומניח עניין לאיזה מלנסוע היה 12)נמנע ואם

לעשות  חייב כולו לשמור שיכול באופן מצומצם דבר שומר
סוכה.

.‰ÏÎB‡ ‰È‰iL ?‰kqa ‰·ÈLÈ‰ ˙ÂˆÓ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒƒ¿««¿ƒ»«À»∆ƒ¿∆≈
ÔÈ·e ÌBia ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰kqa ¯„Â ‰˙BLÂ¿∆¿»«À»»ƒ¿««»ƒ≈«≈

‰ÏÈla13.‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La B˙È·a ¯„ ‡e‰L C¯„k , ««¿»¿∆∆∆»¿≈ƒ¿»¿«»»
˙‡Â È‡¯Ú B˙Èa ˙‡ Ì„‡ ‰OBÚ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎÂ¿»ƒ¿««»ƒ∆»»∆≈¬«¿∆
."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙kqa" :¯Ó‡pL ,Ú·˜ B˙kÒÀ»∆«∆∆¡««À…≈¿ƒ¿«»ƒ
ÈÏÎe ;‰kqa - ˙B‡p‰ ˙BÚvÓe ÌÈ‡p‰ ÌÈÏk ?„ˆÈk≈«≈ƒ«»ƒ«»«»«À»¿≈
ÈÏk Ï·‡ .‰kqa - ˙BÒBÎÂ ˙BLÈL‡ ÔB‚k ,‰i˙L¿ƒ»¿¬ƒ¿«À»¬»¿≈

‰ÏÈÎ‡14‰¯Bn‰ .‰kqÏ ıeÁ - ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ ÔB‚k , ¬ƒ»¿¿≈¿»«À»«¿»
‰kqa -15ıeÁ dÁÈpÓ - ‰pË˜ ‰kÒ ‰˙È‰ Ì‡Â . «À»¿ƒ»¿»À»¿«»«ƒ»

‰kqÏ16. «À»

במלואים:13) ונאמר ימים" שבעת "תשבו בסוכה; נאמר
ביום  הוא במלואים הנאמר תשבו מה ולילה". יומם "תשבו
ובלילה. ביום הוא בסוכה הנאמר תשבו אף ובלילה,

בדירתו 14) אז להחזיקם דרך שאין שכיוון הסעודה, לאחר
בסוכה. להחזיקם לו אין החיצון בבית אפילו 15)רק

דולקת. כשדולקת 16)כשאינה אבל דולקת. כשאינה
לסוכה. מכניסה

.ÂÌBia ÔÈa ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ÌÈLÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ«À»»ƒ¿»≈«
Ïk ‰kqÏ ıeÁ ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â .‰ÏÈla ÔÈ·e≈«»¿»¿»∆¡…¿»«À»»
B‡ ,‰ˆÈak ,È‡¯Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ‡ Ì‡ ‡l‡ ;‰Ú·Lƒ¿»∆»ƒ»«¬ƒ«¬««≈»
elÙ‡ ,‰kqÏ ıeÁ ÌÈLÈ ÔÈ‡Â .ËÚÓ ¯˙È B‡ ˙BÁÙ»»≈¿«¿≈¿≈ƒ«À»¬ƒ

È‡¯Ú ˙L17ÌÈÓ ˙BzLÏ ¯zÓe .18ıeÁ ˙B¯t ÏÎ‡ÏÂ ¿«¬«À»ƒ¿«ƒ¿∆¡…≈
‰kqÏ ıeÁ ‰zLÈ ‡ÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁiL ÈÓe .‰kqÏ«À»ƒ∆«¿ƒ««¿¿…ƒ¿∆«À»

.ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ elÙ‡¬ƒ«ƒ¬≈∆¿À»

מספיקה 17) לפעמים לומר, רצונו לשינה, קבע שאין לפי
בשבילו. קבע וזהו לאדם קלה שרק 18)שנה אומרים ויש ֵָ

אסור. - חשוב שהוא יין אבל לשתות מותר מים

.Ê‰·BÁ - ‰kqa ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏa ‰ÏÈÎ‡19. ¬ƒ»¿≈≈»ƒ«À»»
B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ,˙t ˙Èfk ÏÎ‡ elÙ‡20CÏÈ‡Â Ô‡kÓ . ¬ƒ»«««ƒ«»»¿≈»ƒ»¿≈»

BÈ‡ ‰ˆ¯ ;‰kqa „ÚBÒ - ‰„eÚÒ ÏÎ‡Ï ‰ˆ¯ :˙eL¿̄»»∆¡…¿»≈«À»»»≈
- ‰kqÏ ıeÁ ˙BÈÏ˜ B‡ ˙B¯t ‡l‡ ‰Ú·L Ïk ÏÎB‡≈»ƒ¿»∆»≈¿»«À»

.ÁÒta ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÔÈ„k ,ÏÎB‡≈¿ƒ¬ƒ««»«»«

בחג 19) ונאמר עשר" "בחמשה הסוכות: בחג נאמר
הלילה  המצות בחג להלן מה - עשר" "ובחמשה המצות:
חובה. הראשון הלילה הסוכות בחג אף חובה הראשון

בכזית.20) הוא החיוב במצה גם כי

.ÁB˙Èa CB˙a BÁÏLÂ ,‰kqa Ba¯Â BL‡¯ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»…¿À«À»¿À¿»¿≈
‡Ï el‡Îe ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÏÎB‡Â ,‰kqÏ ıeÁ B‡«À»¿≈¬≈∆»¿ƒ…
‰¯Êb ;‰kq‰ CB˙a BÁÏL ‰È‰iL „Ú ,‰kqa ÏÎ‡»««À»«∆ƒ¿∆À¿»¿«À»¿≈»
.‰ÏB„‚ ‰kÒa elÙ‡Â ;BÁÏL ¯Á‡ CLnÈ ‡nL∆»ƒ»≈««À¿»«¬ƒ¿À»¿»

.ËÔÈ·nLÎe .‰kq‰ CB˙a ‡¯B˜ ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ≈¿«À»¿∆≈ƒ
‰kqÏ ıeÁ ÔÈ·È - ‡¯˜iL ‰na ˜c˜„Óe21È„k , ¿«¿≈«∆∆ƒ¿»»ƒ«À»¿≈

,‰ˆ¯ - Ïlt˙n‰ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«¿¿À∆∆»»«ƒ¿«≈»»
‰kqÏ ıeÁ B‡ ,‰kqa Ïlt˙Ó22. ƒ¿«≈«À»«À»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חוץ 21) ללמוד לו מותר - בעיון ללמוד רצה אם כלומר
בכוונה 22)לסוכה. להתפלל לו שנוח מקום באיזה כלומר

יתפלל. שם -

.ÈÈ˙ÓÈ‡Ó .˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL‚ e„¯È»¿¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»¿«»ƒ≈≈»«
eÏtÈ Ì‡L ,˙BtË ‰kq‰ CB˙Ï e„¯iMÓ ?˙BpÙÏ ¯zÓÀ»¿«ƒ∆≈¿¿«À»ƒ∆ƒƒ¿

ÏBt ÏL ÏÈL·z elÙ‡ ,ÏÒtÈ ÏÈL·z‰ CB˙Ï23‰È‰ . ¿««¿ƒƒ»≈¬ƒ«¿ƒ∆»»
Ùe B˙È·Ï ÒÎÂ ,ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ‰kqa ÏÎB‡e˜Ò ≈«À»¿»¿¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈»¿

B˙B‡ Ïk) ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰«¿»ƒ≈¿«¿ƒ«¬…«À»»
ÌÈÓL‚ e„¯ÈÂ ÔLÈ ‰È‰ .B˙„eÚÒ ¯Ó‚iL „Ú ,(‰ÏÈl‰««¿»«∆ƒ¿…¿»»»»≈¿»¿¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙe ˙Èa‰ CB˙Ï ÒÎÂ ,‰ÏÈla««¿»¿ƒ¿«¿««ƒ»¿«¿»ƒ≈
‡l‡ ,‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk ‰kqÏ ¯ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ«¿ƒƒ«¬…«À»»««¿»∆»

.¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL „Ú B˙È·a ÔLÈ»≈¿≈«∆«¬∆««»«

(23- זה בשיעור בקי שאינו ומי במהרה. מתקלקל שהוא
לדירתו  זו במידה יורדים היו שאם עד כך כל ירדו אם

הסוכה. מן פטור ויוצא, עוזבה היה הקבועה

.‡È¯ÈzÈ ‡Ï - ˙È¯ÁLa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒ¿«¬ƒ…«ƒ
B˙kÒ24ÔÓ ,Ô˙B‡ ‰pÙÓe ÂÈÏk ˙‡ ‡e‰ „È¯BÓ Ï·‡ ; À»¬»ƒ∆≈»¿«∆»ƒ

˙BpÙÏ ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰25da ˙ÁBt - «ƒ¿»¿»¿»≈»¿«≈»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡26ÌBi‰ ¯‡La „ÚÒÏ C¯ˆ‰ Ì‡Â . «¿»»««¿»»¿ƒÀ¿«ƒ¿…ƒ¿»«

.‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kqa ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -»ƒ∆¡…«À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»

היום 24) כל שהרי סוכתו, יסתור לא רבא, הושענא ביום
שם. לישב לאכול 25)חובתו אחר מקום לו אין כלומר

הסוכה. למקום פרט השמיני בשיעור 26)ביום סכך מוריד
השמיני. ביום סוכה מצוות שאין היכר, לעשות כדי זה

.·ÈC¯·Ó ,‰Ú·L Ïk ‰kqa ·LÈÏ ÒkiL ÔÓÊ Ïk27 »¿«∆ƒ»≈≈≈«À»»ƒ¿»¿»≈
·LiL Ì„˜28·LÈÏ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' : …∆∆≈≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈

‰kq‰ ÏÚ C¯·Ó ,ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈ ÈÏÈÏ·e .'‰kqa29 «À»¿≈≈»ƒ¿»≈««À»
ÔÓf‰ ÏÚ CkŒ¯Á‡Â30ÏÚ ˙BÎ¯a‰ Ïk ¯cÒÓe , ¿««»««¿«¿«≈»«¿»«

ÒBk‰31„ÓÚÓ Lc˜Ó ‡ˆÓ .32'‰kqa ·LÈÏ' C¯·Óe , «ƒ¿»¿«≈≈…∆¿»≈≈≈«À»
·LBÈÂ33‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÎÂ .ÔÓf‰ ÏÚ C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ¿≈¿««»¿»≈««¿»¿»∆»»ƒ¿«

Ïa „ÓÚÓ Lc˜Ï ,„¯ÙÒ Èa¯Â È˙Ba¯ÏL ÔBL‡¯ ÏÈ ««¿«»≈¿»«¿«≈≈…∆¿≈ƒ∆
.e¯‡aL BÓk ,˙Bkq‰ ‚Á««À¿∆≈«¿

אבל 27) לאלתר. לחזור שלא גמורה יציאה יצא אם ודווקא
לסוכה  דבר להביא או חבירו עם לדבר אלא יצא לא אם
עכשיו, כשנכנס לברך צריך ואין הסוכה מן יציאה זו אין

מקודם. בירך כבר היא 28)שהרי שהישיבה רבינו, דעת
מברך  המצוות ש"כל שישב, קודם מברך ולכן המצוה,
שעיקר  כאן כתב והראב"ד לעשייתן". (=לפני) עובר עליהן

בסוכה. האכילה היא לישב 29)המצוה ברכת כלומר
הזה.30)בסוכה. לזמן וכו' שהחיינו שמחזיק 31)ברכת

בידו. מלא המצוה.32)כוס התחלת שאז שיושב, לפני
יפסיק 33) ולא מיד, לישב צריך בסוכה לישב שמשבירך

שהחיינו. בברכת

.‚ÈÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓfa34- «¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒƒ
‡e‰L ,ÈÈÓM‰ ÌBi·e .ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰kqa ÔÈ·LBÈ¿ƒ«À»¿»»ƒ««¿ƒƒ∆
ÔÈ‡Â da ÔÈ·LBÈ ,˙¯ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈƒ∆¿ƒƒ¬∆∆¿ƒ»¿≈

'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó35,ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ÔÎÂ . ¿»¿ƒ≈≈«À»¿≈À¿¿«¿¿ƒ
ÔÈ·iÁ Ô‰L ÈtÓ ,'‰kqa ·LÈÏ' ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈¿»¿ƒ≈≈«À»ƒ¿≈∆≈«»ƒ

˜ÙqÓ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,˜ÙqÓ36. ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ»≈

שני 34) לנהוג ומחמירים החודש בקביעות מסופקים שאנו
טובים. הספק.35)ימים על מברכים אין לעולם כי

על 36) לברך יכולה אינה שאשה רבינו, מדברי משמע
מברכות  שנשים הראב"ד ודעת מצּווה. שאינה כיוון הסוכה

מצּוות. שאינן פי על אף

.„È‰pÙÓe ÂÈÏk „È¯BÓ - ÈÈÓM‰ ÌBia ÏÎ‡lÓ ¯Ób»«ƒ∆¡…««¿ƒƒƒ≈»¿«∆
ÂÈÏk ˙‡ „È¯B‰Ï ÌB˜Ó BÏ ÔÈ‡ .d˙B‡37‰˙È‰ Ì‡ : »≈»¿ƒ∆≈»ƒ»¿»

‰¯BÓ da ÒÈÎÓ - ‰pË˜38ÒÈÎÓ - ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ¿«»«¿ƒ»¿»¿ƒ»¿»¿»«¿ƒ
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ú˜e ˙B¯„˜ da39‡È‰L ¯ÈkÊ‰Ï È„k , »¿≈¿»¿«≈»∆¿≈¿«¿ƒ∆ƒ

,·BËŒÌBÈ ‡e‰L ÈtÓe ;d˙ÂˆÓ ‰¯Ó‚ ¯·kLÂ ‰ÏeÒÙ¿»¿∆¿»ƒ¿¿»ƒ¿»»ƒ¿≈∆
.dÏÒÙÏe da ˙BÁÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿»¿»¿»

אינו 37) מהתקרה ולפחות בתשיעי, גם בה לאכול ורוצה
טוב. יום שהוא כיוון - שידליקה.38)יכול מבלי

היכר.39) ויש החג, בזמן כן עושה היה שלא

.ÂË- „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa ,‰kÒ ‰OÚ ‡lL ÈÓƒ∆…»»À»≈¿≈≈¿≈ƒ
ÈÚÈ·L ÌBÈ ÛBÒa elÙ‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰kÒ ‰OBÚ∆À»¿À∆≈¬ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈ¯eÒ‡ ‰kÒ ÈˆÚ .‰Ú·L Ïk d˙ÂˆnL ,‰kÒ ‰OBÚ∆À»∆ƒ¿»»»ƒ¿»¬≈À»¬ƒ
.CÎÒ ÈˆÚ ÔÈa ,˙BÙ„ ÈˆÚ ÔÈa - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙ÓL Ïk»¿…«¿≈∆»≈¬≈¿»≈¬≈¿»
ÈtÓ ,ÌÈÓi‰ ˙BÓL Ïk ¯Á‡ ¯·„Ï Ô‰Ó ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡≈≈ƒ≈∆¿»»«≈»¿««»ƒƒ¿≈
ŒÔÈa „Ú ‰ˆ˜Ó ‰kq‰ Blk ÈÚÈ·M‰ ÌBiL∆«¿ƒƒÀ«À»À¿»«≈

˙BLÓM‰40ÏL ˙BLÓM‰ŒÔÈ·Ï ˙ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ; «¿»¿ƒ¿À¿»¿≈«¿»∆
.ÌBi‰ ÏÎÏ ˙ˆ˜‰ ,ÈÈÓL¿ƒƒÀ¿»¿»«

זקוק 40) אינו בשחרית בו שיצא כיוון באתרוג, כן שאין מה
יותר. לו

.ÊË,d˙B‡Ï È„k ‰kqa ÔÈÏBzL ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÔÎÂ¿≈√»ƒ«¿ƒ∆ƒ«À»¿≈¿»»
Ô‰ÈÏÚ ‰˙‰ Ì‡Â .‰BÓL Ïk Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï ¯eÒ‡»¿ƒ¿«≈≈∆»¿»¿ƒƒ¿»¬≈∆
ŒÔÈa Ïk Ô‰Ó Ï„B· ÈÈ‡ :¯Ó‡Â Ô‡ÏzL ‰ÚLa¿»»∆¿»»¿»«≈ƒ≈≈∆»≈

!˙BLÓM‰41˙Ú ÏÎa Ô‰Ó ˜tzÒÓ ‰Ê È¯‰ - «¿»¬≈∆ƒ¿«≈≈∆¿»≈
Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡ÏÂ ,Ì˙B‡ ‰ˆ˜‰ ‡Ï È¯‰L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆¬≈…ƒ¿»»¿…»»¬≈∆

.d˙BÓk e·LÁ ‡ÏÂ ,‰kq‰ ˙M„¿̃À««À»¿…∆¿¿¿»

עליהם 41) חלה שלא שכיוון סוכות, של ראשון טוב יום של
כך. אחר עליהם חלה אינה שוב יוםֿטוב, מתחילת קדושה

-mipnfxtq
zFkldalEl ¦§¨

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וביאור 1) הן. מה מכשיריו, וכל לולב עניני בו נתבארו

ועניין  להם. הדומין אחרים למינין מקצתן שבין ההבדל
מן  ניטלים זמן זה ובאי ושיעורן, ומדתן ומניינן נטילתן
התורה  מן נטילתן מקום הגבלת וכן ומדבריהם. התורה
הפרק  ונסתיים וענינה. שביעי ביום ערבה ודין ומדבריהם.
שהוקצו  מפני אלו ממינין ליהנות שאסור מה בביאור

החג. ימי שבעת כל למצוותם
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.‡‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÌÈ¯Óz ˙BÙk2˙Bi¯Á Ô‰3ÏL «¿»ƒ»¬«»≈¬À∆
Ô‡ÎÏ Ô‰lL ÔÈÏÚ‰ e„¯t˙iL Ì„˜ ,eÁÓˆiLk ,Ï˜c∆∆¿∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ∆»∆¿»

Ô‡ÎÏe4‡¯˜p‰ ‡e‰Â ;ËÈ·¯L BÓk ‰È‰iLk ‡l‡ , ¿»∆»¿∆ƒ¿∆¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
·ÏeÏ5. »

מ.2) כג, לו 4)ענפים.3)ויקרא "אמר א: לב, סוכה
לענף  הכוונה, (אולי הרותא? אימא - אשי לרב רבינא
בעינא  - רש"י) עיין לכאן, וזה לכאן זה פנו ועליו שנתקשה,
אפשרות  שתהיה ּכפּות, כמו ּכּפות (דרשו וליכא" ַָכפות
ולהכפת). להאגד יכול אינו וזה ולאגדו, אותו לכפות

(5- תמרים" כפות הדר, עץ "פרי שם: אונקלוס תרגם כן
ולולבין". "אתרוגין

.·‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ¯„‰ ıÚ È¯t6‚B¯˙‡ ‡e‰7ÛÚÂ . ¿ƒ≈»»»»«»∆¿«¬«
‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ˙·Ú ıÚ8ÔÈÙBÁ ÂÈÏÚL ,Ò„‰‰ ‡e‰ ≈»…»»«»«¬«∆»»ƒ

BˆÚ ˙‡9Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÔÈÏÚ ‰LÏL eÈ‰iL ÔB‚k ; ∆≈¿∆ƒ¿¿»»ƒ»≈«≈
ÏBÚ·‚a10‰Ê ,‰ÂLa ÔÈÏÚ‰ ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .„Á‡ ¿ƒ¿∆»¬»ƒ»¿≈∆»ƒ¿»∆∆

‰Ê ÔÈ‡ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÈLÈÏM‰ ‰ÏÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿∆»∆«¿ƒƒ¿«¿»≈∆≈∆
‰ËBL Ò„‰ ‡¯˜ Ï·‡ ,˙·Ú11. »…¬»ƒ¿»¬«∆

שם.6) קיבלו 7)ויקרא, וכך הנ"ל, אונקלוס כתרגום
- הדר" עץ "פרי שם: שנאמר ממה זאת ולמדו חז"ל.
וכן  לה.). (סוכה האתרוג והוא לעץ, בטעמו שוה שהפרי

עתה עד נון] [בן מיהושע ספק בלא היו ˘‰‡˙¯Â‚"ראינו
לפירוש  בהקדמתו (רבינו שנה" בכל הלולב עם לוקחים

ה"ד). להלן וראה זרעים. סדר והיינו 9)שם.8)המשנה,
(רש"י  זה על זה מורכבים שהם שרשרת מעשה - עבות

ההדס.10)שם). בדי משלושת ובד בד בכל לומר, רוצה
סי' (באו"ח וה'טור' כד) כלל (בתשובות, הרא"ש נקטו וכן
לד. והערה ה"ה פ"ח להלן ועיין הרמב"ם. בדעת תרמו)
רובו" או ההדס שיעור כל כן להיות ש"צריך הראב"ד ודעת

וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ונקרא 11)(וראה ב. לב, סוכה
כשוטה. משובשים אלא כסדר, עליו שאין מפני שוטה הדס
הדס), של (=שוט דאסא שוטתא מלשון שהוא אומרים, ויש
מרובה  נעשה וזה התפשטות, בלא ביושר עומד כשר שהדס
שוטה  קוראו הענפים ריבוי שם ועל עצים, כעין בענפים

שם). ('מאירי'

.‚‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ÏÁ È·¯Ú12Ï„b‰ ¯·c Ïk ÔÈ‡ , «¿≈««»¬«»≈»»»»«»≈
ÏÁ È·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ Úe„È ÔÈÓ ‡l‡ ,ÏÁp‰ ÏÚ13: ««««∆»ƒ»««ƒ¿»«¿≈««

ÏÁpk CeLÓ BlL ‰ÏÚ14˜ÏÁ ÂÈÙe ,15BlL ‰˜Â , »∆∆»«««ƒ»»¿»∆∆
‰·¯Ú ‡¯˜p‰ ‡e‰ e‰ÊÂ ,Ì„‡16ÏÚ Ï„b ‰Ê ÔÈÓ ·¯Â . »…¿∆«ƒ¿»¬»»¿…ƒ∆»≈«

'ÏÁ È·¯Ú' ¯Ó‡ CÎÏ ,ÌÈÏÁp‰17Ï„‚ ‰È‰ elÙ‡Â . «¿»ƒ¿»∆¡««¿≈»««¬ƒ»»»≈
.¯Lk ,ÌÈ¯‰· B‡ ¯a„na«ƒ¿»∆»ƒ»≈

שם.12) בברייתא.13)ויקרא, ב לג, ולא 14)סוכה
(שם). פגימות 15)עגול עשוי אינו חודו לומר, רוצה

א.16)פגימות. לד, בסוכה 17)שם שלישית ברייתא
ת"ל  מנין? הרים ושל בעל של נחל, ערבי אלא לי "אין שם:
(פ"ג  והרא"ש רש"י). - רבים (=מלשון מכלֿמקום" ערבי,
נחל". ערבי נקרא "לכך רבינו בלשון הביא יג) סי' דסוכה
ערבי  "ת"ר שם: בסוכה הראשונה לברייתא הכוונה ולפי"ז
ואין  הנחל. על הגדל ממין כלומר, הנחל", על הגדילין נחל,

השלישית  הברייתא כדעת הלשון מריבוי זאת להוציא צורך
בכסףֿמשנה). (וראה

.„BlL ‰ÏÚL ‡l‡ ,‰·¯ÚÏ ‰ÓBc ¯Á‡ ÔÈÓ LÈÂ¿≈ƒ«≈∆«¬»»∆»∆»∆∆
¯qÓÏ ‰ÓBc ÂÈÙe ,Ï‚Ú18e‰ÊÂ ;Ì„‡ BÈ‡ BlL ‰˜Â , »…ƒ∆¿«»¿»∆∆≈»…¿∆

‰ÏeÒt ‡È‰Â ,‰ÙˆÙˆ ‡¯˜p‰19,‰·¯Ú ÔÈÓ ÌL LÈÂ . «ƒ¿»«¿»»¿ƒ¿»¿≈≈ƒ¬»»
LÈ ‡l‡ ,¯qÓk BÈ‡Â ,˜ÏÁ dlL ‰ÏÚ‰ Èt ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆∆»»»¿≈¿«»∆»∆
‰ÊÂ ,ÔË˜ ÏbÓ Èt BÓk ,„‡Ó „Ú ÌÈpË˜ ÌÈÓÏz Ba¿»ƒ¿«ƒ«¿…¿ƒ«»»»¿∆

¯Lk20‰LnÓ ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . »≈¿»«¿»ƒ«≈ƒƒ«¿»ƒ∆
eL¯t˙ ,ea¯21. «≈ƒ¿»¿

גדולות.18) א.19)שפגימותיה לד, סוכה
(שם).20) גילא" "חילפי נקרא והיה קטנות, שפגימותיו
ו.21) הערה למעלה ראה

.‰‰Ê ÔÈ·kÚÓe ,Ô‰ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒƒ≈ƒ¿»««≈¿«¿ƒ∆
‰Ê ˙‡22·ÏeÏ ˙ÂˆÓ ÌÈ‡¯˜ ÔlÎÂ ,23ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡Â . ∆∆¿À»ƒ¿»ƒƒ¿«»¿≈¬ƒ

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó24„Á‡ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ≈∆¿≈ƒƒ¬≈∆¿ƒ…ƒ¿»∆»
Ô‰ÓBÏ ‰ÓBc‰ ¯Á‡ ÔÈÓ ÂÈzÁz ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -25. ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒ«≈«∆

ב.22) לד, סוכה וברייתא א. כז, מנחות הואיל 23)משנה,
להלן  וראה לז:). (סוכה שמו על נקראו מכולם, גבוה והוא

כח. והערה ו המינים 24)הלכה על נוסף אחר מין
א). לא, דף בסוכה (ברייתא ב:25)שהוזכרו שם, סוכה

דבר  ולא רימון ולא פריש לא יביא לא אתרוג, מצא "לא
אחר".

.Â‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ „‚‡Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ«À¿»∆¡…»«¬««¬»»
˙Á‡ ‰c‚‡ ÔzLÏL ˙BOÚÏÂ26ÌÏËB ‡e‰LÎe . ¿«¬¿»¿»¬À»∆»¿∆¿»

‰lÁz C¯·Ó ,Ô‰a ˙‡ˆÏ27'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ'28, »≈»∆¿»≈¿ƒ»«¿ƒ«»
BÏ ÔÈÎeÓÒ ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰29‰c‚‡‰ ÏËB CkŒ¯Á‡Â . ƒ¿À»¿ƒ¿««»≈»¬À»

BÈÓÈa ˙‡f‰30C¯c ÔÏËBÂ .BÏ‡ÓOa ‚B¯˙‡Â , «…ƒƒ¿∆¿ƒ¿…¿¿»∆∆
Ô‰ÈL‡¯Â ,ı¯‡Ï ‰hÓÏ Ô‰È¯wÚ eÈ‰iL ,Ô˙ÏÈ„b¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ»≈∆¿«»»»∆¿»≈∆

¯ÈÂ‡Ï ‰ÏÚÓÏ31- „Á‡ „Á‡ ÔÏËe ,Ô„‚‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿»»¬ƒ¿ƒ…¬»»¿»»∆»∆»
‡ˆÈ32·‡ .BÏˆ‡ ÔÈÈeˆÓ ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL ‡e‰Â ;Ì‡ Ï »»¿∆ƒ¿«¿«¿»¿ƒ∆¿¬»ƒ

- „Á‡ ÔÈÓ ¯ÒÁL B‡ ,„Á‡ ÔÈÓ ‡l‡ BÏ ‰È‰ ‡Ï…»»∆»ƒ∆»∆»≈ƒ∆»
¯‡M‰ ‡ˆÓiL „Ú ÏhÈ ‡Ï33. …ƒ…«∆ƒ¿»«¿»

מצוה 26) "לולב שאמרו: יא:), (סוכה יהודה דרבי כרבנן
- ואנוהו" אלי "זה ב) טו, (שמות שנאמר משום לאגדו,
זו. במצוה הוא נוי זה, ואגד במצוות. לפניו התנאה

לעשייתן 27) עובר עליהן מברך המצוות שכל שנוטלן. לפני
רבינו). בדעת תרנא סי' או"ח ה'טור' פירש ולא 28)(כן

כאן רבינו כוונת ואין המינים, יתר נטילת על ÁÒÂÏמברך
שאם  הט"ו ברכות מהל' בפי"א כתב כבר שהרי הברכה,
אחר  מברך ואם לולב". "ליטול אומר: שיטול, קודם מברך
שמברך  המדובר וכאן לולב". נטילת "על אומר: הנטילה,
(כסףֿ לולב" "ליטול לומר: צריך כן ואם שנוטל, לפני

גבוה 29)משנה). שהוא לפי לו טפלים כולם כלומר,
אינם  שאם אומרים ויש מנוח'. 'רבינו – לז:) (סוכה מכולן
אחר  בזה בהם שיצא אלא הלולב את אגד "שלא לו סמוכים
שם). ('מאירי' עצמו" בפני ואחד אחד כל על מברך זה,
שרק  מט), הערה שם (ראה ה"ח להלן רבינו מדברי [ונראה
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אבל  טפח. מהם יוצא לולב של שדרו שיהיה צריך אגדן אם
הלולב]. מן גבוה אחר מין להיות יכול אגדן, לא אם

החשובה 30) ימין ביד נוטלה - מצוות שלש בה שיש לפי
לז:). ירמיה 31)(סוכה א"ר חזקיה "אמר ב: מה, בסוכה

אלא  בהן יוצא אדם אין כולן המצוות כל  רשב"י, משום
דרך  שעומדים - עומדים" שטים "עצי שנאמר גדילתן, דרך

יא:):32)גדילתם". (סוכה שאמרו יהודה, דרבי כרבנן
כשר". - אגדו לא ואם לאגדו, מצוה במנחות 33)"לולב

מעכבים  מינים "ארבעה במשנה שם ששנו מה על א. כז,
לו, שאין אלא שנו לא רבא, בר חנן רב "אמר - זה" את זה
רש"י). - כאחד אגדן לא (אפילו מעכבין" אין - לו יש אבל
וחד  חד כל דנטל "ואע"ג דסוכה): (פ"ג הרי"ף כתב וכן
אגד" צריך אין לולב דקיימאֿלן חובתו, ידי נפיק  לחודיה,
מפני  חובתו, ידי יצא לבדו, ואחד אחד כל שלקח (=אע"פ

אגד"). צריך אינו "לולב היא: שהלכה

.Ê?Ô‰Ó ÏËB ‰nk34„Á‡ ·ÏeÏ35„Á‡ ‚B¯˙‡Â ,36, «»≈≈∆»∆»¿∆¿∆»
‰·¯Ú Èca ÈLe37Ò„‰ Èca ‰LÏLe ,38‰ˆ¯ Ì‡Â . ¿≈«≈¬»»¿»«≈¬«¿ƒ»»
Ò„‰a ÛÈÒB‰Ï39,ÛÈÒBÓ - ‰ÏB„‚ ‰c‚‡ ‰È‰zL È„k ¿ƒ«¬«¿≈∆ƒ¿∆¬À»¿»ƒ

‡e‰ ‰ÂˆÓ ÈÈBÂ40ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ,ÔÈÈn‰ ¯‡L Ï·‡ . ¿≈ƒ¿»¬»¿»«ƒƒ≈ƒƒ
Ô‰Ó ÔÈÚ¯Bb ÔÈ‡Â ÌÈÓ ÏÚ41- Ú¯‚ B‡ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . «ƒ¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿ƒƒ»«

(ÏÒt ‡Ï :Ï"ˆ) ÏeÒt42. »…»«

ב.34) לד, סוכה תמרים"35)משנה, "כפת שכתוב מפני
(שם  אחד שלולב מכאן - "כפות" כתוב ולא וא"ו), (בלי

ולא 36)וברש"י). אחד משמע - הדר" עץ "פרי שכתוב
וברש"י). (שם לשון 37)שנים - נחל" "ערבי שכתוב

יד). סי' שם (רא"ש שנים - רבים ומיעוט רבים,
תיבות"38) בשלש עבות עץ ענף - הטעם: בגמרא "פירשו

ברש"י). והוא ליתא, בגמרא ולפנינו שם, ('מאירי'
הביא 39) וכן "ובערבה". נוסף קושטא, ודפוס רומי בדפוס

בפרק  הר"ן הביא וכן רבינו, בספרי כן שהגיהו מנוח' 'רבינו
רבינו  בשם בכסףֿמשנה (וראה רבינו בלשון הגזול לולב
רבינו  כתב וכן כלפנינו. הנוסחא כתביֿיד בכמה אבל ירוחם).
שהתירו  בגמרא שמצאנו בהדס, אלא הותר שלא בתשובה,
אמר  והוא אחד, בבד שדי כר"ע, הלכה "שהרי בו להוסיף
בשלשה" שאומר טרפון כרבי להו לידרוש לד:) (סוכה

להלן. עוד וראה כסףֿמשנה). ועיין שם, שכל 40)('מאירי'
ולא  הי"א) (להלן חציצה משום לא בו אין לנוי, שבא דבר
בהדס, זה וכל תקלה). ח"א רשב"א (שו"ת תוסיף בל משום
(רשב"א  נוי שום אין - וערבה ואתרוג לולב בתוספת אבל

"להוסיף 41)שם). למעלה שלפנינו כנוסחא מוכח [מכאן
הנוסחא  לפי בערבה. גם המדובר וכאן בערבה, ולא בהדס"
בערבה, גם שם מדובר למעלה, קושטא ודפוס רומי בדפוס
שייך  מה כן אם ובלולב, באתרוג אלא המדובר אין וכאן

אחד]. אלא אינם הלא גורעים" "אין רבינו 42)בהם
חזר  שרבינו הביא קיג) סי' אברהם רבי (תשובת אברהם
וכן  פסל". לא גרע, או הוסיף "ואם כך: בידו הספר ותיקן

אחר. ממין הוסיף אם אלא לפסול שאין הראב"ד דעת

.Á˙BÁt ÔÈ‡ - ·ÏeÏ ?Ì‰Ó ÔÈÓ Ïk C¯‡ ¯eÚL ‰nk«»ƒ…∆»ƒ≈∆»≈»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó43‡e‰LŒÏk C¯‡ ‰È‰ Ì‡Â ;44- ≈«¿»»¿»ƒ¿ƒ»»»…»∆

¯Lk45B˙¯„MÓ - B˙„È„Óe .46L‡¯Ó ‡Ï ,„·Ïa »≈¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ¿»…≈…
‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ‰·¯ÚÂ Ò„‰Â .ÌÈÏÚ‰∆»ƒ«¬««¬»»≈»ƒ¿»

ÌÈÁÙË47Ô‰LŒÏk ÔÈk¯‡ eÈ‰ Ì‡Â ;48.ÌÈ¯Lk - ¿»ƒ¿ƒ»¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ
- ÔÈÁÏ ÔÈÏÚ ‰LÏL ‡l‡ „·e „a ÏÎa ÔÈ‡ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿»««∆»¿»»ƒ«ƒ

„a‰ L‡¯a eÈ‰iL ‡e‰Â ;ÌÈ¯Lk49·Ïel‰ „‚‡ Ì‡Â . ¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿…«»¿ƒ»««»
Ò„‰‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ·ÏeÏ ÏL B¯„L ‰È‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿∆»≈ƒ«¬«

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ‰·¯ÚÂ50Â .˙BÁt ÔÈ‡ - ‚B¯˙‡ ¯eÚL «¬»»∆«≈¿ƒ∆¿≈»
‰ˆÈakÓ51‡e‰LŒÏk ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡Â .52.¯Lk - ƒ«≈»¿ƒ»»»»∆»≈

ב.43) לב, טפחים.44)סוכה מארבעה למעלה
שיעור 45) לו ואין למטה שיעור לו יש לולב א. מב, מנחות

שם).46)למעלה. (סוכה, הענפים מתפרדים שממנו הקנה
שם.47) נלמד 48)סוכה, וזה המפורש. מהשיעור למעלה

שיעור  לו שאין מד) הערה (למעלה בלולב שנאמר ממה
מנוח'). ו'רבינו צו עמ' ח"א גיאת בן יצחק (רבינו למעלה

בו 49) ונשארו ההדס) (של עליו רוב "יבשו א: לג, סוכה
ורש"י) ר"ח ועיין הרמב"ם. לפי (כצ"ל לחיין עלין שלשה
רבינו  וסובר ואחד". אחד כל ובראש חסדא, רב אמר כשר.
רק  שלא להורות כאן רבינו זאת [והביא לערבה. שהואֿהדין
כשרים, הם - לחים עלים ומלאים ארוכים שהם באופן
אלא  שאינו, כמי למעלה המיותר את רואים לומר שאפשר
שאינו  כמי העליון שאם כן, לומר שאיֿאפשר באופן אפילו
וראה  כשרים, הם אףֿעלֿפיֿכן – לחים עלין שלשה כאן אין

שם]. ובכסףֿמשנה לד, והערה ה"ה פ"ח [נראה,50)להלן
כו' יוצא לולב של שדרו שיהיה צריך אין - אגדו לא שאם
לז:) (סוכה בגמרא נראה וכן כח). הערה למעלה (וראה
האתרוג  את (ונגביה ולבריך" לאתרוג "ולגבהיה שהקשו:
מהדס  הקשו ולא אתרוג)? מצות על ונברך הלולב, מן יותר
אלא  אתו, אגודים שהם מפני - אותם שיגביהו וערבה,

אתו]. אגוד שאינו - כרבי 51)מהאתרוג ב. לד, סוכה
לבית 52)יהודה. שבא עקיבא כרבי מביצה, למעלה

לו:). (סוכה כתפו על ואתרוגו הכנסת

.ËdÈa‚iMÓ53Ô‰Èa‚‰L ÔÈa - el‡ ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ƒ∆«¿ƒ««¿»»ƒƒ≈≈∆ƒ¿ƒ»
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa ,˙Á‡k54Ï‡ÓOa ÔÈa ,ÔÈÓÈa ÔÈa , ¿««≈»∆««∆≈¿»ƒ≈ƒ¿…

‡ˆÈ -55Ô˙ÏÈ„b C¯c Ô‰Èa‚iL ,‡e‰Â .56‡lL Ï·‡ ; »»¿∆«¿ƒ≈∆∆¿ƒ»»¬»∆…
dÈa‚iL - d˙ÎÏ‰k ‰ÂˆÓe .‡ˆÈ ‡Ï - Ô˙ÏÈ„b C¯c∆∆¿ƒ»»…»»ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«¿ƒ«
,Ï‡ÓOa ‚B¯˙‡Â ,ÔÈÓÈa ÔÈÈÓ ‰LÏL ÏL ‰c‚‡¬À»∆¿»ƒƒ¿»ƒ¿∆¿ƒ¿…

„È¯BÈÂ ‰ÏÚÈÂ ‡È·ÈÂ CÈÏBÈÂ57LÏL ·Ïel‰ ÚÚÈÂ ¿ƒ¿»ƒ¿«¬∆¿ƒƒ«¬≈««»»
Áe¯Â Áe¯ ÏÎa ÌÈÓÚt58. ¿»ƒ¿»«»«

א.53) מב, ו.54)שם הלכה שאמרו:55)למעלה ומה
אלא  זה אין לא:) (שם בשמאל ואתרוג בימין לולב
לא  הפכו שאמרו: שמה מב.) (שם ר"ח דעת אבל לכתחילה.
בימין. ואתרוג בשמאל לולב נטל אם היינו יצא,

ו.56) הלכה למעלה ב.57)נתבאר לז, מקור 58)סוכה
ה"י. פ"ג סוכה ב'ירושלמי' הדברים

.È,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe CÈÏBÓ ?„ˆÈk≈«ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ
ÔÎÂ ,ÌÈÓÚt LÏL ·Ïel‰ L‡¯ ÚÚÓe ‡È·Óe≈ƒ¿«¬≈«…«»»¿»ƒ¿≈
˙‡È¯˜ ˙ÚLa ?‡È·Óe CÈÏBÓ ÔÎÈ‰Â .‰„È¯ÈÂ ‰iÏÚa«¬ƒ»ƒƒ»¿≈»ƒ≈ƒƒ¿«¿ƒ«

lÁz '·BË Èk '‰Ï e„B‰'a - Ïl‰‰‡p‡'·e ,ÛBÒÂ ‰ ««≈¿«ƒ¿ƒ»»¿»»
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'‡p ‰ÚÈLB‰ '‰59,·ÏeÏ ˙ÏÈËÏ ¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ . ƒ»»¿»«»≈ƒ¿ƒ«»
‰ÏÈla ÏËB BÈ‡Â60. ¿≈≈«»¿»

טז,59) הימיםֿא (דברי שנאמר משום ב. לז, סוכה משנה,
לה' "הודו לו וסמוך וגו'", יער עצי כל ירננו "אז לגֿלה):
בהודו). ד"ה שם ('תוספות' הושיענו" ואמרו וגו' טוב כי

הראשון",60) ביום לכם "ולקחתם שנאמר: ב. כ, מגילה
בלילה. ולא ביום

.‡ÈÔBÓÈb BÊ ‰c‚‡Ï ‰OÚ61·‰Ê ÏLÂ ÛÒk ÏL62, »»«¬À»ƒ∆∆∆¿∆»»
È„ÈŒÏÚ ‰ÁÈ˜Ï .‡ˆÈ - dÏËe ÔÈ„Ò ‰ÈÏÚ C¯kL B‡∆»«»∆»»ƒ¿»»»»¿ƒ»«¿≈

‰ÁÈ˜Ï dÓL ,¯Á‡ ¯·c63„B·k C¯c ‰È‰iL ‡e‰Â . »»«≈¿»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆∆∆»
Ï·‡ .ıˆBÁ BÈ‡ B˙B‡Ï ‡e‰L ÏkL ,¯ec‰ C¯„Â¿∆∆ƒ∆»∆¿»≈≈¬»
dÏËe ‰¯„˜· B‡ ıÈˆÚa el‡‰ ÔÈÈn‰ ˙‡ Ô˙ Ì‡ƒ»«∆«ƒƒ»≈¿»ƒƒ¿≈»¿»»

B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï -64. …»»¿≈»

גמן).61) ערך ('ערוך' חוס כלומר גמי, כאנשי 62)מלשון
זהב  של בגימוניות לולביהם את אוגדים שהיו ירושלים
להלן  עוד וראה מאיר), דרבי אליבא במשנה, לו: (סוכה

סה. והערה יב כרבא.63)הלכה א. לז, מב,64)שם שם
א.

.·ÈÔÈa ÏÈc·‰Â ,‰·¯Ú‰Â Ò„‰‰ ÌÚ ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡»«∆«»ƒ«¬«¿»¬»»¿ƒ¿ƒ≈
‰Ê È¯‰ - d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÈÏËÓa Ò„‰‰ ÔÈ·e ·Ïel‰«»≈«¬«¿«¿ƒ¿«≈»¬≈∆
ÔÈnL ,ıˆBÁ BÈ‡ - Ò„‰ ÈÏÚa Ô‰ÈÈa ÏÈc·‰ .ıˆBÁ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«¬≈¬«≈≈∆ƒ

ıˆBÁ BÈ‡ BÈÓa65ËeÁa ·Ïel‰ ˙‡ „‚‡Ï BÏ LÈÂ . ¿ƒ≈≈¿∆∆¡…∆«»¿
B˙„È‚‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆ¯iL ÔÈÓ ÏÎ·e ,‰ÁÈLÓ· B‡ƒ¿ƒ»¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿≈¬ƒ»

·kÚÓ66. ¿«≈

ב.65) לז, במשנה,66)שם לו: בסוכה מאיר כרבי
לפי  תוסיף", "בל כאן ואין במינו, שלא הלולב את שאוגדים
אנשי  של טעמם וזהו בגמרא). (שם מעכב אינו שהאגד
וכיון  זהב. של בגימוניות לולביהם אוגדים שהיו ירושלים
שכל  חוצץ, זה אין יא:) (סוכה לנוי הוא האגד ענין שכל

חוצץ. אינו - לנאותו שהוא

.‚È,„·Ïa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈa ÏËp‰Ï ·ÏeÏ ˙ÂˆÓƒ¿«»¿ƒ»≈¿ƒ∆«ƒ¿»
ÌB˜Ó ÏÎa67ÓÊ ÏÎ·eÔ68˙aLa elÙ‡Â ,69:¯Ó‡pL ; ¿»»¿»¿««¬ƒ¿«»∆∆¡«

Bc·Ï Lc˜n·e .'ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe'¿«¿∆»∆«»ƒ«ƒ¿»¿«
,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈÏËB¿ƒ¿»»ƒƒ¿«¿≈∆»
ÌBÈ ÏÁ .'B‚Â ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆¿»
˙aLa Ïh BÈ‡ - ‚Á‰ ÈÓÈ CB˙a ˙BÈ‰Ï ˙aM‰70, ««»ƒ¿¿¿≈∆»≈ƒ»¿«»

,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ B„Èa epÎÈÏBÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ∆¿»«¿««ƒ¿»«ƒ
¯ÙBLa e¯ÊbL BÓk71. ¿∆»¿¿»

המקדש.67) לבית חוץ שבית 68)אפילו בזמן בין
קיים. המקדש בית שאין בזמן ובין קיים, המקדש

יד.69) הלכה להלן המקדש 70)יבואר בבית אפילו
ה"ו.71)(מגידֿמשנה). שופר מהל' פ"ב

.„È?ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa BÊ ‰¯Ê‚ e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ¿»»…»¿¿≈»¿»ƒ
.ÔÈÏe·‚a elÙ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ«»«¬ƒƒ¿ƒ
¯‡LaL ;‰ÂL ÌÈÓi‰ ¯‡L ÔÈ„Â BÈc ÔÈ‡L ,‡ˆÓƒ¿»∆≈ƒ¿ƒ¿»«»ƒ»∆∆ƒ¿»
Lc˜na ‡l‡ ,·ÏeÏ ÏhÏ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡ ‚Á‰ ÈÓÈ72. ¿≈∆»≈»»«»ƒ…»∆»«ƒ¿»

מן 72) מצוותו הוא שגם השנה, בראש ושופר א. מג, סוכה
עליו  גזרו זאת ובכל בגבולין, ובין במקדש בין התורה
התקיעות  בשעת עוד ידעו לא הרוב שעלֿפי מפני - בשבת

שם). סוכה ור"ן ('תוספות' החודש נתקדש אם

.ÂËÏh ·ÏeÏ ‰È‰iL ,eÈ˜˙‰ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk ÌB˜Ó ÏÎa73ÏÎÂ . ¿»»»ƒ¿«¿≈∆»≈∆«ƒ¿»¿»

eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡' ÂÈÏÚ C¯·Ó ÌBÈÂ ÌBÈ»¿»≈»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»
È¯·cÓ ‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ,'·ÏeÏ ˙ÏÈË ÏÚ«¿ƒ«»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ74Ôa¯ ÔÈ˜˙‰L ˙Bwz‰ Ïk ÌÚ ,BÊ ‰w˙Â . ¿ƒ¿«»»ƒ»««»∆ƒ¿ƒ«»
‰aiLk - Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓ È‡kÊ Ôa ÔÁBÈ»»∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿∆ƒ»∆

.ÔLÈÏ ÌÈ¯·c‰ e¯ÊÁÈ ,Lc˜n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»««¿«¿»ƒ¿»¿»

שכתוב 73) למקרא זאת והסמיכו א. מא, סוכה משנה,
נאום  ארפאך וממכותיך לך ארוכה אעלה "כי יז) ל, (ירמיה
אין  דורש - לה" אין דורש היא, ציון לך קראו נדחה כי ה',
שם  (סוכה זכר לה שיעשו דרישה, צריכה שהיא מכלל לה,

אשר 74)בגמרא) הדבר מן תסור "לא - ציונו? והיכן
כג.) (שבת – יא) יז, (דברים ושמאל" ימין לך יגידו

.ÊËÌBia Ïh ·ÏeÏ ‰È‰ ,Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙ÈaL ÔÓÊaƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»»»»ƒ»«
,˙BÓB˜n‰ ¯‡La ÔÎÂ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÔBL‡¯‰»ƒ∆»ƒ¿¿«»¿≈ƒ¿»«¿
.Ï‡¯OÈŒı¯‡a ‚Á‰ ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÌBiL È‡cÂa eÚ„iL∆»¿¿««∆∆∆»¿∆∆ƒ¿»≈
˙eÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ Ï·‡¬»«¿»¿ƒ∆…»¿ƒƒ¿ƒ

.˜ÙqÓ ·Ïel‰ ÔÈÏËB eÈ‰ ‡Ï ,L„ÁŒL‡…̄…∆…»¿ƒ«»ƒ»≈

.ÊÈ‡ Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁMÓe˙‡ ÏhÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò ƒ∆»«≈«ƒ¿»»¿¬»ƒƒ…∆
Ï‡¯OÈŒı¯‡ Èa elÙ‡Â ,ÔBL‡¯‰ ÌBia ˙aLa ·Ïel‰«»¿«»«»ƒ«¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈
,ÌÈ˜BÁ¯‰ ÔÈÏe·b‰ Èa ÈtÓ ,L„Á‰ ˙‡ eLcwL∆ƒ¿∆«…∆ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»¿ƒ
ÔÈÂL Ïk‰ eÈ‰iL È„k ,L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ¿ƒ««…∆¿≈∆ƒ¿«…»ƒ
ÔÈ‡ el‡Â ˙aLa ÔÈÏËB el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·„a¿»»∆¿…ƒ¿≈¿ƒ¿«»¿≈≈
„Á‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔBL‡¯ ÌBÈ ·eiÁÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÏËB¿ƒƒ¿ƒƒ¿»»∆»

Ba ˙BÏz‰Ï Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡Â ,‡e‰75. ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»

הלולב 75) נוטלים הקרובים היו קיים, המקדש שבית שבזמן
היה  לא ואףֿעלֿפיֿכן נוטלים, אינם והרחוקים במקדש, כמו
נראה  קיים המקדש בית כשאין אבל תורות, כשתי נראה

(לחםֿמשנה). תורות כשתי הדבר

.ÁÈÔBaLÁ‰ ÈtŒÏÚ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰f‰ ÔÓf·e76, «¿««∆∆«…ƒ«ƒ«∆¿
˙aLa ·ÏeÏ ÏËpÈ ‡lL ,‰È‰L ˙BÓk ¯·c‰ ¯‡Lƒ¿»«»»¿∆»»∆…ƒ»≈»¿«»
ÌBÈa elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡ÏÂ ÔÈÏe·‚· ‡Ï ,ÏÏk¿»…ƒ¿ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»≈«¬ƒ¿
.L„Á‰ ˙ÚÈ·˜a ÌÈÚ„BÈ Ïk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÔBL‡ƒ̄¿««ƒ∆«…¿ƒƒ¿ƒ««…∆

e¯‡a ¯·Îe77- ˙aLa ·Ïel‰ ˙ÏÈËa ¯eq‡‰ ¯wÚL , ¿»≈«¿∆ƒ«»ƒƒ¿ƒ««»¿«»
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»«¬ƒ∆«¿««ƒ¿»«ƒ

ימים,76) שני עושים ואףֿעלֿפיֿכן העדים. עדות פי על ולא
אבותינו  מנהג לבטל שלא ז"ל רבותינו שהזהירונו מפני

ד:). הי"ג.77)(ביצה למעלה

.ËÈ;·Ïel‰ ˙ÏÈËa ·iÁ ,‰kq·e ¯ÙBLa ·iÁL Ïk…∆«»¿»¿À»«»ƒ¿ƒ««»
·ÏeÏ ˙ÏÈËpÓ ¯eËt ,‰kÒÂ ¯ÙBMÓ ¯eËt‰ ÏÎÂ78. ¿»«»ƒ»¿À»»ƒ¿ƒ«»
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È„k ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ·Ïela ·iÁ - ÚÚÏ Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«¿«¿≈««»«»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈
˙BˆÓa BÎpÁÏ79. ¿«¿¿ƒ¿

גרמן".78) שהזמן "מצוותֿעשה הן אלו מצוות ששלשת
א.79) מב, סוכה משנה,

.Î‰·¯Ú Lc˜na ÔÈ‡È·nL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆¿ƒƒ«ƒ¿»¬»»
·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ˙¯Á‡80È„È ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â . «∆∆≈¬»»∆«»¿≈»»≈¿≈

·ÏelaL ‰·¯Úa B˙·BÁ81‰ÏÚ elÙ‡ - d¯eÚLÂ . »»¬»»∆«»¿ƒ»¬ƒ»∆
„Á‡ „·a „Á‡82. ∆»¿«∆»

ãycew zegiyn zecewpã

ueg zxg` daxr ycwna oi`iany ipiqn dynl dkld"
."'ek ...alelay daxrn

שהיו  שהערבה משמע אחרת" ערבה "מביאין מלשונו
שהיא  בזה שבלולב מהערבה שונה המזבח בצדי זוקפין
כחכמים  ופסק הגברא, חיוב מצד רק ולא אחרת "חפצא"
ולא  מסיני למשה הלכה היא שבמקדש שערבה שלומדים
שבלולב. כערבה נחל" מ"ערבי שנלמדת שאול אבא כדעת
שארבעת  הריי"ץ הרבי דברי ידועים בזה: הפנימי והביאור
בקיום  שווים ישראל שכל מלמדים שבלולב המינים
וגם  תורה גם בו שיש מי את מסמל האתרוג המצוות,
בהם  שיש לולב שבבחינת יהודים גם אבל טובים מעשים

מ  "תלמוד שהרי טובים, מעשים בעלי הם גם תורה ביא רק
וגם  השכל, כח בעיקר בהם שמאיר אלא מעשה" לידי
שיש  בוודאי טובים מעשים בו שיש הדס שבבחינת יהודי
שמאיר  אלא טובים.. מעשים למד מהיכן כי תורה גם בו
שבבחינת  יהודי ואפילו שבלב, המידות כח בעיקר בו
שלא  אלא מצוות, ולא תורה לא בו שאין הפשט אין ערבה
שמקיים  ומה המידות, כח ולא השכל כח לא בו מאיר
מאמר  וידוע הפשוטה. האמונה כח מצד הוא ולומד
דבר  היא הפשוטים האנשים של שהפשיטות הבעש"ט
בעיקר  מתבטא זה ועניין ית', עצמותו פשיטות עם אחד
האחדות; עניין ישנו המינים מארבעת אחד בכל בערבה.
כפופין", ש"עליו בלולב קינא", בחד "תלתא שגודל בהדס
גדולה  שבערבה האחדות אבל באילנו", ש"דר ובאתרוג

הערבות. שאר עם ואחדות באחווה שגדלה יותר
הערבה  במצות יותר מתבטא שבלולב האחדות עניין לכן,
שאינה  באופן הערבה את רק לקחו שאז שבמקדש
שלה, האחדות בדרגת שאינם המינים שאר עם מעורבת
"חפצא" היא שבמקדש שהערבה הרמב"ם סבר כך ומשום

שבלולב. מהערבה אחרת
החורבן  אחר ואף בשבת, גם זו מצוה קיימו זה מטעם
רבה' 'הושענא צריך אם החודש את מעברים שיהיו תיקנו

בשבת. לצאת
(222 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

לד.)80) (סוכה שאמר שאול, אבא על החולקים כחכמים

ואחת  ללולב אחת שתים, "ערבי - נחל" "ערבי שנאמר שמה
מן  אסמכתא בלי היא, מסיני למשה הלכה אלא - למקדש"

(שם). א.81)הפסוק מד, כרב 82)סוכה ב. מד, שם
ששת.

.‡Î˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?d˙ÂˆÓ ‰˙È‰ „ˆÈk≈«»¿»ƒ¿»»¿»»ƒƒ¿«
˙Bia¯Ó ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ÌÈÓi‰83ÔÈÙ˜BÊÂ ‰·¯Ú ÏL «»ƒ»¿ƒƒÀ¿ƒ∆¬»»¿¿ƒ

Ô˙B‡84ÈabŒÏÚ ÔÈÙeÙk Ô‰ÈL‡¯Â ,ÁaÊn‰ È„„ˆ ÏÚ »«¿»≈«ƒ¿≈«¿»≈∆¿ƒ««≈
,d˙B‡ ÔÈ¯„BÒÂ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰L ˙Ú·e .ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»≈∆»¿ƒƒ»¿¿ƒ»

ÔÈÚ˜B˙Â ÔÈÚÈ¯Óe ÔÈÚ˜Bz85˙BÈ‰Ï ˙aL ÌBÈ ÏÁ . ¿ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«»ƒ¿
‰·¯Ú ÔÈÙ˜BÊ ÔÈ‡ - ‚Á‰ CB˙a86ÏÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ; ¿∆»≈¿ƒ¬»»∆»ƒ≈»

È„k ,˙aLa d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ - ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÈÚÈ·L ÌBÈ¿ƒƒƒ¿¿«»¿ƒ»¿«»¿≈
‰ÂˆÓ ‡È‰L ,dÓÒ¯ÙÏ87. ¿«¿¿»∆ƒƒ¿»

ביד 84)ענפים.83) אותה נוטלים אותה, שזוקפים ואחרי
פח. והערה כב הלכה כדלהלן נטילה, מצות לקיים כדי

במשנה.85) א מה, ארבע 86)שם יעבירנה שמא גזירה
מג:). (סוכה הרבים ברשות שאינה 87)אמות לפי

מן  שהיא לפרסמה הוצרכו כ) הלכה (כנ"ל בתורה מפורשת
שם). (סוכה שבת ודוחה התורה

.·Î˙aLŒ·¯ÚÓ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈk≈«»ƒ¿ƒƒ»≈∆∆«»
‡lL È„k ,·‰Ê ÏL ˙Bi‚È‚a d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒƒ∆»»¿≈∆…

ÔÈÏÚ‰ eLÓÎÈ88ÈabŒÏÚ d˙B‡ ÔÈÙ˜BÊ ¯ÁÓÏe . ƒ¿¿∆»ƒ¿»»¿ƒ»««≈
,d˙B‡ ÔÈÏËBÂ ‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÚ‰ ÔÈ‡·e ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ»»¿¿ƒƒ∆»¿¿ƒ»

ÌBÈ ÏÎa ÔÈOBÚL C¯„k89dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÊ ‰·¯ÚÂ . ¿∆∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿≈»
‰¯Bza Le¯Ùa90ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk d˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈ‡ , ¿≈«»≈¿ƒ»»ƒ¿«¿≈

‡e‰ „·Ïa ÈÚÈ·M‰ ÌBia ‡l‡ ,Lc˜nÏ ¯ÎÊ ‚Á‰∆»≈∆«ƒ¿»∆»««¿ƒƒƒ¿«
„a Á˜BÏ ?‰OBÚ „ˆÈk .‰f‰ ÔÓfa d˙B‡ ÔÈÏËBpL∆¿ƒ»«¿««∆≈«∆≈««
Ë·BÁÂ ,·ÏelaL ‰·¯ÚÓ ıeÁ ,‰a¯‰ ÔÈc· B‡ „Á‡∆»«ƒ«¿≈≈¬»»∆«»¿≈
‡Ïa LÏL B‡ ÌÈÓÚt ÈÏk‰ ÏÚ B‡ Ú˜¯w‰ ÏÚ da»«««¿«««¿ƒ«¬«ƒ»¿…

‡e‰ ÌÈ‡È· ‚‰Ó ‰Ê ¯·cL ,‰Î¯·91. ¿»»∆»»∆ƒ¿«¿ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

למקדש  זכר הזה בזמן ערבה נטילת ענין סומך הרמב"ם
כדי  בשבת, במקדש ערבה נטילת אודות להלכה בהמשך
לערבה  מיוחד יותר יום זה היה במקדש שגם להדגיש
החילוק  לשיטתו כי בשבת. כשחל גם אותה נוטלין שהיו
הוא  המזבח בצדי שזקפו לערבה שבלולב הערבה בין
גברא  חיוב רק ולא (הערבה) המצוה של ב"חפצא" חילוק

שבלולב. הערבה על נוסף
(6 dxrd 220 cenr h"k wlg y"ewl it lr)

אלא 88) אינה הכמישה העדר וסגולת א. מה, סוכה משנה,
זהב, דוקא למה כן שאם מים, בהם שנותנים ולא זהב, בכלי
משום  ולא יכמושו, שלא טעם נתנו הרי - כבוד משום ואם
חכמון). בן ישמעאל ר' בשם רוקח' ('מעשה כבוד

הערבה 89) שמצות ב מג, בסוכה הגמרא מסקנת שכן
שדעתם  זוקפין, ד"ה א מה, שם ב'תוספות' (וראה בנטילה
ד"ה  מג: שם רש"י דעת וכן לזקוף, ואחרֿכך ליטול שצריך
כג  הלכה כדלהלן בערבה מקיפים אין ואעפ"כ והביאום).
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צא. כיון 90)והערה - מסיני למשה הלכה שהיא אע"פ
זכר  שבעה כל שיטלו תיקנו לא בתורה, בפירוש שאינה

במגידֿמשנה). (וראה ב.91)למקדש מד, סוכה

.‚ÎÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ eÈ‰ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»»«ƒƒ∆«ƒ¿≈«
Ô‰È·ÏeÏa92'‰ ‡p‡' :ÔÈ¯ÓB‡Â ˙Á‡ ÌÚt Ô‰È„Èa ¿¿≈∆ƒ≈∆««««¿¿ƒ»»

ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e .'‡ ‰ÁÈÏˆ‰ '‰ ‡p‡' ,'‡p ‰ÚÈLB‰ƒ»»»»«¿ƒ»»««¿ƒƒ
ÌÈÓÚt Ú·L ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ93e‚‰ ¯·Îe . «ƒƒ∆«ƒ¿≈«∆«¿»ƒ¿»»¬

Œ˙Èa ÚˆÓ‡a ‰·z ÁÈp‰Ï ,˙BÓB˜n‰ ÏÎa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»«¿¿«ƒ«≈»¿∆¿«≈
ÌBÈ ÏÎa d˙B‡ ÔÈÙÈwÓe ˙Òk‰94eÈ‰L C¯„k , «¿∆∆«ƒƒ»¿»¿∆∆∆»

.Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ∆«ƒ¿≈«≈∆«ƒ¿»

ערבה 92) שמצות למעלה שפסק ואע"פ בערבה. ולא
שמואל  רבינו בשם גיאת בן יצחק רבינו כתב וכן בנטילה.

שגם שאין הלוי, לומר מקום יש בנטילה, דאמר למאן
סוכה, הגאונים' 'אוצר (ראה בלולב אלא בערבה מקיפים

.(62 עמוד התשובות א.93)חלק מה, סוכה משנה,
(94.(60 עמוד שם הגאונים' ('אוצר גאון האי רב כתב כן

.„ÎÌÈÏLe¯Èa ‚‰n‰ ‰È‰ Ck95B˙ÈaÓ Ì„‡ ‡ˆBÈ : »»»«ƒ¿»ƒ»«ƒ≈»»ƒ≈
‡e‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒÎÂ ,B„Èa B·ÏeÏÂ ˙È¯ÁL«¬ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¿≈«¿∆∆¿

B„È· ‡e‰Â ,Ïlt˙Ó ;B„È·96ÌÈÏBÁ ¯w·Ï ‡ˆBÈÂ ; ¿»ƒ¿«≈¿¿»¿≈¿«≈ƒ
B„È· ‡e‰Â ,ÌÈÏ·‡ ÌÁÏe97,L¯„nÏ ÒkiLÎe . ¿«≈¬≈ƒ¿¿»¿∆ƒ»≈«ƒ¿»

.Bc·Ú „Èa B‡ Ba „Èa B˙È·Ï BÁlLÓ¿«¿¿≈¿«¿¿««¿

בברייתא.95) ב מא, לאחוז 96)סוכה שאין ואףֿעלֿפי
בידו  ומעות כלים או בידו ותפילין בזרועו תורה ספר
בידו  ולולבו הוא מתפלל - בהם טרוד שלבו מפני ויתפלל,
אינה  - עליו שחביבה ומתוך היום, מצות שהיא מפני
קריאת  "קורא מפורש: בברייתא [ושם שם). (סוכה מטרידתו
קריאת  "קורא השמיט ורבינו בידו". ולולבו ומתפלל שמע
לאחוז  אסרו שלא כלל, חידוש בזה שאין מפני שמע",
וכלֿשכן  שמע קריאת בעת ביד מעות או כלים או תפילין

מצוותו]. בעת בחג משום 97)לולב זה וכל שם. סוכה,
מצוה. חביבות

.‰Î˙Ïa˜Ó98,dÏÚa „iÓ B‡ da „iÓ ·Ïel‰ ‰M‡ ¿«∆∆ƒ»«»ƒ«¿»ƒ««¿»
˙aLa ÌÈnÏ B˙¯ÈÊÁÓe99·ÏeÏ ÔÈÏËB eÈ‰L ÔÓÊa , «¬ƒ»««ƒ¿«»ƒ¿«∆»¿ƒ»

˙aLa100ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·BËŒÌBÈ·e .101; ¿«»¿ƒƒ«««ƒ
- „ÚBn·e.ÌÈn‰ ÔÈÙÈÏÁÓ «≈«¬ƒƒ«»ƒ

א.98) מב, סוכה שהאשה 99)משנה, ואף יכמוש. שלא
שראוי  כיון לטלטלו, לה מותר - לולב ממצות פטורה

וברש"י). (שם אנשים וביום100ֿ)לנטילת המקדש, בזמן
למעלה  רבינו שכתב כמו בשבת, להיות שחל ראשון טוב

(כסףֿמשנה).101)הט"ז. טירחא משום מחליפין, לא אבל

.ÂÎBÈ‡L ÈtÓ ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯eÒ‡ ,·ÏelaL Ò„‰¬«∆«»»¿»ƒ«ƒ¿≈∆≈
¯eÒ‡ ,‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰Â ÏÈ‡B‰Â ;ÁÈ¯Ï ‡l‡ Èe‡»̄∆»¿≈«¿ƒ¿À¿»«ƒ¿»»
È¯‰L ,Ba ÁÈ¯‰Ï ¯zÓ ,‚B¯˙‡ Ï·‡ .Ba ÁÈ¯‰Ï¿»ƒ«¬»∆¿À»¿»ƒ«∆¬≈

‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÂˆnÏ ‰ˆ˜‰102. À¿»«ƒ¿»≈¬ƒ»

ב.102) לז, סוכה

.ÊÎ‚B¯˙‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡Â103ÈtÓ ,ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ Ïk ¿»∆¡…∆¿»«¿ƒƒƒ¿≈
BlÎÏ ‰ˆ˜‰ - ÌBi‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰ˆ˜‰L104ÈÈÓM·e . ∆À¿»¿ƒ¿»«À¿»¿À«¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ105ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ e‡L ,‰f‰ ÔÓf·e . À»«¬ƒ»«¿««∆∆»ƒ¿≈»ƒ
ÈÈÓMa ·ÏeÏ ÔÈÏËB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ -106‚B¯˙‡‰ , ««ƒ∆≈¿ƒ»«¿ƒƒ»∆¿

ÔÓÊa ÈÈÓMa ¯eÒ‡ ‰È‰L C¯„k ,ÈÈÓMa ¯eÒ‡»«¿ƒƒ¿∆∆∆»»»«¿ƒƒƒ¿«
˜ÙÒ ‡e‰L ,˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰L∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈∆»≈

ÈÚÈ·L107- ÌÈÓi‰ ˙Ú·LÏ ÔÈ‚B¯˙‡ ‰Ú·L LÈ¯Ù‰ . ¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»∆¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
¯ÁÓÏ dÏÎB‡Â ,dÓBÈÏ d· ‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk108. »««¿««≈»¿»¿¿»¿»»

עליו.103) יוחנן.104)שבירך כרבי ב. מו, סוכה
הט"ו.105) סוכה מהל' פ"ו למעלה שאףֿעלֿפי 106)ראה

מן  שבעה כל שהיא הי"ג) פ"ו (למעלה בסוכה בו שיושבים
התורה  מן מצוותו שאין לולב בו נוטלים לא - התורה
(מגידֿמשנה). בלבד הראשון ביום אלא בגבולין,

כאביי.107) שם, שם.108)סוכה סוכה,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הברכות,1) ועניין קדם, שכבר מה עשיית סידור בו נתבאר

שנוטלן  מי של אינן אם וכן בהן. שיש הזמן בין שיש ומה
נוהגת  שהיתה השמחה בביאור הפרק ונסתיים בהן. יוצא אם

החג. ימי בשבעת במקדש

.‡‰·¯ÚÂ Ò„‰Â ·ÏeÏ Ô‰L ,el‡‰ ÔÈÈÓ ˙Úa¯‡«¿««ƒƒ»≈∆≈»«¬««¬»»
L·È Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‚B¯˙‡Â2ÏeÊ‚ B‡3,·e‚ B‡ ¿∆¿∆»»∆»≈∆»≈»»

Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡4˙„·Úp‰ ‰¯L‡Ó ‰È‰iL B‡ ;5, ¬ƒ¿««≈∆ƒ¿∆≈¬≈»«∆¡∆∆
d„·ÚlÓ ‰¯L‡‰ eÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡6ÏL ‰È‰L B‡ ; ««ƒ∆ƒ¿»¬≈»ƒ¿»¿»∆»»∆

˙Ácp‰ ¯ÈÚ7ÏL Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ƒ«ƒ««¬≈∆»»»∆»≈∆∆
‡ˆÈ ,ÏË Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ ÏhÈ ‡Ï - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú8. ¬«»ƒ…ƒ…¿«¿ƒ»¿ƒ»«»»

LeÓk ‰È‰9¯Lk - L·ÈÏ ¯Ó‚ ‡ÏÂ ,10˜Ác‰ ˙ÚL·e . »»»¿…»«ƒ«»≈ƒ¿««¿»
¯Lk L·i‰ ·ÏeÏ - ‰kq‰ ˙ÚLa B‡11‡Ï Ï·‡ , ƒ¿«««»»»«»≈»≈¬»…

ÔÈÈn‰ ¯‡L12. ¿»«ƒƒ

וֿלד:2) לג: לב: כט: בסוכה במשניות מפורשים כולם
נאמר  שלא ואףֿעלֿפי הדור. אינו שיבש מפני הפסול וטעם
מאתרוג  כולם למדו - מינים בשאר ולא באתרוג אלא "הדר"
לולב). ד"ה כט: ב'תוספות' ועיי"ש לא. (סוכה

שם.3) קונה 4)במשניות, הגזלן אין לבד שביאוש מפני
ה"א, גזילה מהל' בפ"ב רבינו שפסק כמו הגזילה, את
שלכם  שיהיה "לכם" ולקחתם כתוב הראשון ביום ובסוכות
(כסףֿמשנה). פסול ולכן י) הלכה (להלן אחר של ולא

לעבודהֿזרה.5) היתה נטיעתה מאוסה 6)שעיקר שהיא
(כסףֿמשנה). רואים 7)למצוה לשריפה, שעומדת שכיון

הגמרא  ובלשון שיעור, בה ואין נשרפה כבר כאילו אותה
שיעוריה". מיכתת "כתותי לא:): שם.8)(סוכה סוכה,

מאוסה  אינה לעבודהֿזרה מתחילתה ניטעה שלא שכיון
(כסףֿמשנה). אשרה כמו לחות.9)כלֿכך עדיין בו שיש

א.10) לא, את 11)שם כרכין בני שהורישו "מעשה
בשעת  כשר שיבש ומכאן לא:). (שם בניהם" לבני לולביהן
נטלו  אלא חובה ידי בהם יצאו שלא הראב"ד ודעת הדחק.
לולב. תורת תשתכח שלא כדי בלבד לסמל אותו

לנו 12) ואין מינים. בשאר ולא בלולב היה הנ"ל שהמעשה
פ"ז  למעלה זה (וכעין במפורש חכמים שהזכירו מה אלא

לח). הערה

.·‰Ï¯Ú ÏL ‚B¯˙‡13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ14ÏLÂ ∆¿∆»¿»¿∆¿»¿≈»¿∆
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Ï·Ë15È‡Óc ÏL .ÏeÒt -16¯È˜ÙiL ¯LÙ‡L ;¯Lk - ∆∆»∆¿«»≈∆∆¿»∆«¿ƒ
È‡Óc ÏÎ‡Ï BÏ ¯znL ,ÈÚ ‰È‰ÈÂ ÂÈÒÎ17ÏL ‚B¯˙‡ . ¿»»¿ƒ¿∆»ƒ∆À»∆¡…¿«∆¿∆

‰¯B‰Ë ‰Óe¯z18ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÏLÂ19‡Ï - ¿»¿»¿∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ…
B¯ÈLÎÈ ‡nL ,ÏhÈ20ËÏ¯Lk - ÏË Ì‡Â .‰‡Ó21. ƒ…∆»«¿ƒ¿À¿»¿ƒ»«»≈

והתורה 13) כג), יט, (ויקרא ובהנאה באכילה האסורה
לכם  ראוי שיהי' לכם", "ולקחתם מ) כג, (שם אמרה

לה.). (סוכה ועומדת 14)ולהנאתכם באכילה שאסורה
לה:). (שם לכם" "ולקחתם בכלל ואינה לשריפה,

שהרי 15) בו, חלק וללוי לכהן יש וגם באכילה. שאסור
ד"ה  לח. פסחים ('תוספות' שלהם והמעשר התרומות
ר"ן  (עיין כשר טבל של שאתרוג אומרים ויש אתיא),

שם). חכמים 16)בסוכה, שהצריכו הארץ עם תבואת
מספק. תרומה ממנה מ"א.17)להפריש פ"ג דמאי משנה,

ב. ל, לכהן.18)וסוכה לאכילה שראוי 19)שראויה
אינו  - לאכילה ראוי שאינו לירושלים מחוץ אבל לאכילה.

בדיעבד. אפילו בו מקבל 20)יוצא אוכל שום שאין
נאמר  זה ועל תחילה, מים עליו נתנו אלאֿאםֿכן טומאה
עליו, מנבלתם ונפל זרע על מים יותן "וכי לח): יא, (ויקרא
שהוא  הלולב אל האתרוג שמקרב ומכיון לכם". הוא טמא
את  מרטיב הוא הרי הכ"ה) פ"ז (למעלה במים תמיד
טומאה  לגרום ואסור טומאה לקבל ומכשירו האתרוג
"משמרת  ח): יח, (במדבר שנאמר משום לתרומה,
טומאה  לגרום אסור וכן בטהרה, לשמרה שצריך תרומותי"
"וכל  ל): כז, (ויקרא שנאמר קודש, כמו שדינו שני, למעשר
שם). ורש"י לה: (סוכה לה'" קודש וגו' הארץ מעשר

לד:).21) שם וגמרא, (משנה לאכילה ראויים שהם

.‚ÏeÒt - BL‡¯ ÌË˜pL ·ÏeÏ22˜cÒ .23Ì‡ - »∆ƒ¿«…»ƒ¿«ƒ
,ÌÈLk e‡¯iL „Ú ‰fÓ ‰Ê ÂÈ˜„Ò ÈL e˜Á¯˙ƒ¿«¬¿≈¿»»∆ƒ∆«∆≈»ƒ¿«ƒ

ÏeÒt24Ì˜Ú ‰È‰ .25,ÂÈÙÏÏÚa ·‚k B¯„L È¯‰L »»»»…¿»»∆¬≈ƒ¿¿«««
ÂÈ¯BÁ‡Ï Ì˜Ú ‰È‰ .ÏeÒt - ˙¯ËBËÁ26BÊL ,¯Lk - ¬∆∆»»»»…«¬»»≈∆

ÏeÒt - ÂÈ„„vÓ „Á‡Ï Ì˜Ú .B˙i¯· ‡È‰27e„¯Ù .28 ƒ¿ƒ»∆¡«¿««ƒ¿»»»ƒ¿¿
˙Bi¯Á‰ ÈÏÚk eÏcÏc ‡ÏÂ ‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÂÈÏÚ29.¯Lk - »»∆≈«∆¿…ƒ«¿¿«¬≈«¬À»≈

eÏcÏciL ‡e‰Â ,ÂÈÏÚ eˆ¯Ù30ÈÏÚk ·ÏeÏ ÏL B¯„MÓ ƒ¿¿»»¿∆ƒ«¿¿ƒƒ¿∆»«¬≈
eÒt - ˙Bi¯Á‰.Ï «¬À»

העליון 22) העלה ראש שנקצץ והיינו ב. כט, סוכה משנה,
(מגידֿמשנה). הלולב כלה העליון.23)שבו העלה

(להלן 24) התיומת" "נחלקה שמטעם ואףֿעלֿפי א. לב, סוכה
כט). הערה להלן (ראה נפסל אינו ד) [ב'מאירי'25)הלכה

רבינו  בדברי לפניו היה שלא נראה (82 עמ' (שם, לסוכה
נוסח  בשם רוקח' ב'מעשה וראה עקום. לולב דיני כל כאן

מכתבֿיד]. לב.).26)אחר (שם השדרה סוכה 27)לצד
הראשון. הלשון לפי הרבה 28)שם, התרחקו ולא התפרדו

והם 29)מהשדרה. כעץ, מתקשים שהם החריות טבע
מזה. זה הרבה ומתרחקים כלֿכך 30)מתפרדים שנפרדו

במשנה  זה וכל (מגידֿמשנה). למטה תלויים שעליהם עד
כט:). (סוכה

.„,ÔÈÏ„b Ì‰Lk :‡È‰ Ck ·ÏeÏ ÏL ÔÈÏÚ ˙i¯a¿ƒ«»ƒ∆»»ƒ¿∆≈¿≈ƒ

ÔÈÏÚ ÈL Ïk ·‚Â ;ÔabÓ ÔÈ˜e·„e ,ÌÈL ÌÈL ÔÈÏ„b¿≈ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«»¿«»¿≈»ƒ
˙ÓBÈz ‡¯˜p‰ ‡e‰ ÔÈ˜e·c‰31- ˙ÓBÈz‰ ‰˜ÏÁ . «¿ƒ«ƒ¿»¿∆∆¿¿»«¿∆

B˙i¯a ˙lÁzÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÂÈÏÚ eÈ‰ .ÏeÒt32‡ÏÂ , »»»»««««ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿…
·bŒÏÚ ‰Ê ÂÈÏÚ eÈ‰ ‡Ï .ÏeÒt - ˙ÓBÈz Ì‰Ï ‰È‰»»»∆¿∆»…»»»∆««
L‡¯ Ì‡ :‰Ê ˙Áz ‰Ê ‡l‡ ,ÔÈ·Ïel‰ Ïk C¯„k ‰Ê∆¿∆∆»«»ƒ∆»∆««∆ƒ…
Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ¯wÚÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ«»ƒ»∆¿«¿»ƒ∆«∆ƒ¿»»

¯Lk - ÔÈÏÚa ‰qÎÓ ·ÏeÏ ÏL B¯„L33ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿∆»¿À∆¿»ƒ»≈¿ƒ≈
ÏeÒt - ‰Ê ÏL B¯wÚ „ˆÏ ÚÈbÓ ‰Ê ÏL BL‡¯34. …∆∆«ƒ«¿«ƒ»∆∆»

שבלולב 31) העלין רוב שנחלקו והיינו א . לב, סוכה
היינו  התיומת שנחלקה ואומרים, חולקים ויש (מגידֿמשנה).
דבריהם  לפי וגם מכולם. העליון האמצעי העלה נחלק אם
למעלה  וראה (מגידֿמשנה). ברובו נסדק אם אלא פוסל אינו

נסדק. בדין (סוכה,32)ה"ג "הדר" ואינו הוא מום בעל
(סוכה 33)שם). במשנה שנזכרו הברזל" הר "ציני והם
א.34)כט:). לב, שם

.‰BL‡¯ ÌË˜pL Ò„‰35- ÂÈÏÚ ·¯ e¯L .¯Lk - ¬«∆ƒ¿«…»≈»¿…»»
„Á‡ Ô˜a ÔÈÏÚ ‰LÏL e¯izL Ì‡36eÈ‰ .¯Lk , ƒƒ¿«¿¿»»ƒ¿≈∆»»≈»

ÂÈ·Ú37˙Bw¯È Ì‡ :ÂÈÏÚÓ ˙Ba¯Ó38Ì‡Â ;¯Lk - ¬»»¿À≈»»ƒ¿À»≈¿ƒ
ÏeÒt - ˙B¯BÁL B‡ ˙Bn„‡39.¯Lk - ÔËÚÓ Ì‡Â . ¬À¿»¿ƒƒ¬»»≈

Ôw˙Ók ‡e‰L ÈÙÏ ,·BËŒÌBÈa Ô˙B‡ ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡Â40. ¿≈¿«¬ƒ»¿¿ƒ∆ƒ¿«≈
‰ÏÈÎ‡Ï „Á‡ „Á‡ ÔËwlL B‡ ,ÔËwÏÂ ¯·Ú41È¯‰ - »«¿ƒ¿»∆ƒ¿»∆»∆»«¬ƒ»¬≈

.¯Lk ‰Ê∆»≈

טרפון 35) כרבי שהלכה לפי מהעץ. העליון החלק שנקצץ
במשנה) לד: (סוכה כשר קטומים שלשתם אפילו שאמר
ראשו, שנקטם שהדס שפסקה לב:) (שם משנה כסתם ולא
מדרשו, בבית הקודש רוח שהופיע כתב, והראב"ד פסול.

שפסול. משנה כסתם שהלכה כאן 36)לאמר מדובר
מצראה", "אסא והוא אחד, בקן עלים שבעה לו שיש בהדס
מפרשים, ויש (מגידֿמשנה). כשר שלשה שנשארו וכיון
אם  כשר ואעפ"כ עליו, רוב ונשרו רגיל בהדס שהמדובר
הערה  ה"א פ"ז למעלה וראה אחד, בקן עלים שלשה נשארו

מח. והערה וה"ח ההדסים,37)ט, על הגדל קטן פרי מין
ענב. מראה.38)ונקרא שינוי כאן ואין ההדס כמראה

(סוכה 39) ופסול "הדר" זה אין לעץ, דומה הפרי שאין כיון
שם). ורש"י ומתקן 40)לג: למצוה, ההדס את שמכשיר

ה"ח). יו"ט מהלכות (פ"ד אסור ביוםֿטוב שאז 41)כלי
ודבר  לתקן, מכוין אינו שהרי לכתחילה, כן לעשות מותר
(שם) ובגמרא מקומות. בכמה כמפורש מותר, מתכוין שאינו
כן  לא שאם אחר, הדס לו שיש באופן שהמדובר אמרו,
והרי  רישיה" "פסיק הוא הרי מכוין שאינו שאע"פ אסור,
והוא  כן, סובר רבינו גם משנה' ה'מגיד [ולדעת כמכוין. הוא
בכת"י  הוא וכן אחר", שלקטם "או רבינו בדברי גורס
מי  כלומר, משנה': ה'מגיד בזה ופירש ותימן. אוקספורד
כסףֿמשנה). (ועי' זה בהדס חובה ידי לצאת צריך שאינו
והגיה  אחד" שליקטם "או אחד בספר כתוב שהיה ונראה
וטעו  הנ"ל) (כהמגידֿמשנה "אחר" בגליון: מישהו
להם  ויצא ובשיבוש, בפנים זו הגהה והכניסו המעתיקים
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.ÂdL‡¯ ÌË˜pL ‰·¯Ú42.‰¯Lk -‰ÈÏÚ eˆ¯Ù43- ¬»»∆ƒ¿«…»¿≈»ƒ¿¿»∆»
.‰ÏeÒt¿»

בגמרא 42) שהכשירו שכשם רבינו וסובר עצמו. העץ ראש
(שם  המפורשת המשנה את ודחו שנקטם, הדס לד:) (סוכה
בערבה. הדין כן לג), (הערה ה"ה למעלה שפסק כמו לב:)
בעבותו  הוא יופיו שכל הדס, בין לחלק הרמב"ן ודעת
ולפיכך  כלֿכך ניכרת עצו קטימת ואין עצו, את חופין שעליו
בהם. ניכרת שהקטימה מינים ושאר ערבה לבין כשר, הוא
גיאת. אבן יצחק רבי והרב הרי"ף דעת נראה וכן

(מגידֿמשנה).43) בו מחוברים שהם מהקנה שנדלדלו

.ÊLlÙÓ ·˜ ·wpL ‚B¯˙‡44‡e‰LŒÏk45ÏeÒt -46; ∆¿∆ƒ«∆∆¿À»»∆»
¯q‡k ‰È‰ Ì‡ - LlÙÓ BÈ‡LÂ47.ÏeÒt ,¯˙È B‡ ¿∆≈¿À»ƒ»»¿ƒ»»≈»

‡e‰L Ïk ¯ÒÁ48Bcc Ïh .ÏeÒt -49L‡¯‰ ‡e‰Â ; »«»∆»ƒ««¿»…
ÈeÏ˙ ‡e‰L ıÚ‰ Ïh .ÏeÒt - B· BzLBML ÔËw‰«»»∆«¿»ƒ«»≈∆»

‡nb BÓB˜Ó ¯‡LÂ ,‚B¯˙‡‰ ¯wÚÓ ÔÏÈ‡a Ba50- »ƒ»≈ƒ«»∆¿¿ƒ¿«¿À»
ÏeÒt51˙ÈÊÊÁ ‰˙ÏÚ .52LÏLe ÌÈLa Ì‡ :ÂÈÏÚ‰ »»¿»¬»ƒ»»ƒƒ¿«ƒ¿»

˙BÓB˜Ó53‰˙ÏÚ Ì‡ - „Á‡ ÌB˜Óa Ì‡Â ;ÏeÒt - ¿»¿ƒ¿»∆»ƒ»¿»
ÏeÒt ,Ba¯ ÏÚ54- ‡e‰L Ïk elÙ‡Â ,Bcc ÏÚ Ì‡Â ; «À»¿ƒ«««¬ƒ»∆

ÏeÒt55,B¯qÁÓ BÈ‡L ,BlL ‰BˆÈÁ‰ Ìe¯w‰ ÛÏ˜ . »ƒ¿««¿«ƒ»∆∆≈¿«¿
Blk ÛÏ˜ Ì‡ :B˙i¯· ‡È‰L ˙BÓk ˜¯È ¯‡L ‡l‡∆»ƒ¿»»…¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«À

ÏeÒt -56¯Lk - ‡e‰LŒÏk epnÓ ¯‡L Ì‡Â ;57. »¿ƒƒ¿«ƒ∆»∆»≈

עד 44) שנקב מפרשים ויש לו.). בסוכה (רש"י לעבר מעבר
שבתוכו. הזרע כלום.45)חדרי חסר ואינו מחט, עלֿידי

שהוא 46) כל חסר "ניקב, לד:): (סוכה במשנה הוא כן
לא  אם אפילו פסול שניקב הרי "וחסר") גרס (ולא פסול"
אלאֿאםֿ פוסל הנקב שאין הראב"ד ודעת (מגידֿמשנה). חסר
שהוא". כל וחסר "ניקב הנוסחא לפי וזהו שהוא, כל חסר כן

איסר,47) ששמו מטבע של כגודל היה הנקב רוחב
ע"י  שנקב כגון האתרוג, בעצם חסרון היה כשלא והמדובר

לו.). (סוכה בו שתחב האתרוג 48)יתד מבשר שנחסר
שבמשנה 49)עצמו. פסול" - פיטמתו "ניטלה היינו

שם. האתרוג50)סוכה , חסר שהוא.והרי כן 51)כל
(מגידֿמשנה). ברי"ף תרגם 52)הוא כ) כא, (ויקרא ילפת

ממש  בהן שיש אבעבועות כמין והן "חזזן", אונקלוס
עצמו. מהאתרוג קצת כמנומר.53)וגבוהות שנראה

ב.54) לה, ב.55)סוכה לד, סוכה שאינו 56)משנה,
לה:). (שם לה,57)"הדר" שם וגמרא ב. לד, שם משנה,

א. לו, ב.

.ÁÁeÙ˙ ‡e‰L ‚B¯˙‡58Le·k ,Áe¯Ò ,59˜eÏL ,60, ∆¿∆»«»«»»
¯nÓ ,Ô·Ï ,¯BÁL61Èz¯kk ˜¯È ,62ÏeÒt -63BÏcb . »»»¿À»»…««¿ƒ»ƒ¿

ÒeÙ„a64e‰OÚ .ÏeÒt - ˙¯Á‡ ‰i¯a ÔÈÓk e‰OÚÂ ƒ¿¿»»¿ƒ¿ƒ»«∆∆»»»
ÔÈtc ÔÈt„ e‰OÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - B˙i¯a ÔÈÓk65.¯Lk , ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆»»«ƒ«ƒ»≈

ÌBÈz‰66¯Òa‰Â67Ì‰lL ÔÈ‚B¯˙‡‰L ÌB˜Ó .¯Lk , «¿¿«…∆»≈»∆»∆¿ƒ∆»∆
ÌÈ¯BÁL eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈ¯Lk - ‰ËeÚÓ ˙e¯ÁL ÔÈÚk¿≈«¬¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÈLek Ì„‡k ¯˙BÈa68. ¿≈¿»»ƒ¬≈∆»¿»»

וברש"י 58) לו. (סוכה נרקב או והתנפח מים עליו שנפלו

כמו 61)מבושל.60)בחומץ.59)שם). צבעים כמה
ירק.62)נמר. שם.63)מין בסוכה, זה בעודו 64)כל

מדת  לפי וגדל דפוס, כמין מסביבו עשאו בעץ ומחובר קטן
לו:). (שם ותמונתו של 65)הדפוס ריחיים של גלגל כעין

ששני 66)מים. או בזה זה דבוקים אתרוגים שני שגדלו
שהוא  כל למטה ומחוברין מלמעלה חלוקים האתרוג חצאי

האי). רב בשם תיום, ערך נגמר 67)('ערוך' לא שעדיין
עקיבא). רבי של החולקים כחכמים לו. (שם בישולו

א.68) לו, שם

.ËÔÈÓeÓ ÈtÓ ÔÈÏeÒt Ì‰L e¯Ó‡L el‡ Ïk»≈∆»«¿∆≈¿ƒƒ¿≈ƒ
ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa - ‰·‚e ÏÊ‚ ÈtÓ B‡ e¯‡aL∆≈«¿ƒ¿≈»≈¿≈»¿ƒ
Ïk‰ - ÌÈÓi‰ ¯‡L ÌÚ ÈL ·BËŒÌBÈa Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿»¬»¿≈ƒƒ¿»«»ƒ«…

¯Lk69,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌeMÓ ‡e‰L ˙eÏÒt‰Â . »≈¿««¿»∆ƒ¬«»ƒ
ÔÈa - ‰ÏÈÎ‡a ¯eÒ‡ ‚B¯˙‡ B˙B‡L ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆∆¿»«¬ƒ»≈
.ÏeÒt ,ÌÈÓÈ ¯‡La ÔÈa ,ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa¿ƒ≈ƒ¿»»ƒ»

חנינא 69) שרב לו:), (סוכה שאמרו ממה הגאונים למדו כן
שהואֿהדין  – שני ביוםֿטוב החסר באתרוג חובתו ידי יצא

(מגידֿמשנה). המומים לכל

.ÈB·ÏeÏa ‚Á ÏL ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa ‡ˆBÈ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈¿ƒ∆«¿»
‰zÓa BÏ epziL „Ú ;epnÓ epÏ‡LiL ,B¯·Á ÏL70. ∆¬≈∆ƒ¿»∆ƒ∆«∆ƒ¿∆¿«»»

È„È B· ‡ˆBÈ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ BÏ B˙¿»«¿»¿«¬ƒ¬≈∆≈¿≈
ÊÁÓe B˙·BÁdÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙ÓŒÏÚ ‰znL ;B¯È »«¬ƒ∆«»»«¿»¿«¬ƒ¿»

‰zÓ71‡ˆÓpL ,‡ˆÈ ‡Ï - B¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â . «»»¿ƒ…∆¡ƒ…»»∆ƒ¿»
ÏeÊ‚Î72ÔË˜Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .73‰B˜ ÔËw‰L ,74 ¿»¿≈¿ƒ¿»»∆«»»∆

Ì‡L ‡ˆÓÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯Á‡Ï ‰˜Ó BÈ‡Â¿≈«¿∆«¬≈ƒƒ«»¿ƒ¿»∆ƒ
ÔÈÓ Ïk „Á‡Â ,·Ïel‰ „Á‡Â .¯ÊBÁ BÈ‡ BÏ B¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ≈≈¿∆»«»¿∆»»ƒ
,Ïe‡L Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ - BaL ÔÈÈÓ Úa¯‡Ó ÔÈÓÂ»ƒ≈«¿«ƒƒ∆ƒ»»∆»≈∆»

ÔBL‡¯ ·BËŒÌBÈa Ba ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡75. ≈¿ƒ¿ƒ

ביום 70) לכם "ולקחתם מ) כג, (ויקרא שנאמר מפני
שאינו  מכאן משלכם", - "לכם חכמים ודרשו וגו'" הראשון
(סוכה  חבירו של בלולבו ראשון ביו"ט חובתו ידי יוצא

כל 71)מא:). נפקע - החזיר שלא זמן שכל שם. סוכה,
שאינם  במתנה, שמתנים תנאי ככל הוא והתנאי הנותן, כח

כלל. מהמתנה קנה 72)גורעים לא שמעולם שמתברר
שם). (סוכה, התנאי קיים לא שהרי זו, לפני 73)מתנה

בו. לו 74)שיצא מקנה כשגדול התורה מן גמור קנין
שם). שם):75)(סוכה, (ויקרא תורה אמרה שהרי

וענף  תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם "ולקחתם
ולא  "לכם" אמרה כולם שעל הרי נחל", וערבי  עבות עץ

אחרים. של

.‡ÈÔÈ‡ - ˙eÙzLa ‚B¯˙‡ B‡ ·ÏeÏ ewL ÔÈÙzLÀ»ƒ∆»»∆¿¿À»≈
BÏ ÔziL „Ú ,ÔBL‡¯a B˙·BÁ È„È B· ‡ˆBÈ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈¿≈»»ƒ«∆ƒ≈

‰zÓa B˜ÏÁ76˙ÒÈÙzÓ ÔÈ‚B¯˙‡ ewL ÔÈÁ‡‰ . ∆¿¿«»»»«ƒ∆»∆¿ƒƒ¿ƒ«
˙Èa‰77ÏBÎÈ Ì‡ :B· ‡ˆÈÂ ‚B¯˙‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏËÂ , ««ƒ¿»«∆»≈∆∆¿¿»»ƒ»

‡ˆÈ - CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÁ‡‰ ÔÈ‡Â BÏÎ‡Ï78eÈ‰ Ì‡Â ; ¿»¿¿≈»«ƒ«¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»
.‰zÓa Ì˜ÏÁ BÏ eziL „Ú ,‡ˆÈ ‡Ï - ÔÈ„Èt˜Ó«¿ƒƒ…»»«∆ƒ¿∆¿»¿«»»
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¯t ‰ÊÂ ‚B¯˙‡ ‰Ê ‰˜ Ì‡ÂLÈ79„Á‡k ewL B‡ , ¿ƒ»»∆∆¿¿∆»ƒ∆»¿∆»
‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Èa‰ ˙ÒÈÙzÓ LÈ¯Ùe ÔBn¯Â ‚B¯˙‡∆¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«««ƒ≈≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰zÓa B˜ÏÁ BÏ ÔziL „Ú ,‚B¯˙‡a»∆¿«∆ƒ≈∆¿¿«»»¿««ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ BÏÎ‡ Ì‡L80. ∆ƒ¬»≈«¿ƒƒ»»

זה 76) וכל קלז:). (בבאֿבתרא שלו כולו שיהיה שצריך
בכל  בו, לצאת לקחוהו אם אבל לאוכלו, אותו קנו אם דוקא
ראוי  שאינו יודעים היו שלקחוהו שבשעה בו, יוצאין אופן
אחד  כל שיטלנו שבשעה לקחוהו כן דעת ועל להתחלק,
בהרבה  סמכו זה ועל שלו. כולו שיהא - בו לצאת מהם
ביום  בו יוצאים הקהל וכל אחד, לולב שלוקחים מקומות

(מגידֿמשנה). בין 77)הראשון החלוקה לפני הירושה
בכללו  שהבית הבית", "תפיסת נקראת היורשים
לכל  מיוחד כאן ואין הנכסים, את תופס כולה) (=המשפחה

בירושה. שותפים וכולם חלקם,78)אחד על שויתרו
אתרוג. אחד לכל שיש לכל 79)מאחר אתרוג שאין כיון

מחילתם  מועילה ולא בו, רוצים שכולם אפשר ואחד, אחד
מחמת 80)בסתמא. הם שמקפידים ודאי - שוויו מחמת

(לחםֿמשנה). המצוה לקיים רוצים הם שגם המצוה,

.·ÈÔ‰a ÁÓOÏ ‰ÂˆÓ ˙B„ÚBn‰ ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡81 ««ƒ∆»«¬ƒ¿»ƒ¿…«»∆
,‰¯˙È ‰ÁÓO ÌBÈ Lc˜na ‰˙È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa -¿««À»¿»«ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
˙Ú·L ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ ÌzÁÓOe' :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿∆ƒ¿≈¡…≈∆ƒ¿«

'ÌÈÓÈ82?ÔÈOBÚ eÈ‰ „ˆÈÎÂ .83·BËŒÌBÈŒ·¯Ú »ƒ¿≈«»ƒ∆∆
ÌÈLpÏ ÌB˜Ó Lc˜na ÔÈw˙Ó eÈ‰ ÔBL‡¯‰»ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿»»«»ƒ
el‡ e·¯Ú˙È ‡lL È„k ,‰hÓlÓ ÌÈL‡ÏÂ ,‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¬»ƒƒ¿«»¿≈∆…ƒ¿»¿≈

el‡ ÌÚ84·BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBnÓ ÁÓOÏ ÔÈÏÈÁ˙Óe . ƒ≈«¿ƒƒƒ¿…«ƒ»≈
„ÚBÓ ÏL BlÁ ÈÓÈÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÎÂ ;ÔBL‡¯‰»ƒ¿≈¿»»ƒ≈À∆≈
ÌÈa¯Ú‰ŒÔÈa ÏL „ÈÓz e·È¯˜iL ¯Á‡Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ≈««∆«¿ƒ»ƒ∆≈»«¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ Ïk ÌÚ ÌBi‰ ¯‡LÏ ÁÓOÏƒ¿…«ƒ¿»«ƒ»«»¿»

ãycew zegiyn zecewpã

zekeqd bga ,oda genyl devn zecrend lky it lr s`"
'd iptl mzgnye xn`py dxzi dgny mei ycwna dzid

zray mkiwel`."mini

עם  יתירה" ה"שמחה שקישר שמזה המפרשים וכתבו
כלל  להזכיר מבלי אלוקיכם" ה' לפני "ושמחתם הפסוק
היא  היתירה השמחה הרמב"ם שלדעת מלמד המים, ניסוך

להבין: צריך זה ולפי מהתורה, חיוב
מתחילה  מדוע מהתורה, חיוב הוא יתירה" ה"שמחה אם א.
שדוחה  פשיטא הלא ראשון, יו"ט ממוצאי רק השמחה

שבות. נאסרה שלא במקדש ובוודאי שיר, כלי איסור
על  מדבר הנ"ל שהפסוק הרמב"ם של מקורו הוא היכן ב.
- אחר דין ממנו למדה הגמרא הלא יתירה" "שמחה

ימים. שבעת כל הלולב נוטלין היו שבמקדש
וכל  הארץ עמי אותה עושין היו "ולא כתב י"ד בהלכה ג.

וראש  ישראל, חכמי גדולי אלא שירצה ישיבות מי י
כל  אבל כו' מעשה... ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין
ולשמוע". לראות באים כולם והנשים האנשים העם

ראשי  בין לחלק מניין מהתורה, חיוב הוא אם ולכאורה
הארץ. ועמי העם

הנ"ל  השמחה את עושין היו אלו שדווקא המקור מהו ד.
מעשה". ואנשי "חסידים רק הוזכרו במשנה והלא

שבעת  "ושמחתם.... הפסוק את בהביאו בזה: הביאור
של  נוספת מצוה שישנה לומר הרמב"ם התכוון לא ימים"
שחיוב  מכיון אלא הידועה, יו"ט משמחת יותר שמחה
נהגו  פעמים, שלוש בתורה מופיע הסוכות בחג השמחה
חביבות  את בנפשם שהרגישו הם (שבעיקר ישראל גדולי
מדוייק  זה עניין הסוכות. בחג זו בשמחה להרבות המצוה)
מזכירה  ולא יתירה" שמחה במקדש "היתה שכתב בלשונו

וכד'. ציווי בלשון
בית  שמחת את העושים רשימת גם לכך, בהתאם
מתוארים  שבה סוכה, במסכת מהגמרא הועתקה השואבה

השואבה. בית שמחת בזמן תנאים כמה של מעשיהם
שהיה  חנניה בן יהושע מרבי הרמב"ם למד ישראל" "חכמי

אתונה. חכמי עם להתווכח ונשלח בחכמתו ידוע
הוא  שרבי כיון שמעון, מרבי הרמב"ם למד ישיבות" "ראשי

תלמידים. לו שיש למי תואר
נשיא  שהיה גמליאל בן שמעון מרבן למד "הסנהדרין"

הסנהדרין.
ברשימת  הוא גם המוזכר הזקן מהלל למד "הזקנים"

השואבה. בית בשמחת המשתתפים
('c xen` zyxt ,fi wlg y"ewl it lr)

לפני 81) "ושמחת יא): טז, (דברים מפורש השבועות בחג
בחגך", "ושמחת יד): סז, (שם הסוכות ובחג אלקיך", ה'
הוקשו  שהרי הסוכות, וחג השבועות לחג הוקש הפסח וחג

ד:). השנה (ראש לזה זה המועדים ממה 82)כל חוץ
שם). (דברים בחגך" "ושמחת סוכה 83)שנאמר משנה,

א. עבירה.84)נא, לידי ויבואו

.‚È‰kÓ ÏÈÏÁ‰ ?BÊ ‰ÁÓO ‰˙È‰ C‡È‰Â85ÔÈbÓe , ¿≈«»¿»ƒ¿»∆»ƒ«∆¿«¿ƒ
ÌÈÏ··e ¯BpÎa86ÌÈzÏˆÓ·e87„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿∆»
‡e‰L ¯ÈLŒÈÏÎa- ‰ta Ú„BiL ÈÓe ;Ba ÔbÏ Ú„BÈ ƒ¿ƒƒ∆≈«¿«≈ƒ∆≈««∆

ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ„˜B¯Â .‰ta88ÔÈÁtËÓe89ÔÈÊfÙÓe «∆¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ¯k¯ÎÓe90ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ú„BiL BÓk „Á‡Â „Á‡ Ïk , ¿«¿¿ƒ»∆»¿∆»¿∆≈«¿¿ƒ

‡Ï ,‰ÁBc dÈ‡ BÊ ‰ÁÓOÂ .˙BÁaL˙Â ˙B¯ÈL È¯·cƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»…
·BËŒÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡91. ∆««»¿…∆

מ"ד.85) פ"ג בביכורים המשנה שהי'86)מלשון כלי זה
עד  ביותר, מתוקים ניגוניו שהיו נבל, ונקרא מיתרים כמה לו
ה"ו). דסוכה פ"ה ('ירושלמי' שבעולם שיר כלי כל שמנבל

בזו 87) זו (=שמכים) שמקישים מתכת של קערות שתי
נ:). (פירוש 88)(סוכה בצלצל" וההכאה הניגון "הוא

מ"ב). פ"ה ביצה להרמב"ם, על 89)המשניות כף מכים
יחי  ויאמרו כף "ויכו יב): יא, (מלכיםֿב שכתבו כמו כף,

"וטפחו". מתורגם: "ויכו" - הכתוב 90)המלך" מלשון
ומכרכר", מפזז דוד המלך את "ותרא טז): ו, (שמואלֿב
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יו"ט). (תוס' ריקוד לשון אסור 91)שהוא שבשבת פירוש,
שהי  שהשיר ואף שיר. ובכלי בחליל על לחלל שרים ו

שמחה  של שיר - ויו"ט שבת דוחה היה בכלי, הקרבנות
(מגידֿמשנה). ושבת ביו"ט ואסור דוחה, אינו

.„ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ‡ÏÂ .BÊ ‰ÁÓOa ˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»¿…»ƒ
ÈÓÎÁ ÈÏB„b ‡l‡ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÂ ı¯‡‰ŒÈnÚ d˙B‡»«≈»»∆¿»ƒ∆ƒ¿∆∆»¿≈«¿≈
ÌÈ„ÈÒÁ‰Â ÔÈ¯„‰q‰Â ˙B·ÈLÈ‰ ÈL‡¯Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»≈«¿ƒ¿««¿∆¿ƒ¿«¬ƒƒ
ÔÈ„w¯Ó eÈ‰L Ì‰ - ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ˜f‰Â¿«¿≈ƒ¿«¿≈«¬∆≈∆»¿«¿ƒ
‚Á ÈÓÈa Lc˜na ÔÈÁnOÓe ÔÈbÓe ÔÈ˜tÒÓe¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»ƒ≈«
ÔÈ‡a Ôlk ,ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰ Ïk Ï·‡ .˙Bkq‰«À¬»»»»»¬»ƒ¿«»ƒÀ»»ƒ

.ÚÓLÏÂ ˙B‡¯Ïƒ¿¿ƒ¿…«

.ÂË‰Âˆn‰ ˙iOÚa Ì„‡ ÁÓOiL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿«»»«¬ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰„B·Ú - Ô‰· ‰evL Ï‡‰ ˙·‰‡·e92. ¿«¬«»≈∆ƒ»»∆¬»¿»ƒ

,epnÓ Ú¯t‰Ï Èe‡¯ ,BÊ ‰ÁÓOÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ¿»«≈««¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«ƒ∆
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz' :¯Ó‡pL∆∆¡«««¬∆…»«¿»∆¡…∆

ÒÈ‚n‰ ÏÎÂ .'··Ï ·eË·e ‰ÁÓOa93˜ÏBÁÂ BzÚc ¿ƒ¿»¿≈»¿»«≈ƒ«¿¿≈
- el‡ ˙BÓB˜Óa ÂÈÈÚa „ak˙Óe BÓˆÚÏ „B·k»¿«¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈
Ï‡' :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ¯È‰Ê‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰ËBLÂ ‡ËBÁ≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ¿……¿»««
BÙeb Ï˜Óe BÓˆÚ ÏÈtLn‰ ÏÎÂ .'CÏÓ ÈÙÏ ¯c‰˙zƒ¿««ƒ¿≈∆∆¿»««¿ƒ«¿≈≈
„·BÚ‰ ,„aÎÓ‰ ,ÏB„b‰ ‡e‰ - el‡ ˙BÓB˜Óaƒ¿≈«»«¿À»»≈
„BÚ È˙l˜e' :¯Ó‡ Ï‡¯OÈ CÏÓ „Âc ÔÎÂ .‰·‰‡Ó≈«¬»¿≈»ƒ∆∆ƒ¿»≈»«¿«…ƒ
,„B·k‰Â ‰l„b‰ ÔÈ‡Â .'ÈÈÚa ÏÙL È˙ÈÈ‰Â ˙‡fÓƒ…¿»ƒƒ»»¿≈»¿≈«¿À»¿«»

CÏn‰Â' :¯Ó‡pL ,'‰ ÈÙÏ ÁÓOÏ ‡l‡94ÊfÙÓ „Âc ∆»ƒ¿…«ƒ¿≈∆∆¡«¿«∆∆»ƒ¿«≈
B‚Â '‰ ÈÙÏ ¯k¯ÎÓe.' ¿«¿≈ƒ¿≈¿

ãycew zegiyn zecewpã

lÎ`d zad`ae zevnd ziiyra mc` gnyiy dgnyd"
xkxkne fftn cece xn`py ..`id dlecb dcear da deivy

."'d iptl

זאת  עם וביחד ביותר, קשה עבודה היינו גדולה, עבודה
עד  לבב וטוב שמחה מתוך להיעשות העבודה צריכה
לשמוח  אפשר היאך ולכאורה, ומכרכר". "מפזז של לאופן
ממשיך  כך על הגשמי. בעוה"ז נמצאים כאשר כזה באופן
זמן  ובכל מקום בכל כי ה'" "לפני הוא זה שעניין הרמב"ם
וממילא  מישראל, ואחד אחד כל עם ביחד הקב"ה נמצא
השו"ע  בתחילת שכתוב כמו ה'" "לפני היהודי נמצא

תמיד". לנגדי ה' "שויתי
ומגלה  מישראל לכאו"א פנים מאיר שהקב"ה וכשם
של  הנהגתו גם לפנים" הפנים ש"כמים הרי להם, אהבתו
העבודה  וזוהי הא־ל" "אהבת - אופן באותו היא יהודי
ומצב  במעמד שנמצא עד תמיד" לנגדי ה' "שויתי להיות
ית' ממנו גם נמשך ואז יהודי להוולד שזכה על שמחה של

תמידי. באופן חיים" מלך פני "באור של העניין
(el oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ה'.92) בעבודת עליונה כלומר 93)מדריגה "גס", מלשון
"המלך".94)מתגאה. צ"ל:

ה'תש"פ  תשרי ד' חמישי יום

-mipnfxtq
milwW zFkld¦§§¨¦

˙ÈˆÁÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈»ƒ«¬ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e .‰L ÏÎa Ï˜M‰«∆∆¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁש 1ֹוןּפרק ¤¤¦
שיעורה,1) השקל", "מחצית מצות עניני בו נתבארו

בפני  אלא נוהגת ושאינה ממנה, והפטורים בה והחייבים
כפיה  בענין הפרק ונסתיים השקלים. על ההכרזה ודין הבית,

השקלים. על

.‡Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ÔzÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»ƒ≈»ƒƒƒ¿»≈
‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ2Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡ . «¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈

˙eÒk ¯ÎBÓ B‡ ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡BLÂ ,·iÁ ‰˜„v‰ ÔÓƒ«¿»»«»¿≈≈¬≈ƒ≈¿
:¯Ó‡pL ;ÛÒk Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ Ô˙BÂ ,BÙ˙k ÏÚL∆«¿≈¿≈«¬ƒ«∆∆∆∆∆∆¡«
BÈ‡Â .¯ÓB‚Â ËÈÚÓÈ ‡Ï Ïc‰Â ‰a¯È ‡Ï ¯ÈLÚ‰∆»ƒ…«¿∆¿««…«¿ƒ¿≈¿≈
‡l‡ ,ËÚÓ ¯ÁÓÏe ËÚÓ ÌBi‰ ,˙Ba¯ ÌÈÓÚÙa B˙B¿ƒ¿»ƒ««¿«¿»»¿«∆»

.˙Á‡ ÌÚÙa ˙Á‡k Blk B˙B¿À¿««¿««∆»

לחדשי 2) בחדשו חדש עולת "זאת הכתוב על דרשו שהרי
מתרומה  (בניסן) קרבן והבא חדש תורה, אמרה - השנה"
לתרומת  השנה ראש שהוא בחודש שנה שבכל הרי חדשה,
מהם  לקנות השקל מחצית הבאת לחדש צריכים - השקלים

ציבור. קרבנות

.·‡ÈˆBÓ·e ‰zÙÓ·e ÒB‡a ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ÛÒk ÔÈÓƒ¿«∆∆»»«»¿≈ƒ¿«∆¿ƒ
ÌB˜Ó ÏÎa ¯Ó‡p‰ Ï˜L ‡e‰ ,„·Ú ‚¯B‰Â Ú¯ ÌL≈«¿≈∆∆∆∆«∆¡»¿»»
¯·Îe .‰¯BÚO ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÏL BÏ˜LÓe .‰¯Bza«»ƒ¿»¿≈¿∆¿ƒ¿»¿»

ÂÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÙÈÒB‰3ÚaËn‰ Ï˜LÓk BÏ˜LÓ eOÚÂ , ƒ¬»ƒ»»¿»ƒ¿»¿ƒ¿«««¿≈«
?ÚÏq‰ Ï˜LÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÈL ˙Èa ÔÓÊa ÚÏÒ ‡¯˜p‰«ƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ≈ƒ¿«»ƒ¿««∆«
.˙ÈBÈa ‰¯BÚO ÌÈBÓLe Úa¯‡Â ˙B‡Ó LÏL¿≈¿«¿«¿ƒ¿»≈ƒ

ממשקלו.3) ששית

.‚.ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â ,ÔÈ¯È„ ‰Úa¯‡ - ÚÏq‰«∆««¿»»ƒ»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ
‡È‰ ‰ÚÓe .‰¯b ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰ÚÓe»»ƒ«ƒ¿≈ƒ≈∆«≈≈»»»ƒ
- ‰Ëe¯Ùe .ÔÈ¯q‡ ÈL - ÔBÈ„eÙe ,ÔÈBÈ„et ÈL¿≈¿¿ƒ¿¿¿≈ƒ»ƒ¿»
‡È‰Â ,‰Ún‰ Ï˜LÓ ‡ˆÓ .¯ÒÈ‡a ‰BÓLÓ ˙Á‡««ƒ¿∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿««»»¿ƒ
Úa¯‡ - ¯ÒÈ‡‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO ‰¯OÚ LL - ‰¯b‰«≈»≈∆¿≈¿ƒ¿«»ƒ»«¿«

.‰¯BÚO ÈˆÁ - ‰Ëe¯t‰ Ï˜LÓe ,˙B¯BÚO¿ƒ¿««¿»¬ƒ¿»

.„ÈzL BÏ˜LÓ ‰È‰L ,ÌL ‰È‰ ¯Á‡ ÚaËÓ „BÚÂ¿«¿≈««≈»»»∆»»ƒ¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈÚÏÒÔlk ˙BÚaËn‰ el‡Â .ÔBk¯c ‡¯˜ ‰È‰ ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿¿≈««¿¿À»

ÔÈ¯ÚLnL Ô‰ ,Ô‰Ó „Á‡ Ïk Ï˜LÓ e¯‡·e ,e¯Ó‡L∆»«¿≈«¿ƒ¿«»∆»≈∆≈∆¿«¬ƒ
‰È‰‡ ‡lL È„k ,Ìe¯‡a ¯·Îe ;ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a»∆¿»»¿»≈«¿¿≈∆…∆¿∆

.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏ˜LÓ L¯ÙÏ CÈ¯»̂ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»»

.‰ÚaËÓ ˙ÈˆÁÓ ÔziL d˙ÂˆÓ BÊ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ«¬ƒ«∆∆ƒ¿»»∆ƒ≈«¬ƒ«¿≈«
Ï˜MÓ ÏB„b ÚaËÓ B˙B‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÔÓf‰ B˙B‡ ÏL∆«¿«¬ƒ»»«¿≈«»ƒ∆∆
Ï˜M‰ ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜BL BÈ‡ ÌÏBÚÏe .L„w‰«…∆¿»≈≈»≈¬ƒ«∆∆
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קלג milwy zekld - mipnf xtq - ixyz 'c iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ea¯ ‰LÓ ÈÓÈa ‰È‰L4ÌÈMLÂ ‰‡Ó BÏ˜LÓ ‡e‰L , ∆»»ƒ≈∆«≈∆ƒ¿»≈»¿ƒƒ
.‰¯BÚO¿»

האמור 4) שקל של המטבע את ולהעלות להוסיף מותר
לפחות. לא אבל בתורה

.ÂÏk ‰È‰ ,˙BBk¯c ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ÚaËÓ ‰È‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»»«¿≈«∆¿««¿»»»
ÔÓÊ·e ;ÚÏÒ BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»≈¿«¬ƒ«∆∆∆∆«ƒ¿«
˙ÈˆÁÓa „Á‡ Ïk Ô˙B ‰È‰ ,ÌÈÚÏÒ ÚaËn‰ ‰È‰L∆»»««¿≈«¿»ƒ»»≈»∆»¿«¬ƒ
‰È‰L ÔÓÊ·e ;ÔÈ¯È„ ÈL ‡e‰L ,ÚÏÒ ÈˆÁ BlL Ï˜M‰«∆∆∆¬ƒ∆«∆¿≈ƒ»ƒƒ¿«∆»»
˙ÈˆÁÓa Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰ ,ÚÏÒ ÈˆÁ ÚaËn‰««¿≈«¬ƒ∆«»»»∆»¿∆»≈¿«¬ƒ
Ï‡¯OÈ eÏ˜L ‡Ï ÌÏBÚÓe .ÚÏq‰ ÈˆÁ B˙B‡ Ï˜M‰«∆∆¬ƒ«∆«≈»…»¿ƒ¿»≈

.‰¯Bz ÏL Ï˜L ÈˆÁÓ ˙BÁt Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa¿«¬ƒ«∆∆»≈¬ƒ∆∆∆»

.ÊÌÈiÂÏ ,ÌÈ‰k :Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰«…«»ƒƒ≈«¬ƒ«∆∆…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈ¯‚Â ,ÌÈÏ‡¯OÈÂ5‡Ï Ï·‡ ; ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿À¿»ƒ¬»…

ÌÈL6ÌÈ„·Ú ‡ÏÂ7ÌÈpË˜ ‡ÏÂ8ÔÈÏa˜Ó - e˙ Ì‡Â . »ƒ¿…¬»ƒ¿…¿«ƒ¿ƒ»¿¿«¿ƒ
Ì‰Ó9ÌÈ˙ek‰ Ï·‡ .10ÔÈ‡ - Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ e˙pL ≈∆¬»«ƒ∆»¿«¬ƒ«∆∆≈

˙ÈˆÁÓ ÂÈÏÚ ÔzÏ ÂÈ·‡ ÏÈÁ˙‰L ÔË˜ .Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒ≈∆»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ≈»»«¬ƒ
‰L ÏÎa ÂÈÏÚ Ô˙B ‡l‡ ,˜ÒBt BÈ‡ ·eL - Ï˜M‰«∆∆≈≈∆»≈»»¿»»»

BÓˆÚ ÏÚ ÔzÈÂ ÏÈc‚iL „Ú ,‰LÂ11. ¿»»«∆«¿ƒ¿ƒ≈««¿

שדינם 5) ושוחררו, עבדות לשם וטבלו שמלו כנענים
ולא 6)כגרים. איש - נפשו" כופר איש "ונתנו שנאמר"
כנשים.7)אשה. שדינם שוחררו, הביאו 8)שלא שלא

שערות. ומסרום 9)שתי גמורה במתנה נתנו אם ודווקא
שלם. בלב עזרא 10)לציבור ידי על מפורש "וכן שנינו:

להם  ושלחו המקדש, בית לבניין לסייען הכותיים (כשרצו
ולנו  לכם לא לאֿלוהיכם") נדרוש ככם כי עמכם "נבנה

לאֿלהינו". בית שנתת 11)לבנות מאחר לו, שאומרים
עליו  תן המצוה, זאת עליו והעמדת שעברה בשנה עליו

תפסוק. ולא שיגדל עד תמיד

.Á˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ÌÈÏ˜M‰12ÔÓÊ·e . «¿»ƒ≈»¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒƒ¿«
ı¯‡a ÔÈa ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÔÈ˙B ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL∆≈«ƒ¿»«»¿ƒ∆«¿»ƒ≈¿∆∆

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa Ï‡¯OÈ13,·¯Á ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ƒ¿»≈≈¿»»»∆ƒ¿«∆»≈
.ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a elÙ‡¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¬ƒ

קיים.12) המקדש שבית זמן שקלים 13)כל מצוות שהרי
לארץ. בחוץ בין בארץ בין ונוהגת הגוף חובת היא

.ËÌÈÏ˜M‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¯„‡a „Á‡a14ÔÈÎiL È„k , ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««¿»ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔzÏ „È˙Ú ‰È‰ÈÂ ,BlL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»«¬ƒ«∆∆∆¿ƒ¿∆»ƒƒ≈

ÌÈÁÏM‰ e·LÈ Ba ¯OÚ ‰MÓÁa15‰È„Ó ÏÎa «¬ƒ»»»»¿«À¿»ƒ¿»¿ƒ»
eÏa˜È - Ì‰Ï ÔziL ÈÓ Ïk ;˙Áa ÔÈÚ·B˙Â ‰È„Óe¿ƒ»¿¿ƒ¿««»ƒ∆ƒ≈»∆¿«¿
‰MÓÁa .ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - Ô˙ ‡lL ÈÓe ,epnÓƒ∆ƒ∆…»«≈ƒƒ≈«¬ƒ»
ÔÈÙBk CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,˙Ba‚Ï Lc˜na e·LÈ Ba ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
- ÔzÈ ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,ÔziL „Ú Ô˙ ‡lL ÈÓ ˙‡∆ƒ∆…»««∆ƒ≈¿»ƒ∆…ƒ≈

BËB·Ú ÔÈÁ˜BÏÂ ,B˙B‡ ÔÈkLÓÓ16elÙ‡Â BÁ¯k ÏÚa ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ¬¿«»¿«¬ƒ
.B˙eÒk¿

ישראל.14) ערי בכל (=הפורטים 15)מכריזים החלפנים
למשכון.16)כספים). חפץ

.ÈÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L ÈÓ Ïk17Bk¯cL Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆≈«»ƒ¿»ƒ««ƒ∆«¿
ÔzÏ „È˙Ú ‡e‰ B‡ ÔzÏ18ÔÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ - ƒ≈»ƒƒ≈≈¿«¿¿ƒ¿≈

;ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈ‰k‰ ˙‡ ÔÈkLÓÓ¿«¿¿ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»
„Ú Ô˙B‡ ÔÈÚ·B˙Â ,Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - eziLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ»«

eziL19. ∆ƒ¿

ועבדים.17) נשים כשיגדל.18)כגון קטן כן 19)כגון
הא  - ממשכנין "אין קטן: גבי שאמרו ממה רבינו למד

תובעין". לתבוע

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תיבות 1) עשרה שלש השקלים, כונסים כיצד רבינו בו ביאר

וכיצד  הלשכה, תורמים בשנה פרקים בשלשה שבמקדש,
אותה. תורמין

.‡ÏÎa ?ÌÈÏ˜M‰ ˙‡ ÌÈÁÏM‰ ÔÈÒBk „ˆÈk2 ≈«¿ƒ«À¿»ƒ∆«¿»ƒ¿»
‰È„Óe ‰È„Ó3˙B·z ÈzL Ì‰ÈÙÏ ÔÈÁÈpÓ4ÈÏeL . ¿ƒ»¿ƒ»«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈≈

ÔÈÓk ,‰ÏÚÓÏÓ ¯ˆ ‰ÈÙe ,‰hÓlÓ ÔÈ·Á¯ ‰·z‰«≈»¿»ƒƒ¿«»ƒ»«ƒ¿«¿»¿ƒ
ÁwÏ ¯LÙ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÔÎB˙Ï eÎÈÏLiL È„k ;¯ÙBL»¿≈∆«¿ƒ¿»¿…ƒ¿∆∆¿»ƒ«

˙Áa Ô‰Ó5- ˙Á‡ ?˙B·z ÈzL ÔÈOBÚ ‰ÓÏÂ . ≈∆¿««¿»»ƒ¿≈≈««
BÊ ‰L ÏL ÌÈÏ˜L da ÔÈÎÈÏLnL6- ‰iM‰Â , ∆«¿ƒƒ»¿»ƒ∆»»¿«¿ƒ»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜L da ÔÈÁÈpÓ7‡lL ÈnÓ ÔÈ·BbL , «ƒƒ»ƒ¿≈»»∆»¿»∆ƒƒƒ∆…
.‰¯·ÚL ‰Ma Ï˜L»««»»∆»¿»

ה"ט.2) פ"א למעלה וראה "מכל", בשקלים 3)בכת"י:
שופרות  היו כך במקדש, שופרות שהיו "כשם מ"א: פ"ב

(כסףֿמשנה 4)במדינה". שתים "שופרות" מיעוט
טוב'). יום ה"א:5)ו'תוספות פ"ו שקלים ב'ירושלמי'

ורחבות  מלמעלן צרות היו, עקומות הללו "השופרות
להראות  ידן להכניס יוכלו (שלא הרמאין" מפני מלמטן,
העדה'). 'קרבן – מתוכן ונוטלין לתוכן, נותנים כאילו עצמן

חדתין".6) "תקלין ונקראת מ"ה. פ"ו ונקראת 7)שקלים
במדינה  שגם רבינו, בדברי מפורש והנה עתיקין". "תקלין
מפורש: ה"א) (פ"ב ב'ירושלמי' ואילו חדתין. תקלין היו
(ועי' במדינה" עתיקין ואין במקדש עתיקין כן "ותני
נוסחא  היתה שלהרמב"ם הדבר [וברור טוב'). יום ב'תוספות
שם  הריבב"ן של פירושו מתוך יוצא וכן ב'ירושלמי', אחרת
מרגליות  אותן "ויעשה ה'ירושלמי': לשון שזה ב'ירושלמי'.
שמא  - הדרך)? טורח למעט מרגליות, בשקלים (=יקנה
מתניתא  וכו', מפסיד ההקדש ונמצא המרגליות תוזיל
ופירש  בדא". לא עתיקין בתקלין אבל חדתין בתקלין
ולא  מרגליות לקנות מותר עתיקין בתקלין "כלומר הריבב"ן:
אלא  באין שאין תיזול שמא חוששים) (=ולא חיישינן
ברא"ש  ועי' מ"ב, משקלים (פ"ד ומגדלותיה" העיר לחומות
ולפי  עתיקין. תקלין היו במדינה שגם הרי מ"ה), פ"ו ורע"ב
ואין  במקדש עתיקין כן "דתני הא גרס דלא כרחנו על זה,
לפני  שהיה ב'ירושלמי' נמצא אמנם וכן במדינה". עתיקין

רוקח']. 'מעשה בעל

.·Lc˜n·e8„ÈÓz Ì‰ÈÙÏ ‰È‰9‰¯OÚ LÏL,˙B·z «ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿≈≈
BÊ ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰BL‡¯ :¯ÙBL ÔÈÓk ‰·z Ïk10. »≈»¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿≈»»

‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ - ‰iL11ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈLÈÏL . ¿ƒ»¿ƒ¿≈»»∆»¿»¿ƒƒ¿»ƒ
„Á‡ ,‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯Bz ÈzL Ôa¯˜ ÂÈÏÚ LiL∆≈»»»¿«¿≈ƒ¿≈¿≈»∆»
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˙‡hÁ „Á‡Â ‰ÏBÚ12.BÊ ‰·˙Ï Ô‰ÈÓc CÈÏLÓ , »¿∆»«»«¿ƒ¿≈∆¿≈»
,„·Ïa ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÂÈÏÚ LiL ÈÓ ÏÎÏ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¿»ƒ∆≈»»«»ƒ¿«
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈLÈÓÁ .BÊ ‰·˙Ï ‰ÈÓc CÈÏLÓ«¿ƒ»∆»¿≈»¬ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

Ô‰a ‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ ˙B˜Ï ˙BÚÓ13ÈÓÏ - ˙ÈML . »ƒ¿≈ƒ««¬»»»∆ƒƒ¿ƒ
·c˙‰L ÈÓÏ - ˙ÈÚÈ·L .‰B·ÏÏ ˙BÚÓ ·c˙‰L∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈

˙¯tkÏ ·‰Ê14˙ÈÈÓL .15ÔB‚k .˙‡hÁ ¯˙BÓÏ - »»««…∆¿ƒƒ¿««»¿
ÔÓ ¯È˙B‰Â ˙‡hÁ Á˜ÏÂ ,B˙‡hÁÏ ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰L∆ƒ¿ƒ»¿«»¿»««»¿ƒƒ
¯˙BÓÏ - ˙ÈÚÈLz .dÎB˙Ï ¯‡M‰ CÈÏLÈ ,˙BÚn‰«»«¿ƒ«¿»¿»¿ƒƒ¿«
.˙B„ÏBÈÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·Ê Èp˜ ¯˙BÓÏ - ˙È¯ÈOÚ .ÌL‡»»¬ƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿»¿¿
- ‰¯OÚ ÌÈzL .¯ÈÊ ˙Ba¯˜ ¯˙BÓÏ - ‰¯OÚ ˙Á‡««∆¿≈¿«»¿¿»ƒ¿≈∆¿≈
·c˙‰L ÈÓÏ - ‰¯OÚ LÏL .Ú¯ˆÓ ÌL‡ ¯˙BÓÏ¿«¬«¿…»¿∆¿≈¿ƒ∆ƒ¿«≈

.‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ ˙BÚÓ»¿«¿≈»

מ"ה.8) פ"ו בשקלים הדברים ומקור ורע"ב). (רא"ש בעזרה
עשר 9) מחמשה אלא היו לא שבמדינה השופרות ואילו

ט. הלכה הקודם בפרק כמבואר תקלין 10)באדר, והוא
עתיקין.11)חדתין. תקלין מ"ה.12)והוא פ"ו שקלים

(שם). יהודה רבי על החולקים ב'מעשה 13)כחכמים
"בהן". תיבת חסירה רבינו 14)רוקח', מדברי נראה

וראה  הקודש, ארון של לכפורת שהכוונה המשנה, בפירוש
שם. זק"ש ניסן הרב ובהערת הרא"ש מכאן 15)בפירוש

ושם: דשקלים, פ"ג התוספתא עלֿפי הוא ההלכה, סוף עד
קיני  ומותר אשמות ומותר חטאות מותר כנגד לנדבה "ששה
נזיר  קרבנות [ומותר] (קיני) יולדות קיני זבות, קיני זבין,
ולוקחין  כו' לנדבה זו וסלע לנדבה זו מנה האומר ומצורע,

שם. טוב' יום 'תוספות ועי' עולות". בהן

.‚·e˙k ,‰·z‰ CB˙a ÂÈ˙BÚÓ eÈ‰iL ,¯·c Ïk ÌLÂ¿≈»»»∆ƒ¿¿»¿«≈»»
‰·z‰ ÏÚ16ıeÁaÓ17Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡˙e . ««≈»ƒ«¿«≈ƒ«»

‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ,˙B¯˙Bn‰18,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . «»∆ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿≈»»≈
- ˙BB¯Á‡‰ ˙B·z‰ LLa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏkL∆»«»«ƒ¿»¿≈«≈»«¬
Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ‰kÏ - ‰È˙B¯BÚÂ ,‰Ó‰a ˙ÏBÚÏ¿«¿≈»¿∆»«…¬ƒƒ¿»»
Ô‰a ÁwÏ - ˙ÈLÈÏL ‰·˙aL ˙BÚn‰ ÏÎÂ ;˙B¯BÚ‰»¿»«»∆¿≈»¿ƒƒƒ«»∆
- ˙ÈÚÈ·¯aLÂ ;˙B‡hÁ ÔÈˆÁÂ ˙BÏBÚ ÔÈˆÁ ,˙BÙBÚ∆¿»¿∆¿»«»¿∆»¿ƒƒ

.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ ÔlkÀ»«»

מ"ה.16) פ"ו לשים 17)שקלים תיבה לאיזו לדעת
שהביא. הכהן 18)המעות יהוידע של מדרשו מ"ו. שם,

וכסף  אשם "כסף יז): יב, (מלכיםֿב שנאמר ממה הגדול,
כסף  לו נשאר שאם יהיו", לכהנים ה', בית יובא לא חטאות
לבדק  ה' בית יובא לא לאשם, או לחטאת שהפריש ממה
ממנו  לוקחין והם הכסף, אותו יהיה לכהנים אלא הבית,
אשום  הוא, "אשם יט): ה, (ויקרא שנאמר וממה עולות.
הנאכל  אשם כדין שמשמע הוא", "אשם לה'", אשם
כיצד? הא לה', כולו שיהיה משמע לה'", ו"אשם לכהנים,
ומותר  חטאת (=מותר אשם ומשום חטאת משום שבא כל -

לכהנים. ועור לה' הבשר עולות; בהם ילקח אשם),

.„ÔÈÁlLÓ ,ÌÈÏ˜M‰ ÔÈ·BbLk ,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»¿∆ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
Û¯ˆÏ Ì‰Ï LÈÂ .Lc˜nÏ ÌÈÁeÏL „Èa Ô˙B‡19Ô˙B‡ »¿«¿ƒ«ƒ¿»¿≈»∆¿»≈»

C¯c‰ ÈB‡OÓ ÈtÓ ,·‰Ê È¯È„a20ÔÈˆa˜˙Ó Ïk‰Â .21 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈««∆∆¿«…ƒ¿«¿ƒ

˙BÎLl‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰kLÏa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Lc˜nÏ«ƒ¿»«ƒƒ»¿ƒ¿»««ƒ«¿»
‰È˙B˙Ïc Ïk ÔÈ¯‚BÒÂ ,Lc˜na22ÔÈÓ˙BÁÂ ,˙BÁzÙÓa «ƒ¿»¿¿ƒ»«¿∆»¿«¿¿¿¿ƒ

ÌL eˆ·wiL ÌÈÏ˜M‰ ÏkÓ ÔÈ‡ÏÓÓe .˙BÓ˙BÁ ‰ÈÏÚ»∆»»¿«¿ƒƒ»«¿»ƒ∆ƒ»¿»
ÏÈÎzL È„k - ‰t˜ Ïk ¯eÚL ;˙BÏB„b ˙Bt˜ LÏL»À¿ƒ»À»¿≈∆»ƒ

ÔÈ‡Ò ÚLz23‰ÊÂ .‰kLla B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ¯‡M‰Â , ≈«¿ƒ¿«¿»«ƒƒ«ƒ¿»¿∆
‰kLl‰ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btw‰ CB˙aL24‰ÊÂ , ∆¿«À«ƒ¿»¿««ƒ¿»¿∆

‡¯˜p‰ ‡e‰ - ˙Btwa LiM ‰Ó ÏÚ ¯˙È ÌL ¯‡MiL∆ƒ»≈»»≈««∆≈«À«ƒ¿»
‰kLl‰ È¯ÈL25. ¿»≈«ƒ¿»

מ"א.20)להחליף.19) פ"ב בכת"י:21)שקלים
חכמים 22)"מתקבץ". תיקנו שלכן יד, בהם תשלוט שלא

אפשר  יהיה "ולא א): בהלכה (למעלה שופרות כמין תיבות
בנחת". מהן פ"ג 23)ליקח (שקלים ב'ירושלמי' הוא כן

סאין, תשע שהן סאין שלש של קופות בשלש "תניא, ה"ב):
רבינו  והביאו הלשכה". את תורמין סאין, ושבע עשרים שהן
תורמים  גדולות קופות אותן ומתוך המשנה. בפירוש
שכל  קטנות, קופות שלש פעם כל בשנה, פרקים בשלשה
וראה  ומ"ב), מ"א דשקלים (פ"ג סאים שלשה מכילה אחת

לא. והערה ה הלכה ולהלן שם, ורע"ב וממנה 24)ברא"ש
ה"א). פ"ד (להלן השנה כל של הציבור קרבנות קונים

להלן 25) כמבואר וכו', ומגדליה העיר צרכי קונים וממנה
ה"ח. בפ"ד

.‰ÌÈ˜¯t ‰LÏLa26:‰kLl‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ‰Ma ƒ¿»¿»ƒ«»»¿ƒ∆«ƒ¿»
ÔÒÈ L„Á L‡¯a27ÌBÈ Ì„˜ ,È¯Lz L„Á L‡¯·e , ¿……∆ƒ»¿……∆ƒ¿≈…∆

·BË28ÂÈ¯Á‡ B‡29.ÌBÈ ¯OÚ ‰MÓÁa ˙¯ˆÚ Ì„˜Â , «¬»¿…∆¬∆∆«¬ƒ»»»
,‰kLl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ „Á‡ ?d˙B‡ ÔÈÓ¯Bz „ˆÈÎÂ¿≈«¿ƒ»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿»
?Ì¯˙‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ıeÁa ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ¯ÓBM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ«¿≈»∆∆¿…
ÌÈÓÚt LÏL - Ì¯z ,Ì¯z ,Ì¯z :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â30. ¿≈¿ƒ¿…¿…¿…»¿»ƒ

Ô‰Ó ‰t˜ Ïk ,˙BpË˜ ˙Bt˜ LÏL ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â¿««»¿«≈»À¿«»À»≈∆
ÔÈ‡Ò LÏL ‰ÏÈÎÓ31˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏL Ô˙B‡Ó ,32, ¿ƒ»»¿ƒ≈»»À«¿

Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï È„k ,ıeÁÏ Ô‡ÈˆBÓe33.eÏÎiL „Ú ƒ»«¿≈¿ƒ¿«≈≈∆«∆ƒ¿
LÏL ÔÓ ˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏM‰ Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»«»À«¿«ƒ»
„Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ‰iL ÌÚt ˙BÏB„b¿««¿ƒ»…∆¬∆∆ƒ¿«¿ƒ≈∆«

.eÏÎiL∆ƒ¿

מ"א.26) פ"ג "בפרוס 27)שקלים שם: במשנה, כמפורש
- "פרס שם: ובירושלמי החג", ובפרוס עצרת בפרוס הפסח
דהיינו  יום, משלשים (=חצי יום דשלשים פלגא פלגא,
בהלכותיו". שדורשים למועד קודם יום) עשר חמשה

שהוא 28) מפני בתשרי, באחד אמרו "ולא שם: משנה,
לפני 29)יוםֿטוב". להקדים שאפשר שכשם רבינו סובר

(כסףֿמשנה). לאחר אפשר כן כמו שקלים 30)יוםֿטוב,
סה. במנחות כמו דבר, כל לשלש חכמים דרך וכן מ"ג. פ"ב

והרע"ב). (הרא"ש קו: ב.31)וביבמות משנה שם
כב.32) והערה ד הלכה למעלה קרבנות 33)ראה לקנות

למקדש. הצריכים ציבור

.ÂLÏM‰ ÔÓ ˙ÈLÈÏL ÌÚt Ô˙B‡ ‡lÓÓe ¯ÊBÁÂ¿≈¿«≈»««¿ƒƒƒ«»
,eÏÎiL „Ú Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓe ,È¯L˙a ˙BÏB„b‰ ˙BtÀ̃«¿¿ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ≈∆«∆ƒ¿
ÔÈÓ¯Bz ÔÒÈ L„Á L‡¯·e ;ÔÒÈ L„Á L‡¯ „Ú«……∆ƒ»¿……∆ƒ»¿ƒ
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‰L„Á ‰Óe¯zÓ34ÌÈÏ˜M‰ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ƒ¿»¬»»…ƒ¿ƒ»∆«¿»ƒ
LÚÈb‰ ‡lL „Ú eÏÎÂ ,˙BÏB„b‰ ˙Bt˜ LÏLa35ÔÒÈ ∆¿»À«¿¿»«∆…ƒƒ«ƒ»

‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈÓ¯B˙Â ÔÈ¯ÊBÁ -36. ¿ƒ¿¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿»

לתרומת 34) השנה ראש בניסן "באחד א: ז, השנה ראש
חודש  עולת "זאת יד): כח, (במדבר שנאמר שקלים",
קרבן  והבא חדש תורה "אמרה - השנה" לחדשי בחדשו
שנאמר  ממה ונלמד מדבר, הכתוב ובניסן חדשה". מתרומה
לחדשי  ניסן) (=חודש לכם הוא "ראשון ב) יב, (שמות
היא: גזירהֿשוה השנה" "לחדשי - השנה" "לחדשי השנה".

ניסן. כאן אף ניסן, שם הגיע".35)מה "אשר בכת"י:
חוזר 36) שלישית "שלמה ה"ג: פ"ג שקלים 'ירושלמי'

חוזר  שלשתן שלמו לראשונה, חוזר שניה שלמה לשניה,
מאיר  רבי שהיה לשיריים, חוזר אומר מאיר רבי ושוקל,
והלכה  בסוף", להן יצטרכו שמא בשיריים, מועלין אומר

הי"ג). מעילה מהל' ופ"ו כסףֿמשנה, (ועי' מאיר כרבי

.ÊÔ‡ÈˆBÓe Ì‰a Ì¯Bz ‡e‰L ,˙BpËw‰ ˙Bt˜ LÏL»À«¿«∆≈»∆ƒ»
Ï"ÓÈb ,˙"Èa ,Û"Ï‡ :Ô‰ÈÏÚ ·e˙k ,ıeÁÏ37È„k ; «»¬≈∆»∆≈ƒ»¿≈

‰BL‡¯‰ ÔÓ e˜tzÒiL38Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎzL „Ú ∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«∆ƒ¿∆¿««»
ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓ Ck ¯Á‡Â ,‰iM‰ ÔÓ ÔÈ˜tzÒÓƒ¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒƒ
˙Á‡‰ ‰tw‰ ÔÓ ‰BL‡¯ Ì¯B˙Â .˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¿≈ƒ»ƒ«À»»««

‰ÏB„b‰39˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡ ‰tÁÓe ,40; «¿»¿«∆»«¿»¿ƒ¿««
‰tÁÓe ,‰iM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰Ó ‰iM‰ Ì¯B˙Â¿≈«¿ƒ»≈«À»«¿»«¿ƒ»¿«∆
ÔÓ ˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;˙ÁtËÓa ‰ÏB„b‰ d˙B‡»«¿»¿ƒ¿««¿≈«¿ƒƒƒ
d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ‰ÏB„b‰ ‰tw‰«À»«¿»«¿ƒƒ¿≈¿«∆»
ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÌiÒ daL ˙¯k ‰È‰zL È„k ;˙ÁtËÓa¿ƒ¿««¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆»ƒ≈¿«¿ƒ
.˙¯ˆÚ Ì„˜ ÒkiLk ,‰iL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒ»¿∆ƒ»≈…∆¬∆∆
‰tÁÓe ,‰l‚Ó ‰˙È‰L ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰BL‡¯‰ Ì¯B˙Â¿≈»ƒ»ƒ«¿»∆»¿»¿À»¿«∆
‰pnÓ Ì¯zL ‰ÏB„b‰ ÔÓ ‰iM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡»¿≈«¿ƒ»ƒ«¿»∆»«ƒ∆»
˙ÈLÈÏM‰ Ì¯B˙Â ;d˙B‡ ‰tÁÓe ,‰lÁz ‰BL‡¯a»ƒ»¿ƒ»¿«∆»¿≈«¿ƒƒ
È„k ;d˙B‡ ‰tÁÓ BÈ‡Â ,dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰ÏB„b‰ ÔÓƒ«¿»«¿»»¿≈¿«∆»¿≈
ÒkiLk ,˙ÈLÈÏL ÌÚÙa ‰lÁza ‰pnÓ ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»¿««¿ƒƒ¿∆ƒ»≈
˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Ì¯Bz ‡ˆÓpL „Ú .È¯L˙a¿ƒ¿≈«∆ƒ¿»≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ

˙BÏB„b‰ ÔÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ˙BpËw‰41. «¿«ƒ»««¿««ƒ«¿

מ"ב.37) פ"ג ה"ב.38)שקלים שם 'ירושלמי'
ומחפה 39) הראשונה את "תרם תנן: מ"ד, פ"ג בשקלים

מחפה,בטב  היה לא שלישית בטבלאות, ומחפה שניה לאות,
הרא"ש  ופירשו התרום". הדבר מן ויתרום ישכח שמא

- הראשונה את תרם ¯‡˘Â‰והרע"ב: ‰ÓÂ¯˙ בפרוס -
בלשכה.ÙÁÓÂ‰הפסח. שנשארו השקלים כל -‰È˘-

עצרת. מחפה ˘È˘ÈÏ˙בפרוס היה ומדוע החג, בפרוס -
מחפה  ולכן השיריים, מן יתרום שמא ובשניה? בראשונה
החיפוי. על ושמים חדשים שקלים ומביאים אותם
אבל  לתרום. גמרו כבר שהרי לחפות צריך אין ובשלישית

מפרש: הראשונה.‰¯‡˘Â‰רבינו הגדולה ‰˘È‰מהקופה
השניה. הגדולה הקופה -˙È˘ÈÏ˘‰ הגדולה הקופה -

מוזכרות  לא במשנה הלא זה, על הרא"ש (והעיר השלישית
קופה  ומחפה נזכרו), ב'ירושלמי' ורק הגדולות, הקופות כלל
ישכח  "שמא שלישית מחפה ואינו ושניה, ראשונה גדולה

בעצרת  גם לתרום יתחיל כלומר התרום", הדבר מן ויתרום
שמא  חשש אין רבינו, ולדעת בפסח. בה שהתחיל מאותה
אינם  שיריים ה"ד) (למעלה דעתו שלפי השיריים, מן יתרום
הגדולות. הקופות משלש חוץ הנשארים אותם אלא

רבים.40) עורות - "בקטבלאות" שם: ונמצא 41)במשנה,
ישראל, ארץ לשם ישראל: לכל תרם גדולה קופה שמכל
והמדינות  ומדי בבל ולשם לה, המוקפות כרכים לשם
קופה  בכל שהרי ה"ח, להלן כמפורש ישראל, וכל הרחוקות
שם). המשניות' ('פירוש מישראל קצת על הוא תורם וקופה

מד. הערה להלן וראה

.Áel‡ ˙Bt˜ LÏL Ì¯Bz ‡e‰Lk42˙‡ Ì¯Bz , ¿∆≈»À≈≈∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌLÏ ‰BL‡¯‰43ÔÈk¯k ÌLÏ ‰iM‰Â , »ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿≈¿«ƒ

ÔÈÙwn‰44Ï‡¯OÈ (ı¯‡) Ïk ÌLÏe dÏ45˙ÈLÈÏM‰Â , «À»ƒ»¿≈»∆∆ƒ¿»≈¿«¿ƒƒ
˙B˜BÁ¯‰ ˙BÈ„n‰ ÌLÏe È„Ó ÌLÏe Ï·a ÌLÏ¿≈»∆¿≈»«¿≈«¿ƒ»¿

.Ï‡¯OÈ Ïk ¯‡L ÌLÏe¿≈¿»»ƒ¿»≈

שם.42) להביא 43)שקלים, שהספיקו הראשונים שהם
למקומות  [והכוונה למקדש. קרובים שהם שקליהם, את
מד]. הערה להלן ראה ישראל, בארץ הקרובים

עמון 44) כגון: ישראל, לארץ הקרובים כלומר הסמוכים,
המזרחי. הירדן בעבר חסירה 45)ומואב התימנים, בכת"י

בדפוס  גם הוא כן לפנינו, שהוא כמו [אבל "ארץ". המלה
לשם  שהכוונה ונראה נכון. וכן רוקח', וב'מעשה רומי
רבינו  כתב שהרי גופא. ישראל בארץ הרחוקים המקומות

על תורם הוא וקופה קופה שבכל המשניות ˜ˆ˙בפירוש
על  בשניה תורם הוא תימן כת"י לנוסחת ואילו מישראל,

ÏÎ והערה ל' עמוד לשקלים הרא"ש בפרישת וראה ישראל.
סו].

.ËÌ¯Bz ‡e‰Lk46LiL Èe·b‰ ÏÚ Ì¯˙Ï Ôek˙Ó , ¿∆≈ƒ¿«≈ƒ¿…««»∆≈
‰kLla47‰kLlÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èe·b‰ ÏÚÂ ,48, «ƒ¿»¿««»∆¬«ƒ…ƒƒ««ƒ¿»

˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ49,ÌÈÏ˜M‰ el‡ eÈ‰iL È„k ; ¿«∆»ƒƒ¿¿≈∆ƒ¿≈«¿»ƒ
el‡Îe ,Ï‡¯OÈ ÏÚ ‰¯tk ,Ô‰Ó ˜tzÒ‰Ï Ô‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿ƒ¿«≈≈∆«»»«ƒ¿»≈¿ƒ
.BÊ ‰Óe¯z Ô‰Ó ‰Ó¯˙Â ,‰kLlÏ Ô‰ÈÏ˜L Ïk eÚÈb‰ƒƒ»ƒ¿≈∆«ƒ¿»¿ƒ¿¿»≈∆¿»

א.46) קח, הגדולות.47)כתובות הקופות בשלש שאינו
בדרך.48) והיה 49)ונמצא באדר, שקלו שלח ולא שנאנס

כולה. השנה כל משלחו

.ÈÌ¯Bz‰ ÒkiLk50¯LÙ‡L „‚·a ÒkÈ ‡Ï ,Ì¯˙Ï ¿∆ƒ»≈«≈ƒ¿……ƒ»≈¿∆∆∆∆¿»
‡ÏÂ ,ÏcÒa ‡ÏÂ ÏÚÓa ‡ÏÂ ,ÛÒk Ba ˙BaÁ‰Ï¿«¿∆∆¿…¿ƒ¿»¿…¿«¿»¿…

‰lÙ˙a51ÌÚ‰ B˙B‡ e„LÁÈ ‡nL ;ÚÓ˜a ‡ÏÂ ƒ¿ƒ»¿…¿»≈«∆»«¿¿»»
dÓ¯zLk ÂÈzÁz ‰kLl‰ ˙BÚnÓ ‡ÈaÁ‰ :e¯Ó‡ÈÂ52. ¿…¿∆¿ƒƒ¿«ƒ¿»«¿»¿∆¿»»

,‡ˆiL ‰ÚL „Ú ÒkiL ‰ÚMÓ BnÚ eÈ‰ ÌÈ¯a„Óe¿«¿ƒ»ƒƒ»»∆ƒ»≈«»»∆≈≈
ÂÈt CB˙Ï ÔzÈ ‡lL È„k53Ïk ÌÈ¯‰ÊpL Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈∆…ƒ≈¿ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»ƒ»

Ï‰· ‡e‰L ÈÓ B‡ ÈÚ ,Ck54ÈtÓ ,Ì¯˙È ‡Ï ÔB‰Ï »»ƒƒ∆ƒ¿»«…ƒ¿…ƒ¿≈
Ï‡¯OiÓe '‰Ó Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â :¯Ó‡pL ;„LÁ‰55. «¬»∆∆¡«ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈ƒƒ¿»≈

מ"ב.50) פ"ג "בתפילין"51)שקלים שם: במשנה,
('מעשה  רבינו בדברי אחר בנוסח הוא וכן רבים. בלשון

ויאמרו 52)רוקח'). יעני, "שמא אמרו: (שם) במשנה
מתרומת  ויאמרו יעשיר, שמא או העני, הלשכה מעוון
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הלשכה" מן לפנים נכנס "אחד שהרי העשיר". הלשכה
ה"ה). ה"ב)53)(למעלה פ"ג (שקלים וב'ירושלמי'

יראו  ועלֿידיֿזה מים, פיו (ימלא מים פומיה "וימלא שאלו:
(שצריך  הברכה מפני תנחום, רבי אמר בפיו)? כסף שאין

שקלים)". תרומת התרמת על ב'ירושלמי'54)לברך
מפני  יתרום לא קווץ ישמעאל, רבי דבי "תני (שם):
מלשון  שיער, בעל הוא קווץ מפרש, כאן הראב"ד החשד".
הרמב"ם  אבל בשערו. יחביא שמא תלתלים, קווצותיו
א, (שמות "ויקוצו" מלשון: להון, ונבהל עני שהוא מפרש
"קבץ" שגורס או מו), כז, (בראשית בחיי" "קצתי או יב),

קבצן. צריך 55)מלשון שאדם "לפי (שם): המשנה לשון
שנאמר: המקום, ידי לצאת שצריך כדרך הבריות, ידי לצאת
טוב  ושכל חן ומצא ואומר: ומישראל, מה' נקיים והייתם

ואדם". אלקים בעיני

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שאבד 1) ומי בו, והחייבים שיעורו קלבון, דיני בו כלל

שקלו.

.‡Ïk ÔziL È„k ,Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - ÌÈÏ˜M‰ ÈÈˆÁ¬»≈«¿»ƒ«…¿ƒƒ»∆¿≈∆ƒ≈»
Ï .·iÁ ‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ „Á‡Â „Á‡‰È‰Lk ,CÎÈÙ ∆»¿∆»¬ƒ∆∆∆«»¿ƒ»¿∆»»

Û¯ˆÓe ÈÁÏM‰ Ïˆ‡ CÏB‰ Ì„‡2,ÔÈ‡ˆÁ ÈLa Ï˜L »»≈≈∆«À¿»ƒ¿»≈∆∆ƒ¿≈¬»ƒ
Ï˜M‰ ÏÚ ˙ÙÒBz BÏ ÔzÈ3˙‡¯˜ ˙ÙÒBz‰ d˙B‡Â , ƒ≈∆∆««∆∆¿»«∆∆ƒ¿≈

ÔBaÏ˜4- Ì‰ÈL ÏÚ Ï˜L e˙pL ÌÈL ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ»¿«ƒ∆»¿∆∆«¿≈∆
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ5. «»ƒ¿«¿

המטבע.3)ופורט.2) חילוף שזהו 4)דמי שכתבו יש
ביניהם  להכריע שנותנים ומועט קל דבר "קלֿבון", נוטריקון:

ורע"ב). (רא"ש הכסף פירוט אחד 5)בשביל בקלבון
מחצית  הנותן שאחד רבינו מדברי ונראה מ"ו). פ"א (שקלים
מאיר  כרבי ולא פ"א) (תוספתא מקלבון פטור השקל
שנתנו  שנים ולדבריו, (שם). זה באופן אף בקלבון שמחייב

שם). (משנה, קלבונות בשני חייבים - שקל

.·ÈÓ Ïk6B‡ ÌÈL ÈzL ÔB‚k ,ÌÈÏ˜La ·iÁ BÈ‡L »ƒ∆≈«»«¿»ƒ¿¿≈»ƒ
ÌÈ„·Ú ÈL7Ï˜L e˙pL ,8.ÔBaÏw‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¿≈¬»ƒ∆»¿∆∆¿ƒƒ«»¿

ÏÚ ·iÁ‰ Ô˙Â ,¯eËt „Á‡Â ·iÁ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»«»¿∆»»¿»«««»«
¯eËt‰ È„È9L LÈ‡ ÔB‚k ,‰M‡ ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ï˜L Ô˙p ¿≈«»¿ƒ∆»«∆∆»»¿«ƒ»

ÔÎÂ .ÔBaÏw‰ ÔÓ ¯eËt - „·Ú B‡10ÔÈ¯eËt ÌÈ‰k‰ ∆∆»ƒ««¿¿≈«…¬ƒ¿ƒ
ÔBaÏw‰ ÔÓ11ÔÓ ¯eËt Ô‰k‰ „È ÏÚ Ï˜BM‰Â . ƒ««¿¿«≈«««…≈»ƒ

.ÔBaÏw‰««¿

שם.6) כהנים 7)משנה, לא "אבל שנינו: שם [במשנה
במתניתין  גרס לא רבינו כי ויתכן וקטנים". ועבדים ונשים
לא  וכן טוב') יום וב'תוספות משנה בכסףֿ (ראה "כהנים"
דרך  אלא הלוואה בדרך אינו לקטן השוקל כי "קטנים", גרס
השוקל  גם זה ובאופן בקטן, התחייבות אין הרי כי מתנה,
נראה  וכן ה"ג. להלן כמפורש הקלבון, מן פטור לגדול
קטן  הזכיר לא שהרי "קטן", גרס שלא המשניות בפירוש

הדין.8)כלל]. משורת שיחזירו 9)לפנים הלוואה דרך
אפילו  פטור - מתנה בדרך נתן אם אבל ידו. כשתמצא לו
רא"ש  (עי' ה"ג כדלהלן בשקלים, שחייב מי עלֿידי נתן אם

('מעשה 10)ורע"ב). ההלכה סוף עד מכאן חסר בכת"י

הדין 11)רוקח'). מצד השקל במחצית חייבים הכהנים
(שם  אותם ממשכנים אין אבל ה"ז) בפ"א למעלה (כמבואר

(כסףֿמשנה). קלבון תוספות מלתת פטורים ולכן ה"י)

.‚Ô˙Bp‰12ÂÈÏÚ Ï˜L13ÈÚ‰ ÏÚÂ14B‡ BÎL ÏÚ B‡ «≈∆∆»»¿«∆»ƒ«¿≈
ÔÓ ¯eËt - ‰zÓ Ì‰Ï B˙ Ì‡ :B¯ÈÚ Ôa ÏÚ«∆ƒƒ¿»»∆«»»»ƒ

¯‰L ,ÔBaÏw‰˙Ba¯‰Ï È„k ‰zÓ Ï˜L ÈˆÁ Ô˙ È ««¿∆¬≈»«¬ƒ∆∆«»»¿≈¿«¿
C¯c Ì„È ÏÚ Ï˜ML ÈˆÁ‰ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜Laƒ¿»ƒ¿ƒ»«»∆«¬ƒ∆»««»»∆∆
·iÁ - Ì„È ‡ˆÓzLk BÏ e¯ÈÊÁiL „Ú ,‰‡ÂÏ‰«¿»»«∆«¬ƒ¿∆ƒ¿»»»«»

.ÔBaÏ˜a¿«¿

מ"ז.12) פ"א עצמו.13)שם העני.14)בשביל ובשביל

.„ÔÈÁ‡‰15Ì‰Ï ÁÈp‰M ‰Ó e˜ÏÁ ‡Ï ÔÈ„ÚL »«ƒ∆¬«ƒ…»¿«∆ƒƒ«»∆
ÌÈÙzM‰ ÔÎÂ ,Ì‰È·‡16Ì‰ÈL È„È ÏÚ Ï˜L e˙pL ¬ƒ∆¿≈«À»ƒ∆»¿∆∆«¿≈¿≈∆

ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -17?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒƒ««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÈÚ ‰pzLÂ ,˙eÙzM‰ ˙BÚÓa e˙Â e‡OpL ÔÈÙzLa¿À»ƒ∆»¿¿»¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«»≈

˙BÚn‰18ÂÈ˙BÚÓ ‰ÊÂ ÂÈ˙BÚÓ ‰Ê ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»¬»ƒ≈ƒ∆¿»¿∆¿»
Ìe·¯ÚÂ19- Ìe‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ ˙BÚn‰ epzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , ¿≈¿«¬«ƒ…ƒ¿««»¿…ƒ

ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰20ÔÓÊ ¯Á‡Â ,e˙Â e‡O . ¬≈≈«»ƒ¿«¿»¿¿»¿¿««¿«
ÔBaÏ˜a ÔÈ·iÁ - eÙzzLÂ e¯ÊÁÂ ,e˜ÏÁ21„Ú , »¿¿»¿¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¿«
zLÈÂ ,‰B¯Á‡‰ BÊ ˙eÙzLa ezÈÂ e‡OiL.˙BÚn‰ ep ∆ƒ¿¿ƒ¿¿À»»«¬»¿ƒ¿««»

שם.15) "האחים 16)משנה, שם: במשנה גרס רבינו
וראה  השותפים", "האחים גרס: והראב"ד והשותפים".

את 17)להלן. עוד חלקו שלא שכיון פטורים, האחים
ופטור  בעדם, נותן אביהם כאילו הדבר נחשב הרי הרכוש,
אחד  אדם כאילו הדבר שחשוב פטורים, והשותפים מקלבון.
הוא  כי זה, על חולק הראב"ד אבל ופטורים. בעדם, נותן
האחים  אחד: דין וזהו השותפים", "האחים במשנה גורס

אביהם. בעזבון שותפים שהכניסו 18)שהם שהכספים
בינתיים. התחלפו עושה 19)לשותפות זה שעירוב

ה"א). ושותפין שלוחין מהל' (פ"ד דין 20)השותפות
הותירו  או ופחתו קיימין, שהמעות זמן שכל הוא: השותפות
חלקם  לפי ההפסד או השכר חולקים - המטבע שינוי מחמת
ופחתו  בהם ונתנו נשאו ואילו נשתתפו). לא (כאילו במעות
(הל' בשוה ביניהם הפחת או השכר חולקים הותירו, או
משנה'. ו'כסף עוז' 'מגדל וראה ה"ג), שם ושותפין שלוחין

נו: בבכורות מהמשנה הבאה הערה להלן משנה,21)ועי'
מקלבון, פטורים ששותפים רבינו ולדעת ב. נו, בכורות
וכן  המעות. הוציאו לא כשעוד מדובר שכאן לפרש הוכרח

שם. המשנה בפירוש כתב

.‰,ÌÈÙÒÎe ‰Ó‰a Ô‰Ï ‰È‰L ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰»«ƒ¿«À»ƒ∆»»»∆¿≈»¿»ƒ
ÁÂÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBaÏ˜a ÌÈ·iÁ - ÌÈÙÒka e˜Ï ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿«¿««ƒ∆¬«ƒ

e˜ÏÁ ‡ÏÂ ,‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ Ì‡Â .‰Ó‰a‰ e˜ÏÁ ‡Ï…»¿«¿≈»¿ƒ»¿«¿≈»¿…»¿
e˜ÏÁiL „Ú ,ÔBaÏw‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈÙÒk‰«¿»ƒ¿ƒƒ««¿«∆«¿¿
‰wÏÁÏ ÔÈ„ÓBÚ Ì‰ È¯‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ;ÌÈÙÒk‰22. «¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ«¬À»

ב.22) נו, בכורות

.Â˙ÈˆÁÓ BÏ e·MÁiL È„k ,Lc˜‰Ï Ï˜L Ô˙Bp‰«≈∆∆¿∆¿≈¿≈∆¿«¿«¬ƒ
‰a‚pM ‰nÓ Ï˜L ÈˆÁ ÏhÈÂ ,da ·iÁ ‡e‰L Ï˜M‰«∆∆∆«»»¿ƒ…¬ƒ∆∆ƒ«∆ƒ¿»
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˙BBaÏ˜ ÈL ·iÁ - ÌÈ¯Á‡‰ ÔÓ23‰È‰ el‡L ; ƒ»¬≈ƒ«»¿≈«¿∆ƒ»»
ÌÈÏ˜LÏ Blk Ï˜M‰24„Á‡ ÔBaÏ˜ ·iÁ ‰È‰ ,25. «∆∆Àƒ¿»ƒ»»«»»¿∆»

קורין 23) (העם שקל ונוטל סלע "הנותן מ"ו: פ"א בשקלים
של  ושקל שנה, בכל שוקלים שהיו הסלעים לחצי שקלים
התורה) על בפירושו רמב"ן - כתרגומו סלע, קורין משה

קלבונות". שני ועל 24)חייב עליו שלם, שקל כששוקל
ג). הלכה (למעלה הלוואה בדרך ועכשיו 25)חבירו

קלבון. עוד חייב שקל, חצי מההקדש שהוציא

.Ê?ÔBaÏw‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk26ÔÈ˙B eÈ‰L ÔÓÊa «»ƒ««¿ƒ¿«∆»¿ƒ
ÔÈ¯È„ ÈL Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓa27ÈˆÁ ÔBaÏw‰ ‰È‰ , ¿«¬ƒ«∆∆¿≈ƒ»ƒ»»««¿¬ƒ

¯È„a ¯OÚ ÌÈMÓ „Á‡ ‡È‰L ,‰ÚÓ28‡Ï ÌÏBÚÓe . »»∆ƒ∆»ƒ¿≈»»¿ƒ»≈»…
‰fÓ ˙BÁt ÔBaÏw‰ Ôz29,ÌÈÏ˜Lk ÔÈ‡ ˙BBaÏw‰Â . ƒ«««¿»ƒ∆¿««¿≈»ƒ¿»ƒ

„Ú ,ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÁÏM‰ Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡∆»«ƒƒ»«À¿»ƒƒ¿≈«¿»«
Lc˜‰‰ Ô‰Ó ˜tzÒiL30. ∆ƒ¿«≈≈∆«∆¿≈

מ"ז.26) פ"א ה"ו.27)שקלים פ"א ובזמן 28)למעלה
שלעולם  שלמה, מעה הקלבון היה שלם, סלע נותנים שהיו
'תוספות' (עיין וארבעה מעשרים אחד הכרעה לתת צריך

התקבלת). ד"ה מד: שקלו 29)שבועות לא מעולם שהרי
ה"ו). פ"א (למעלה שקל מחצי ב'ירושלמי'30)פחות

רבי  נופלין? הקלבונות היו "לאיכן ה"ד): פ"א (שקלים
שמעון  רבי לנדבה, אומר: לעזר רבי לשקלים, אומר: מאיר
בן  הקדשים, קודש לבית וציפוי זהב ריקועי אומר: שזורי
אומרים: ויש בשער, אותן נוטלין היו שולחנין אומר: עזאי
ונראה  לירושלים)". השקלים (להביא דרכים להוצאת
בלחםֿמשנה. ועי' לנדבה, שאמר לעזר כרבי פוסק שרבינו

.Áep¯ÒÓiL „Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - BÏ˜L „·‡L ÈÓƒ∆»«ƒ¿«»¿«¬»«∆ƒ¿¿∆
¯aÊbÏ31,ÁÈÏL „Èa Ô‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏML ¯ÈÚ‰ Èa . «ƒ¿»¿≈»ƒ∆»¿∆ƒ¿≈∆¿«»ƒ«

‡e‰ ÌpÁ ¯ÓBL Ì‡ ,e„·‡ B‡ e·‚Â32‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ»¬≈∆
Ì‰Ï ÚaL33ÌpÁ È¯ÓBL Ïk ÔÈ„k ,¯ËÙÂ34Ô‰Â , ƒ¿»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ»¿≈

‰iL ÌÚt Ô‰ÈÏ˜L ÔÈ˙BÂ ÔÈ¯ÊBÁ35e¯Ó‡ Ì‡Â . ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆««¿ƒ»¿ƒ»¿
ÔÈ‡ ,eÈÏ˜L ÔÈÓlLÓ e‡Â ÏÈ‡B‰ :¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»≈≈
ÔÈ‡ - eÏ ÔÓ‡ ‡e‰L ,ÁÈÏM‰ Ú·MiL eBˆ¿̄≈∆ƒ»««»ƒ«∆∆¡»»≈
ÔÈ‡L ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wzL ÈÙÏ ;Ô‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆¿ƒ∆«»«¬»ƒƒ∆≈

‰Úe·L ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰36ÌÈÏ˜M‰ e‡ˆÓ . ∆¿≈≈¿…¿»ƒ¿¿«¿»ƒ
el‡Â el‡ - ÁÈÏM‰ ÚaLpL ¯Á‡ ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ««∆ƒ¿««»ƒ«≈»≈
˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .Ì‰ ÌÈÏ˜L37, ¿»ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆

eÏtÈ ÌÈB¯Á‡‰Â ,‰M‰ Ï˜LÏ eÏtÈ ÌÈBL‡¯‰Â¿»ƒƒƒ¿¿∆∆«»»¿»«¬ƒƒ¿
‰¯·ÚL ‰L Ï˜LÏ38. ∆∆∆»»∆»¿»

מפורש 31) וכן יוחנן. כרבי ה"א) (פ"ב שקלים 'ירושלמי'
בסמוך. המובאה לפי 32)במשנה מ"א. פ"ב שקלים

נח. מציעא בבבא אלעזר רבי של שנגנב 33)האוקימתא
פשע  לא וגם בו להשתמש יד בו שלח ולא שנאבד, או
תקנת  זו ושבועה ה"א). ופקדון שאלה מהל' (פ"ד בשמירתו
(בבאֿ בהקדש שבועה אין התורה מן שהרי היא, חכמים

שם). מגניבה 34)מציעא ופטורים בפשיעה החייבים
שאינם 35)ואבידה. חנם, לשומרי השקלים שמסרו שכיון

פעם  לשקול וחייבים הם פושעים כלֿכך, לשמור מחויבים

י  הלכה להלן וראה התרומה, נתרמה כבר אם אף שניה,
שם.36)(כסףֿמשנה). שקלים, שקלים 37)'ירושלמי'

הבאה  לשנה חובתו ידי לצאת יכול אינו כלומר מ"א. פ"ב
הנ"ל. המיותרים ('ירושלמי'38)בשקלים עתיקין תקלין

אחרונים? הם ומי ראשונים הם ומי ה"א). פ"ב שקלים
מג. הערה עיי"ש ט, הלכה סוף להלן יבואר

.Ë¯ÎO ¯ÓBL „Èa Ì‰ÈÏ˜L ˙‡ eÁÏL39È¯‰L , »¿∆ƒ¿≈∆¿«≈»»∆¬≈
ÔB‚k ,Ò‡a epnÓ e„·‡Â ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰«»ƒ¿≈»«¬≈»¿»¿ƒ∆¿…∆¿
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - ¯eËt ‡e‰L ,ÌÈiÊÓ ÌÈËÒÏ ÌeÁ˜lL∆¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆»ƒƒ

‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙pL ¯Á‡40ÁÈÏM‰ ÚaL - Ò‡ ««∆ƒ¿¿»«¿»∆¡«ƒ¿»«»ƒ«
ÌÈ¯aÊbÏ41ÏÚ Ì¯Bz Ì¯Bz‰L ;ÔÈ¯eËt ¯ÈÚ‰ È·e , «ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ∆«≈≈«
Èe·b‰42,Ô‰ Lc˜‰ ˙eL¯·e ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚÂ «»¿«∆»ƒƒ»ƒ¿∆¿≈≈

e¯ÒÓ ‡Ï È¯‰ ?˙BOÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‰Ó ¯ÈÚ‰ È·e¿≈»ƒ∆»»»∆«¬¬≈…»¿
Ï·‡ ,‰„·‡Â ‰·‚a ·iÁ ‡e‰L ,¯ÎO ¯ÓBLÏ ‡l‡∆»¿≈»»∆«»ƒ¿≈»«¬≈»¬»
‰Ó¯˙pL Ì„˜ e„·‡ Ì‡Â .ÈeˆÓ BÈ‡ Ò‡‰»…∆≈»¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿¿»
ÁÈÏM‰Â ,Ì‰ ¯ÈÚ‰ Èa ˙eL¯a ÔÈ„Ú - ‰Óe¯z‰«¿»¬«ƒƒ¿¿≈»ƒ≈¿«»ƒ«
e·‚Â ÚaL .ÔÈÓlLÓ Ô‰Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÈÙÏ ÚaLƒ¿»ƒ¿≈«¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿«¿»
el‡ - ÌÈËÒl‰ Ìe¯ÈÊÁ‰ Ck ¯Á‡Â ,˙ÈL ÌÈÏ˜L¿»ƒ≈ƒ¿««»∆¡ƒ«ƒ¿ƒ≈
˙¯Á‡ ‰LÏ Ô‰Ï ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .ÌÈÏ˜L el‡Â43, »≈¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿»»«∆∆

ÈÓ LÈ .‰¯·ÚL ‰L ÈÏ˜LÏ eÏtÈ ÌÈiM‰Â¿«¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿≈»»∆»¿»≈ƒ
ÈÏ˜LÏ eÏtiL ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L∆≈∆«¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ¿¿ƒ¿≈

‰lÁza e·‚pL ÌÈÏ˜M‰ Ì‰ ,‰M‰B‡ e„·‡Â «»»≈«¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ»¿»¿
ÌÈÏ˜M‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ;e¯ÊÁÂ eÒ‡∆∆¿¿»¿¿≈ƒ∆≈∆«¿»ƒ

‰lÁz ¯aÊb‰ „ÈÏ eÚÈb‰L Ô‰ ÌÈBL‡¯‰44. »ƒƒ≈∆ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»

בבאֿמציעא 39) שמואל אוקימתת לפי שם, מ"א פ"ב שקלים
ה"ט.40)שם. בפ"ב למעלה שבועה 41)המבוארת אף

(כסףֿמשנה). לב הערה כנ"ל חכמים מתקנת היא זו
האבוד".42) ועל הגבוי "על נוסף 43)בכת"י: בכת"י

בהלכה  כמו - הקדש" לשקלי יפלו "והראשונים כאן:
רוקח'). ('מעשה (שם):44)הקודמת ב'ירושלמי' הוא כן

רבי  השניים? הן ואילו הראשונים? הם) (איזו הן "אילו
בני  ששלחו אלו אמר חד מארי, אבא ורבי חייא ב"ר פנחס
לידי  שהגיעו אלו אמר (=השני) וחרונה תחילה, העיר

תחילה". גזברין

.ÈÔ˙Bp‰45Ï˜LÏ ÈÁÏMÏ BÎÈÏB‰Ï B¯·ÁÏ Ï˜L ÈˆÁ «≈¬ƒ∆∆«¬≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿…
B„È ÏÚ B˙B‡46CÏ‰ ,47BÓˆÚ È„È ÏÚ BÏ˜Le48È„k , «»»«¿»«¿≈«¿¿≈

B˙B‡ ekLÓÈ ‡lL49ÏÚÓ - ‰Óe¯z‰ ‰Ó¯˙ Ì‡ , ∆…¿«¿¿ƒƒ¿¿»«¿»»«
Ï˜BM‰50¯·kL ,‡e‰ Lc˜‰ ˙eL¯a Ï˜M‰ ‰fL ; «≈∆∆«∆∆ƒ¿∆¿≈∆¿»

BÓˆÚ ÏÈv‰ ‰Ê ‡ˆÓÂ ,˙B·bÏ „È˙Ú‰ ÏÚ eÓ¯z51 »¿«∆»ƒƒ»¿ƒ¿»∆ƒƒ«¿
‰Ó¯˙ ‡Ï Ì‡Â .‰f‰ Ï˜Ma ‰‰Â Lc˜‰‰ ÔBÓÓa¿»«∆¿≈¿∆¡»«∆∆«∆¿ƒ…ƒ¿¿»
Ï˜L ÈˆÁ B¯·ÁÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰Â ,ÏÚÓ ‡Ï - ‰Óe¯z‰«¿»…»«¿«»ƒ≈«¬≈¬ƒ∆∆
BÏ˜Le Ï˜L ÈˆÁ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ .BÏ Ô˙pL52- ∆»«¿≈«≈«≈¬ƒ∆∆¿»

‡ˆÈ53ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰Â ,54ÛÈÒB‰Ï B‡ »»¿«»¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
LÓÁ55. …∆

מ"ב.45) פ"ב בשביל 46)שקלים כלומר בשבילו,
עצמו.48)בשוגג.47)המשלח. שהרי 49)בשביל

ה"ט). פ"א (למעלה שקלים נותן שאינו מי את ממשכנים
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מעילה.50) קרבן ולהביא להקדש וחומש קרן לשלם חייב
כשקרבה  המדובר הי"א, להלן כמו כאן, שאף אומרים ויש

.(8 הערה יט עמוד ועיי"ש (רא"ש. שלא 51)הבהמה
השקל  מחצית מצות קיום ועצם ('ירושלמי'). אותו ימשכנו
לאו  שמצוות משום מעילה. קרבן לחייבו הנאה חשובה לא

המשנה). בפירוש (רמב"ם ניתנו בשביל 52)ליהנות
השקל.53)עצמו. מחצית נתינת במצות חובתו ידי

"הגונב",54) על מוסב וזה התרומה. נתרמה לא עדיין אם
כפל. משלם אינו "הגוזל" לשקר 55)אבל ונשבע כפר אם

ה"א). גזילה מהל' (פ"ז הודה ושוב

.‡ÈÔ˙Bp‰56Lc˜‰‰ ÔÓ Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ57‰Ó¯˙Â , «≈«¬ƒ«∆∆ƒ«∆¿≈¿ƒ¿¿»
‰pnÓ e˜tzÒiLk - epnÓ ‰Óe¯z‰58·iÁ˙È , «¿»ƒ∆¿∆ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ¿«≈

˙BÚnÓ B˙ .Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ È„È ‡ˆÈÂ ,‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»¿»»¿≈«¬ƒ«∆∆¿»ƒ¿
Bc‚k ÏÎ‡È - ÈL ¯OÚÓ59ÈÓcÓ ;ÌÈÏLe¯Èa «¬≈≈ƒ…«¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈

˙ÈÚÈ·L60ÏL ‰È‰ .˙ÈÚÈ·L ˙M„˜a Bc‚k ÏÎ‡È - ¿ƒƒ…«¿∆¿ƒ¿À«¿ƒƒ»»∆
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ61. ƒ«ƒ««…»»¿

מ"ב.56) פ"ב של 57)שקלים שקל בידו שיש בשוגג.
(רע"ב). חולין של שהוא וסבר הבית, כלומר,58)בדק

שלא  זמן כל אבל התרומה. מאותה שקנו הבהמה כשקרבה
ואין  נשתנה, ולא שהוא, מקום בכל הוא הקדש - קרבה

המשנה). (פירוש מעילה חולין 59)חיוב כסף יביא
מעשרֿשני, של השקל חצי שנמצא מקום כל ויאמר: מביתו,
עליהם  וחלה פירות עבורו ויקנה הזה. הכסף על מחולל יהא
לחולין  יוצא המוכר שביד השקל וחצי מעשרֿשני. קדושת
שלמפרע  ונמצא מתקיף). ד"ה נו. קידושין 'תוספות' (עי'
מחצית  חובת ידי ויוצא הזה השקל בחצי גם הקרבן נקנה

שבסמוך. שביעית לענין והואֿהדין רק 60)השקל. שניתנה
ויובל). שמיטה מהל' בפ"ה (ראה וכו' להפסד ולא לאכילה

מעשר 61) ממעות "נתנו למעלה שנאמר מה  על מוסב זה
שדינו  הנדחת עיר של היה זה שני מעשר שאם - שני"
אפשר  ואי הט"ו, עכו"ם מהל' בפ"ד כמפורש להגנז,
כמפורש  שריפה, טעון יהיה יפדוהו, שאם לחולין, להוציאו
יוצא  ואינו כלום עשה לא ולפיכך (הי"ג), הקדש לענין שם
באיסורו  נשאר זה שקל חצי שהרי השקל, מחצית חובת ידי

המשנה'. 'מרכבת ועי' הקרבן. ממנו נקנה ולא

.·ÈLÈ¯Ùn‰62‡ˆÓÂ ,Ba ·iÁ ‡e‰L ¯e·ÒÂ ,BÏ˜L ««¿ƒƒ¿¿»∆«»¿ƒ¿»
L„˜ ‡Ï - ·iÁ BÈ‡L63‡ˆÓÂ ,ÌÈL LÈ¯Ùn‰ . ∆≈«»…»«««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

ÔB¯Á‡‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡ :„Á‡ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»∆»∆»ƒ»∆««∆»«¬
L„˜ ‡Ï64ÈM‰Â ,ÌÈÏ˜L „Á‡‰ - ˙Á‡ ˙·a Ì‡Â ; …»«¿ƒ¿«««»∆»¿»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÏ˜L ¯˙BÓ65‰·„Ï ÏtÈ - ˙ÓÂ BÏ˜L LÈ¯Ù‰ .66. «¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ…ƒ¿»»

שקלים 62) ה"ג.'ירושלמי' אינו 63)פ"ב בטעות שהקדש
בראשון.64)הקדש. יצא שכבר לחולין,65)כיון ויוצא

יג. בהלכה בסמוך שכתב ה"ד.66)כמו שם 'ירושלמי'
"לכפר  טו) ל, (שמות בשקלים התורה שאמרה מפני והטעם
מצוה  חינוך', ('מנחת למתים כפרה ואין נפשותיכם", על

קה).

.‚ÈÁ˜Bl‰67B‡ ,ÈÏ˜LÏ el‡ :¯Ó‡Â B„Èa ˙BÚÓ «≈«»¿»¿»«≈¿ƒ¿ƒ
‰ÚÓ ‰ÚÓ ËwÏÓ ‰È‰L68,‰Ëe¯t ‰Ëe¯t B‡ ∆»»¿«≈»»»»¿»¿»

ÈÏ˜LÏ ˙BÚÓ ËwÏÓ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ ËwÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»«¬≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿ƒ
‡e‰L Ï˜L ÈˆÁ Ô‰Ó Ô˙B ,ÒÈk ‡ÏÓ ËwÏ elÙ‡ -¬ƒƒ≈¿…ƒ≈≈∆¬ƒ∆∆∆
ÔÈlÁ - ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnL ;ÔÈlÁ ¯‡M‰Â ,Ba ·iÁ69. «»¿«¿»Àƒ∆««¿»ƒÀƒ

ה"ג.67) שם הלל.68)'ירושלמי' כבית מ"ג, פ"ב שקלים
שצירף 69) ומה שקלו, כדי עד אלא להקדיש התכוון שלא

הקדש. ואינו בטעות הקדש הוא יותר

.„È˙BÚÓ70‰·˙Ï ÌÈÏ˜L ÏL ‰·z ÔÈa e‡ˆÓpL »∆ƒ¿¿≈≈»∆¿»ƒ¿≈»
‰·„ ÏL71·B¯˜ ,ÌÈÏ˜LÏ eÏtÈ - ÌÈÏ˜LÏ ·B¯˜ : ∆¿»»»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»

‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ ,‰·„Ï eÏtÈ - ‰·„Ï72eÏtÈ - ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»»∆¡»«∆¡»ƒ¿
‰·„Ï73ÌÈM‡Ï ‰ÏBÚ dlk ‰·„p‰L ÈtÓ ;74, ƒ¿»»ƒ¿≈∆«¿»»À»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„ÏÂ ˙BÏBÚÏ Ô‰Ó ÔÈ˜tzÒÓ ÌÈÏ˜M‰Â75. ¿«¿»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆¿¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ

מ"א.70) פ"ז ה"ב.71)שקלים שני בפרק למעלה ראה
לחומרא.72) והולכים המעות, נפלו מאין ספק הוא
לבאר.73) שממשיך כמו יותר, חמורה נשרף 74)שהיא

מבשרה. אוכלים הכהנים ואין האש, שמשיירי 75)על
בפ"ד  להלן כמבואר ומגדליה, העיר צרכי עושים הלשכה

ה"ח.

.ÂËÔÎÂ76‰·˙Â ‰·z Ïk ÔÈa ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ Ïk ¿≈»«»«ƒ¿»ƒ≈»≈»¿≈»
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ e‡ˆÓ .·B¯wÏ eÏtÈ -77ÔÈa Ì‡ : ƒ¿«»ƒ¿¿∆¡»¿∆¡»ƒ≈
‰B·ÏÏ eÏtÈ - e‡ˆÓ ‰B·ÏÏ ÌÈˆÚ78ÌÈp˜ ÔÈa ,79 ≈ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒƒ
‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï eÏtÈ - ‰ÏBÚ ÈÏÊB‚Ï80:ÏÏk‰ ‰Ê . ¿¿≈»ƒ¿¿¿≈»∆«¿»

ÔlÎa ·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰81- ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ , ¿ƒ«««»¿À»∆¡»¿∆¡»
- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ ÏÎÂ .¯ÈÓÁ‰Ï¿«¿ƒ¿»«»«ƒ¿»¿«««ƒ

ÔÈlÁ82‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ˙BÚÓ ‡ÈˆBÓ ¯aÊb‰ ÔÈ‡L ; Àƒ∆≈«ƒ¿»ƒ»ƒ¿««ƒ¿»
˙Ba¯wÏ Á˜BlL ˙BÓ‰a‰ ÏÚ ÔÏlÁÓ ‡e‰L „Ú83. «∆¿«¿»««¿≈∆≈««»¿»

מ"א.76) פ"ז זה 77)שקלים הרי - מחצה". "על בכת"י:
שמבואר. כמו ביותר, לחמור הכסף ונותנים ספק

מכשירי 78) אלא אינם עצים ואילו קרבן, עצמה שהיא
עולה.79)קרבן. ואחד חטאת שאחד יונים, קרבן

חטאת 80) גם יש בקנים ואילו כליל, כולה שהעולה
לכהנים. להחמיר.81)הנאכלת ובין להקל בין

מ"ב.82) פ"ז ה"ב.83)שקלים שם 'ירושלמי'

ה'תש"פ  תשרי ה' שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וממותרה,1) הלשכה, מתרומת עושים מה בו נתבארו

קרבנות  הקרבת בדין ונסתיים הלשכה. שייר וממותר
ואילך. ניסן מר"ח חדשה מתרומה

.‡‰pnÓ ÔÈÁ˜BÏ ?da ‰OÚi ‰Ó ‰kLl‰ ˙Óe¯z¿««ƒ¿»««¬∆»¿ƒƒ∆»
,¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÂ ,ÔÈÙÒen‰Â ,ÌBÈ Ïk ÏL ÔÈ„ÈÓz¿ƒƒ∆»¿«»ƒ¿»»¿¿«ƒ
ÔÎÂ .˙Ba¯w‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰Â ,Ì‰ÈkÒÂ¿ƒ¿≈∆¿«∆«∆¿ƒ»«»¿»¿≈

ÌÈˆÚ e‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈˆÚ‰2‡l‡ e‡ˆÓ ‡ÏÂ »≈ƒƒ…≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿∆»
,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ .d˙iOÚ ¯ÎOe ,˙¯Ëw‰Â .ÌÈÓ„a¿»ƒ¿«¿…∆¿«¬ƒ»»¿∆∆«»ƒ
,ÌÁl‰ ÈzLe ,¯ÓÚ‰Â .ÌÈt‰ ÌÁÏ ÈOBÚ ¯ÎOe¿«≈∆∆«»ƒ¿»…∆¿≈«∆∆
˙È¯B‰Ê ÏL ÔBLÏÂ ,ÁlzLn‰ ¯ÈÚOÂ ,‰n„‡ ‰¯Ùe»»¬À»¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿»∆¿ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a el‡ Ïk .ÂÈ¯˜ ÔÈa ÔÈ¯LBwL∆¿ƒ≈«¿»»≈»ƒƒ¿««ƒ¿»
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קלט milwy zekld - mipnf xtq - ixyz 'd iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ליערים 2) לצאת משפחות למשפחות היה קבוע "זמן כי
למערכה". עצים ולהביא

.·aˆ ÏL ¯·c ÌÏÚ‰ ¯t Ï·‡˙„B·Ú È¯ÈÚOe ¯e ¬»«∆¿≈»»∆ƒ¿ƒ≈¬«
Ô‰Ï ÔÈ·Bb ‰lÁza - ÌÈ·ÎBk3˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »ƒ«¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»ƒƒ¿«

,˙BÈeOÚ ÔÈa ˙Áz - ÏÎÈ‰ ÏL ˙BÎB¯t .‰kLl‰«ƒ¿»»∆≈»««ƒ¿»¬
˜„a ÈL„wÓ ‡l‡ ,‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a ÔÈ‡Â¿≈»»ƒƒ¿««ƒ¿»∆»ƒ»¿≈∆∆

˙Èa‰4˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - ÌÈ¯ÚL ÏL ˙BÎB¯t Ï·‡ ; ««ƒ¬»»∆¿»ƒ»ƒƒ¿«
‰kLl‰5e‡B·iL Ô˙ÂˆÓ - ˙¯L ÈÏÎe ‰¯Bn‰ . «ƒ¿»«¿»¿≈»≈ƒ¿»»∆»

ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰·e .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BnÓƒ««¿»ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌÈÎÒp‰ ¯˙BÓ ‡e‰ ‰Ó ¯‡a˙È Baƒ¿»≈«««¿»ƒ¿ƒ…»»»∆
,‰p‰k È„‚a .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ e‡È·È - ÌÈÎÒ ¯˙BÓ«¿»ƒ»ƒƒ¿««ƒ¿»ƒ¿≈¿À»
ÔÈ„·BÚL ÌÈ‰k‰ È„‚a ¯‡L ÔÈa ÏB„b Ô‰k È„‚a ÔÈa≈ƒ¿≈…≈»≈¿»ƒ¿≈«…¬ƒ∆¿ƒ

.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ïk‰ - Lc˜na Ô‰a»∆«ƒ¿»«…ƒ¿««ƒ¿»

מישראל.3) אחד מכל כך לשם גובה ההקדש גזבר
אמה,4) שרוחבה בנוייה מחיצה הייתה הראשון שבבית

שהיה  השני ובבית הקדשים, קדש לבין ההיכל בין מבדלת
להתקיים  בנוייה מחיצה יכולה ולא מאוד גבוה ההיכל
במקום  אמה שיעור וביניהן פרוכות שתי עשו - כזה בגובה
בניין, דין לה יש ולכן, ראשון, שבבית הבניין מחיצת

הבית. מבדק באות לצניעות 5)שהוצאותיו שם שנעשו
הפתחים. על לכסות

.‚dl ‰ˆeÁa B‡ ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÓ‰a‰ Ïk»«¿≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»»
ÈÏeÒÙa ¯‡a˙iL BÓk ,˙BÏBÚ ˙B‡a - ‰pnÓ ·B¯˜a¿»ƒ∆»»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
„·BÚ ÔÎÂ .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a Ô‰ÈkÒ ;ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿≈∆»ƒƒ¿««ƒ¿»¿≈≈

B˙ÏBÚ ÁÏML ÌÈ·ÎBk6ÁÏL ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„nÓ »ƒ∆»«»ƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ì‰ÈkÒ e‡È·È - ÌÈÎÒ ÈÓc dnÚƒ»¿≈¿»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ¿»

בלבד.6) עולה קרבן אלא כוכבים עובד מיד מקבלים שאין

.„¯b7ÌÈÎÒ BÏ LÈ Ì‡ ,ÌÈÁ·Ê ÁÈp‰Â ˙nL8- ≈∆≈¿ƒƒ«¿»ƒƒ≈¿»ƒ
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈ‡a - Â‡Ï Ì‡Â ,BlMÓ ÔÈ·¯¿̃≈ƒƒ∆¿ƒ»»ƒƒ¿««ƒ¿»
ÔÈ·È¯˜Ó - ÂÈzÁz ¯Á‡ epÓ ‡ÏÂ ,˙nL ÏB„b Ô‰k…≈»∆≈¿…ƒ«≈«¿»«¿ƒƒ
ÌÈÓeÓ È¯w·Ó .‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ÔÈz·Á‰ ˙‡∆«¬ƒƒƒ¿««ƒ¿»¿«¿≈ƒ
˙BÎÏ‰ ÌÈ„nÏÓ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â ,ÌÈÏLe¯ÈaL∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ≈¬»ƒ«¿«¿ƒƒ¿
˙BÏc‚Ó‰ ÌÈLÂ ,‰ˆÈÓ˜ ˙BÎÏ‰Â ÌÈ‰kÏ ‰ËÈÁL¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿«¿

Ô‰Èa9˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB Ôlk - ‰n„‡ ‰¯ÙÏ ¿≈∆¿»»¬À»À»¿ƒ¿»»ƒ¿«
˙Èa Ô‰Ï e˜ÒÙiL BÓk ?Ô¯ÎO ‡e‰ ‰nÎÂ .‰kLl‰«ƒ¿»¿«»¿»»¿∆ƒ¿¿»∆≈

.ÔÈcƒ

גר 7) אבל נסכיו. יורשיו מקריבים שמת, ישראל שאילו
יורשים. לו אין בחייו.8)שמת שהיו 9)שהפרישן

טומאה  בשום יטמאו שלא לידתם משעת עליהם שומרים
בעולם.

.‰ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÎBO ,¯˜Ù‰ ‡È‰L ,‰hÓM‰ ˙Laƒ¿««¿ƒ»∆ƒ∆¿≈¿ƒ≈ƒ
ÌÈÁÈÙÒ ˙ˆ˜Ó e¯ÓLiL ,ÔÈ¯ÓBL10È„k ,eÁÓvL ¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿¿≈

‡l‡ ÌÈ‡a ÔÈ‡L ,ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ô‰Ó e‡È·iL∆»ƒ≈∆»…∆¿≈«∆∆∆≈»ƒ∆»
˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB ÔÈ¯ÓBM‰ el‡Â .L„Á‰ ÔÓƒ∆»»¿≈«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿«

.‰kLl‰«ƒ¿»

מן 10) באכילה ומותרים מאליהם, שצמחו הזרעים הם
ויאמר  יזרע שמא גזירה אסרום שחכמים אלא התורה

צמחו. מאליהם

.ÂBÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌpÁa ¯ÓLÏ ·c˙‰L ÈÓ11; ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ»≈¿ƒ
CÎÈÙÏ .Ô‰Ó ÌeÏhÈÂ e‡B·È ‡nL ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈¿«∆»»¿ƒ¿≈∆¿ƒ»
È„k ,‰kLl‰ ÔÓ ¯ÎO eÏhiL ÌÈÓÎÁ Ì‰Ï ewzƒ¿»∆¬»ƒ∆ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»¿≈
.ÌL ÌÈ¯ÓBL el‡L ÌB˜Ó B˙B‡Ó Ïk‰ eL¯ÙiL∆ƒ¿¿«…≈»∆≈¿ƒ»

הדבר 11) יתפרסם שמירה שכר ישלם שההקדש ידי שעל
זרוע. בעלי יקחום ולא קרבן, צורך הם שהספיחים

.ÊÈ‰ÈbÓ12ÔÈi„Â ÌÈÏLe¯ÈaL ÌÈ¯ÙÒ13˙‡ ÔÈcL «ƒ≈¿»ƒ∆ƒ»«ƒ¿«»ƒ∆»ƒ∆
.‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ Ô¯ÎO ÔÈÏËB - ÌÈÏLe¯Èa ÔÈÏÊb‰««¿»ƒƒ»«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿««ƒ¿»
‡Ï Ì‡Â .‰L ÏÎa ‰Ó ÌÈÚLz ?ÌÈÏËB eÈ‰ ‰nÎÂ¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»∆¿»»»¿ƒ…

Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰14eˆ¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ -15Ô‰Ï ÔÈÙÈÒBÓ , ƒ¿ƒ»∆««ƒ∆…»ƒƒ»∆
Ô˙È· È·e Ì‰È·e Ì‰ÈLe Ì‰ ,Ôk¯ˆ È„k16. ¿≈»¿»≈¿≈∆¿≈∆¿≈≈»

מוגה,12) שאינו ספר להשהות שאסור ואדם, אדם כל "של
שהיו  דין בית וראו עוולה. באהליך תשכן אל משום:
כך". על הלשכה תרומת והפקירו בדבר, מתעצלים

כדי 13) שכר ליטול אסור שהרי בטלה שכר נוטלים הדיינים
לקבל.15)למזונות.14)לדון. לפי 16)הדיינין

מכספי  פרנסתם להם להספיק הוכרחו ממלאכתם שבטלו
הציבור.

.ÁL·k17,‰ÁLn‰ ¯‰Ï ˙Èa‰ ¯‰Ó ÔÈBa eÈ‰ ∆∆»ƒ≈«««ƒ¿««ƒ¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ÂÈÏÚL18ÔÈ‡ÈˆBnL L·ÎÂ , ∆»»»ƒƒ»»¬À»¿∆∆∆ƒƒ

ÁlzLn‰ ¯ÈÚO ÂÈÏÚ19È¯ÈMÓ ÔÈOÚ Ì‰ÈLe . »»»ƒ«ƒ¿«≈«¿≈∆«¬ƒƒ¿»≈
‰ ÁaÊÓ ÔÎÂ .‰kLl‰- ˙B¯ÊÚ‰Â ÏÎÈ‰‰Â ‰ÏBÚ «ƒ¿»¿≈ƒ¿«»»¿«≈»¿»¬»

ÌÈn‰ ˙n‡ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈOÚ20ÌÈÏLe¯ÈaL «¬ƒƒ¿»≈«ƒ¿»««««ƒ∆ƒ»«ƒ
ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÂ21- ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎÂ ‰È˙BÏc‚Ó ÏÎÂ ¿«¿»«ƒ¿»ƒ¿¿∆»¿»»¿≈»ƒ

˙BÚÓ ·c˙‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .‰kLl‰ È¯ÈMÓ ÔÈ‡a»ƒƒ¿»≈«ƒ¿»¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈»
ÔÈ‡ - ÌpÁa Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B‡ el‡‰ ÌÈ¯·cÏ«¿»ƒ»≈«¬ƒ»∆¿ƒ»≈

·LBz ¯b elÙ‡Â ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó22ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿«¿ƒƒ∆«¬ƒ≈»∆∆¡«…»∆
.¯ÓB‚Â ˜ÏÁ ÔÈ‡ ÌÎÏÂ :¯Ó‡Â ,¯ÓB‚Â ˙B·Ï eÏÂ»»ƒ¿¿≈¿∆¡«¿»∆≈≈∆¿≈

הבית 18)גשר.17) מהר זה  גבי על זה גשרים שני שעשו
וכל  הפרה את הוציאו העליונה ועל המשחה, להר

התהום. בטומאת יטמאו שלא כדי שעשו 19)מתעסקיה,
שיעבור  לעיר, חוץ עד העיר, בקצה שהייתה מהעזרה גשר
הארץ  עמי מפני הכפורים, ביום השעיר את המשלח עליו
שתושלם  כדי לצוק, הליכתו למהר אותו דוחפים שהיו
ההיכל. פתח של זהורית של לשון ויתלבן הכפרה

בעזרה.20) העובר הנחל החומה.21)תיקון תיקון
זרה.22) עבודה עובד שאינו גוי

.ËÔÈÁ˜BÏ - ‰kLl‰ È¯ÈLe ‰kLl‰ ˙Óe¯z ¯˙BÓ«¿««ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿ƒ
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;˙BÏBÚ Ôlk e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ba¿»ƒ¿ƒ¿¿À»∆¿«≈ƒ
‡Ï Ï·‡ .‰Ó‰a ˙ÏBÚ e·¯˜iL ˙B¯˙Bn‰ Ïk ÏÚ«»«»∆ƒ¿¿«¿≈»¬»…
el‡Â .ÛBÚ ¯eav‰ ˙Ba¯˜a ÔÈ‡L ,ÛBÚ‰ ˙ÏBÚ«»∆≈¿»¿¿«ƒ¿≈
ıÈ˜ ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,ÌÈÏ˜M‰ ¯˙BnÓ ÔÈ‡a‰ ˙BÏBÚ‰»«»ƒƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»ƒ«ƒ

ÁaÊnÏ23. «ƒ¿≈«
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בני 23) שדרך כמו עולות, מהם מביאים בטל שכשהמזבח
סעודתם. בגמר השולחן על מתיקה מיני להעלות אדם

.È- ¯eav‰ ˙Ba¯˜ ÏÎÏ Ô‰Ï e˜ÈtÒ‰ ‡lL ÌÈÏ˜L¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆¿»»¿¿«ƒ
Ï·‡ ;˙Èa‰ ˜„a ÈL„wÓ Ì‰Ï Èe‡¯‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ∆»»»∆ƒ»¿≈∆∆««ƒ¬»
ÈL„wÓ BÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ ˙Èa‰ ˜„a ÔÈ‡≈∆∆««ƒƒ∆»»ƒ»¿≈

ÁaÊn‰24. «ƒ¿≈«

לקדשי 24) מעות נחסר שאם היא, רבינו לדעת ופירושה
להיפך. לא אבל הבית בדק מקדשי החסר את לוקחים מזבח

עליו. חולק והראב"ד

.‡È˙Ba¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ÚÈbiMÓƒ∆«ƒ«……∆ƒ»≈«¿ƒƒ»¿¿
‰L„Á‰ ‰‡a ‡Ï Ì‡Â .‰L„Á ‰Óe¯zÓ ‡l‡ ¯eaƒ̂∆»ƒ¿»¬»»¿ƒ…»»«¬»»

‰LÈ‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ -25L„Á L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒ»ƒƒƒ«……∆
- ‰LÈ ‰Óe¯zÓ ÌÈ„ÈÓ˙Ï ˙BÓ‰a Ô‰nÚ LÈÂ ,ÔÒÈƒ»¿≈ƒ»∆¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿»¿»»
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈlÁÏ ÔÈ‡ˆBÈÂ Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»¿¿ƒ¿Àƒ««ƒ∆≈

ÔÈÓÈÓz26da ÔÈˆi˜nL ‰LÈ ‰Óe¯˙Ï Ô‰ÈÓ„ eÏtÈÂ , ¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»¿»»∆¿«¿ƒ»
˙BÓ‰a‰ Ïk ÏÚ ‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡zL ;ÁaÊn‰ ˙‡∆«ƒ¿≈«∆¿«≈ƒ«»«¿≈
- Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡Ï Ì‡L ,ÔÈ„ÈÓ˙Ï ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒƒ¿ƒƒ∆ƒ…ƒ¿¿ƒƒ»∆

.ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ≈¿¿Àƒ

מן 25) להביא מצוה בניסן באחד הבאין ציבור "קרבנות
מצוה". שחיסר אלא יצא הישן מן הביא ואם החדש

פדיון 26) ידי על לחולין יוצאים קדשים שאין היא והלכה
מום. בהם נפל כן אם אלא

.·È˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚ eÈ‰ CÎÂ27L‡¯ ÚÈbiMÓ : ¿»»ƒ¿««¿…∆ƒ∆«ƒ«…
ÔÈn‡‰ ¯ÎO ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ ,ÔÒÈ L„Á28, …∆ƒ»¿«¿ƒ«¿«»À»ƒ

ÔÈn‡‰ ÔÈÏËBÂ ,ÁaÊn‰ ıÈ˜Ï ¯ÎO‰ ˙BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿«»»¿≈«ƒ¿≈«¿¿ƒ»À»ƒ
˙¯Ëw‰ ˙‡ ÔÈÁ˜BÏÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô¯ÎOa ˙¯Ëw‰ ¯˙BÓ««¿…∆ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒ∆«¿…∆
‰Óe¯z ˙BÚnÓ d·È¯˜‰Ï È„k ,‰L„Á ‰Óe¯zÓ Ô‰Ó≈∆ƒ¿»¬»»¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿»
ÔÈ¯ÈË˜Ó - ‰L„Á ‰Óe¯z Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡Â .‰L„Á¬»»¿ƒ≈»∆¿»¬»»«¿ƒƒ

‰LÈ ‰Óe¯zÓ d˙B‡29. »ƒ¿»¿»»

שס"ח 27) במשקל תהיה שהקטורת מסיני למשה שהלכה
של  ימים לשנ"ד מנים שנ"ד אלא מהם מקריבים ואין מנים,
יתירים  מנים שלושה ועוד יום, לכל מנה הלבנה, שנות
אחד  נשארו הקדשים, בקדשי הכפורים ביום שמקטירין

שנה. בכל יתירים מנים ששכרם 28)עשר הקטורת מפטמי
הלשכה. שעברה.29)מתרומת משנה

e˜ÈÏÒÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ B‰Ï ¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ

zFkldWcgd WECw
-mipnfxtq'ldWcegdWECiw

¦§¦©Ÿ¤
¦§¦©Ÿ¤

‡e‰Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ :‡È‰Â ,˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«
‰M‰ ÈL„ÁÓ L„Á Ïk ˙lÁz ÌBÈ ‰Ê È‡a1. ¿≈∆¿ƒ«»…∆≈»¿≈«»»

¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
ב)1) יב, (שמות חדשים" ראש לכם הזה "החודש שנאמר

קנג). עשה המצוות, (ספר החודש" קידוש מצות היא "וזו

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
החמה,1) לחדשי הלבנה חדשי בין ההבדל בו נתבאר

על  ולהודיע ולידע לחשב ב"ד על התורה מן ושמצוה
חדשים  קובעין אין בדין הפרק ונסתיים החודש, קידוש

לארץ. בחוץ

.‡‰·l‰ ÈL„Á Ì‰ ‰M‰ ÈL„Á2˙ÏÚ :¯Ó‡pL , »¿≈«»»≈»¿≈«¿»»∆∆¡«…«
BL„Áa L„Á3L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡Â , …∆¿»¿¿∆¡««…∆«∆»∆…

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .ÌÈL„Á4Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰‡¯‰ : √»ƒ»»¿¬»ƒ∆¿»«»»
Â ‰·Ï ˙eÓc ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‰LÓÏ ‡e‰:BÏ ¯Ó‡ ¿∆¿«¿≈«¿»¿¿»»¿»«

Lc˜Â ‰‡¯ ‰Êk5ÈL Ì‰ ÔÈ·MÁÓ e‡L ÌÈM‰Â . »∆¿≈¿«≈¿«»ƒ∆»¿«¿ƒ≈¿≈
‰nÁ‰6·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ,7. ««»∆∆¡«»∆…∆»»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

dpal zenc d`eapd d`xna dynl d"awd el d`xd ...."
."ycwe d`x dfk el xn`e

במכילתא  הדברים ממקור שינה מדוע להבין וצריך
הלבנה  דמות באצבע למשה הקב"ה לו "הראה דרשב"י
ובפרט  הנבואה, במראה שהראהו כלל הזכיר ולא כו'"
על  החודש קידוש על ציווי הוא וקדש" ראה "כזה שהלשון
הלבנה  ראיית ידי על שנעשה הדורות שבכל בית־דין ־ידי
את  שראו ויאמרו עדים יבואו שאם ופשיטא ממש, בפועל

פיהם. על מקדשים אין הנבואה במראה הלבנה מולד
הדברות  כל "והלא הקשה במכילתא בזה: והביאור
הזה  החודש ביום, אלא עמו נתדבר לא משה על שנתדבר
בלילה, והראהו ביום עמו מדבר היה וכיצד בלילה הראהו
בחשכה". החודש והראהו חשיכה עם ביום שנדבר ומתרץ
על  הציווי אחר מיד שהרי דחוק, הוא זה תירוץ אמנם
להם  "ויקחו - פסח לקרבן הציווי נאמר החודש קידוש
שיהיה  מצינו לא והרי לבית" שה אבות לבית שה איש
קשה  וא"כ ומיוחדת, נוספת בקריאה הדברים בין הפסק
כתב  לכן ביניהם. גדול הפסק היה שלפיו המכילתא תירוץ
כל  וממילא הנבואה, במראה היה שהראהו שמה הרמב"ם
במראה  היה שהראהו ומה ביום היה משה אל הדיבור

הנבואה.
ששאלה  פסחים במסכת בגמרא מצינו זה להסבר ראיה
בחמשה  או בארבעה דילמא קאי, ירחא דבריש "וממאי
בר"ח  היה שהדיבור לכו"ע פשיטא והלא קאי" בירחא
מובן  האמור פי ועל הלבנה. בראיית משה שנתקשה
גם  להיות שיכול הרי הנבואה במראה שהראהו שמכיוון

בניסן. בחמשה
(hl oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ושתיםֿעשרה 2) יום, ועשרים "תשעה הוא מהם אחד שכל
ארבעים  (היינו חלקים ותשעים ושלושה מאות ושבע שעות,

וחלק דקות חלקים וארבע שמונהֿעשר של חשבון לפי אחד,
ה"ג). פ"ו, (להלן לבנה" של חדשה וזהו דקה), בכל

בלבד,3) הלבנה על לומר אפשר וזה בחידושו, כלומר
ב'מאמר  הרמב"ם לשון [וכן שנעלם. אחרי מתחדש שאורה
חודש  עולת זאת יתברך הצור שאמר "ומאחר העיבור':
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כי  בלבנה, חדשינו למנות נתחייבנו השנה, לחדשי בחדשו
ללבנה"]. אלא זה ואין החידוש, בו יתבאר חודש באיזהו

(מהדורת 4) בא פרשת יוחאי, בר שמעון דרבי [מכילתא
.[(8 ע' אפשטיין בשיעור 5)הרי"נ הלבנה את כשתראה

בחדשי  שהמדובר הרי חודש, לראש יום אותו תקדש זה,
וששים 6)הלבנה. חמשה מאות שלש היא החמה "שנת

ה"ד). פ"ו, (להלן שעות" ושש "שמור 7)יום כלומר
וכן  יג:), (סנהדרין ניסן" בחודש שיהא תקופה של אביב

ה"א. פ"ד, להלן רבינו כתב

.·?‰·l‰ ˙L ÏÚ ‰nÁ‰ ˙L ‰¯˙È ‰nÎÂ8·B¯˜ ¿«»¿≈»¿«««»«¿««¿»»»
ÌBÈ ¯OÚ „Á‡Ó9˙ÙÒBz‰ ÔÓ ıa˜˙iLk ,CÎÈÙÏ . ≈««»»¿ƒ»¿∆ƒ¿«≈ƒ«∆∆

ËÚÓ ¯˙BÈ B‡ ËÚÓ ˙BÁt B‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL BÓk ˙‡f‰«…¿¿ƒ»¿«≈¿«
„Á‡ L„Á ÔÈÙÈÒBÓ -10‰LÏL ‰M‰ d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ…∆∆»¿ƒ»«»»¿»

˙¯aÚÓ ‰L ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,L„Á ¯OÚ11È‡L . »»…∆¿ƒ«ƒ¿≈»»¿À∆∆∆ƒ
‰M‰ ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡12CÎÂ CÎÂ L„Á ¯OÚ ÌÈL ∆¿»ƒ¿«»»¿≈»»…∆¿»¿»

ÌÈÓÈ13‰BÓ ‰z‡ ÌÈL„Á - ‰M‰ ÈL„ÁÏ :¯Ó‡pL , »ƒ∆∆¡«¿»¿≈«»»√»ƒ«»∆
ÌÈÓÈ ‰BÓ ‰z‡ È‡Â ,‰LÏ14. ¿»»¿ƒ«»∆»ƒ

בלבד 8) חדש עשר אלאשנים בה שאין פשוטה שנה כלומר
ה"ד). פ"ו, "עשרה 9)(להלן שם): (להלן המדויק המספר

חלקים". וארבעה ומאתים שעות, ועשרים ואחת ימים,
שעיבור 10) יט:). השנה (ראש גמליאל בן שמעון רבן כדעת

"שלושים  שאמר שם, תנאֿקמא כדעת (ולא חודש הוא השנה
רבינו  כתב וכן שלשים". רצה חודש, "רצה כלומר יום"),
או  מלא להוסיפו לביתֿדין "שהרשות הי"ז: פ"ד להלן

שם. פפא רב וכדעת לה 11)חסר", שנוסף אשה דוגמת
"מעוברת". שנקראת ושנה.12)עובר, שנה כל

נוסף 13) אחד חודש במקום כנ"ל, יום", עשר לאחד "קרוב
שנים. לשלוש או לשתים א.14)אחת ה, מגילה

.‚L„Á ÏÎa ˙¯zÒ ‰·l‰15ÈL BÓk ˙È‡¯ dÈ‡Â «¿»»ƒ¿∆∆¿»…∆¿≈»ƒ¿≈¿¿≈
ÌÈÓÈ16˙BÁt B‡ ,17ËÚÓ ¯˙BÈ B‡18„Á‡ ÌBÈ BÓk ; »ƒ»≈¿«¿∆»

LÓMa ˜a„zL Ì„˜19„Á‡ ÌBÈ BÓÎe ,L„Á‰ ÛBÒa …∆∆ƒ¿««∆∆¿«…∆¿∆»
·¯Úna ‰‡¯˙Â LÓMa ˜a„zL ¯Á‡20ÏÈÏ·e .·¯Úa ««∆ƒ¿««∆∆¿≈»∆««¬»»∆∆¿≈

,L„Á‰ ˙lÁz ‡e‰ - ‰¯zÒpL ¯Á‡ ·¯Úna ‰‡¯zL∆≈»∆««¬»««∆ƒ¿¿»¿ƒ««…∆
‰‡¯È Ì‡Â ;ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBi‰ B˙B‡Ó ÔÈBÓeƒ≈«ƒ¿»¿∆¿ƒ¿ƒ≈»∆
,L„Á‰ L‡¯ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰È - ÌÈLÏL ÏÈÏ Á¯i‰«»≈«≈¿ƒƒ¿∆¿ƒ…«…∆
„Á‡ ÌBÈ L„Á‰ L‡¯ ‰È‰È - ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈»∆ƒ¿∆…«…∆∆»
ÔÈ‡Â .¯·ÚL L„ÁÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏLe¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ≈…∆∆»«¿≈

Á¯iÏ ÔÈ˜˜Ê21ÔÈa ‰‡¯pL ÔÈa ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ƒ¿»ƒ«»≈«¿≈∆»¿ƒ≈∆ƒ¿»≈
ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙BÈ ‰·Ï L„Á EÏ ÔÈ‡L ;‰‡¯ ‡lL∆…ƒ¿»∆≈¿…∆¿»»≈«¿ƒ

ÌBÈ22.

מן 15) אורה מקבלת והיא כדור, צורת לה יש הלבנה
הלבנה, של המואר השטח בגודל השינויים מכאן השמש.
השמש  שבו המצב השמש. כלפי הלבנה במצב המותנה
למטה  זו מכוונות הארץ, של האחד מעבר נמצאות והלבנה
הירח  השמש. עם הלבנה התקבצות נקרא אחד, קו על מזו
הירח  של המואר הצד השמש. ובין הארץ בין אז נמצא
לפני  אחד יום לארץ. - מואר הבלתי והצד לשמש, מופנה

הלבנה של הצר האור פס אין נראה,‰˘È‰ההתקבצות,

אי  - ההתקבצות אחר אחד ויום מאד, קטן שהוא הפס מפני ן
הלבנה אור של הסיבה.‰Á„˘‰הצר מאותה - נראה

נסתרת 16) שעות וארבע עשרים נחמן: רב בשם זירא רבי
שעותיה  בשש הישנה הלבנה נסתרת בבל לאנשי הלבנה.
הראשונות; השעות עשרה בשמונה - והחדשה האחרונות,
השעות  עשרה בשמונה הישנה - ארץֿישאל לאנשי
השנה  (ראש הראשונות השעות בשש והחדשה האחרונות,
שלה  האור שקו מכיון נראית, הלבנה אין אלה בשעות כ:).
(רוב  כלל בדרך ימים" "שני על מדבר הרמב"ם מדי. קטן
- שעות" וארבע "עשרים על מדבר והתלמוד המקרים),

(לחםֿמשנה). יותר 17)מינימום נראית היא זך כשהאויר
חסירה 18)מוקדם. קושטא, בדפוס וכן ר"מ, רומי בדפוס

"מעט". כמבואר 19)המילה השמש, עם שתתקבץ
טו. תמיד 20)בהערה נמצאת חידושה, לאחר הלבנה

הירח.21)במערב. את לראות צורך בין 22)אין הזמן
השניה  ההתקבצות עד והירח השמש של אחת התקבצות
ארבעים  שעות, עשרה שתים יום, ותשעה עשרים הוא
שלושים  שבליל הוודאות מכאן אחד. וחלק דקות וארבע

החדש. החודש התחיל כבר ואחד

.„ÏÈÏa Á¯È ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ‰È‰iL L„Á…∆∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆¿ƒ¿≈»∆»≈«¿≈
Á¯i‰ ‰‡¯È ‡Ï Ì‡Â ;¯ÒÁ L„Á ‡¯˜ - ÌÈLÏL23, ¿ƒƒ¿»…∆»≈¿ƒ…≈»∆«»≈«

L„Á ‡¯˜ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯·ÚL L„Á‰ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆«…∆∆»«¿ƒƒ¿»…∆
¯aÚÓ24ÏÈÏa ‰‡¯iL Á¯ÈÂ .‡ÏÓ L„Á ‡¯˜Â , ¿À»¿ƒ¿»…∆»≈¿»≈«∆≈»∆¿≈

BpÓÊa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈLÏL25Ì‡Â ; ¿ƒ«ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ
ÌÈLÏL ÏÈÏa ‰‡¯ ‡ÏÂ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏa ‰‡¯ƒ¿»¿≈∆»¿ƒ¿…ƒ¿»¿≈¿ƒ

B¯eaÚ ÏÈÏa ‰‡¯pL Á¯È ‡¯˜ ‡e‰ -26. ƒ¿»»≈«∆ƒ¿»¿≈ƒ

שלושים 23) בליל החדש החודש יתחיל אז שלושים. בליל
שעבר.24)ואחד. לחודש היום תוספת ראש 25)בגלל

א. כה, שם.26)השנה ר"ה

.‰Ì„‡ ÏÎÏ ‰¯eÒÓ Á¯i‰ ˙i‡¯ ÔÈ‡27˙aL BÓk ≈¿ƒ««»≈«¿»¿»»»¿««
˙ÈL‡¯a28ÈÚÈ·Ma ˙·BLÂ ‰ML ‰BÓ „Á‡ ÏkL ,29; ¿≈ƒ∆»∆»∆ƒ»¿≈«¿ƒƒ

˙Èa e‰eLc˜iL „Ú ,¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈc ˙È·Ï ‡l‡∆»¿≈ƒ«»»»«∆¿«¿≈
ÔÈc30‰È‰iL ‡e‰ - L„Á L‡¯ ÌBi‰ B˙B‡ eÚa˜ÈÂ ƒ¿ƒ¿¿«……∆∆ƒ¿∆

ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :¯Ó‡pL ;L„Á L‡¯31BÊ ˙e„Ú - ……∆∆∆¡««…∆«∆»∆≈
.ÌÎÏ ‰¯eÒÓ ‰È‰zƒ¿∆¿»»∆

ולעשות 27) ראשֿחודש לקבוע רשאי אדם כל אין כלומר,
ראייתו פי על השבתות,Â‰.(28‡המועדים לכל הכוונה

המועדים  גם כי טעות, למנוע כדי באה "בראשית" וההוספה
"שבת". הכ"ב].29)נקראים שבת מהל' בפ"ב [ראה

צריכה 30) אין בראשית שבת ב"ד, קידוש צריכין ה' "מועדי
לשם  החודש את מקדשים כלומר עח:), (נדרים ב"ד" קידוש
כדי  בשבוע, ראשון יום מקדשים אין אבל המועדים, קביעת

השביעי. ביום שבת מיותרת,31)לעשות "לכם" המילה
מסורה תהא זו ש"עדות באה קבלת ÌÎÏוללמד כלומר ,"

ל  מסורים החודש וקידוש ראיה כגון È·Â˘Áעדי בלבד, הדור
משה  אל ה' "ויאמר הקודם בפסוק הנזכרים ואהרן, משה

כב.). השנה (ראש אהרן" ואל

.Â˙BBaLÁa ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa32ÌÈ·MÁnL C¯„k ≈ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿∆∆∆¿«¿ƒ
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ÌÈÈ‚ËˆÈ‡‰33ÌÈ·ÎBk‰ ˙BÓB˜Ó ÔÈÚ„BiL ,34 »ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ¿«»ƒ
ÌÎÏ‰Óe35ÌÈ˜c˜„Óe ÌÈ¯˜BÁÂ ,36Ì‡ eÚ„iL „Ú , «¬»»¿¿ƒ¿«¿¿ƒ«∆≈¿ƒ

B‡ ,ÌÈLÏL ÏÈÏ ‡e‰L ,BpÓÊa Á¯i‰ ‰‡¯iL ¯LÙ‡∆¿»∆≈»∆«»≈«ƒ¿«∆≈¿ƒ
ÔÈ·LBÈ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡L eÚ„È Ì‡ .¯LÙ‡ È‡ƒ∆¿»ƒ»¿∆∆¿»∆≈»∆¿ƒ

Óe.ÌÈLÏL ÌBÈ ‡e‰L ,Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆ¿«ƒ¿≈ƒ»«À∆¿ƒ
‰ÎÏ‰k Ìe¯˜ÁÂ ÌeL¯„e ,ÌÈ„Ú e‡a Ì‡37eÓ‡Â ƒ»≈ƒ¿»«¬»«¬»»¿∆∆¿

Ì‰È¯·c38e‡a ‡ÏÂ ,‰‡¯ ‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿ƒ…ƒ¿»¿…»
ÌÈLÏL ÔÈÓÈÏLÓ - ÌÈ„Ú39Ì‡Â .¯aÚÓ L„Á ‰È‰ÈÂ , ≈ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆…∆¿À»¿ƒ

ÌBÈ ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ - ‰‡¯iL ¯LÙ‡ È‡L ÔBaLÁa eÚ„È»¿¿∆¿∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈¿ƒ
ÔÈÚ„BÈ - ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â .ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆÓ ÔÈ‡Â ÌÈLÏL¿ƒ¿≈¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ

¯˜L È„Ú Ô‰L È‡cÂa40‰·Ï ˙eÓc Ì‰Ï ˙‡¯pL B‡ , ¿««∆≈≈≈∆∆∆ƒ¿»»∆¿¿»»
ÌÈ·Ú‰ ÔÓ41.˙È‡ce‰ ‰·l‰ dÈ‡Â ƒ∆»ƒ¿≈»«¿»»««»ƒ

ב.32) כ, בכוכבים.33)עיי"ש קרובים 34)החוזים יש
מהם. רחוקים ויש ולארץ, של 35)לשמש ההקפה מסלול

הרחוקים  הכוכבים ממסלול יותר קטן לשמש, הקרובים
במשנה 37)בחשבון.36)יותר. מובאים החקירה פרטי

ה"ד. פ"ב, להלן ועי' ב. כג, השנה עלֿידי 38)ראש
הביתֿדין. לחשבון שיצא.39)התאמה ראש 40)לחודש

ב. כג, שמים 41)השנה נתקשרו אחת פעם רבנן, "תנו
ונראית כה.).„ÂÓ˙בעבים השנה (ראש לבנה..."

.Êe·MÁiL ,ÔÈc ˙Èa ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»«≈ƒ∆¿«¿
˙‡ eL¯„iLÂ ,‰‡¯È ‡Ï B‡ Á¯i‰ ‰‡¯È Ì‡ eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ≈»∆«»≈«…≈»∆¿∆ƒ¿¿∆

ÌÈ„Ú‰42L„Á‰ ˙‡ eLc˜iL „Ú43eÁÏLÈÂ , »≈ƒ«∆¿«¿∆«…∆¿ƒ¿¿
eÚÈ„BÈÂ44,L„Á L‡¯ ‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a ÌÚ‰ ¯‡L ¿ƒ¿»»»¿≈∆……∆

˙B„ÚBn‰ Ô‰ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„iL È„k45:¯Ó‡pL ; ¿≈∆≈¿¿≈∆≈«¬∆∆¡«
˙‡ z¯ÓLÂ :¯Ó‡Â ,L„˜ È‡¯˜Ó Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡¬∆ƒ¿¿…»ƒ¿»≈…∆¿∆¡«¿»«¿»∆

‰wÁ‰46.d„ÚBÓÏ ˙‡f‰ «À»«…¿¬»

לפני 42) הלבנה, את ראית כיצד (=לעד): לו "ואומרים
להלן  וראה כג:). השנה (ראש החמה..." לאחר או החמה

ח. והערה ה"ב, -43)פ"ב לכם" הזה "החודש כתוב
תפקיד  כלומר כב.), (ר"ה לכם" מסורה תהא זו "עדות

העדים דברי אמיתות את לברר הוא הדרכים,·ÏÎביתֿדין
העדים. חקירת עלֿידי וגם החשבון עלֿפי "על 44)גם
יח.). (ר"ה יוצאין..." השלוחין חדשים "על 45)ששה

תשרי  ועל השנה, ראש מפני אלול על - הפסח מפני ניסן
(שם). המועדות" תקנת שאמר:46)מפני עקיבא כרבי

הביאה  וכן לו:). (מנחות פסח לענין נאמרה זו חוקה
[ובפ"ד  המכילתא בשם קנג מצוה המצוות' ב'ספר הרמב"ם

וצ"ע]. תפילין, לענין הביאה ה"י, תפילין מהל'

.ÁÌÈL ÔÈ¯aÚÓe ÌÈL„Á ÔÈÚ·B˜Â ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ¿¿ƒ√»ƒ¿«¿ƒ»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡47ˆz ÔBivÓ Èk :¯Ó‡pL ,,‰¯B˙ ‡ ∆»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆¡«ƒƒƒ≈≈»
ÌÈÏLe¯ÈÓ '‰ ¯·„e48,‰ÓÎÁa ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ»»ƒ¿ƒ»»»»»¿»¿»

ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ‡ˆÈÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a CÓÒÂ¿ƒ¿«¿∆∆ƒ¿»≈¿»»¿»»∆¿…ƒƒ«
ÌÈL„Á Ú·B˜Â ·MÁÓ ‰Ê È¯‰ - B˙BÓk Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¿¬≈∆¿«≈¿≈«√»ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL ¯aÚÓe49‰OÚpL BÏ Ú„B Ì‡Â . ¿«≈»ƒ¿»»»∆¿ƒ«∆«¬»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙BÓk ÏB„b Ì„‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈»»»¿¿≈»ƒ«

‰ˆeÁa ¯aÚÏe Úa˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÏB„b»ƒ∆¬≈∆»ƒ¿…«¿«≈¿»
ı¯‡Ï50ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯aÚÂ Ú·˜Â ¯·Ú Ì‡Â ;51. »»∆¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈…»»¿

יהושע,47) רבי אחי בן חנינא על הסיפור מן יוצא זה כל
בו  ומיחו לארץ, בחוץ חדשים וקובע שנים מעבר שהיה

סג.). (ברכות ב.48)חכמים סג, רבי 49)שם עשה כן
סג.). (שם כך,50)עקיבא היה חנינא ברבי המעשה גם

ובינתיים  ישראל, בארץ כמותו הניח לא לגולה שכשירד
כמוהו  בחכמה גדולים כלומר תיישים", הגדיים "נעשו

שם.51)(שם).

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החודש,1) בקידוש להעיד הכשרים הם מי רבינו בו ביאר

ונסתיים  העדים. מקבלים כיצד בזה, הבייתוסים קלקול
ובטעות. בשוגג החודש קידוש בדין הפרק

.‡,ÌÈ¯Lk ÌÈL‡ ÈL ‡l‡ L„Á‰ ˙e„ÚÏ ¯Lk ÔÈ‡≈»≈¿≈«…∆∆»¿≈¬»ƒ¿≈ƒ
¯·„Â ¯·c ÏÎa „ÈÚ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰2ÌÈL Ï·‡ ; »¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿»»¬»»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ3.ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,˙e„Ú ÈÏeÒt ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - «¬»ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈≈¿≈¿ƒƒ
;„ÈÚ‰Ï ÔÈc ˙È·Ï eÎÏÈ - Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L B·e ·‡»¿∆»∆«»≈«≈¿¿≈ƒ¿»ƒ

ÌÈ·B¯˜a ‰¯Lk L„Á‰ ˙e„ÚL ÈtÓ ‡Ï4‡l‡ , …ƒ¿≈∆≈«…∆¿≈»ƒ¿ƒ∆»
ÔÏÊ‚ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆnÈ Ì‡L∆ƒƒ»≈∆»≈∆»ƒ¿≈∆«¿»

˙eÏÒt‰ ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ5¯Á‡ ÌÚ ÈM‰ Û¯ËˆÈ - ¿«≈ƒ¿»««¿»ƒ¿»≈«≈ƒƒ«≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ˙e„ÚÏ ÏeÒt‰ ÏÎÂ .e„ÈÚÈÂ6ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ¿»«»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ««

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯Lk ‡e‰L Èt7L„Á‰ ˙e„ÚÏ ÏeÒt -8. ƒ∆»≈ƒ«»»¿≈«…∆

ומפריחי 2) בקוביא משחק כגון מדרבנן, פסולים להוציא
אשה  על להעיד כגון מסוימים, במקרים שכשרים יונים,

כשרים אינם אבל בעלה, Â„·¯שמת ¯·„ ÏÎ· הם ולפיכך .
כב.). (ר"ה החודש בקידוש שמכרו 3)פסולים גויים

דבר  בכל ודינם עבדות, לשם וטבלו ומלו לישראל, עצמם
וה"ד. ה"ב עדות מהל' פ"ט רמב"ם ועי' אשה. כמו

ופסק 4) (שם), שמעון ורבי יוסי ורבי תנאֿקמא מחלוקת
החודש. לעדות פסולים שקרובים יוסי, וכרבי כת"ק

שחייבים 5) עבירה שעבר מי כל וכן התורה, מן פסול גזלן
וה"ד). ה"ג עדות מהל' פ"י (רמב"ם התורה מן מלקות עליה

(ר"ה 7)מדרבנן.6) יונים ומפריחי בקוביא המשחק כגון
אף 8)כב.). לה, כשרה האשה שאין עדות כל הכלל: "זה

פסולה  שאשה ומכיוון (שם), לה" כשרים אינן לעדות הן
החודש. לעדות פסולים דרבנן פסולי אף החודש,

.·L„Á‰ ˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc9; ƒ»∆≈¿«¿¿ƒ¿≈«…∆
e‡ˆÓÂ ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ L„Á‰ ˙‡ eLc˜ elÙ‡L∆¬ƒƒ¿∆«…∆«ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿

Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - BÊ ˙e„Úa ÔÈÓÓBÊ10eÈ‰ CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿≈¬≈∆¿À»¿ƒ»»
‰BL‡¯a11Ì„‡ ÏkÓ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó »ƒ»¿«¿ƒ≈«…∆ƒ»»»
Ï‡¯OiÓ12˙e¯Lk ˙˜ÊÁa Ï‡¯OÈ ÏkL ,13Ú„eiL „Ú ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»≈¿∆¿««¿«∆ƒ»«

ÌÈÒBzÈa‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÏeÒt ‰fL EÏ14ÔÈ¯ÎBO eÈ‰Â , ¿∆∆»ƒ∆ƒ¿¿««¿ƒ¿»¿ƒ
e‡¯ ‡Ï Ì‰Â ,e‡¯L „ÈÚ‰Ï ÌÈL‡15eÈ˜˙‰ ,16‡lL ¬»ƒ¿»ƒ∆»¿≈…»ƒ¿ƒ∆…

ÔÈ¯ÈknL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈc ˙Èa eÏa˜È¿«¿≈ƒ≈«…∆∆»≈≈ƒ∆«ƒƒ
ÌÈ¯Lk Ì‰L Ô˙B‡ ÔÈc ˙Èa17ÔÈL¯Bc eÈ‰iLÂ , ≈ƒ»∆≈¿≈ƒ¿∆ƒ¿¿ƒ
˙e„Úa ÌÈ¯˜BÁÂ18. ¿¿ƒ»≈
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הלבנה.9) את ראו מקום ובאיזה שעה באיזו אותם לשאול
האלה  השאלות כל שהרי תורה, מדין צורך אין זה בדבר
(הל' להזימה" יכול שאתה "עדות לעשותם אלא באות אינן

ה" פ"ב, עדות עדות אינה להזמה ראויה שאינה עדות וכל ה)
עדותם  אותם, יזימו אם אפילו וכאן ה"ט), פ"ב רוצח, (הל'
לבאר  הרמב"ם שממשיך כמו מקודש, והחודש קיימת
לדרוש  שמצותֿעשה ה"ז, פ"א למעלה (וראה זו בהלכה
וראה  וכו', החמה לפני אם הלבנה, את ראו היאך אותם

דלהלן. בהערה וראה כאן). ר"ה 10)לחםֿמשנה 'ירושלמי'
זה  זוממיןֿהרי העדים נמצאו ואחרֿכך "קידשוהו ה"א: פ"ג,
וכ"ה  הנח). ד"ה 'תוספות' כא: כתובות (וראה מקודש"
בזמנו  החודש את "קידשו ה"א: פ"ב, ר"ה, בתוספתא
היאך  להם ואמרו אחרים עדים (שבאו זוממין עדים ונמצאו
אחר) במקום הייתם עמנו זמן באותו והלא כן, מעידים אתם
את  ב"ד קידשו שאם ה"י, להלן וראה מקודש". זה הרי

מקודש. זה הרי - מוטעין והיו שקלקלו 11)החודש לפני
אותו.12)הבייתוסים. הכירו לא אם אףֿעלֿפי 13)אף

אותו. מכירים של 14)שאין חבריהם ביתוס, תלמידי
במשנה  בכת"י וכ"ה "המינים", רומי: [ובדפוס הצדוקים
כי  ויתכן שם, הישיבה אב נתן, רבינו ובפירוש כב. ר"ה

הצנזורה]. ע"י נשתנה שלנו להטעות 15)בדפוסים כדי
מאות  בארבע אדם בני שני שכרו אחת, ופעם החכמים. את
ופירש  כב:). (ר"ה הלבנה בראיית שקר עדות שיעידו זוז,
בזמנו. נראה לא והירח בשבת, אדר ל' אז שחל רש"י
כדי  שבת, בליל הירח את שראו שיעידו הצדוקים, ושכרום
דעתם  לחזק בשבוע, ראשון ביום תהיה העומר שהנפת
יא), כג, (ויקרא יניפנו" השבת "ממחרת הפסוק בפירוש

ממחרת חז"ל,‰˘·˙שהכוונה לדעת בניגוד ממש,
וסו.). סה. מנחות (ראה ראשון יוםֿטוב למחרת שהכוונה

כב.).16) (ר"ה שעה,18)שם.17)חכמינו באיזו
הוא  [והמקור שקר. עדי בפני כתריס וכו' מקום ובאיזה
ולפי  אותם, לחקור שצריך הרי העדים", "נחקרו כה: בר"ה

היא]. חכמים שתקנת כרחנו על - הנ"ל הירושלמי דברי

.‚CÎÈÙÏ19‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈc ˙Èa eÈ‰È ‡Ï Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙ ¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆»≈ƒ
da ‰‡¯pL ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÔÈÁlLÓ ,Á¯i‰ ˙‡ e‡¯L∆»∆«»≈«¿«¿ƒ«¿≈»ƒ∆ƒ¿»»

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÌÚ20Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ,21 ƒ»≈ƒ∆»≈ƒ¬≈ƒ∆¿«ƒ»
¯Á‡Â ,Ì‰ ÌÈ¯Lk el‡L Ô˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe ,ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒƒƒ»∆≈¿≈ƒ≈¿««

.Ì‰Ó ÔÈÏa˜Ó Ck»¿«¿ƒ≈∆

בלבד.19) ממכירים עדות לקבל שתיקנו מכיון
"משלחין20) כתוב: כב. ר"ה זוג ‡Á¯במשנה דהיינו עמו",

ע' (צוקרמנדל בתוספתא וכ"ה כב:). (שם עדים שני - אחר
"משלחין (210ÂÈ„Ú ר"ה) הירושלמי לדעת בניגוד עמו",

ש" כיון ממש, אחד עד היינו ש"אחר" ה"א) היה ·„ÔÈפ"ב
והן  עדים, צריכין שיהו אמרו והן עדים, צריכין יהו שלא

נאמן". אחד אותם 21)אמרו שמכירים עליהם מעידים
להעיד. וכזכאים ככשרים

.„ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa22ÔÈÈ‚Ëˆ‡‰L ÌÈÎ¯ca ≈ƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒƒ
,‰Ê L„Áa ‰‡¯zLk ,‰·l‰ ÔÈÚ„BÈÂ ,Ì‰a ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»∆¿¿ƒ«¿»»¿∆≈»∆¿…∆∆

dÓB¯„a B‡ LÓM‰ ÔBÙˆa ‰È‰z Ì‡23‰È‰z Ì‡Â , ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒƒ¿∆
‰¯ˆ˜ B‡ ‰·Á¯24‰È¯˜ ÈL‡¯ eÈ‰È ÔÎÈ‰Ïe , ¿»»¿»»¿≈»ƒ¿»≈«¿∆»

ÔÈËB25Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ„Ú‰ e‡B·iLÎe ;26: ƒ¿∆»»≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»
eÈ‰ ÔÎÈ‰Ï ?ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa - d˙B‡ Ì˙È‡¯ „ˆÈk≈«¿ƒ∆»¿»¿»¿≈»»

?˙BËB ‰È¯˜27˙i‡¯a ‰‰B·‚ ‰˙È‰ ‰nk «¿∆»«»»¿»¿»ƒ¿ƒ«
?ÌÎÈÈÚ28Ì‰È¯·c e‡ˆÓ Ì‡ ?‰·Á¯ ‰˙È‰ ‰nÎÂ ≈≈∆¿«»»¿»¿»»ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆
ÔÈeÎÓ29Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ÔBaLÁa Ú„BpM ‰ÓÏ30, ¿À»ƒ¿«∆»¿∆¿¿«¿ƒ»

.Ì˙B‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈¿«¿ƒ»

ה"ו.22) פ"א למעלה מן 23)ראה מתרחקת הלבנה
דרום. לצד ופעם צפון לצד פעם קו 24)השמש רוחב

לשמש  לקרבתה בהתאם משתנה הלבנה, חרמש של האור
ממנה. לריחוקה האור 25)או קרני נוטים יהיו צד לאיזה

דרום. לצד או צפון לצד הלבנה, כג,26)של השנה ראש
ובפירוש 27)ב. הרע"ב בפירוש שם ועיין שם. ר"ה

להרמב"ם. ראות 28)המשניות לפי האופק מן גבוהה
עלֿפי 30)מתאימים.29)העין. החודש את ומקדשים

.‰¯‡È‰עדי

.‰ÌÈna e‰eÈ‡¯ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡31ÌÈ·Úa B‡32B‡ »¿»≈ƒ¿ƒ««ƒ∆»ƒ
˙ÈLLÚa33B˙ˆ˜Óe ÚÈ˜¯a B˙ˆ˜Ó e‡¯L B‡ , «¬»ƒ∆»ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿»
ÌÈ·Úa34ÌÈna B‡35˙ÈLLÚa B‡36‰i‡¯ BÊ ÔÈ‡ -37, ∆»ƒ««ƒ«¬»ƒ≈¿ƒ»

ÂÈ˙È‡¯ :„Á‡ ¯Ó‡ .˙‡Ê ‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ«¿ƒ»…»«∆»¿ƒƒ
dB·b38ÈÈÚa39BÓk40BÓk :ÈM‰ ¯Ó‡Â ,˙BÓB˜ ÈzL »«¿≈«¿¿≈¿»««≈ƒ¿

ÔÈÙ¯ËˆÓ - dB·‚ ‰È‰ ˙BÓB˜ LÏL41:„Á‡‰ ¯Ó‡ . »»»»«ƒ¿»¿ƒ»«»∆»
ÔÈ‡ - LÓÁ BÓk :¯Ó‡ ÈM‰Â ,˙BÓB˜ LÏL BÓk¿»¿«≈ƒ»«¿»≈≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ42„ÈÚiL ÈL ÌÚ Ì‰Ó „Á‡ Û¯ËˆÓe ; ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈∆»≈∆ƒ≈ƒ∆»ƒ
B˙BÓk43Ô‰ÈÈa ‰È‰È B‡ ,˙Á‡ ‰ÓB˜44. ¿ƒ¿∆≈≈∆»∆»

הירח.31) של בבואה במעין או מבעד 32)בנהר מאיר
שלו.33)לעננים. בבואה ראינו שקופה, זכוכית במנורת

ומקצתו 34) ברקיע, נראה הירח של הדק החרמש מקצת
לעננים. ומקצתו 35)מבעד ברקיע, הדק החרמש מקצת

בעששית.36)במים. ומקצתו ברקיע, הדק החרמש מקצת
את37) אלא ממש הלבנה את ראה לא במים „ÂÓ˙‰שהרי

ראיה  אינה - העננים דרך אותה כשראה וגם בעששית, או
הארץ.38)ממש. עיני.39)מן ראות בערך.40)לפי

לטעות.41) אפשר לשלוש, קומות שתי עד 42)שבין כי
טועה. אדם אין כך אמרו:43)כדי כד. השנה בראש

רבא: פירש מח. ובשבועות אחרת", לעדות ‰Â‡"מצטרפין
¯Á‡Âשל אחרת לעדות ÂÁ„˘מצטרפין יבוא ¯‡˘ שאם ,"

זה, את זה המכחישים השנים מן אחד כמו ויעיד אחר עד
את  ונקבל האחד, נגד עדים שני של כת יהוו אלה שני הרי

החדשה. הכת ביניהם,44)עדות אחת קומה של הבדל
אומר  וזה קומות, שתי כמו בעיני גבוה ראיתיו אומר: שזה

קומות. שלוש כמו -

.ÂBa eBa˙‰L ÔÂÈÎÂ ,‰ek ‡Ïa e‰eÈ‡¯ :e¯Ó‡»¿¿ƒ¿…«»»¿≈»∆ƒ¿«¿
‰eÈ‡¯ ‡Ï ·eL „ÈÚ‰Ï B˙B‡¯Ï eek˙ÂBÊ ÔÈ‡ - e ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿»ƒ…¿ƒ≈

‰ÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,˙e„Ú45e¯M˜˙ ÌÈ·Ú ‡nL ;46 ≈¿≈¿«¿ƒ»∆»∆»»ƒƒ¿«¿
Ì‰Ï eÎÏ‰Â eÏÎÂ ,‰·lk e‡¯Â47:ÌÈ„Ú e¯Ó‡ . ¿ƒ¿«¿»»¿»¿»¿»∆»¿≈ƒ

Ì„˜ ,Á¯ÊÓa ˙È¯ÁL ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈa e‰eÈ‡¿̄ƒ¿ƒ¿»¿∆¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»…∆
LÓM‰ ‰ÏÚzL48ÏÈÏa ·¯ÚÓa ˙È·¯Ú e‰eÈ‡¯e , ∆«¬∆«∆∆¿ƒ«¿ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈLÏL49ÌÈÓ‡ el‡ È¯‰ -50‰i‡¯ ÏÚ ÔÈLc˜Óe , ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»
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e¯Ó‡L ‰i‡¯‰ Ï·‡ ;BpÓÊa e‰e‡¯ È¯‰L ,BÊ∆¬≈»ƒ¿«¬»»¿ƒ»∆»¿
e‡ ÔÈ‡L ,dÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯ÁLa e‰e‡¯L∆»¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ»∆≈»
Ì‰ ÌÈ·Ú‰L Úe„È·e ,˙È¯ÁL ˙i‡¯Ï ÔÈ‡¯Á‡«¬»ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¿»«∆∆»ƒ≈

‰·lk Ì‰Ï ‰‡¯Â e¯M˜˙pL51e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»∆«¿»»¿≈ƒ»
BpÓÊa52B¯eaÚ ÏÈÏ·e ,53el‡ È¯‰ - ‰‡¯ ‡Ï ƒ¿«¿≈ƒ…ƒ¿»¬≈≈
ÔÈÓ‡54ÏÈÏ ˙i‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡¯Á‡ e‡ ÔÈ‡L ; ∆¡»ƒ∆≈»«¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ«≈

.„·Ïa ÌÈLÏL¿ƒƒ¿«

א.45) כד, השנה נתקשרו 46)ראש אחת פעם רבנן, "תנו
כי  כה.). השנה (ראש הלבנה" דמות ונראית בעבים, שמים

כ  להראות עלולים - השמש מקרני המוקרנים לבנה.עננים
לראותו.47) התכוונו כששוב ראוהו לא כך וזה 48)משום

החמה. את מקדים הוא שאז המולד, לפני אחרי 49)הירח
ה"ג). פ"א, למעלה (ראה במערב תמיד הירח המולד,

(שם).50) גמליאל ורבן נורי בן יוחנן רבי מחלוקת זוהי
שם). המשניות' ('פירוש גמליאל כרבן רבינו ופסק

השמש.51) קרני שלושים.52)בגלל בליל 53)בליל
ואחד. ורבן 54)שלושים הרכינס בן דוסא רבי מחלוקת

גמליאל. כרבן ופסק (שם). גמליאל

.Ê?L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó „ˆÈk55Èe‡¯L ÈÓ Ïk ≈«¿«¿ƒ≈«…∆»ƒ∆»
„ÈÚ‰Ï56ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ‡a ,Á¯i‰ ˙‡ ‰‡¯L , ¿»ƒ∆»»∆«»≈«»¿≈ƒ≈ƒ

„Á‡ ÌB˜ÓÏ Ôlk Ô˙B‡ ÌÈÒÈÎÓ57Ô‰Ï ÔÈOBÚÂ , «¿ƒƒ»À»¿»∆»¿ƒ»∆
‚eÊÂ .‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌÚ‰ eÈ‰iL È„k ,˙BÏB„b ˙BcÚÒ58 ¿À¿¿≈∆ƒ¿»»¿ƒƒ»¿

ÔBL‡¯ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔBL‡¯ ‡aL59˙B˜È„aa ∆»ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ
e¯Ó‡L60ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ .61B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ62. ∆»«¿«¿ƒƒ∆«»¿¬ƒ

.B¯·Á ˙‡ ÌÈÒÈÎÓ - ÔBaLÁÏ ÌÈeÎÓ ÂÈ¯·c e‡ˆÓƒ¿¿¿»»¿À»ƒ«∆¿«¿ƒƒ∆¬≈
ÔÈeÎÓ Ì‰È¯·c e‡ˆÓ63Ïk ¯‡Le .˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ¿¿ƒ¿≈∆¿À»ƒ≈»«∆∆¿»»

ÌÈ¯·„ ÈL‡¯ Ì˙B‡ ÔÈÏ‡BL ˙B‚ef‰64ÌÈÎÈ¯vL ‡Ï ; «¬ƒ»»≈¿»ƒ…∆¿ƒƒ
Ì‰Ï65LÙ ÈÁÙa e‡ˆÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,66eÈ‰iL È„k , »∆∆»¿≈∆…≈¿¿«≈∆∆¿≈∆ƒ¿

‡B·Ï ÔÈÏÈ‚¯67. ¿ƒƒ»

ב.55) כג, השנה ה"א.56)ראש לעיל ועי' א. כב, שם
נקראת,57) היתה יעזק ובית בירושלים, היתה גדולה "חצר

כג:). (שם מתכנסים" העדים כל עדים.58)ולשם
ה"ד.60)שם.59) שבהם.61)למעלה החשוב
הלבנה.62) ראיית פרטי לאלו.63)על אלו מתאימים
הדברים.64) לפרטי להכנס אחד 65)מבלי זוג עדות כי

ביתֿדין. עלֿידי החודש לקידוש מלשון 66)מספיקה
על  מאוכזבים כלומר נפש". "מפח כ), יא, (איוב הכתוב

לחינם. עצמם אותם,67)שהטריחו ישאלו לא שאם
מלבוא. יחדלו

.ÁÔÈc ˙Èa L‡¯ ,˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL ¯Á‡ ,Ck ¯Á‡Â¿««»««∆ƒ¿«≈»≈…≈ƒ
!Lc˜Ó :¯ÓB‡68!Lc˜Ó :ÂÈ¯Á‡ ÌÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ≈¿À»¿»»»ƒ«¬»¿À»

!Lc˜Ó69‰LÏLa ‡l‡ L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â70, ¿À»¿≈¿«¿ƒ∆«…∆∆»ƒ¿»
‰LÏLa ‡l‡ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â71‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â . ¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿»¿≈¿«¿ƒ∆»

BpÓÊa ‰‡¯pL L„Á72ÌBia ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .73; …∆∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»«
Lc˜Ó BÈ‡ - ‰ÏÈla e‰eLc˜ Ì‡Â74e‰e‡¯ elÙ‡Â . ¿ƒƒ¿««¿»≈¿À»«¬ƒ»

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ ÏÎÂ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿»ƒ¿»≈¿…»¿≈ƒ¿À»
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL „Ú75e¯˜ÁpL B‡ , «∆»¿»≈∆»¿ƒ∆∆¿¿

„Ú 'Lc˜Ó' ¯ÓBÏ ÔÈc ˙Èa e˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿…ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»«
ÌÈLÏLe „Á‡ ÏÈÏ ‰ÎLÁL76,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ∆»¿»≈∆»¿ƒ≈¿«¿ƒ

L„Á‰ ‰È‰ÈÂ77ÏÂ ,¯aÚÓ‡l‡ L„Á L‡¯ ‰È‰È ‡ ¿ƒ¿∆«…∆¿À»¿…ƒ¿∆……∆∆»
ÏÈÏa ˙È‡¯pL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈLÏLe „Á‡ ÌBÈ∆»¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈¿≈
e¯Ó‡L ÔÈc ˙Èa ‡l‡ ,˙Ú·B˜ ‰i‡¯‰ ÔÈ‡L ;ÌÈLÏL¿ƒ∆≈»¿ƒ»««∆»≈ƒ∆»¿

ÔÈÚ·BwL Ì‰ 'Lc˜Ó'78. ¿À»≈∆¿ƒ

מן 68) זה דין לומדים שם ובגמרא א. כד, ר"ה משנה,
"וידבר מד): כג, (ויקרא שהרי Ó˘‰הפסוק ה'", מועדי את

ביתֿדין. ראש היה רבינו ה'69)משה מועדי "אלה כתוב:
"אתם" ד'). פסוק (שם אותם" תקראו אשר קודש מקראי
לעם  והכוונה "אּתם", לקרוא אפשר כן ועל ו', חסר ֶַכתוב
"מקראי", שכתוב ומכיון "מקודש". יקרא הוא שגם כולו,

צריכים רבים, שם).˘˙Èבלשון (גמרא קריאות
ו'תוספתא'70) י: (סנהדרין בשלשה" החודש... "קידוש

אֿב): יב, (שמות שנאמר משום הוא והטעם פ"ב). סנהדרין
הזה החודש אהרן... ואל משה אל ה' הרי ÌÎÏ"ויאמר ,"

שאין  בידינו וכלל אהרן), וגם משה (גם שנים שצריכים
והרי  אחד, עוד מוסיפים כן על זוגי), (מספר שקול ביתֿדין
שם). ו'תוספות' ב. כה, השנה (ראש שלושה כאן

כשנעשה 71) רק הוא ברֿסמך הירח, יתחדש אימתי החשבון,
י:). (סנהדרין שלושה דעת 72)עלֿידי זוהי שלושים. בליל

כד.), (ר"ה החכמים על החולק צדוק ברבי אלעזר רבי
(שם). כמותו דֿה):73)והלכה פא, (תהלים שנאמר לפי

הוא  לישראל חק כי חגנו, ליום בכסא שופר בחודש "תקעו
מה  למשפט: שופר תקיעת הוקשה יעקב". לאלקי משפט
כה:). (ר"ה ביום החודש קידוש אף ביום, משפט

שם).74) השנה, ראש וגמרא, ואףֿעלֿפי 75)משנה
ביום  הירח שנראה הדבר ונתפרסם ישראל, כל שראוהו
(ר"ה  ביתֿדין שיקדשוהו עד מקודש החודש אין שלושים,

נתקיימה 76)שם). וחקירתם העדים שקבלת ואףֿעלֿפי
ÌÂÈ·כמו תהא "מקודש" שאמירת אמרו לא ,ÔÈ„ ¯Ó‚ בדיני

(שם). בלילה אפילו אותו שעושים שיצא.77)ממונות,
לקדשו 78) מחר ביתֿדין רצו ואם ה"ה. פ"א למעלה ראה

הט"ו). פ"ג (להלן כן לעשות יכולים עדים, עלֿפי

.Ë‰ÚLz ÌBÈ ÛBÒa ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa e‰e‡»̄≈ƒ«¿»¿ƒ¿»
ÌÈ¯OÚÂ79ÌÈLÏL ÏÈÏ ·ÎBk ‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ :80- ¿∆¿ƒƒ¬«ƒ…»»«≈¿ƒ

Ì‡Â ;‡e‰ ÌBÈ ÔÈ„ÚL ,Lc˜Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿À»∆¬«ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÎBk ÈL e‡ˆiL ¯Á‡ ÌÈLÏL ÏÈÏa e‰e‡¯81- »¿≈¿ƒ««∆»¿¿≈»ƒ

¯ÁÓÏ82e„ÈÚÈÂ ,Ì‰Ó „Á‡ Ïˆ‡ ÔÈi„ ÈL ÔÈ·ÈLBÓ ¿»»ƒƒ¿≈«»ƒ≈∆∆»≈∆¿»ƒ
‰LÏM‰ e‰eLc˜ÈÂ ,‰LÏM‰ ÈÙa ÌÈM‰83. «¿«ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¿«¿»

תהיה 79) "לא - עדות מקבלת פחותה אינה ביתֿדין ראיית
אבל  במקומה, באה היא כן ועל מראיה", גדולה שמיעה
אינה  ביתֿדין ראיית כן ביום, אלא אינה עדות שקבלת כשם
בסוף  ביתֿדין ראוהו אם כן על ביום, היא אם אלא מועילה

ÌÂÈראוהו אם אבל מקדשים, ביתֿדין ועשרים, ·ÏÈÏתשעה
על מקדשים אין קבלת ¯‡È‰שלושים, סמך על אלא זו,

כה:). ר"ה וגמרא, (משנה למחרת מגיהים 80)עדות יש
יצא לא עדיין (רלב"ח,‡Ï‡"אם שלושים" ליל אחד כוכב

לה.): (שבת אמרו שהרי הרמב"ם), על קובץ' 'ספר ועי'
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בין  - שנים יום, - אחד כוכב שמואל: אמר יהודה רב "אמר
ובדפוס  ר"מ רומי [ובדפוס לילה". - שלשה השמשות,

ב  כוכב יצא לא עדיין "אם הגירסא: (במקום ÏÈÏקושטא,
שצ"ל: ונראה הפירוש. בעל העתיק וכן שלשים", "ליל")

שלשים"]. ליל שני) (=כוכב ב בין 81)"כוכב - שנים כי
מחמירים, כן על כנ"ל. לילה וספק יום ספק השמשות,

לילה. כדין אותו ואין 82)ודנים מקדשים, אין בלילה כי
ראיה. אינה עדים, כקבלת ראיתם וגם עדים, מקבלים

ב.83) כה, השנה ראש

.ÈÔÈ‚‚BL ÔÈa - L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa84ÔÈa , ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆≈¿ƒ≈
ÔÈÚËÓ85ÌÈÒe‡ ÔÈa ,86Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ -87ÔÈ·iÁÂ , À¿ƒ≈¬ƒ¬≈∆¿À»¿«»ƒ

ÏÚ Û‡ .Ba eLcwL ÌBi‰ ÏÚ ˙B„ÚBn‰ Ôw˙Ï Ïk‰«…¿«≈«¬««∆ƒ¿««
Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ·iÁ - eÚhL Ú„BÈ ‰fL Èt88ÔÈ‡L ; ƒ∆∆≈«∆»«»ƒ¿…¬≈∆∆≈

˙B„ÚBn‰ ¯ÓLÏ ‰evL ÈÓe ,Ì‰Ï ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰«»»»∆»»∆ƒ∆ƒ»ƒ¿…«¬
Ì˙‡ e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,Ì‰ÈÏÚ CÓÒÏ ‰eˆ ‡e‰ƒ»ƒ¿…¬≈∆∆∆¡«¬∆ƒ¿¿…»

.¯ÓB‚Â¿≈

מאליהם.84) ביתֿדין שקר.85)שטעו עדי עלֿידי שהוטעו
המלך.86) בפקודת בתורה 87)כגון כתוב פעמים שלש

רבי  קורא כן על כג), (ויקרא ו' חסר אתם" תקראו "אשר
אפילו  בביתֿדין, תלוי שהכל להדגיש, "אּתם" ֶַעקיבא
אבל  כה.). (ר"ה מוטעין אפילו מזידין, אפילו שוגגין,

" - פ"י אמור העתיק ‡ÌÈÒÂבספרא וכן "מזידין". במקום "
ב'הגהות  וראה קנג. מצוה המצוות', ב'ספר רבינו

גמליאל 88)מיימוניות'. שרבן ידע, יהושע רבי שהרי
גמליאל  רבן על לסמוך שעליו לו, נאמר זאת ובכל הוטעה,

שם). (ר"ה

ה'תש"פ  תשרי ו' ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושמקבלים 1) השבת את דוחה החודש שעדות בו נתבאר

יוצאים. השלוחים חדשים ששה ועל היום, כל אותם

.‡ÔÈ·e Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆ƒ»»≈≈∆≈
˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ CÏ‰Ó ÔÈc ˙Èa Ba LiL ÌB˜Ó»∆≈≈ƒ«¬««¿»»»
‡Ï - Ôk ÏÚ ¯˙È Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ,ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈÎÏB‰ -¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»≈≈∆»≈«≈…
¯·kL ,˙ÏÚBÓ ÌÈLÏL ÌBÈ ¯Á‡ Ô˙e„Ú ÔÈ‡L ;eÎÏÈ≈¿∆≈≈»««¿ƒ∆∆∆¿»

L„Á‰ ¯aÚ˙2. ƒ¿«≈«…∆

בשאלות 2) אותם ומטריפים עליהם "מאיימים שהרי
ומשתדלים  בעדות ומדקדקים בבדיקות עליהם ומטריחים
מעובר", שמו ויצא הואיל זה חודש יקדשו שלא דין בית
תועלת  תהיה לא ילכו שאפילו ילכו, שלא כאן כתב ולפיכך

בעדותם.

.·˙È·Ï ÔÈÎÏB‰ el‡ È¯‰ - L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»∆«…∆¬≈≈¿ƒ¿≈
e‡¯˜z ¯L‡ :¯Ó‡pL ,˙aL ‰È‰ elÙ‡Â „ÈÚ‰Ï ÔÈcƒ¿»ƒ«¬ƒ»»«»∆∆¡«¬∆ƒ¿¿
˙‡ ‰ÁBc '„ÚBÓ' ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ ,Ì„ÚBÓa Ì˙‡…»¿¬»¿»»∆∆¡«≈∆∆

˙aM‰3L„Á L‡¯ ÏÚ ‡l‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ««»¿ƒ»≈¿«¿ƒ∆»«……∆
˙wz ÈtÓ ,„·Ïa È¯Lz L„Á L‡¯ ÏÚÂ ÔÒÈƒ»¿«……∆ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿≈«»«

˙B„ÚBn‰4ÏÚ ÔÈÏlÁÓ - Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ·e . «¬ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»¿«¿ƒ«

,L„ÁÂ L„Á L‡¯ ÏÎaL ÛÒeÓ Ôa¯˜ ÈtÓ ,ÔlkÀ»ƒ¿≈»¿«»∆¿»……∆»…∆
˙aM‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L5. ∆∆∆««»

והוא 3) במועדו", לי להקריב "תשמרו כתוב: התמיד בקרבן
בו  שכתוב מקום שכל לומדים מכאן בשבת. אפילו קרב

שבת. דוחה על 4)"במועדו" וסוכות. הכפורים יום פסח,
מפני  השבועות, חג בו שיש אףֿעלֿפי מחללים, אין סיון
ניסן  חודש שנתקדש וכיוון העומר, בספירת תלוי שהוא
השבועות. חג יהיה מתי ממילא ידעו הפסח, חג ונקבע

מוסב 5) וזה במועדיכם", לה' תעשו "אלה שכתוב משום
פרשה. באותה הנזכר חודש, ראש קרבן על

.‚˙‡ L„Á‰ ˙‡ e‡¯L ÌÈ„Ú‰ ÔÈÏlÁnL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ»≈ƒ∆»∆«…∆∆
Ô˙B‡ ÔÈkÊnL ÌÈ„Ú‰ Ô‰nÚ ÔÈÏlÁÓ Ck ,˙aM‰6 ««»»¿«¿ƒƒ»∆»≈ƒ∆¿«ƒ»
ÔÈ‡B¯‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a7. ¿≈ƒƒ…»≈ƒ«ƒƒ∆»ƒ
- „Á‡ „Ú ÔÈc ˙È·Ï Ô˙B‡ ÚÈ„BnL ‰Ê ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»∆∆ƒ«»¿≈ƒ≈∆»

˜ÙqÓ ÏlÁÓe Ô‰nÚ CÏB‰ ‰Ê È¯‰8‡ˆnÈ ‡nL , ¬≈∆≈ƒ»∆¿«≈ƒ»≈∆»ƒ»≈
.BnÚ Û¯ËˆÈÂ ¯Á‡«≈¿ƒ¿»≈ƒ

להעיד.6) וזכאים כשרים שהם עליהם ואף 7)המעידים
מותר  זאת בכל מדרבנן, אלא אינה הזאת העדות שכל פי על
בית  יקבלו לא זו עדות בלי שהרי השבת, את זה על לחלל
מכירים  שאינם מכיוון החודש, על המעידים העדים את דין

להעיד 8)אותם. העד אצל שהלך נהוראי ברבי "מעשה
נהוראי  שר' שפירש שם, אשי וכרב באושא". בשבת עליו
שהיה  אףֿעלֿפי באושא, אחד עוד עם להצטרף לבדו הלך

ימצאנו. לא שמא ספק

.„‰ÏBÁ ,˙aM‰ ÏÈÏa L„Á‰ ˙‡ ‰‡¯L ,„Ú‰ ‰È‰»»»≈∆»»∆«…∆¿≈««»∆
¯BÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ·Èk¯Ó -9‰hÓa elÙ‡Â ,10Ì‡Â . «¿ƒƒ««¬«¬ƒ¿ƒ»¿ƒ

C¯ca ·¯B‡ Ô‰Ï LÈ11ÈÏk Ô„Èa ÌÈ„Ú‰ ÔÈÁ˜BÏ - ≈»∆≈«∆∆¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈
ÔÈÊ12.˙BBÊÓ Ì„Èa ÌÈÁ˜BÏ - ‰˜BÁ¯ C¯c ‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿ƒ»»∆∆¿»¿ƒ¿»»¿

ÌLk :e¯Ó‡È ‡Ï - ÏkÏ ‰‡¯Â ÏB„b e‰‡¯ elÙ‡Â«¬ƒ»»»¿ƒ¿∆«………¿¿≈
ÔÈÎÈ¯ˆ e‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯Á‡ e‰e‡¯ eÁ‡ e‰eÈ‡¯L∆¿ƒ¬«¿»«≈ƒ¿≈»¿ƒƒ
‰È‰ÈÂ ,L„Á‰ ‰‡¯iL ÈÓ Ïk ‡l‡ ;˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆««»∆»»ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿ƒ¿∆
˙Èa Ba Úe·wL ÌB˜n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰ÈÂ ,„ÈÚ‰Ï Èe‡»̄¿»ƒ¿ƒ¿∆≈≈«»∆»«≈
˙‡ ÏlÁÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ˙BÁt B‡ ÌBÈÂ ‰ÏÈÏ ÔÈcƒ«¿»»»ƒ¿»»»¿«≈∆

.„ÈÚ‰Ïe CÏÈÏÂ ˙aM‰««»¿≈≈¿»ƒ

על 9) משא להוציא ואסור כמשא הריהו שחולה אףֿעלֿפי
בשבת. חייב 10)הבהמה במיטה חולה שהמוציא אףֿעלֿפי

החודש 11)מיתה. לעדי שארבו והבייתוסים הכותים כגון
החכמים. את להטעות כדי בזה 12)ועכבום, שיש אףֿעלֿפי

הרבים. לרשות היחיד מרשות הוצאה מלאכת

.‰ÌBÈ ÏÎa L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰ ‰BL‡¯a»ƒ»»¿«¿ƒ≈«…∆¿»
ÌÈLÏL13ÔÈa „Ú ‡B·lÓ ÌÈ„Ú‰ e‰zL ˙Á‡ ÌÚt . ¿ƒ««««ƒ¿«»≈ƒƒ»«≈
ÌÈa¯Ú‰14Lc˜na eÏ˜Ï˜˙Â ,15;eOÚi ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ »«¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿«ƒ¿»¿…»¿««¬

e‡B·È ‡nL - ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL ‰ÏBÚ eOÚÈ Ì‡ƒ«¬»∆≈»«¿«ƒ∆»»
„ÈÓz ¯Á‡ ÌBi‰ ÛÒeÓ e·È¯˜iL ¯LÙ‡ È‡Â ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ∆¿»∆«¿ƒ««««»ƒ

ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL16‡lL ,eÈ˜˙‰Â ÔÈc ˙Èa e„ÓÚ . ∆≈»«¿«ƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆…
‰Án‰ „Ú ‡l‡ L„Á‰ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÈ‰È17È„k , ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆∆»««ƒ¿»¿≈
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ÔÈa ÏL „ÈÓ˙Â ÔÈÙÒeÓ ·È¯˜‰Ï ÌBia ˙e‰L ‡‰iL∆¿≈¿«¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈
.Ì‰ÈkÒÂ ÌÈa¯Ú‰»«¿«ƒ¿ƒ¿≈∆

היום,13) כל החודש עדות לקבל רשאים שהיו לומר רוצה
כך. כל יאחרו שהעדים אירע לא העדים 14)אבל כלומר,

ומחצה, שעות בשמונה שהוא התמיד, שחיטת זמן אחר באו
ומכיוון  החמה. שקיעת לפני וחצי שעות שלוש כלומר,
כדלהלן. נתבלבלו, - העדים באו לא הזמן שבתחילת

העדים.15) שבאו כבש 16)לפני שהקריבו לומר וצריך
תמיד, לקרבן יהא העדים, יבואו לא שאם תנאי, על התמיד
ידעו  שלא לפי אלא מוסף, לקרבן יהא - העדים יבואו ואם
תמיד  של אם עליו, לומר שיר איזה ידעו לא קרבן, של טיבו

מוסף. של או חול של שבין 17)- תמיד הקרבת עת היא
הערביים.

.Â„ÈÓz ÔÈOBÚ - ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ,‰ÁÓ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«ƒ¿»¿…»≈ƒƒ»ƒ
ÌÈa¯Ú‰ ÔÈa ÏL18‰Án‰ ÔÓ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ∆≈»«¿«ƒ¿ƒ»≈ƒƒ«ƒ¿»

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ‚‰B - ‰ÏÚÓÏe19, ¿«¿»¬ƒ«…∆¿»»…∆
B˙B‡ ÔÈLc˜Ó eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÁÓÏ ÛÒeÓ ÔÈ·È¯˜Óe«¿ƒƒ»¿»»¿ƒ∆…»¿«¿ƒ
ÔÁBÈ Ôa¯ ÔÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ·¯ÁMÓ .‰ÁÓ ¯Á‡««ƒ¿»ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ«»»»
Ïk L„Á‰ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó eÈ‰iL ,BÈc ˙È·e È‡kÊ Ôa∆««≈ƒ∆ƒ¿¿«¿ƒ≈«…∆»

Blk ÌBi‰20ÛBÒa ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡Â ; «À«¬ƒ»≈ƒ¿ƒ¿
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ÌBi‰21,Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó - «»ƒ¿ƒ«««»¿«¿ƒ≈»

.„·Ïa ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÈLc˜Óe¿«¿ƒ¿ƒƒ¿«

אותם.18) יקבלו לא המנחה, אחר עדים יבואו אם שאף
שעד 19) שמכיוון השנה, בראש שהמדובר רש"י ופירש

עדים  יבואו שמא שחששו בקדושה, בו נהגו עכשיו
נתברר  שכבר אףֿעלֿפי בקדושה, זה יום גומרים ויקדשוהו,

טוב. יום היום -20)שאין הקודמת לתקנה הסיבה כי
בוטלה. - בקרבן שהות 21)הקלקול עדיין כשישנה

חברי  ראוהו אם אבל וחקירה, ולדרישה עדים לקבלת
לקדש  אפשר וחקירה, בדרישה צורך שאין עצמם, הביתֿדין
לשקיעת  בסמוך דווקא ולאו היום בסוף אפילו החודש את

החמה.

.Êe‡a ‡lL ÈtÓ L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«…∆ƒ¿≈∆…»
ÔÎeÓ ÌB˜ÓÏ ÔÈÏBÚ eÈ‰ ,ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»»

ÌBÈa ‰cÚÒ Ba ÔÈOBÚÂL‡¯ ‡e‰L ,ÌÈLÏLe „Á‡ ¿ƒ¿À»¿∆»¿ƒ∆…
Ì„˜ ÛLpa ‡l‡ ,‰ÏÈla ÌLÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .L„Á…∆¿≈ƒ¿»««¿»∆»«∆∆…∆

LÓM‰ ˙BÏÚ22˙BÁt BÊ ‰cÚÒÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â . ¬«∆∆¿≈ƒƒ¿À»»
,˙ÈË˜Â Ô‚c ˙Ùa ‡l‡ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â .‰¯OÚÓ≈¬»»¿≈ƒ»∆»¿«»»¿ƒ¿ƒ
ÏL ‰ÂˆÓ ˙cÚÒ ‡È‰ BÊÂ .‰cÚq‰ ˙Úa ÔÈÏÎB‡Â¿¿ƒ¿≈«¿À»¿ƒ¿À«ƒ¿»∆

ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ L„Á‰ ¯eaÚ23. ƒ«…∆»¬»¿»»

בשעה 22) וזהו השמש, עלות לפני שהכוונה רבנו ומפרש
גמור. לילה ולא גמור יום -23)שלא הסעודה ומטרת

קדשוהו. שלא מאחר החודש עיבור לפרסם

.Á,L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ,‰BL‡¯a»ƒ»¿∆»≈ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
˙B‡eOÓ ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰24eÚ„iL È„k ,ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯a »«ƒƒ«¿»≈∆»ƒ¿≈∆≈¿

ÔÈ‡ÈOÓ eÈ‰L ,ÌÈ˙ek‰ eÏ˜ÏwMÓ .ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒƒ∆ƒ¿¿«ƒ∆»«ƒƒ
˙B‡eOÓ25ÌÚ‰ ˙‡ ˙BÚË‰Ï È„k26e‰iL eÈ˜˙‰ , «¿≈¿«¿∆»»ƒ¿ƒ∆¿

ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL27el‡ ÌÈÁeÏLe .ÌÈa¯Ï ÔÈÚÈ„BÓe ¿ƒ¿ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ≈
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙‡ ‡ÏÂ ·BË ÌBÈ ˙‡ ‡Ï ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡≈»¿«¿ƒ…∆¿…∆«ƒƒ

˙aL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â28˙aM‰ ˙‡ ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡L ; ¿≈»ƒ««»∆≈¿«¿ƒ∆««»
„·Ïa BLc˜Ï ‡l‡ ,BÓi˜Ï29. ¿«¿∆»¿«¿ƒ¿«

היום 24) (ליל בערב שלושים ביום אש אבוקות מדליקים
היה  השלושים שיום הרחוקים, ידעו ואז ואחד), השלושים
שעבר  שהחודש ידעו המשואות, נראו לא ואם ראשֿחודש.

ולא 25)מעובר. החודש את ביתֿדין שעיברו במקרה
בהריהם. משואות [=הכותים] הם השיאו משואות, השיאו

חסר.26) שהחודש יחשוב את 27)שהעם ובטלו
שביטלן. הוא שרבי אמרו, ובירושלמי המשואות.

[=שבת]28) זה יוםֿהכפורים; מחילול חמור שבת חילול
בכרת. הכפורים] [=יום וזה לעדי 29)בסקילה כלומר,

אבל  השבת, את לחלל מותר החודש את המקדשים החודש
כבר  שהחודש ומודיעים מקיימים רק שהם לשלוחים לא

קודש.

.ËÔÒÈ ÏÚ :ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏL eÈ‰ ÌÈL„Á ‰ML ÏÚ«ƒ»√»ƒ»¿ƒ¿ƒ«ƒ»
ÏeÏ‡ ÏÚÂ ,˙ÈÚz‰ ÈtÓ - ·‡ ÏÚÂ ,ÁÒt‰ ÈtÓ -ƒ¿≈«∆«¿«»ƒ¿≈««¬ƒ¿«¡
ÌBÈa ÔÈtˆÓ e·LiL È„k ,‰M‰ L‡¯ ÈtÓ -ƒ¿≈…«»»¿≈∆≈¿¿«ƒ¿

ÏeÏ‡Ï ÌÈLÏL30Ì‰Ï Ú„B Ì‡ ;31ÔÈc ˙Èa eLcwL ¿ƒ∆¡ƒ«»∆∆ƒ¿≈ƒ
Ì‡Â ,„·Ïa L„˜ ÌBi‰ B˙B‡ ÌÈ‚‰B - ÌÈLÏL ÌBÈ¿ƒ¬ƒ«…∆ƒ¿«¿ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ L„˜ ÌÈLÏL ÌBÈ ÌÈ‚‰B - Ì‰Ï Ú„B ‡Ï…«»∆¬ƒ¿ƒ…∆¿∆»
È¯Lz ÈÁeÏL Ì‰Ï e‡B·iL „Ú ,L„˜ ÌÈLÏLe32. ¿ƒ…∆«∆»»∆¿≈ƒ¿≈

ÈtÓ - ÂÏÒk ÏÚÂ ,˙B„ÚBn‰ ˙wz ÈtÓ - È¯Lz ÏÚÂ¿«ƒ¿≈ƒ¿≈«»««¬¿«ƒ¿≈ƒ¿≈
- ¯„‡ ÏÚÂ ,‰kÁ˙ÈaL ÔÓÊ·e .ÌÈ¯et‰ ÈtÓ ¬À»¿«¬»ƒ¿≈«ƒƒ¿«∆≈

ÔË˜ ÁÒt ÈtÓ - ¯i‡ ÏÚ Û‡ ÔÈ‡ˆBÈ Ìi˜ Lc˜n‰33. «ƒ¿»«»¿ƒ««ƒ»ƒ¿≈∆«»»

אלול.30) ראשֿחודש אימתי לדעת צריך כך ומשום
לירושלים.31) הקרובים ראש 32)למקומות מתי ידעו ואז

וסוכות. הכיפורים יום יקבעו פיו ועל תשרי, חודש
שבועות,33) מפני שלוחים, יצאו לא סיוון ועל שני. פסח

ביום  והוא העומר, בספירת תלוי הוא כי קבוע, שזמנו משום
פסח. של לשני החמישים

.ÈÌBÈa ‡l‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏLe ÔÒÈ ÈÁeÏL¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¿
L„Á L‡¯34LÓM‰ ‰ÏÚzL ¯Á‡35eÚÓLiL „Ú , ……∆««∆«¬∆«∆∆«∆ƒ¿¿

'Lc˜Ó' ÔÈc ˙Èa ÈtÓ36ÛBÒa ÔÈc ˙Èa eLc˜ Ì‡Â . ƒƒ≈ƒ¿À»¿ƒƒ¿≈ƒ¿
˙Èa ÈtÓ eÚÓLÂ ,e¯Ó‡L BÓk ,ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz ÌBÈƒ¿»¿∆¿ƒ¿∆»«¿¿»¿ƒƒ≈
‰MM‰ ¯‡L ÈÁeÏLe .·¯ÚaÓ ÔÈ‡ˆBÈ - 'Lc˜Ó' ÔÈcƒ¿À»¿ƒƒ»∆∆¿≈¿»«ƒ»
,Á¯i‰ ‰‡¯pL ¯Á‡ ·¯ÚaÓ ˙‡ˆÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈL„Á√»ƒ≈»∆»≈ƒ»∆∆««∆ƒ¿»«»≈«
;L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa eLc˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿≈ƒ∆«…∆
È‡cÂa ¯ÁÓÏ È¯‰L ,e‡ˆÈ - L„Á‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»«…∆≈¿∆¬≈¿»»¿««

.ÔÈc ˙Èa B˙B‡ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ≈ƒ

מחמת 34) לצאת יכולים אינם בתשרי אבל ניסן, בחודש
יוםֿטוב. ביום.35)קדושת אלא אינו החודש שקידוש

שיתאמת 36) צריך בהם, תלוייה המועדים שקביעת כיוון
החדשים. מבשאר יותר הדבר להם

.‡ÈÔÈOBÚ eÈ‰ ,ÔÈÚÈbÓ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ«ƒƒ»ƒ
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;‰¯Bza ·e˙kk „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙B„ÚBn‰ ˙‡∆«¬∆»«»«»
ÔÈÚÈbÓ ÌÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n·e«¿»¿ƒ∆≈«¿ƒ«ƒƒ

˜Ùq‰ ÈtÓ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡37ÈÙÏ , ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«»≈¿ƒ
L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡L∆≈»¿ƒ∆»¿≈ƒ∆«…∆

.‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡≈∆

גלויות".37) של טובים ימים "שני נקראים והם

.·È,ÔÒÈ ÈÁeÏL Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ eÈ‰L ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»«ƒƒ¬≈∆¿≈ƒ»
È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï ÔÈÚÈbÓ eÈ‰ ‡ÏÂ38‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe , ¿…»«ƒƒ»∆¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ»»

ÔÈÁeÏL Ô‰Ï eÚÈb‰ È¯‰L ,„Á‡ ÌBÈ ÁÒt eOÚiL∆«¬∆«∆»∆¬≈ƒƒ»∆¿ƒ
·BË ÌBÈ eOÚÈÂ ,L„Á L‡¯ Úa˜ ÌBÈ ‰Ê È‡a eÚ„ÈÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿«……∆¿«¬
Ô‰ÈÏ‡ eÚÈb‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌÈÓÈ ÈL ˙Bkq‰ ‚Á ÏL∆««À¿≈»ƒ∆¬≈…ƒƒ¬≈∆
eÈ˜˙‰ ˙B„ÚBna ˜ÏÁÏ ‡lL È„Îe ;ÔÈÁeÏM‰«¿ƒ¿≈∆…«¬…«¬ƒ¿ƒ
ÌL ÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆»»∆≈¿≈ƒ¿≈«ƒƒ»

ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ39˙¯ˆÚ ÏL ·BË ÌBÈ elÙ‡ ,40. ƒ¿≈»ƒ¬ƒ∆¬∆∆

וביום 38) השנה בראש מהלכים אינם תשרי ששלוחי משום
פסח 39)הכפורים. יעשו שאם תשרי", אטו ניסן "גזירה

השלוחים, פי על שלא אחד, יום סוכות גם יעשו אחד, יום
יטעו. תלוי 40)ופעמים שאינו אףֿעלֿפי השבועות. חג

העומר.בקידוש בספירת אלא סיוון חודש ראש

.‚ÈÈL ?È¯Lz ÈÁeÏLÏ ÔÒÈ ÈÁeÏL ÔÈa ‰nÎÂ¿«»≈¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈
- È¯L˙a „Á‡a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡ È¯Lz ÈÁeÏML .ÌÈÓÈ»ƒ∆¿≈ƒ¿≈≈»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¿≈
‡e‰L ÈtÓ - Ba È¯ÈOÚa ‡ÏÂ ,·BË ÌBÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆¿…«¬ƒƒƒ¿≈∆

.¯etk ÌBÈƒ

.„ÈelÙ‡ ‡l‡ ,ÌÈL Ô˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ∆»¬ƒ
¯bz elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ÁÈÏL ‡ÏÂ .ÔÓ‡ „Á‡41 ∆»∆¡»¿…»ƒ«ƒ¿«∆»¬ƒ«»
ÈtÓ ÈzÚÓL È‡ :¯Ó‡Â Bk¯„k ‡aL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓƒ¿»»»∆»¿«¿¿»«¬ƒ»«¿ƒƒƒ
ÔÓ‡ - ÈBÏt ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ eLcwL ÔÈc ˙Èa42, ≈ƒ∆ƒ¿∆«…∆¿¿ƒ∆¡»

ÈeOÚ‰ ¯·c ‰Ê ¯·cL ;ÂÈt ÏÚ ˙B„ÚBn‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe¿«¿ƒ∆«¬«ƒ∆»»∆»»∆»
˙BÏb‰Ï43¯Lk „Á‡ „ÚÂ ,44.ÂÈÏÚ ÔÓ‡ ¿ƒ»¿≈∆»»≈∆¡»»»

דין 42)רוכל.41) בית קדשו ואמר העולם מסוף אחד "בא
נאמן". - החודש אדם 43)את אין להגלות העשוי ובדבר

לאשה 44)משקר. (להעיד אשה" שב"עדות פי על ואף
זה, מטעם לעדות, פסולים אפילו נאמנים בעלה), שמת
תישאר  "שלא נוסף: טעם יש שם - להגלות עשוי שהוא

עגונה".

.ÂË,ÌÈ„Ú e‡a ‡ÏÂ ÌÈLÏL ÌBÈ Ïk e·LiL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿»¿ƒ¿…»≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,L„Á‰ ˙‡ e¯aÚÂ ÛLpa eÓÈkL‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ¿∆«…∆¿∆≈«¿
ÌÈ„Ú e‡a ÌÈÓÈ ‰MÓÁ B‡ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â ,‰Ê ˜¯Ùa¿∆∆∆¿«««¿»»¬ƒ»»ƒ»≈ƒ

ÌÈ˜BÁ¯45‡e‰L ,BpÓÊa L„Á‰ ˙‡ e‡¯L e„ÈÚ‰Â ¿ƒ¿≈ƒ∆»∆«…∆ƒ¿«∆
ÔÈÓi‡Ó - L„Á‰ ÛBÒa e‡a elÙ‡Â ,ÌÈLÏL ÏÈÏ≈¿ƒ«¬ƒ»¿«…∆¿«¿ƒ

Ì˙B‡ ÌÈÙÈ¯ËÓe ,ÏB„b Ìei‡ Ô‰ÈÏÚ46,˙BÏ‡La ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ»ƒ¿≈
˙B˜È„·a Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÈ¯ËÓe47˙e„Úa ÔÈ˜c˜„Óe ,48, «¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ»≈

ÔÈc ˙Èa ÔÈÏczLÓeÏÈ‡B‰ ,‰Ê L„Á eLc˜È ‡lL ƒ¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿«¿…∆∆ƒ
¯aÚÓ BÓL ‡ˆÈÂ49. ¿»»¿¿À»

רחוק.45) דעתם.46)ממקום את שאלות 47)מבלבלים
חשובות. בלתי לעדות 48)צדדיות הנוגעות בשאלות

כמעובר.49)גופא. שנתפרסם

.ÊËÔ˙e„Úa ÌÈ„Ú‰ e„ÓÚ Ì‡Â50,˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ , ¿ƒ»¿»≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿À∆∆
ÌÈB·e ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â51‰¯˜ÁÂ «¬≈»≈ƒ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿¿»

ÔÈBÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B˙B‡ ÔÈLc˜Ó - Èe‡¯k ˙e„Ú‰»≈»»¿«¿ƒ¿¿ƒƒ
Á¯i‰ ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈLÏL ÌBiÓ L„Á‰ B˙B‡Ï¿«…∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»«»≈«

ÂÏÈÏa52. ¿≈…

השפיעו.50) לא האיומים לא 51)וכל השאלות וכל
דעתם. את "מאיימין",52)בלבלו המלה משמעות היא כן

לא  אם אבל יעידו, שלא אותם ומבלבלים עליהם מאיימין
עדותם. מקבלים נתבלבלו

.ÊÈ,¯aÚÓ ‰Ê L„Á ÁÈp‰Ï ÔÈc ˙Èa eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â¿ƒÀ¿¿≈ƒ¿«ƒ«…∆∆¿À»
‡e‰ ‰ÊÂ .ÔÈÁÈpÓ - el‡ ÌÈ„Ú‰ e‡B·iL Ì„˜ ‰È‰Lk¿∆»»…∆∆»»≈ƒ≈«ƒƒ¿∆

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ :e¯Ó‡L53ÔÓ LÈÂ . ∆»¿¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆¿≈ƒ
:¯ÓB‡Â ,‰Ê ¯·„a ˜ÏBÁL ÈÓ ÌÈÏB„b‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ«¿ƒƒ∆≈¿»»∆¿≈

C¯ˆÏ L„Á‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ54e‡·e ÏÈ‡B‰ ; ¿»≈¿«¿ƒ∆«…∆¿…∆ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈLc˜Ó - ÌÈ„Ú55. ≈ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¬≈∆

כך 53) ואחר נתעבר, כבר כשהחודש רבנו פירש בזה וגם
את  ומשאירים עדותם, מקבלים שאין ראייה, עדי באו

בכך. צורך יש אם מעובר, סדורה:54)החודש והשנה
חודש  לעבר מקום ואין מלא, אחד וחודש חסר אחד חודש

שהוא. צורך לאיזה על 55)נוסף העדים על מאיימין "ואין
לעברו". בזמנו שנראה החודש

.ÁÈ‡l‡ ‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈«¬…∆«¬»ƒ¿»»∆∆»
ÔÒÈ È„Úa B‡ ,È¯L˙Â ÔÒÈ ÔÓ ıeÁ ÌÈL„Á‰ ¯‡Laƒ¿»∆√»ƒƒƒ»¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ»
‰Ó ‰OÚ ¯·kL ,ÌÈÏ‚¯‰ e¯·ÚL ¯Á‡ e‡aL È¯L˙Â¿ƒ¿≈∆»««∆»¿»¿»ƒ∆¿»«¬»«
Ï·‡ ;˙B„ÚBn‰ ÔÓÊe ˙Ba¯w‰ ÔÓÊ ¯·ÚÂ ‰OÚpM∆«¬»¿»«¿««»¿»¿««¬¬»
L„Á‰ ÈˆÁ Ì„˜ È¯L˙Â ÔÒÈa ÌÈ„Ú‰ e‡a Ì‡56- ƒ»»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈…∆¬ƒ«…∆

Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó57ÔÈ‡L ;ÏÏk Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ≈»¿≈¿«¿ƒ¬≈∆¿»∆≈
‡Óe‰e‡¯L L„Á‰ ÏÚ e„ÈÚ‰L ,ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi ¿«¿ƒ«≈ƒ∆≈ƒ««…∆∆»

.B¯aÚÏ È„k ,BpÓÊaƒ¿«¿≈¿«¿

בהם.56) תלוייה המועדים קביעת ומקדשים 57)שעדיין
השלשים. ביום החודש

.ËÈÈ¯‰Â ,Ô˙e„Ú ‰Ï˜Ï˜˙pL ÌÈ„Ú ÏÚ ÔÈÓi‡Ó Ï·‡¬»¿«¿ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«¿¿»≈»«¬≈
¯aÚ˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z ‡lL È‡‚e ‰ËB ¯·c‰«»»∆¿«∆…ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
Ìi˜˙ÈÂ ˙e„Ú‰ Ìi˜˙zL È„k Ô‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Ó ,L„Á‰«…∆¿«¿ƒ¬≈∆¿≈∆ƒ¿«≈»≈¿ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÌÊ‰Ï ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ ÔÎÂ .BpÓÊa L„Á‰«…∆ƒ¿«¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈∆»≈ƒ

ÔÈc ˙Èa e‰eLcwL Ì„˜ BpÓÊa e‰e‡¯L58el‡ È¯‰ - ∆»ƒ¿«…∆∆ƒ¿≈ƒ¬≈≈
‰nÊ‰‰ Ìi˜˙z ‡lL „Ú ÔÈnÊn‰ ÏÚ ÔÈÓi‡Ó¿«¿ƒ««¿ƒƒ«∆…ƒ¿«≈«¬«»

.BpÓÊa L„Á‰ Lc˜˙ÈÂ¿ƒ¿«≈«…∆ƒ¿«

זה 58) הרי ביתֿדין, שקדשוהו אחרי זוממין נמצאו אם כי
מקודש.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) אותה, מעברין מה ועל השנה, עיבור דיני בו כלל
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ובשנת  רעבון בשנת מעברין ואין ניסן, מר"ח אותה מעברין
השמיטה.

.‡ÔÈ‡Â .L„Á da ÔÈÙÈÒBnL ‰L ‡È‰ ˙¯aÚÓ ‰L»»¿À∆∆ƒ»»∆ƒƒ»…∆¿≈
¯„‡ ‡l‡ ÌÏBÚÏ ÔÈÙÈÒBÓ2ÈL ‰L d˙B‡ ÔÈOBÚÂ , ƒƒ¿»∆»¬»¿ƒ»»»¿≈

ÔÈÙÈÒBÓ ‰Ó ÈtÓe .ÈL ¯„‡Â ÔBL‡¯ ¯„‡ :ÔÈ¯„‡¬»ƒ¬»ƒ«¬»≈ƒƒ¿≈»ƒƒ
?‰Ê L„Á3ÁÒt‰ ‡‰iL È„k ,·È·‡‰ ÔÓÊ ÈtÓ …∆∆ƒ¿≈¿«»»ƒ¿≈∆¿≈«∆«

·È·‡‰ L„Á ˙‡ ¯BÓL :¯Ó‡pL ;ÔÓÊ B˙B‡a4- ¿¿«∆∆¡«»∆…∆»»ƒ
‰Ê L„Á ‰È‰iL5L„Á‰ ˙ÙÒB‰ ‡ÏeÏÂ ,·È·‡‰ ÔÓÊa ∆ƒ¿∆…∆∆ƒ¿«»»ƒ¿≈»««…∆

ÌÈÓÚÙe ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓÚt ‡a ÁÒt‰ - ‰f‰«∆«∆«»¿»ƒƒ««»¿»ƒ
ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa6. ƒ«¿»ƒ

(בא 2) במכילתא זאת ולמדו א. יב, וסנהדרין א. ז, ר"ה
עיבורו  תוספת אין חודש "מה החודש: מקידוש ב) פרשה
בסוף" אלא עיבורה תוספת אין שנה אף בסוף, אלא

אדר). הוא האחרון לעבר 3)(בחודש צריך למה כלומר,
השנה? פסח".4)את "ועשית פסח.5)וגומר של

ה"ב.6) פ"א למעלה ראה

.·‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈÓÈÒ ‰LÏL ÏÚ7ÏÚ : «¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆«»»«
‰Ùe˜z‰8?„ˆÈk .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÚÂ ,·È·‡‰ ÏÚÂ , «¿»¿«»»ƒ¿«≈»ƒ»≈«

ÔÒÈ ˙Ùe˜z ‰È‰z Ì‡ ,ÔÈÚ„BÈÂ ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿∆¿«ƒ»
d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ - ‰Ê ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»¿ƒ»««¿«∆¿«¿ƒ»
‰È‰iL È„k ,ÈL ¯„‡ ÔÒÈ B˙B‡ eOÚÈÂ ,‰M‰«»»¿«¬ƒ»¬»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆

·È·‡‰ ÔÓÊa ÁÒt‰9,ÔÈ¯aÚÓe ÔÈÎÓBÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÚÂ . «∆«ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ
¯Á‡ ÔÓÈÒÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â10. ¿≈¿ƒ¿ƒ»«≈

ãycew zegiyn zecewpã

הלבנה  שנת את להשוות היא העיבור שנת של מטרתה
הפסח  שיהיה "כדי בפסח ודין גדר רק ואינו החמה, לשנת
שני  שיהיו השנים לחשבון גם שנוגע אלא האביב" בחודש

חמה.
מקבל  והלבנה משפיע היא החמה האדם: בעבודת והעניין
אורה  את ומקבלת כלום" מגרמה לה לית "סיהרא -
משפיע  העניינים, שני ישנם יהודי בכל והנה מהחמה.
התורה  עניני בכללות עול בקבלת ולדוגמא ומקבל,
נותן. הוא הרי הצדקה ובמצות מקבל, הוא הרי ומצוותיה
היינו  הלבנה, לשנת החמה שנת להשוות היא והעבודה
אל  ולדוגמא: כאחת, הבחינות בשתי להיות יש שתמיד
ואיני  - מקבל - התפילה בזמן עכשיו אני הרי אדם יאמר
הבא  לעני צדקה ולתת זמן באותו משפיע להיות יכול
יהודי  צריך ורגע רגע שבכל אלא התפילה, בזמן לבקשני

משפיע. וגם מקבל יחד, בעניינים בשני להיות
(`n oniq mipnf xtq zekln oii it lr)

ב.7) יא, תקופות:8)סנהדרין ארבע ישנן החמה, בשנת
שתכנס  והחלק השעה "היא האביב התחלת - ניסן תקופת
תמוז  תקופת ה"ג); פ"ט, (להלן טלה" מזל בראש השמש בו
(שם); סרטן" מזל בראש השמש "היות הקיץ, התחלת -
מזל  בראש השמש "היות הסתיו, התחלת - תשרי תקופת

השמש  "היות החורף התחלת - טבת תקופת (שם); מאזנים"
(שם). גדי" מזל תקופת 9)בראש שהגיעה לאחר כלומר,

השמש. מהלך עלֿידי נקבעת וזו כא,10)ניסן, השנה ראש
(כשתראה) חזית כד לרבא, אבין בר הונא רב ליה "שלח א:
שתא  לההיא עברה בניסן, שיתסר עד טבת תקופת דמשכה
אביב  שמור האביב, חודש את שמור דכתיב לה, תחוש ולא
רבן  שאמר שמה ומכאן ניסן". בחודש שיהא תקופה של
התקופה" "על ב: יא, בסנהדרין בברייתא גמליאל בן שמעון
נסתפקו  שם ובגמרא מעברין, לבדה התקופה שעל כוונתו -
בפרקי  הוא וכן .(37 ,36 עמ' ('מאירי' רשב"ג דברי בביאור
צורך  ואין לבדה התקופה על שמעברין פ"ח אליעזר דרבי
ר"ה  ו'תוספות' רמ"ה השגת ועיין שמח'). ('אור נוסף בסימן

עברה. ד"ה שם

.‚·È·‡‰ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈc ˙Èa e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ11, ¿≈ƒ»≈ƒ∆¬«ƒ…ƒƒ«»»ƒ
ÏÙ‡ ÔÈ„Ú ‡l‡12ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡ÏÂ ,‡e‰13 ∆»¬«ƒ»≈¿…»¿≈»ƒ»
Êa ÁÓˆÏ Ôk¯cLÔÈÓÈÒ ÈL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÁÒt‰ ÔÓ ∆«¿»ƒ¿…«ƒ¿««∆«¿ƒ«¿≈ƒ»ƒ

‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓe el‡14‰Ùe˜z‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ≈¿«¿ƒ∆«»»¿««ƒ∆«¿»
È„k ,ÔÈ¯aÚÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLÏ Ì„…̃∆¿ƒ»»»¿ƒ»¬≈≈¿«¿ƒ¿≈

ÈeˆÓ ·È·‡‰ ‰È‰iL15‰Ùez‰ ¯ÓÚ epnÓ ·È¯˜‰Ï ∆ƒ¿∆»»ƒ»¿«¿ƒƒ∆…∆«¿»
ÔÒÈa ¯OÚ ‰MLa16ÔÈÁÓBˆ ˙B¯t‰ eÈ‰iL È„Îe , ¿ƒ»»»¿ƒ»¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

.·È·‡‰ ÔÓÊ Ïk C¯„k¿∆∆»¿«»»ƒ

"אביב 11) השווה השעורה. התבשלה לא עדיין כלומר,
"זמן  אבל א. פד, מנחות ועי' יד), ב, (ויקרא באש" קלוי
בניסן, טז לפני בזמנה באה ניסן תקופת כלומר האביב",

במפרש. לבוא.12)ועי' שהיא,13)מתאחר סיבה מאיזו
ניסן. תקופת הגיעה שכבר ב.14)אףֿעלֿפי יא, סנהדרין

להלן.15) הנזכרות הארצות משלוש בשתים כלומר,
טו.16) כג, ויקרא

.„·È·‡a ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÏÚÂ17ı¯‡ ÏÚ : ¿«»¬»»¿ƒ»»ƒ«∆∆
ÚÈb‰ Ì‡Â .ÏÈÏb‰ ÏÚÂ ,Ôc¯i‰ ¯·Ú ÏÚÂ ,‰„e‰È¿»¿«≈∆««¿≈¿««»ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÈ‡ - ÚÈb‰ ‡Ï ˙Á‡·e ,el‡Ó ˙Bˆ¯‡ ÈzLa ·È·‡‰»»ƒƒ¿≈¬»≈≈¿««…ƒƒ«≈
ÌÈzLa ÚÈb‰ ‡ÏÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡a ÚÈb‰ Ì‡Â ;ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««≈∆¿…ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t eÁÓˆ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡ ,ÔÈ¯aÚÓ -18el‡Â . ¿«¿ƒƒ¬«ƒ…»¿≈»ƒ»¿≈
È„k ,ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚnL ¯wÚ‰ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰≈«¿»ƒ∆≈»ƒ»∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿≈

‰nÁ‰ ÈL ÌÈM‰ eÈ‰iL19. ∆ƒ¿«»ƒ¿≈««»

ב.17) יא, דרושים18)סנהדרין א)˘Èשהרי הסימנים:
צמחו  לא ב) הארצות; שלוש מתוך בשתים האביב הגיע לא

ה"ג. למעלה ראה האילן, הדברים 19)פירות שלושת כל
שנות  השוואת לשם בא העיבור עיקר וכל בחמה, קשורים

וה"ב. ה"א פ"א למעלה ראה החמה. שנות עם הלבנה

.‰ÔÈ¯aÚÓ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LÈÂ¿≈»¿»ƒ¬≈ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÏÈ·La20ÔÈ‡L ÌÈÎ¯c‰ ÈtÓ :Ô‰ el‡Â ,C¯v‰ ÈtÓ ƒ¿ƒ»ƒ¿≈«…∆¿≈≈ƒ¿≈«¿»ƒ∆≈»

˙BÏÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ,ÔÈw˙Ó21˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ¿À»ƒ¿≈»»¿ƒ«¬¿«¿ƒ∆
ÈtÓe .ÌÈÎ¯c‰ ew˙ÈÂ ÌÈÓLb‰ e˜ÒÙiL „Ú ‰M‰«»»«∆ƒ¿¿«¿»ƒƒ«¿«¿»ƒƒ¿≈
ÔÈÚBÓe ÔÈ˜ÈÒÙÓ ˙B¯‰p‰ e‡ˆÓÂ ,eÒ¯‰pL ÌÈ¯Lb‰«¿»ƒ∆∆∆¿¿ƒ¿¿«¿»«¿ƒƒ¿ƒ

ÌÚ‰ ˙‡22ÌÈ˙Óe ÔÓˆÚa ÌÈkzÒÓe ,23˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ∆»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»≈ƒ¿«¿ƒ∆
ÌÈÁÒt È¯epz ÈtÓe .ÌÈ¯Lb‰ ew˙iL „Ú ‰M‰«»»«∆¿«¿«¿»ƒƒ¿≈«≈¿»ƒ
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˙‡ ˙BÏˆÏ ÌB˜Ó Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,ÌÈÓLba e„·‡L∆»¿«¿»ƒ¿≈»∆»ƒ¿∆
ÌÈ¯epz‰ e·iL „Ú ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - Ì‰ÈÁÒtƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆«»»«∆ƒ¿««ƒ

eL·ÈÈÂ24Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓe .25ÔÓB˜nÓ e¯˜ÚpL26 ¿ƒ¿ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆∆∆¿ƒ¿»
È„k ,‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒƒƒ»«ƒ¿«¿ƒ∆«»»¿≈

.ÚÈb‰Ï È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆¿«¿«ƒ«

('תוספות'20) מהם אחד על אפילו ומעברים א. יא, שם
מפני). ד"ה לרגל.22)לרגל.21)שם, מלעלות

לרגל.23) ועולים נמנעים, שאינם היו,24)אלה חרס של
א. יט, תענית ועיין בשמש, אותם הגולה.25)וייבשו בני

משום  לעבר, צורך היה לא ישראל ארץ תושבי ובגלל
לירושלים, להגיע להם הספיק לפסח, ראשֿחודש בין שהזמן
(עי"ש  מירושלים ביותר הרחוק במקום שגרו לאלה אפילו

ומפני). ד"ה לירושלים.26)'תוספות' לעלות מנת על
לא  ועדיין שגלו הגלויות על השנה את שמעברין "ומנין
מועדות, עשה מועדי, ישראל בני תלמודֿלומר: הגיעו?

'ירושלמי'ÏÎשיעשו פ"ט; אמור כהנים', ('תורת ישראל"
ה"ב). פ"א, סנהדרין

.Â‰ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ Ï·‡ÈtÓ ‡ÏÂ ‚ÏM‰ ÈtÓ ‡Ï ‰M ¬»≈¿«¿ƒ«»»…ƒ¿≈«∆∆¿…ƒ¿≈
‰pv‰27e¯˜Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï‡¯OÈ ˙BiÏb ÈtÓ ‡ÏÂ , «ƒ»¿…ƒ¿≈»Àƒ¿»≈∆¬«ƒ…∆∆¿

‰‡Óh‰ ÈtÓ ‡ÏÂ ,ÌÓB˜nÓ28·¯ eÈ‰L ÔB‚k ; ƒ¿»¿…ƒ¿≈«À¿»¿∆»…
ÌÈ‡ÓË ÌÈ‰k‰ ·¯ B‡ Ï‰w‰29˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - «»»…«…¬ƒ¿≈ƒ≈¿«¿ƒ∆

,‰¯‰Ëa eOÚÈÂ ¯‰hÏ È‡t Ì‰Ï ‰È‰iL È„k ‰M‰«»»¿≈∆ƒ¿∆»∆¿«ƒ«≈¿«¬¿»√»
‰‡ÓËa eOÚÈ ‡l‡30ÈtÓ ‰M‰ ˙‡ e¯aÚ Ì‡Â . ∆»«¬¿À¿»¿ƒƒ¿∆«»»ƒ¿≈
‰‡Óh‰31˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -32. «À¿»¬≈¿À∆∆

לירושלים 27) מלעלות נמנע איש אין אלה דברים בגלל כי
שם). בסנהדרין א.28)(רש"י יב, מת.29)שם טומאת

פירש  (כן עכשיו להטהר יכולים ואינם הפרה אפר וכלה
האי, רב בשם סנהדרין, מסכת לתלמוד, בפירושו רבינו

המפרש). שני,ÈÁÈ„שרק30)הביאו לפסח נדחה טמא
בזמנו ˆÂ·È¯אבל הפסח את עושים אלא נדחה, אינו טמא

ה"א). פסח קרבן מהל' (פ"ז הטומאה 31)בטומאה מפני
לא32)לחוד. שהטומאה "מפני ב. יב, ‰Â˙¯‰סנהדרין

עומדת באיסורה אלא מפני ÈÂÁ„Â‰בציבור, עתה היא
ועי' הט"ו). מקדש ביאת מהל' פ"ד (רמב"ם הדחק"

שם. בסנהדרין הגמרא בסוגיית

.ÊÏÏk ÔÏÈ·La ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c LÈ33Ï·‡ , ≈¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¬»
„ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ34ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯vL ‰LÏ ƒ»««¿»»∆¿ƒ»ƒƒ¿≈

Ô‰ el‡Â .ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰ ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰35: «¿»ƒ¿≈»»ƒ≈»ƒ»¿≈≈
Ô‰L B‡ e„ÏB ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ ÈtÓƒ¿≈«¿»ƒ¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…¿∆≈
ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ .eÁ¯t ‡lL ˙BÏÊBb‰ ÈtÓe ,ËÚÓ¿«ƒ¿≈«»∆…»¿≈¿«¿ƒ
ÔÈÈeˆÓ ÌÈ‡Ïh‰Â ÌÈÈ„b‰ eÈ‰iL È„k ,el‡ ÏÈ·Laƒ¿ƒ≈¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ

‰i‡¯Ï ÔÈÈeˆÓ ˙BÏÊBb‰Â ,ÌÈÁÒtÏ36·iÁ˙pL ÈÓÏ B‡ «¿»ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿«≈
ÛBÚ‰ Ôa¯˜a37.‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ Ï·‡ ; ¿»¿«»¬»ƒ»«««»»

ביחד.33) מזדמנים אלה כשסימנים להסביר 34)אפילו
על  קשה הדבר יהיה לא למען העיבור, בחודש הצורך את

'מאירי'). (עי' א.35)הציבור יא, ראייה 36)שם עולת
הל' עי' מעוף, גם באה והיא הרגלים, בשלש שמביאים

את  יראה "...ולא הפסוק שם על 'ראיה' ה"א. פ"א, חגיגה
טז). טז, (דברים ריקם..." ה' (ויקרא 37)פני יולדות כגון

הרגל. עד קרבנן הבאת את משהות והיו ח), יב,

.ÁBÊ ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ?‰MÏ „ÚÒ Ô˙B‡ ÔÈOBÚ „ˆÈk≈«ƒ»«««»»¿ƒ»»
‰ÎLnL ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ38ÈtÓ B‡ , ¿ƒ»ƒƒ¿≈«¿»∆»¿»ƒ¿≈

eÚÈb‰ ‡lL ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰39ÌÈÈ„b‰L „BÚÂ , »»ƒ≈»ƒ»∆…ƒƒ»∆«¿»ƒ
.ÌÈk¯ ˙BÏÊBb‰Â ÌÈpË¿̃«ƒ¿«»«ƒ

ה"ב).38) (למעלה לבד עליה על 39)שמעברין שמעברין
ה"ג). (למעלה אלו סימנים שני

.ËdÏ ÔÈnÊÓa ‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡40. ≈¿«¿ƒ∆«»»∆»ƒ¿À»ƒ»
ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ¯Ó‡È ?„ˆÈk41ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ≈«…«…≈ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ

·MÁpL ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈnÊÓ eÈ‰ :ÔÈ¯„‰q‰ ÔÓ42 ƒ««¿∆¿ƒ¡¿À»ƒƒ¿¿ƒ∆¿«≈
dÈ‡ B‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ‰L Ì‡ Ú„Â ‰‡¯Â¿ƒ¿∆¿≈«ƒ»»¿ƒ»ƒ≈»
d˙B‡ ÔÈ¯aÚnL Ô‰ „·Ïa eÓÊ‰L Ô˙B‡Â ;‰ÎÈ¯ˆ43. ¿ƒ»¿»∆À¿¿ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ»

ÔÈÏÈÁ˙Ó ?d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ‰nÎ·e44ÔÈi„ ‰LÏLa ¿«»¿«¿ƒ»«¿ƒƒƒ¿»«»ƒ
Ô˙B‡ eÎÓqL ÈnÓ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò ÏÏkÓ45e¯Ó‡ . ƒ¿««¿∆¿≈¿»ƒƒ∆»¿»»¿

Ì‡ ¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ ‰‡¯ ‡ÏÂ ·L ‡Ï :ÌÈL¿«ƒ…≈≈¿…ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒƒ
Â‡Ï46„ÈÁÈ ÏËa - ˜c·Â ·L :¯Ó‡ „Á‡Â , »¿∆»»«≈≈¿ƒ¿…»≈»ƒ

BËeÚÓa47:¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰‡¯Â ·L :ÌÈL e¯Ó‡ . ¿ƒ»¿¿«ƒ≈≈¿ƒ¿∆¿∆»≈
‰ ÔÓ ÌÈL „BÚ ÔÈÙÈÒBÓ - ·L ‡Ï,ÌÈnÊÓ …≈≈ƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ

¯·ca ÔÈ˙BÂ ÌÈ‡OBÂ48. ¿¿ƒ¿¿ƒ«»»

(40- למחר מבערב מזומנים כלומר א. בֿיא, י, סנהדרין
הי"ב). (להלן ביום הוא הנשיא,41)שהעיבור הוא

הי"ב. ה"ב.42)כדלהלן א.43)עי' יא, כרבן 44)שם
ב.). (סנהדרין גמליאל בן אלה 45)שמעון כלומר,

עיבור.46)שנסמכו. צריכה שאינה היא שדעתם
העיבור.47) בשאלת לדון צורך עיבור 48)ואין צריכה אם

לא. או

.È:ÔÈ¯ÓB‡ ‰LÏLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
ÔËeÚÓa ÌÈL eÏËa - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡49‰LÏL . ≈»¿ƒ»»¿¿«ƒ¿ƒ»¿»

‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,¯eaÚ ‰ÎÈ¯ˆ :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»
ÔÈ‡OBÂ ,dÏ ÔÈnÊÓ‰ ÔÓ ÌÈL ÔÈÙÈÒBÓ - ¯eaÚƒƒƒ¿«ƒƒ«¿À»ƒ»¿¿ƒ

‰Ú·La ÔÈ¯ÓB‚Â ,ÔÈ˙BÂ50B‡ ¯aÚÏ Ìlk e¯Ób Ì‡ . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»¿À»¿«≈
- e˜ÏÁ Ì‡Â ;e¯ÓbL BÓk ÔÈOBÚ - ¯aÚÏ ‡lL∆…¿«≈ƒ¿∆»¿¿ƒ∆¿¿

·¯‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰51.¯aÚÏ ‡lL ÔÈa ¯aÚÏ ÔÈa ¿ƒ««»…≈¿«≈≈∆…¿«≈
L‡¯ ‡e‰L ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‡‰iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆¿≈…≈ƒ«»∆…
e¯Ób Ì‡Â .‰Ú·M‰ ÏÏkÓ ,ÌÈÚ·LÂ „Á‡ ÏL ‰·ÈLÈ¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ»¿

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ¯aÚÏ ‰LÏLa52‡‰iL ,‡e‰Â ; ƒ¿»¿«≈¬≈¿À∆∆»∆¿≈
‰ˆ¯iL B‡ Ô‰nÚ ‡ÈOp‰53ÔÈÏÈÁ˙Ó ‰M‰ ¯eaÚ·e . «»ƒƒ»∆∆ƒ¿∆¿ƒ«»»«¿ƒƒ

„v‰ ÔÓ54ÏB„b‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó L„Á‰ Lec˜Ïe ,55. ƒ««¿ƒ«…∆«¿ƒƒƒ«»

להם.49) והולכים פחות 50)ועומדים המנין "שאין
י:). (שם כג,51)משבעה" (שמות להטות" רבים "אחרי

א.52)ב). ב, א.53)שם יא, הקטן 54)שם מן
מקודשת  השנה "הרי ואומר: מתחיל הוא שבדיינים.
פ"א, סנהדרין ה"ה; פ"ב השנה, ראש ('ירושלמי' בעיבורה"
על  השאר יסמכו שמא הגדול, מן מתחילים ואין ה"ב).
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שאמרו דעת  כמו עליו, לחלוק כדאים עצמם יראו ולא ו
ה"ו). סנהדרין מהל' (פ"י נפשות ביתֿדין 55)בדיני "ראש

שם). 'ירושלמי' א. כד, השנה (ראש מקודש" אומר

.‡ÈÔ‰k ‡ÏÂ CÏÓ ‡Ï ‰M‰ ¯eaÚÏ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿ƒ«»»…∆∆¿……≈
ÏB„b56‡nL ,ÂÈ˙BÓÁÏÓe ÂÈ˙BÏÈÁ ÈtÓ - CÏÓ . »∆∆ƒ¿≈≈»ƒ¿¬»∆»

¯aÚÏ ‡lL B‡ ¯aÚÏ ÔÏÈ·La ‰ËB BzÚc57Ô‰ÎÂ ; «¿»ƒ¿ƒ»¿«≈∆…¿«≈¿…≈
‰pv‰ ÈtÓ - ÏB„b58‰ËB BzÚ„ ‰È‰z ‡Ï ‡nL , »ƒ¿≈«ƒ»∆»…ƒ¿∆«¿»

Ï·BË ‡e‰Â ,¯w‰ ÈÓÈa È¯Lz ‡B·È ‡lL È„k ,¯aÚÏ¿«≈¿≈∆…»ƒ¿≈ƒ≈«…¿≈
˙BÏÈ·Ë LÓÁ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa59. ¿«ƒƒ»≈¿ƒ

ב.56) יח, להם 57)סנהדרין שמחלק חיילותיו, מפני
מלחמותיו, ומפני לעבר. נוטה דעתו לשנה, קצוב סכום
בשנה  חתנים - לצבא מלצאת שנה הפטורים כאלה שישנם
ברש"י  (ראה לעבר שלא נוטה דעתו - לנישואיהם ראשונה
לרמב"ם). האדר"ת הגאון ובהגהות שם, לסנהדרין

שם.58) א.59)סנהדרין, לב, יומא

.·È,‡ÈO ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa L‡¯ ‰È‰»»…≈ƒ«»¿«ƒ¿»»ƒ
‰˜BÁ¯ C¯„a60È‡z ÏÚ ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ - ¿∆∆¿»≈¿«¿ƒ»∆»«¿«

‡Ï ,˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ - ‰ˆ¯Â ‡a .‡ÈOp‰ ‰ˆ¯È Ì‡ƒƒ¿∆«»ƒ»¿»»¬≈¿À∆∆…
˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ˆ¯61‡l‡ ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . »»≈»¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ∆«»»∆»

‰„e‰È ı¯‡a62dÎB˙a ‰ÈÎM‰L ,63BÎLÏ :¯Ó‡pL , ¿∆∆¿»∆«¿ƒ»¿»∆∆¡«¿ƒ¿
Ïba ‰e¯aÚ Ì‡Â ;eL¯„˙ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â .˙¯aÚÓ - ÏÈ ƒ¿¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿À∆∆¿≈¿«¿ƒ

˙¯aÚÓ dÈ‡ - ‰ÏÈla ‰e¯aÚ Ì‡Â ;ÌBia ‡l‡64. ∆»«¿ƒƒ¿»««¿»≈»¿À∆∆

אדר.60) סוף עד להגיע יספיק א.61)ולא יא, סנהדרין
ב.62) יא, שבירושלים.63)שם המקדש בבית
החודש.64) עיבור כדין השנה עיבור דין שם. סנהדרין,

ה"ח. פ"ב, למעלה השווה

.‚È‰L BÊ È‡ Ú„ÈÏÂ Úa˜ÏÂ ·MÁÏ ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿…«¿≈«≈»»
.ÌÈL ‰nÎÏ elÙ‡ ,‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ˙¯aÚÓ ‰È‰zƒ¿∆¿À∆∆¿»≈∆ƒ¿∆¬ƒ¿«»»ƒ
¯Á‡ ‡l‡ ;˙¯aÚÓ ˙ÈBÏt ‰L :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿ƒ»»¿ƒ¿À∆∆∆»««

˙¯aÚÓ BÊ ‰L :¯ÓB‡L ‡e‰ ‰M‰ L‡¯65¯·„Â . …«»»∆≈»»¿À∆∆¿»»
˜Ác‰ ÈtÓ - ‰Ê66ÔÈ‡ - ˜Ác‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡ ; ∆ƒ¿≈«¿»¬»∆…ƒ¿««¿»≈

:¯ÓB‡L ‡e‰ ¯„‡a ‡l‡ ,˙¯aÚÓ ‡È‰L ÔÈÚÈ„BÓƒƒ∆ƒ¿À∆∆∆»«¬»∆≈
¯„‡ ‡l‡ ÔÒÈ BÈ‡ ‡a‰ L„ÁÂ ,˙¯aÚÓ BÊ ‰L»»¿À∆∆¿…∆«»≈ƒ»∆»¬»
ÒkzL BÊ ‰L :‰M‰ L‡¯ ÈÙÏ e¯Ó‡ .ÈL≈ƒ»¿ƒ¿≈…«»»»»∆ƒ»≈

BÊ ‰¯ÈÓ‡a ˙¯aÚÓ dÈ‡ - ˙¯aÚÓ67. ¿À∆∆≈»¿À∆∆«¬ƒ»

מפני 65) אבל השנה... ראש לפני השנה את מעברים "אין
א). יב, (שם מיד" השנה ראש אחר אותה מעברין הדחק
עלולים  הפסח שעד משום מודיעים, אין השנה ראש לפני
מעברין). אין ד"ה שם, (רש"י בחמץ לזלזל ויבואו לשכוח,

בזמנו 66) העיבור את ימנע הזר שהשלטון חשש, שיש כגון
שם). שם.67)(רש"י, סנהדרין,

.„È‰M‰ ÔÈ„Ú e¯aÚ ‡ÏÂ ¯„‡a ÌÈLÏL ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«¿ƒ«¬»¿…ƒ¿¬«ƒ«»»
ÏÏk d˙B‡ e¯aÚÈ ‡Ï -68˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ÌBi‰ B˙B‡L ; …¿«¿»¿»∆«»ƒ¿

ÔÈ‡ - e¯aÚ ‡ÏÂ ÔÒÈ ÒkiMÓe ,ÔÒÈ L„Á L‡…̄…∆ƒ»ƒ∆ƒ»≈ƒ»¿…ƒ¿≈»
¯aÚÏ ÌÈÏBÎÈ69¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰e¯aÚ Ì‡Â . ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»¿¿ƒ∆¬»

˙¯aÚÓ BÊ È¯‰ -70e„ÈÚ‰Â e¯aÚL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a . ¬≈¿À∆∆»≈ƒ««∆ƒ¿¿≈ƒ

ÌBÈa L„Á‰ ˙‡ ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - Á¯i‰ ÏÚ««»≈«¬≈≈¿«¿ƒ∆«…∆¿
ÈL ¯„‡ L„Á L‡¯ ‰È‰ÈÂ ,ÌÈLÏL71el‡Â ; ¿ƒ¿ƒ¿∆……∆¬»≈ƒ¿ƒ

eÈ‰ ‡Ï ·eL - ‰M‰ ˙‡ e¯aÚiL Ì„˜ e‰eLcƒ̃¿…∆∆¿«¿∆«»»…»
.ÔÒÈa ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ∆≈¿«¿ƒ¿ƒ»

ב.68) יב, -‰Ê‰"החודש69)שם ב) יב, (שמות לכם"
ניסן, אותו קבעו אם (שם). ניסן" אחר ואין ניסן, "זה
הבא. לחודש ניסן את ולדחות אדר לעשותו איֿאפשר

אלא 70) ניסן זה אין קידשו, ולא עדים באו שלא זמן כל כי
(שם). הקידוש 71)אדר שעלֿידי ואף שם. נחמן, רב כדעת

ניסן, ראשֿחודש להיות ראוי באמת השלושים שיום התברר
נעשה  השלושים ויום בתוקפו, העיבור נשאר זאת בכל

היה שמוטב ואףֿעלֿפי שני. אדר חודש ÚÏ·¯לראשֿחודש
ואז  שני, אדר לראשֿחודש ואחד שלשים יום ולעשות אדר

זאת בכל מלכתחילה, כשר השנה עיבור את ÌÈ˘„˜Óהיה
ועי' הי"א, פי"ח להלן ועי' ראייה, עדי שבאו כיון החודש,

שמח'. 'אור

.ÂËÔB·Ú¯ ˙La ‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡72Ïk‰L ; ≈¿«¿ƒ∆«»»ƒ¿«¿»∆«…
¯LÙ‡ È‡Â ,˙BÈÁÏÂ ÏÎ‡Ï ˙B¯b‰ ˙È·Ï ÌÈˆ»̄ƒ¿≈«¿»∆¡…¿ƒ¿¿ƒ∆¿»

L„Á‰ ¯eq‡Ï ÔÓÊ Ô‰Ï ÛÈÒB‰Ï73ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â . ¿ƒ»∆¿«¿ƒ∆»»¿≈¿«¿ƒ
˙ÈÚÈ·La74ÔÈÁÈÙq‰ ÏÚ ˙ËÏBL Ïk‰ „iL ;75‡ÏÂ , ƒ¿ƒƒ∆««…∆∆««¿ƒƒ¿…

ÌÁl‰ ÈzLe ¯ÓÚ‰ Ôa¯˜Ï e‡ˆnÈ76eÈ‰ ÔÈÏÈ‚¯e . ƒ»¿¿»¿«»…∆¿≈«∆∆¿ƒƒ»
˙ÈÚÈ·L ·¯Úa ¯aÚÏ77. ¿«≈¿∆∆¿ƒƒ

א.72) יב, באכילה 73)סנהדרין אסורה החדשה התבואה
אסורות  מאכלות מהל' (פ"י בניסן בט"ז העומר הקרבת עד

אין 74)ה"ב). בשביעית שרק וכנראה שם. סנהדרין,
גמליאל  רבן וכדעת מעברין, שביעית במוצאי אבל מעברין,

.38 עמ' ב'מאירי' וראה יב.). הצומח 75)(סנהדרין כל
כה, (ויקרא "ספיח" נקרא וזריעה, חרישה בלי מאליו בשדה
עבירה  עוברי יבואו שמא מדרבנן, באכילה אסור והוא ה)
ולפי  ה"ב). שמיטה מהל' (פ"ד הם ספיחים ויאמרו: ויזרעו,
להשחיתם  עליהם שולטת הכל יד באכילה, שאסורים

המפרש). שכתב מה (וראה בט"ז 76)ולקלקלם עומר
הספיחין  מן בשביעית באים והם בעצרת, הלחם ושתי בניסן
א  פד, מנחות וב'תוספות' ה"ה, שקלים מהל' בפ"ד (ראה

שומרי). האדמה 77)ד"ה לעבודת חודש להוסיף כדי
יב.). (סנהדרין

.ÊËÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ≈¿«¿ƒ
ÈtÓ Ì‰a e¯aÚÈ ‡lL - ˙ÈÚÈ·L·e ÔB·Ú¯ ˙Laƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…¿«¿»∆ƒ¿≈

Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Lb‰Â ÌÈÎ¯c‰ C¯ˆ78Ì‡ Ï·‡ ; …∆«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆¬»ƒ
Èe‡¯ ‰M‰ ‰˙È‰ÈtÓ B‡ ‰Ùe˜z‰ ÈtÓ ¯aÚ˙‰Ï ‰ »¿»«»»¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈

ÔÓÊ ÏÎa ÌÏBÚÏ ÔÈ¯aÚÓ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùe ·È·‡‰79. »»ƒ≈»ƒ»¿«¿ƒ¿»¿»¿«

וויניציה,78) קושטא ר"מ, רומי ובדפוס ה"ה. למעלה ראה
והגשרים  "והדרכים והמלים "הצורך", מפני הגירסה:

ה"א. פ"ה, להלן והשווה אינן. - בהם" אפילו 79)וכיוצא
האלה  הסימנים שלושת כי בשביעית, ואפילו בצורת בשנת
ה"ד). (למעלה השנה את מעברים שבגללם העיקר, הם
השביעית  בשנה יהוצדק בן ר"ש שעיבר ממה לכך, וראיה
אלו, דברים שלשה מפני היה שזה כרחנו ועל כו.), (סנהדרין
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בהשגת  וראה שמח'). ('אור לעבר ד"ה שם ב'תוספות' וראה
הרמ"ה.

.ÊÈ˙B¯b‡ ÔÈ·˙Bk ,‰M‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯aÚnLk¿∆¿«¿ƒ≈ƒ∆«»»¿ƒƒ¿
,‰e¯aÚL Ô˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ÌÈ˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ¿»«¿»¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

e·zÎ ‡ÈOp‰ ÔBLÏ ÏÚÂ .e¯aÚ ‰Ó ÈtÓe80¯ÓB‡Â , ƒ¿≈»ƒ¿¿«¿«»ƒƒ¿¿¿≈
ÏÚ eÙÒB‰Â È¯·ÁÂ È‡ ÈzÓkÒ‰L ,ÌÎÏ Ú„eÈ :Ô‰Ï»∆ƒ»«»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬ƒ«¬≈«¿«¿«

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ ‰ÚLz - eˆ¯ .CÎÂ Ck BÊ ‰L81eˆ¯ , »»»»»»ƒ¿»¿∆¿ƒ»
ÔÈc ˙È·Ï ˙eL¯‰ ¯eaÚ‰ L„ÁL ;ÌBÈ ÌÈLÏL -¿ƒ∆…∆»ƒ»¿¿≈ƒ

¯ÒÁ B‡ ‡ÏÓ BÙÈÒB‰Ï82ÌÈ˜BÁ¯‰ ÌÈL‡Ï ¿ƒ»≈»≈»¬»ƒ»¿ƒ
Ì˙B‡ ÔÈÚÈ„BnL83Ì‰ Ï·‡ ,84Ì‰ ‰i‡¯‰ ÈÙÏ - ∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ»¿ƒ»≈

.¯ÒÁ Ì‡ ‡ÏÓ Ì‡ ,ÌÈOBÚƒƒ»≈ƒ»≈

בשמו.80) יא,81)כלומר, וסנהדרין ב. יט, השנה ראש
י.82)א. הערה פ"א למעלה וראה פפא. אף83ֿ)כרב

יודע  אין שעכשיו יהיה עלֿפי העיבור חודש אם עדיין, ים
חסר. או ישראל.84)מלא בארץ

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) אינם השנה ועיבור החודש שקביעות בו יבאר

גלויות. של שני טוב יום לדין ונמשך בסנהדרין.

.‡‰i‡¯‰ ÏÚ L„Á L‡¯ ˙eÚÈ·wÓ e¯Ó‡M ‰Ó Ïk2 »«∆»«¿ƒ¿ƒ……∆«»¿ƒ»
ÔÓf‰ ÈtÓ ‰M‰ ¯eaÚÂ3C¯v‰ ÈtÓ B‡4ÔÈOBÚ ÔÈ‡ , ¿ƒ«»»ƒ¿≈«¿«ƒ¿≈«…∆≈ƒ

ÔÈc ˙Èa B‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈ¯„‰Ò ‡l‡ B˙B‡∆»«¿∆¿ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓq‰5ÔÈ¯„‰q‰ Ô‰Ï e˙pL «¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿»∆««¿∆¿ƒ

˙eL¯6ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰ :Ô¯‰‡Â ‰LÓÏ ¯Ó‡ CkL ; ¿∆»∆¡«¿∆¿«¬…«…∆«∆»∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ,ÌÈL„Á L‡¯7LÈ‡Ó LÈ‡ e„ÓÏ …√»ƒƒƒ«¿»»¿ƒ≈ƒ

‰È‰z BÊ ˙e„Ú :¯·c‰ Le¯t ‡e‰ CkL ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈∆»≈«»»≈ƒ¿∆
ÌÎÏ ‰¯eÒÓ8Ï·‡ .ÌÎÓB˜Óa ÌÎÈ¯Á‡ „ÓBÚ‰ ÏÎÂ ¿»»∆¿»»≈«¬≈∆ƒ¿¿∆¬»

ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊaƒ¿«∆≈»«¿∆¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈¿ƒ
e‡L ‰Ê ÔBaLÁa ‡l‡ ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡Â ÌÈL„Á√»ƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆»¿∆¿∆∆»

ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ9. ¿«¿ƒ«

פ"א.2) ה"ב.3)למעלה פ"ד, ה"ה.4)למעלה שם
אומר,5) יאשיה "רבי ב): פרשה (בא במכילתא הוא [כן

הגדול  בביתֿדין אלא השנה את מעברין שאין מנין
הוא  וכן לכם". הוא ראשון תלמודֿלומר: שבירושלים,

ד]. מצוה וב'חינוך' קנג, מ"ע המצוות' שהרי 6)ב'ספר
השנה  עיבור בשלשה, החודש "עיבור ב.) (סנהדרין שנינו

הסנהדרין. ברשות שזהו כרחנו ועל מפי 7)בשלושה".
הפסוק. פשט מתוך יוצא זה אין כי ראש 8)הקבלה,

א. כב, פ"ו.9)השנה להלן עי'

.·ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â10LiL ÔÓÊaL :‡e‰ ¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿«∆≈
‰i‡¯‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - ÔÈ¯„‰Ò11ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e , «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«∆≈»

ÔÈ¯„‰Òe‡L ‰f‰ ÔBaLÁ‰ Èt ÏÚ ÔÈÚ·B˜ - «¿∆¿ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿«∆∆»
ÌÈÓÚt ‡l‡ ,‰i‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡Â ,ÌBi‰ Ba ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ
ÌBÈ ‡e‰ ‰Ê ÔBaLÁa Ba ÔÈÚ·BwL ÌBÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆¿∆
‰ÊÂ .ÌBÈa ÂÈ¯Á‡ B‡ ÌBÈa BÏ Ì„˜ B‡ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»…∆¿«¬»¿¿∆
˙Bˆ¯‡·e ,‡e‰ ‡Ït - ÌBÈa ‰i‡¯‰ ¯Á‡Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿««»¿ƒ»¿∆∆»¬»

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ·¯ÚÓÏ Ô‰L12. ∆≈¿«¬«∆∆ƒ¿»≈

אפשר 10) ואי בו, נקשר ואינו במקרא רמז לו "שאין
לפירוש  רבינו (הקדמת הסברא" מדרכי בדרך להוציאו

קודם 11)המשנה). הוא הקביעה, יום המקרים ברוב כי
הראיה. יום הוא הקביעה יום או הראיה, ששם 12)ליום

הי"ג. פי"ח להלן עי' ארץֿישראל, בני לראיית הראיה קודמת

.‚Ï‡¯OÈ Ïk eÏÈÁ˙‰ È˙ÓÈ‡Óe13ÔBaLÁa ·MÁÏ ≈≈»«ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿«≈¿∆¿
,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‰·¯ÁL ˙Úa ,‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÛBqÓ ?‰Ê∆ƒ«¿≈«¿»»»≈∆»¿»∆∆ƒ¿»≈
ÈÓÎÁ ÈÓÈa Ï·‡ .Úe·˜ ÔÈc ˙Èa ÌL ¯‡L ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»≈ƒ»«¬»ƒ≈«¿≈
‡·¯Â ÈÈa‡ ÈÓÈ „Ú ‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÔÎÂ ,‰LÓ14 ƒ¿»¿≈ƒ≈«¿≈«¿»»«¿≈««≈¿»»

.ÔÈÎÓBÒ eÈ‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÚÈ·˜ ÏÚ -«¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈»¿ƒ

אפילובחוץֿלארץ,אףֿעלֿפישאיןקובעיםחדשיםבחו"ל 13)
הי"ג). להלן ביתֿדין 14)(ועיין עדיין היה רבא בימי

כא.). השנה ראש (עי' החודש את שקידש

.„,‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰Â ˙Ói˜ ÔÈ¯„‰Ò ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¿∆¿ƒ«∆∆¿»¿ƒ«»¿ƒ»
Ô‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbnL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa eÈ‰»¿≈∆∆ƒ¿»≈¿»«¿∆«ƒƒ¬≈∆
;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÔÈOBÚ È¯Lz ÈÁeÏL¿≈ƒ¿≈ƒ»ƒƒ∆»ƒ¿«
È¯Lz ÈÁeÏL ÔÈ‡L ,˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le¿»«¿»¿∆≈¿≈ƒ¿≈

˜ÙqÓ ÌÈÓÈ ÈL ÌÈOBÚ eÈ‰ ,Ì‰ÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ15ÈÙÏ , «ƒƒ¬≈∆»ƒ¿≈»ƒƒ»≈¿ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL∆…»¿ƒ∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈∆

.L„Á‰«…∆

הגיעו 15) שלא כיון - ניסן שלוחי אליהם שהגיעו אףֿעלֿפי
ויום  השנה ראש מפני פחות, (שהולכים תשרי שלוחי
פ"ג  (למעלה בפסח אפילו ימים שני עושים הכיפורים),

והי"ג). הי"ב

.‰ÏL ÔÈc ˙È·e ,ÔÈ¯„‰Ò ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»«¿∆¿ƒ≈ƒ∆
,ÔÈc‰ ÔÓ ‰È‰ - ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«∆¿∆»»ƒ«ƒ
,„·Ïa „Á‡ ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ ˙BÓB˜n‰ ÏÎa eÈ‰iL∆ƒ¿¿»«¿ƒ∆»ƒ¿«
Èa BÓk ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁaL ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÓB˜n‰ elÙ‡¬ƒ«¿»¿∆¿»»»∆¿¿≈
ÔÈÎÓBÒ „Á‡ ÔBaLÁ ÏÚ Ïk‰L ,Ï‡¯OÈ ı¯‡∆∆ƒ¿»≈∆«…«∆¿∆»¿ƒ
‚‰Óa e¯‰fiL ,‡e‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz Ï·‡ ;ÔÈÚ·B˜Â¿¿ƒ¬»«»«¬»ƒ∆ƒ»¬¿ƒ¿«

Ì‰È„ÈaL Ì‰È˙B·‡16. ¬≈∆∆ƒ≈∆

(ביצה 16) בידיכם" אבותיכם במנהג "הזהרו מתם: שלחו
כך  ומתוך ישראל, על גזירות המלכות תגזור שמא ד:)
הי"ד, יוםֿטוב מהל' בפ"ו [וראה (שם). החשבון את ישכחו
שם]. ובלחםֿמשנה יא, אות הי"ד תורה תלמוד מהל' ובפ"ו

.ÂÔÈÚÈbÓ È¯Lz ÈÁeÏL eÈ‰ ‡lL ÌB˜Ó Ïk :CÎÈÙÏ¿ƒ»»»∆…»¿≈ƒ¿≈«ƒƒ
,ÌÈÓÈ ÈL eOÚÈ - ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ eÈ‰Lk ,ÂÈÏ‡≈»¿∆»«¿ƒ¿ƒ«¬¿≈»ƒ
ı¯‡ ÈaL ÔÓÊa ÔÈOBÚ eÈ‰L BÓk ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â«¬ƒ«¿««∆¿∆»ƒƒ¿«∆¿≈∆∆
ÔÓfa Ï‡¯OÈ ı¯‡ È·e ;‰i‡¯‰ ÏÚ ÔÈÚ·B˜ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿»≈«¿«

Ú ‰f‰ÈL eOÚ ‡Ï ÌÏBÚnL ,Ô‚‰Ók „Á‡ ÌBÈ ÔÈOB «∆ƒ∆»¿ƒ¿»»∆≈»…»¿≈
ÔÓfa ˙BiÏba ÔÈOBÚ e‡L ÈL ·BË ÌBÈ ,‡ˆÓ .ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»≈ƒ∆»ƒ«»À«¿«

.‰Ê ¯·c ewzL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ - ‰f‰«∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»»∆

.ÊÏÚ ÔÈÚ·B˜ eÈ‰L ÔÓÊa ,‰M‰ L‡¯ ÏL ·BË ÌBÈ∆…«»»ƒ¿«∆»¿ƒ«
ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ·¯ eÈ‰ ,‰i‡¯‰»¿ƒ»»…¿≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
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Ba eÚ·wL ÌBÈ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡lL ÈÙÏ ,˜ÙqÓ ÌÈÓÈ»ƒƒ»≈¿ƒ∆…»¿ƒ∆»¿
ÌBÈa ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈÁeÏM‰ ÔÈ‡L ,L„Á‰ ˙‡ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«…∆∆≈«¿ƒ¿ƒ¿

.·BË

.Á‡e‰L ,dÓˆÚ ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»¬ƒƒ»«ƒ«¿»∆
ÏL ·BË ÌBÈ ÔÈOBÚ eÈ‰ ˙Ba¯ ÌÈÓÚt ,ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó¿≈ƒ¿»ƒ«»ƒ∆
ÌBÈ Ïk ÌÈ„Ú‰ e‡a ‡Ï Ì‡L ;ÌÈÓÈ ÈL ‰M‰ L‡…̄«»»¿≈»ƒ∆ƒ…»»≈ƒ»
ÌÈ„ÚÏ ÔÈtˆnL ÌBi‰ B˙B‡a eÈ‰ ÔÈ‚‰B - ÌÈLÏL17 ¿ƒ¬ƒ»¿«∆¿«ƒ»≈ƒ

L„˜ ¯ÁÓÏe L„˜18ÈL B˙B‡ ÔÈOBÚ eÈ‰Â ÏÈ‡B‰Â . …∆¿»»…∆¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈOBÚ eÈ‰iL eÈ˜˙‰ ,‰i‡¯‰ ÔÓÊa elÙ‡Â ÌÈÓÈ»ƒ«¬ƒƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ
ÔÓfa ÌÈÓÈ ÈL „ÈÓz B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa elÙ‡¬ƒ¿≈∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈»ƒ«¿«
ÌBÈ elÙ‡L ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÔBaLÁ‰ ÏÚ ÔÈÚ·BwL ‰f‰«∆∆¿ƒ««∆¿ƒ≈»«¿»∆¬ƒ
È¯·cÓ - ‰f‰ ÔÓfa ‰M‰ L‡¯ ÏL ÈL ·BË≈ƒ∆…«»»«¿««∆ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ19. ¿ƒ

בזמנו,17) הירח שיראה אפשר חשבונם לפי אם כגון,
ה"ו). פ"א, (למעלה השלושים ביום שאףֿעלֿפי 18)כלומר

כל  החודש עדות מקבלים שיהו זכאי בן יוחנן רבן שהתקין
היום  אותו נוהגים באו, לא אם - ל:) השנה (ראש היום
שם  ועי' ר"ח, גירסת לפי ב ה, (ביצה קודש ולמחר קודש

בידינו".19)ב'תוספות'). אבותינו "מנהג של טעם מאותו

.Ë.ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ‰ÈeÏz „Á‡ ·BË ÌBÈ ˙iOÚ ÔÈ‡≈¬ƒ«∆»¿»ƒ¿ƒ««»
CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa ÌB˜Ó ‰È‰È Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒƒ¿∆»≈≈¿»«ƒ«¬«
Ô‰Ï eÚÈbiL ¯LÙ‡ È‡cÂaL ,˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ»∆¿««∆¿»∆«ƒ»∆
ÌBÈ ÔÈOBÚ ‰Ê ÌB˜Ó ÈL‡L ,ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÁeÏL¿ƒ≈¿ƒ∆«¿≈»∆ƒ
ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏM‰ eÈ‰L eÏ ¯Ó‡È ÈnL ;„Á‡ ·BË∆»∆ƒ…«»∆»«¿ƒ¿ƒ
,‰Ê ÌB˜ÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÁeÏL eÈ‰ ‡Ï ‡nL ,‰Ê ÌB˜ÓÏ¿»∆∆»…»¿ƒ¿ƒ¿»∆

Ï‡¯OÈ ÌL eÈ‰ ‡lL ÈtÓ20ÏÚ Úa˜Ï e¯ÊÁL ¯Á‡Â , ƒ¿≈∆…»»ƒ¿»≈¿««∆»¿ƒ¿…««
È ÌL e·LÈ ÔBaLÁ‰ÈL ˙BOÚÏ ÔÈ·iÁ Ô‰L ÌÈÏ‡¯O «∆¿»¿»ƒ¿¿≈ƒ∆≈«»ƒ«¬¿≈

ÌÈÓÈ21‰È‰L C¯„k ,C¯ca Ìe¯Á ‰È‰L ÈtÓ B‡ ; »ƒƒ¿≈∆»»≈«∆∆¿∆∆∆»»
‰Ln‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa ÏÈÏ‚Â ‰„e‰È ÔÈa22ÈtÓ B‡ ; ≈¿»¿»ƒƒ≈«¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈

Ô‰ÈÈa ¯·ÚÏ ÔÈÁeÏM‰ ˙‡ ÔÈÚBÓ ÌÈ˙ek‰ eÈ‰L23. ∆»«ƒ¿ƒ∆«¿ƒ«¬…≈≈∆

אליו 20) שהגיעו כבמקום אחד יוםֿטוב בו נהגו לא ומעולם
הי"ב.21)השלוחין. להלן עיין העולם, רוב כמנהג

שם.22) ובגמרא במשנה לח. בבאֿבתרא ראש 23)עי' עי'
שם. וברש"י ובמשנה א. כב, השנה

.ÈÏk eÈ‰ ,ÌB˜n‰ ˙·È¯˜a ÈeÏz ¯·c‰ ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»«»»»ƒ¿ƒ««»»»
„Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ ÌÈ¯ˆÓ Èa24eÚÈbiL ¯LÙ‡ È¯‰L ; ¿≈ƒ¿«ƒƒ∆»∆¬≈∆¿»∆«ƒ

È¯Lz ÈÁeÏL Ô‰Ï25ÏÚ ÌÈ¯ˆÓe ÌÈÏLe¯È ÔÈa ÔÈ‡L , »∆¿≈ƒ¿≈∆≈≈¿»«ƒƒ¿«ƒ«
ÔÎÂ .˙BÁt B‡ ÌÈÓÈ ‰BÓL CÏ‰Ó ‡l‡ ÔBÏ˜L‡ C¯c∆∆«¿¿∆»«¬«¿»»ƒ»¿≈
˙BÈ‰a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰ .‡È¯eÒ ·…̄¿»»»«¿»∆≈«»»»ƒ¿

.·B¯˜ ÌB˜n‰«»»

שנהגו 24) במצרים מקומות שיש יא, הלכה סוף להלן ראה
אחד. יום לעשות פ"ד 25)מעולם פאה 'תוספתא' עי'

פ"ג. ריש וכתובות (23 עמ' צוק"מ (הוצאת

.‡ÈÏk :‡e‰ Ck BÊ C¯c ÏÚ ‰Ê ¯·c ¯wÚ ,‡ˆÓƒ¿»ƒ«»»∆«∆∆»»
‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈa LiL ÌB˜Ó»∆≈≈≈¿»«ƒ«¬»»≈«¬»»

Ì‚‰Ók ,ÌÏBÚÏ ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚ - ÌÈ¯eÓb ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»»
È¯L˙Â È¯Lz Ïk ÈÁeÏL ÔÈ‡L ;Ì„wÓ26‡l‡ ÔÈÚÈbÓ ƒ…∆∆≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿≈«ƒƒ∆»

B‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜ÓÏ¿»∆≈≈¿»«ƒ«¬«¬»»»ƒ
‰¯OÚ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯È ÔÈ·Ï BÈaL ÌB˜Ó ÏÎÂ .˙BÁt»¿»»∆≈¿≈¿»«ƒ«¬«¬»»
ÔÈÁeÏL eÈ‰iL ¯LÙ‡L ,˙BÁt B‡ ‰ÂLa ÌÈÓÈ»ƒ¿»∆»∆∆¿»∆ƒ¿¿ƒ
ı¯‡Ó ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÂÈÏ‡ ÔÈÚÈbÓ«ƒƒ≈»ƒƒ«»≈∆∆
,ÈL LeaÎa ‰i‡¯‰ ˙ÚLa Ï‡¯OÈ da eÈ‰L ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

ÌÚ¯ÙLe ‡Le‡ ÔB‚k‡ˆBiÎÂ ‡È¯·Ëe ·Â ‰·ÈÂ ÊeÏÂ ¿»¿«¿»¿¿«¿∆¿…¿∆¿»¿«≈
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ÔÈOBÚ - Ô‰a27ÌB˜n‰ B˙B‡ Ì‡Â ; »∆ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ«»

‡È¯eqÓ28ÔBÏ˜L‡Â ˜On„Â ¯Bˆ ÔB‚k ,29,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿»¿¿«∆∆¿«¿¿¿«≈»∆
‡ˆBiÎÂ ·‡BÓe ÔBnÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÔB‚k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ B‡ƒ»»»∆¿ƒ¿«ƒ¿«»¿«≈
„Á‡ ÌBÈ Ì‡ :Ô‰È„ÈaL Ô‰È˙B·‡ ‚‰Ók ÔÈOBÚ - Ô‰a»∆ƒ¿ƒ¿«¬≈∆∆ƒ≈∆ƒ∆»

.ÌÈÓÈ ÈL - ÌÈÓÈ ÈL Ì‡Â ,„Á‡ ÌBÈ -∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿≈»ƒ

ימים:26) ארבעה ללכת יכולים אינם תשרי שלוחי אשר יש
עשרה  אלא אינו ומהלכם הכיפורים, ויום ור"ה שבתות שתי

בלבד. אם ÈÂ˘ימים כגון יום, עשר אחד ללכת יכולים אשר
שלוחי אבל בשבת. חל מגיעים,ÏÎר"ה אינם ותשרי תשרי

ימים. עשרה מהלך על עולה שאינו למרחק אלא
השלוחים.27) אליהם הגיעו כבשה 28)שוודאי שדוד

ישראל  כארץ דינה ואין יחיד, כיבוש ונקראת לא"י וצירפה
הי"ג). תרומות מהל' פ"א (ראה דבר שלא 29)לכל

ב. גיטין (ראה ישראל ארץ בתחום ואינה בבל, עולי כבשוה
פ"ה  שביעית ו'ירושלמי' ואשקלון, ד"ה שם ו'תוספות'
בפ"א  ולהלן כסוריא, שדינה משמע שכאן [וצ"ע ה"א).

לארץ]. כחוץ שדינה רבינו כתב ה"ט תרומות מהל'

.·ÈB‡ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ÌÈÏLe¯È ÔÈ·e BÈaL ÌB˜Ó»∆≈≈¿»«ƒ¬»»»ƒ
ÔÈ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ B‡ ‡È¯eÒ ‡e‰Â ,‰¯OÚÓ ˙BÁt»≈¬»»¿¿»»»»∆¿≈
ı¯‡ ¯a„Óa ‰LcÁ˙pL ¯ÈÚ ‡È‰L B‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï»∆ƒ¿»∆ƒƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«∆∆
ÔÈOBÚ - ‰zÚ Ï‡¯OÈ Ba eÎML ÌB˜Ó B‡ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈»∆»¿ƒ¿»≈«»ƒ
- ÈL ·BË ÌBÈ ÏÎÂ .ÌÏBÚ‰ ·¯ ‚‰Ók ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ¿ƒ¿«…»»¿»≈ƒ

BÒ È¯·cÓL‡¯ ÏL ÈL ·BË ÌBÈ elÙ‡Â ,ÌÈ¯Ù ƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ∆…
‰f‰ ÔÓfa B˙B‡ ÔÈOBÚ Ïk‰L ,‰M‰30. «»»∆«…ƒ«¿««∆

ה"ח.30) למעלה ראה

.‚È„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·MÁÓ e‡L ‰Ê∆∆»¿«¿ƒ«¿««∆»∆»¿∆»
·BË ÌBÈÂ ÈBÏt ÌBÈ L„Á L‡¯L ÔÈ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÚa¿ƒ¿¿ƒ∆……∆¿ƒ¿
‡ÏÂ ÔÈÚ·B˜ e‡ elL ÔBaLÁa ‡Ï - ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ…¿∆¿∆»»¿ƒ¿…
ÔÈÚ·B˜Â ÌÈL ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L ,ÔÈÎÓBÒ e‡ ÂÈÏÚ»»»¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÌÈL„Á31ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ e‡ ÔÈ‡Â , √»ƒ¿»»»∆¿≈»¿ƒ∆»«
e‡L ‰ÊÂ .Ì˙ÚÈ·˜e Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ÔBaLÁ∆¿¿≈∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»»¿∆∆»
e‡L ÔÂÈk ,‡e‰ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï - ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ¿««»»ƒ¿«≈»∆»
ÔÈ·MÁÓ e‡ ,ÔÈÎÓBÒ Ô‰ ‰Ê ÔBaLÁ ÏÚL ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«∆¿∆≈¿ƒ»¿«¿ƒ
,‡e‰ ÌBÈ ‰Ê È‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa Ba eÚ·wL ÌBÈ Ú„ÈÏ≈«∆»¿¿≈∆∆ƒ¿»≈≈∆
L‡¯ ‰È‰iL ‡e‰ B˙B‡ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Èa ˙ÚÈ·˜e¿ƒ«¿≈∆∆ƒ¿»≈∆ƒ¿∆…
.ÔÈ·MÁÓ e‡L ÔBaLÁ ÈtÓ ‡Ï ,·BË ÌBÈ B‡ L„Á…∆…ƒ¿≈∆¿∆»¿«¿ƒ

מציון 31) "כי ג): ב, (ישעיה שנאמר משום א. סג, ברכות
מירושלים". ה' ודבר תורה תצא
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קנג oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - lel` h"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz 'eÎh"ryz lel` h"k -t"yz

ה'תשע"ט  אלול כ"ט ראשון יום

oFnn iwfp zFkld
oFnniwfpzFkld-oiwifpxtq

¦§¦§¥¨
¦§¦§¥̈

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התם 1) תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם והניזק, המזיק

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ‰˜Èf‰L ˙¯aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚¯z Ï·‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰·B‚ BÈ‡ - ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙L¯ÙÓe ˙Ïc·Ó Ï·‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה הנזק.5)שאינו חצי

שם.6) רבא, דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.·Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«
‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL ¯Á‡ B‡9- ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»
‰¯t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»

ÌeÏk11‡È·iL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡¯ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»
‡ÈˆBn‰L ;˙¯aÚÓ13‰È‡¯‰ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד ואין
הפרה. מגוף הפרה 9)ורק מן הנזק חצי גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע
הוולד. נולד אימתי הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי  היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל

הנזק. דעת 14)ממון.13)הניזק.12)מחצי זוהי
מו: דם, החכמים,

.‚ÏÙB d¯aÚ ‡ˆÓÂ ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚pL ¯BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰¯t‰ ˜Ê ÌlLÓ -18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

העובר.16)מת.15) בנזק אשם אינו השור ובעל
חצי 17) כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי
כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו

ומועד  רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם
העובר. דמי חצי

.„‰¯t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰Â ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ

˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰¯t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡È¯·e23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡ - «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי החיה הפרה דמי בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ההפרש
שדמיו 22) חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
להיות  צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי

מעוברת. פרה דמי נראית 23)לפי היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי

.‰˙Át È¯‰ :¯Á‡Ï „Ïe‰Â ¯Á‡Ï ‰¯t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰¯t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰¯t‰ ÏÚ·Ï - «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL - ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק. לגוף 28)דמי ואין באיבריה, נבלע השומן שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

דמי  בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק. לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול חלק

.Â˜f‰Â ¯Á‡ ¯BL ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ¯BL31˜fp‰ , ∆»»≈«««≈¿À««ƒ»
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡32‡nL , ≈¿ƒƒ¿∆≈≈ƒ≈«∆»

ÏÚ Û‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰˜Ï ÚÏÒa¿∆«»»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿««
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ˜fp‰L Ètƒ∆«ƒ»≈¬ƒ≈«¿««¿∆≈≈ƒ

Ú„BÈ ‰z‡ È‡cÂ :¯Ó‡Â ˜fp‰ ÔÚË .Ú„BÈ33E¯BML ≈«»««ƒ»¿»««««»≈«∆¿
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰34,Ú„BÈ BÈ‡L ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆≈≈«

Û‡ ¯eËt - Ìz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬»ƒ»»»»«
BÓˆÚÓ ‰„B‰ elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ35,¯eËt - ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»≈«¿»

‡e‰ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓe ,‡e‰ Ò˜ ˜Ê ÈˆÁL36. ∆¬ƒ∆∆¿»∆ƒ¿»»

המשנה 32)הנרדף.31) את הגמרא שם מפרשת כך
אלא  כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא
מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא ואתה 33)אפילו
התשלום. מן להשתמט כדי יודע" "איני שבועה 34)טוען

עדים  לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה
הסיתוהו  החכמים הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות
שונה  כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע,
אין  כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר
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שבועות  מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע
יג). נגח.35)הלכה זה 36)ששורו דין סד: קמא בבא

ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים
עצמו. את המרשיע ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»
ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»

ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.ËÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק

בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור
לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף
הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו

הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,
כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של
השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח

גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה
הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח

שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,
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ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע
על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה

הגדול, את הזיק מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי מודה התובע כי

לו. חייב ובכל 67)אינו פטור בקנס שמודה פי על ואף
מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי  רבינו סובר
כאן  מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. אם הניזק מיד

משנה. במגיד

.·È˜fp‰ È¯‰ - ¯Á‡ ¯BL Á‚Â ¯ÊÁÂ Á‚pL ¯BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ¯ÊÁ .‰‡Ó ¯BM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰ - ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

¯Á‡ ¯BL68- ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔB¯Á‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL ¯BL Á‚Â ¯ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔB¯Á‡‰ - ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê C¯c73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים
זוז. מאה בסך נזק הראשון 69)חצי והניזק הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי
לנזקו. חצי 71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
¯ÎO ¯ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ - dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

·iÁ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰ - ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È¯‰ - ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚ·L ÌlzLÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»

ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ¯˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ:).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי 75)כדין
השור. לשמירת אחראי חצי 76)הוא לכל אחראי הוא כי

זוז. שבעים בסך בעינו 77)הנזק בשור הקודם חלקו
לו: וגמרא לו. שם משנה הניזקים 78)עומד, מספר אם

שמור  הבעלים וחלק נשכר, אחרון אחרון תמיד יותר, גדול
ועומד.

.„ÈÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL ÌÈnz ÌÈ¯ÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ
¯˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»

Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»
Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÌlLÓ - ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈

Ìz ¯BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ¯˙Bna ÌlLÓ - „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»
„ÈÒÙ‰L81‰Ê ¯ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL ¯Á‡ Ìz ¯BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆

ÏÚa È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ‰ÂL ÔBL‡¯a „ÈÒÙ‰Â ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««
ÌÈLÏL ÔB¯Á‡‰ ÏÚ·Ï ÌlLÓ ÔBL‡¯‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆

ÔBL‡¯‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
„ÚeÓ83Ìz ÔB¯Á‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ

Ìz ÔBL‡¯‰85„ÚeÓ ÔB¯Á‡‰Â86ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »ƒ»¿»«¬»««»ƒ
.‰¯OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי 79) אחד שכל החבלות שתי דמי של ב.בהפרש
שהזיק 80) הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הנזק אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב חמישים וחייב

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד

התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה

ה'תש"פ  תשרי א' שני יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה  משפט בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי

.‡ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL2ÏB„b ÔÈa -3 ∆≈ƒ∆»»»¿»»≈»
ÔË˜ ÔÈa4„·Ú ÔÈa ,5„Á‡Â Ìz „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa ÔÈa ≈»»≈∆∆≈∆ƒ∆»»¿∆»
„ÚeÓ6„·BÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ Ì‡Â .Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - »¬≈∆ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆»≈

ÌÈ·ÎBk7Ì‰ÈÈ„k ,¯eËt -8. »ƒ»¿ƒ≈∆

הרבים.2) ברשות ובין היחיד ברשות שלש 3)בין בן
שערות. שתי שהביא אחד ויום שנה כתוב 4)עשרה שהרי

לו" יעשה הזה כמשפט יגח, בת או יגח בן "או בפירוש
לא). כא, והשור 5)(שמות השור... יגח עבד "אם שכתוב
לב). (שם -6)יסקל" בתם סקילה. עונש כתוב שבשניהם

כט). כח, (שם יסקל" "השור - ובמועד השור", יסקל "סקול

מא. בבאֿקמא המשנה מביאה הנ"ל הדינים כל את
ה.7) הלכה ח פרק למעלה להם 8)השוה דנין אנו והרי

למעלה. כנאמר כדיניהם,

.·ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L „Á‡Â ¯BL „Á‡9e˙ÈÓ‰L ∆»¿∆»¿»¿≈»«»»∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L Ìz ÔÈa ‰Ó .ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈»∆»«∆»»»

„ÚeÓÏ10ÔÓ ¯eËt Ìz‰L ?Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L ¿»∆»«∆»»»∆«»»ƒ
¯Ùk‰11¯ÙÎa ·iÁ „Úen‰Â ,12„ÚeÓ ‰È‰iL „·Ï·e ; «…∆¿«»«»¿…∆ƒ¿«∆ƒ¿∆»

‚¯‰Ï13. «¬…
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הוא 9) "שור" אולם שור", יגח "וכי כתוב בתורה אמנם
וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה

מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה
נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור

כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,
ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם

שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»
.¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - e¯ÓL ‡lL ¯Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. רב 17)הלכה כדעת שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
"ומועד  ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי,
אמר  "אלא ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים
שימי  רב שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר'

ואומר  מתרץ והוא והוא נדחתה. "אלא", גורס אינו שרבינו :
ור' לישראל", מועד הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש

שני. טעם אומר לקיש בן אחד 18)שמעון בו שיש אדם
ואין  מוחו, קרום שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב: כמו

אין  נתפס, לא אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי
אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם

לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם

הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם
רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון

שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿדין  אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
מתכוונת  בגמרא והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם שצריך 38)השותפים רגיל, בנזק מהֿשאיןֿכן

שלא  בעיא זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק
זה  שאין משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה
של  ענין זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק

כפרה.

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»
ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ

¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆
‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ

.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה שבתורה 43)בתורה אףֿעלֿפי
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל להם 44)כתוב שאין
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ושוטה.45)אפוטרופוס. לחרש או ליתומים השייך
מ.46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק נזק לחצי בניגוד

היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס שחייב
ד. הלכה ו פרק למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰Ù¯Ë ‡e‰L ¯BL48LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡ - ‰Ù¯Ë Ì„‡ ÏL ¯BM‰50Ì‚Â :¯Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

¯BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk - ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈ·eLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52¯eËt ‰Ê È¯‰ -53. ƒ»¬≈∆»

סוגי 48) י"ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב כגון
הורגים 49)טרפות. ביתֿדין בפני הרג אם אבל עדים, בפני

ראב"ד). - ו יג, (דברים מקרבך" הרע "ובערת משום אותו
עח.50) בסנהדרין אשי רב דעת לזה,51)זוהי זה מקישים

שם. אחד, בפסוק כתבתם שהתורה לקיים 52)מכיון ואין
זו  שעדות אחר, נימוק שם [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו
בקנה  עולים הנימוקים שני ואולי להזימה, יכול אתה אי

"השור 53)אחד]. בו מקיימים ואין פטור, שורו גם לפיכך
את  והרג טריפה עצמו שהוא בשור גם הנימוק אותו יסקל".
גם  כך ממיתה, פטורים היו טריפה, היו בעליו אילו הנפש.

ממיתה. פטור טריפה שהוא שורו

.Á‰qLÓ‰54·Ïk‰ ÔÈ‡ - B‚¯‰Â B¯·Áa ·Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚¯‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰¯È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï·‡56B‚¯‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ -57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò¯‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58¯eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק למעלה ראה מיתה, חייב שם 56)שאינו

האדם. בגוף הנחש שיני במשנה 57)את החכמים כדעת
עח. עו: וחייב,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך

עח. האדם.59)שם למות גרם כי שמים, בדיני חייב אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60¯BL Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡¯OÈÏ ‚¯‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‡ÓÈ˜ Ôa ‚¯‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
„·Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ

‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא השור שבעל
שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני שהרג כגון

וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם

שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",
מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם

כסף  אמה, או השור יגח עבד "אם שכתוב: כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
ח. הלכה ב, פרק למעלה השווה לקנס. נחשב כך ומשום

כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת
מג: שם שהשור 68)בכוונה", אףֿעלֿפי כופר משלם לכן

הבעלים  שאין וברח, הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסףֿמשנה מסקילה פטור

.ÈÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡¯Â ,˙B¯B·a Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
¯B·a ˜¯È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜¯i‰ ÏÈ·La ¯BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ ¯eËt ¯BM‰ - BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È¯‰L ,¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙B¯B·a ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L ¯Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח:69) שם.70)שם יוסף, רב מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.‡È˙ÈÓzL „Ú ¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eL¯a ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙eL¯Ó ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰ - ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt77˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ

ÒÎ elÙ‡Â ,B˙eL¯a ‡lL78B¯ÎO Úa˙Ï79B‡ ∆…ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ¿…«¿»
B·BÁ80- ˙ÓÂ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e ,epnÓƒ∆¿»∆««««ƒ»≈

È¯‰L ;¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÏÈ˜Òa ¯BM‰«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒ«…∆∆¬≈
.BzÚcÓ ‡lL ‰Ê ÏL B˙eL¯Ï ÒkÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈ƒ¿∆∆∆…ƒ«¿

מועילה 76) לחצרי", נכנסת רשות "באיזו הבעלים: טענת
השור, מיתת לענין לא אבל בלבד, וקנס ממון תשלומי לענין

כג: זו.77)בבאֿקמא טענה מועילה כופר לגבי
לג.79)פועל.78) שם, הלווה.80)ברייתא מן המלווה

.·ÈÁ˙ta „ÓÚ81,'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡¯˜Â »««∆«¿»»¿««««ƒ¿»«≈
ÒÎÂ82ÌÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e , ¿ƒ¿«¿»∆««««ƒ¬≈«¿»ƒ

EÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ 'Ô‰' ÚÓLÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt83„Ú ¿ƒ∆≈«¿«≈∆»¬…ƒ¿¿«
.CnÚ ¯a„‡L∆¬«≈ƒ»

רשות 82)שם.81) כנתינת "הן" תשובת את הבין כי
בברייתא.כדעת 83)להכנס. החכמים

.‚ÈÈab ÏÚ ‰Ò¯„Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»««≈
˜BÈz84dÎel‰ C¯c85ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - e‰˙‚¯‰Â ƒ∆∆ƒ»«¬»«¿«¿»ƒ¿«¿ƒ

¯Ùk‰ ˙‡86˙„ÚeÓ Ï‚¯‰L ;87,dÎel‰ C¯„a ˜Èf‰Ï ∆«…∆∆»∆∆∆∆¿«ƒ¿∆∆ƒ»
Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ Û‡ ·iÁ ˜fp‰ ˙eL¯·e88BÓk , ƒ¿«ƒ»«»«««≈¿«»∆∆¿
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e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

ה'תש"פ  תשרי ב' שלישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«

BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ
ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈

,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆
‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

"bxdp ly eiey itl lkd"

נפרד  חיוב הוא האם לחקור יש כופר תשלום של במהותו
שבא או עצמו, פטור mewnaבפני כשהשור (ונפק"מ מיתה

אלא  לך שאין לומר ויש מכופר). פטור או חייב אם ממיתה
כופר  תיבת תוכן עצם - בקרא המפורש חידושו

במקום. שבא שמשמעותו
האם  א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
שמים, בידי מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר
וא"כ  הניזק חיסרון השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או
המתה  על כופר יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי
חיוב  שהוא הרי יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא
הכופר  חיוב וא"כ בכוונה שלא כופר שאין או עצמו. בפני
מכופר. גם פטור ממיתה שפטור וכיון מיתה במקום הוא
לפי  "הכל - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
פ"י  ממון (נזקי בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו

עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג)
(299 cenr b"ig y"ewl it lr)

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה
בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק

מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון
חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של

סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי
קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי

לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל
שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL ¯BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
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„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰ - ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…
Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰¯Bz ‰·iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי שכתוב: כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב. שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ - ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙¯aÚÓ ¯BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23- Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט.22)כנענית.21) שם, פפא רב דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»
˙Át‰ ‰ÈÏÚ·Ï Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ

„·Ïa ‰¯Bz· ·eˆw‰ ¯Ùk‰ ÌlLÓ - ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿
e¯‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק. בגלל 25)דמי גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח: בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰·Ï Ôek˙pL ¯BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
¯eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e¯‡aL BÓk33Ba Ï·Á Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa ·iÁ -35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט.33)ממיתה.32) הלכה י, פרק הזיקו 34)למעלה
הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי שחייב כשם

מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת
כך  בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט
ומועד  נזק חצי משלם תם באדם, שור אף שלם; נזק ומועד

ג. הלכה ז, פרק למעלה וראה לג. שם שלם", נזק

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz ¯BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אףֿעלֿפי ואין לסקילה ו
צ: שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני ודנוהו "קדמו כתוב: שם אמנם

אליבא  רבא לפי - מדובר זה אולם ממונות", דיני אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח במקרה - עקיבא דרבי
חוזרים  נפשות, דיני ודנוהו קדמו אם גם ברח, לא אם אבל

ממונות. דיני אותו ודנים

.Á?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42ÁÈaL‰L Á·M‰ ÔÓ ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
B˙i„¯a43BÈc ¯Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ

ÂÈ˜Êa e·iÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ44e‰ec . ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Á¯·e ˙BLÙ ÈÈ„45. ƒ≈¿»»«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני אותו השור 43)ודנו שמכניס השכר מן

ואףֿעלֿפי 44)בחרישתו. ולכןאיֿאפשרלגבותמןהבעלים,
בעלים. לו היו שהזיק רק 45)שבשעה לגבות אפשר כי

פירוש  ולפי צ: שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת
כשברחו  מפרש שם [רש"י צא. שם עקיבא דרבי אליבא רבא
דבריו  הבינו כך השור, כשברח מפרש רבינו אולם הבעלים,

ומגידֿמשנה]. הראב"ד

.ËÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL46BÈ‡ - ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡ - B¯ÎÓ ;¯˜ÙÓ BÈ‡ - B¯È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰ ;¯eÎÓ48‰¯ÊÁ dÈ‡ -49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»
‰a ¯eÒ‡ B¯Oa - BËÁL‰‡50ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ

‡lL „Ú Ï·‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…
Lc˜Ó - BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ

¯˜ÙÓ ‡e‰ È¯‰ - B¯È˜Ù‰52;¯eÎÓ ‰Ê È¯‰ - B¯ÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰53¯ÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«

.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי לשלם חייב והשומר

ממה 50) זה דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב: פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח) כא, (שמות בתורה שנאמר
צריך  למה נסקל, השור אם ושאלו: בשרו". את יאכל
משום  אסור הלא באכילה, אסור שהוא ולהשמיענו להוסיף
"ולא  לכתוב עליו היה בהנאה, לאסרו נתכוון ואם נבילה?
דינו  שנגמר אחר שחטו שאם הכתוב, לך "מגיד אלא יהנה",
"ובעל  שם מהכתוב בהנאה, אסור עורו וגם וכו', אסור"
אחרים  ותנאים מנכסיו", "נקי זומא בן ופירש נקי", השור
לבשרו. הטפל - בשרו" מ"את עורו הנאת למדו

מעל.51) ממנו בו 52)והנהנה והשתמש שזכה ומי
שלו. הרווח - וכדומה אדם 53)לחרישה שהמית לאחר

שהחזירו 54)ברשותו. אחר אם אפילו פטור, והשומר
השומר, שהחזירו בזמן כי לסקילה, השור של דינו יגמרו

ולאכלו. אותו לשחוט הבעלים יכלו

.È- ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂLa ·¯Ú˙pL BÈc ¯Ó‚ ‡lL ¯BL∆…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»

¯BM‰ ÈÙa55Ì„‡‰ ÔÈ„k ,56Ck ¯Á‡Â BÈc ¯Ó‚ . ƒ¿≈«¿ƒ»»»ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÏ˜Ò Ôlk - ÛÏ‡a elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙57; ƒ¿»≈«¬≈ƒ¬ƒ¿∆∆À»ƒ¿»ƒ
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a ÔÈ„k ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ÔÈ¯a˜Â58. ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¬»»¿ƒ¿≈»ƒ¿∆∆
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בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על

פ. עט: סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.·È‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת אףֿעל63ֿ)היה

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא פי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי

בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין
סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל

שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

ה'תש"פ  תשרי ג' רביעי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק
וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿
B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ
B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
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החצר  בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה,
מח.22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי

יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח
מהמלה  כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה

"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ¯ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :¯Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰¯ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡¯k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ¯BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ
¯eËt - e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL ¯·„a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈

ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈ¯ÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»
ÚÚB¯˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈ¯ÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ

,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»
Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡B·È Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜¯ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני לעמוד שיוכל כיסוי

שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר ולא
נב.30) שם הוא, אנוס את 31)כי לבדוק מחוייב ואינו

התליע  אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי
לא. שוורים.32)או בפני לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי

נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ
ÚLBt ‡e‰ È¯‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«

ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ -37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב.36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס מגיע

.Â¯Ba‰ ÏÚa - e‰l‚Â ¯ÊÁÂ e‰qÎÂ ¯Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
·iÁ40ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ,41¯ÊÁÂ ¯ÙÚa BÓ˙Ò .¯eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê - ¯ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ ¯ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון,
כט: שם וחייב,

.Ê,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ¯·ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL ¯Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
·iÁ ÔBL‡¯‰ - e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44¯ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ¯ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ ·iÁ˙Â ÔBL‡¯‰ ¯ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡¯‰46- e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡·e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
?·iÁ Bc·Ï ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .·iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
¯kOiL È„Îe ,‰l‚Ó ¯Ba‰L ÔBL‡¯‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ¯‡ ˙¯ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
·iÁ Bc·Ï ÈM‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ ¯Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È¯‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב

חייב. "השני" האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי דעת זוהי ט). הלכה לקמן

נב.46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס.48) הוא הראשון האמורות 49)כי לפעולות הדרוש
עשאן. ולא

.Á- ¯ÓBLÏ B¯Ba ¯ÒBn‰ÂÈ˜Êa ·iÁ50B¯ÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52- ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ ¯Ba‰L ;ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ È¯‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק דעת בהם שאין

י.52) שם היו 53)כראוי, והבעלים העפר, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.

.ËB¯·Á ÏL BÈÏ„a B¯Ba ‰qÎÓ‰55ÈÏc‰ ÏÚa ‡·e , «¿«∆¿»¿∆¬≈»«««¿ƒ
·iÁ ¯Ba‰ ÏÚa - BÈÏc ÏËÂ56. ¿»«»¿««««»

ברשות.55) שלא חבירו של מבורו הנזקים 56)שלקח על
שבעל  דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק
שיודיע  הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את יקח הדלי

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל

.È¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡57ÁÈL B‡58‰¯ÚÓ B‡59B‡ ∆»«≈ƒ«¿»»
ıÈ¯Á60¯Ó‡ ‰nÏÂ .61È„k Ba ‰È‰iL „Ú ?¯Ba »ƒ¿»»∆¡««∆ƒ¿∆¿≈
˙ÈÓ‰Ï62.ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ?˙ÈÓ‰Ï È„k ‰nÎÂ . ¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ…∆¬»»¿»ƒ

B‡ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈¬»»¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L63- e˜f‰ Ì‡Â ; ¿»¿≈»«»»»≈»¿ƒÀ¿

·iÁ64‰Ïwz‰ ÏÚa65.ÌÏL ˜Ê «»««««»»∆∆»≈

בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57) ומכוסה מרובעת
כדין 60) דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע רחב

לג).61)בור. כא, (שמות או 62)בתורה בהבל או
בו  ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה.

להמית. המיתו.63)כדי הבור לא בור 64)כי כל כי
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להזיק. כדי בו יש שהוא עומק אין 65)בכל החפירה. בעל
אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו

בור. שם עליו

.‡È- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.·È¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«
BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿

BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»
¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ

‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»
B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
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;¯eËt - ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
¯eÒÏÂ ˙B‡¯Ï ‰Ó‰a‰ C¯cL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ - „·Ú B‡ ÔÈ¯BÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e¯‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BL BÎB˙Ï ÏÙ104È¯‰ - ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.¯·wiL BÈ„Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈ¯Ba‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,¯B·a ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;·iÁ - ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙Ú·pL ÔB‚k ,‰È¯Á‡Ó106¯BÁ‡Ï d·˜Ú ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú - ÏÙÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ C¯c108ıeÁ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ¯BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰È¯BÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe ¯BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי
העורף. על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע
שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ ¯Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL ¯BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
¯BM‰ ÏÚ·e ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚa - ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ·¯ ÌlLÓ ¯BM‰ ÏÚa - ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:¯Ba‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ‰Ï·p‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
‰Ï· ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ

˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È¯‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»
‰ÏÈla117È‡ ¯BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ

‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ ·iÁ ‰z‡ ¯‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי כדעת המיתוהו. שניהם כי
נזק 112) חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף, לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק רבע חצי.113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש
בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי בהמה כי

הנזק. לכל אחראי שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי

מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק
יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי השור ומבעל

מובאת  הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע.
שם. שם, בגמרא,

.Î¯Ba‰ Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119Ï˜˙Â ¯BM‰ ‡·e , ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô·‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ - ˙ÓÂ ¯BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל הוא כי
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי
חצי  משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק.

.‡ÎÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL ¯BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ - ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122¯ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ¯‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,¯eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני 123)שאי אחד כל כי
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים

.·ÎÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»
¯eËt ¯BM‰ ÏÚa - B‚¯‰Â ¯BL124- ¯BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«

¯Ba‰ ÏÚa ÈL¯BiÓ B¯BL ÈÓc ¯BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««

נתכוון 124) לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר כי
ט. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק,

היורשים,125) מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי על אף
יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם

ה'תש"פ  תשרי ד' חמישי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונזכרה 1) מנזקיהן, פטור הבור שבעל הדברים בו נתבארו

בו  ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו
ביאור  לזה ונמשך בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי
יעשה  וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים
עם  הרבים ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם,
בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד

.‡¯B·Ï eÏÙpL ÌÈÏk2;¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - e¯azLÂ ≈ƒ∆»¿¿¿ƒ¿«¿«««»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÓÁ B‡ ¯BL ‰nL ÏÙÂ :¯Ó‡pL3 ∆∆¡«¿»«»»¬ƒƒ«¿»

Ì„‡ ‡ÏÂ - ¯BL :e„ÓÏ4ÌÈÏk ‡ÏÂ - ¯BÓÁ ,5elÙ‡ . »¿¿…»»¬¿…≈ƒ¬ƒ
ÂÈÏÎa ¯BL ÏÙ6·iÁ - ÂÈÏk e¯azLÂ ¯BM‰ ˙Óe , »«¿≈»≈«¿ƒ¿«¿≈»«»

.ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËÙe ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»»««≈ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

...milkd lr xehte

דיני  נזיקין. דיני לכל הנוגע גדול יסוד מלמדנו זה דין
שהגמרא  עד והגיון, שכל פי על מובנים בכלל, ממונות
ובכל  כו'" ממונות בדיני יעסוק להחכים "הרוצה אומרת
שגם  כלים" ולא חמור אדם, ולא "שור הדין מלמדנו זאת
בשכל  מובנים שהם משום לא לקיים יש הממונות דיני את
יפטר  מדוע הגיון אין שהרי הקב"ה. ציווה שכך משום אלא
ועל־אחת־ לבורו, שנפלו הכלים נזק בתשלום הבור בעל
לבור  שנפל כלים הנושא ששור הדין מובן לא כמה־וכמה

הכלים. על ופטור השור על חייב
שני  בו שיש בור מדין נוספת הוראה יש זאת מלבד
טפחים. עשרה גבוה ותל טפחים, עשרה עמוק בור פרטים,
תנועות  שתי שהם ומקבל משפיע עניינם האדם שבעבודת
"איזהו  - מקבל גם להיות צריך אחד וכל אדם, כל אצל
שמצינו  כדוגמא משפיע וגם אדם", מכל הלומד חכם
מן  המתפרנס עני "אפילו צדקה בנתינת חייבים שהכל

לאחר". צדקה ליתן חייב הצדקה
אלו  עניינים להפוך ח"ו יכול בחירה לאדם שיש ומכיון
להרע" המה "חכמים של באופן משפיע ולהיות להיפך
כנגד  פניו המעיז חצוף תלמיד של באופן מקבל ו(לדוגמא)
ששלמות  כך על מורה עשרה וגובה עומק של והעניין רבו.
כוחות  עשר בכל חודר כשהדבר הם והקבלה ההשפעה
אז  כי שלילי בבור מאוד להיזהר וצריך אדם, של נפשו
מארבעה  לאחד והופך הנפש כוחות עשר כל הדבר חודר
כל  לנצל צריך אלא ישוער. בל נזק שגורם עד נזיקין אבות
טוב  לענייני כמקבל והן כמשפיע הן לו שניתנו הכוחות

הסביבה. כל על ולהשפיע וקדושה
בגדר  שאינם מקום בכל חב"ד בתי להקמת קשור זה עניין
אלא  המקבל אליהם שיבוא עד שמחכים היינו עמוק" "בור
להניח  שאפשר הרבים" ברשות גבוה "תל בבחינת שהם
במובנים  וכו' למרחוק ולראות עליו לטפס חפץ, עליו

שבדבר. הרוחניים
(d oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

יב.2) בבאֿקמא בעל3ֿ)משנה רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם

פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«
‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»

eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

בעל 21)כח: חייב בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
בדין  ואינה היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה
למעלה  השוה כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין.

וכא. יט הלכה יב, ברשות 22)פרק מים השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו המים 23)הרבים דין כי

בכלים. שפטור הבור, כדין

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת
הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל

חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר
ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈
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ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck C¯c‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41¯eËt -42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙¯È·L ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע כי
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב, של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי 42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני

לעבור, אפשר אי כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב יש ולפיכך להאשימו,

.Ê¯‰ ˙eL¯a Bck ‰¯aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45¯eËt - ‰ÈÒ¯Áa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
¯˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒ¯Á‰ È¯‰Â .ÌÈÒ¯Á‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL ¯Á‡ ‡l‡ ¯È˜Ù‰50¯eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒ¯Áa ˙BkÊÏ Ôek˙52·iÁ - ¯Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»
BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈

el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56¯eËt -57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈
e¯‡aL BÓk ,¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ¯È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח. שם, משנה
שם.46)וניזוק.45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט.48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל בדרך כי

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט:אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב, חרסיו
כט.52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי ברייתא
מדיני 55)כח: פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק והפקירה

והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני וחייב אדם
בור. משום חייב אחר, או 56)בה בחרסים או במים,

ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור
וב.58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈ¯c˜ ÈL59,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡¯a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡¯‰ ·iÁ - „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡¯Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
Òe‡ BÈ‡ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»

„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ,C¯ca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…
„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61¯eËt -62¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ

BLÙa „e¯Ë ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי כי לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס ואפשר 63)כי
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי 64)לחייב דעת

שם. יוחנן

.Ë?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;¯eËt - ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,¯B·a ÌÈÏk‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ¯Ba66. ¿∆≈«¿

.‡ÈC¯c‰ ·Á¯Ï ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È¯‰ - BË·a „Á‡Â ÂÈÏ‚¯a „Á‡Â BL‡¯a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa ·iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי

.·ÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa ·iÁ - ¯Á‡76¯eËt - ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»

e¯‡aL BÓk78ı¯‡a ÌÈn‰ eÚÏ· .79ı¯‡‰ ‰¯‡LÂ ¿∆≈«¿ƒ¿¿««ƒ»»∆¿ƒ¿¬»»»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú˜¯wa ˜f‰Â ÏÙÂ ˜ÏÁ‰Â ,‰˜ÏÁ¬»»¿À¿«¿»«¿À«««¿«¬≈∆«»

ÂÈ˜Êa80. ƒ¿»»

ל.75) שם הבדל 76)משנה ואין בור, דין למים יש כי
למעלה  השוה חייב, נזקיו המפקיר כי לא, או הפקיר אם

וז. ב בכלים.77)הלכה פטור בור הלכה 78)כי למעלה
שם.79)א. והקרקע 80)גמרא בקרקע שהוזק אףֿעלֿפי

זאת  ובכל הוא, הפקר שבתורה הבור גם כי שלו, אינה
זו  הלכה וניזוק. הבור בקרקע נחבט אדם אם התורה, חייבה
לא  ובין הפקירה בין תקלה, שכל שמואל, כדעת היא

יד. הלכה יב, פרק למעלה ראה כבור, דינה - הפקירה

.‚Èel‡ Ïk81Ô‰È˙B·Èa ÔÈ˜˙BtL82ÔÈÙ¯B‚Â »≈∆¿ƒƒ≈∆¿¿ƒ
Ô‰È˙B¯ÚÓ83˙eL¯a ÌÈn‰ CtLÏ ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»≈∆≈»∆¿ƒ¿…««ƒƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈa¯‰84LÈ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ; »«ƒƒ««»¬»ƒ«¿»ƒ≈
˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»

ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. בית86ֿ)שהרחובות ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
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קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל
שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים

וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי
בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,

זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין
אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי

ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד
עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»

.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«
¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»

‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆
ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ

ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»
˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ

˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר

הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא
החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים

עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה
האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו

כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות
לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל

אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל
העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה

כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי
לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆

·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי

הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eL¯Ï ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ¯˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡·e ,B¯·Á¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa¯‰135ÚÈˆn‰ - ‰È‰ ÚeÚ¯ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
·iÁ136·iÁ Ï˙k‰ ÏÚa - ‡e‰ ‡È¯a Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי 136)הקוצים
את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע, הוא

הרעוע. עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל
הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע מחוייב שהיה

חייב. - הצניעם

.·ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡Â .‰L¯Án‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı¯‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ
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ÌÈÙ¯BO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈ¯Á‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
¯‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙eL¯Ó …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙B¯Ba ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙B¯ÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ·‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎ¯ˆÏ ¯Ba ¯ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa¯148¯zÓ -149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס. מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק, שהכיסוי

זה. במקרה שאף147ֿ)המתיר שם, תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק, כעת שהמכסה עלֿפי
- כראוי וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי שאינו ואףֿעלֿפי
(מגידֿמשנה). הלכות בכמה יב פרק למעלה כמבואר פטור,

בו.148) הצבורים הגשמים ממי נ.149)שישתו בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡¯ËÊÊ‚e152˙eL¯Ï ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
B·ÎB¯Â ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa¯‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿

‡e‰Â154.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏÚ C¯c‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ¯ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ -158Ï·‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»
ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»

¯ˆÓ160ÌÈa¯ Ba e˜ÈÊÁ‰L161¯eÒ‡ -162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס.150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי בהן יכשלו שלא כדי
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף הרי"ף פסק כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי.154)הבתים. הכותל את כונס
הוצאת  שיעור כדי לחוץ הקרקע מן ומשאיר שלו, הקרקע

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס: שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי דעת זוהי קרקע. דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב דעת הדרך, לבעל

.‰ÎÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡¯ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ d·e ¯ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï164- ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰B·e ¯ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס.163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח וטוענים
בתוך  כונס שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.ÂÎ‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï167ıˆB˜ -168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
B·ÎB¯a ¯·BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170¯‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k ·Á¯k »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„¯BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚ·a ÔÈ¯˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰Ê ·Á¯a¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ ·kÚÓ È¯‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: הנהר 171)בבאֿמציעא משפת הספינה באה פעמים כי

מכאן. הנהר משפת ופעמים היבשה,172)מכאן, לצד
היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים

.ÊÎ‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙¯·BÚ ÌÈa¯‰ C¯„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó - „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176C¯c ·Á¯ ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa¯‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»

צט:173) בבאֿבתרא הבעלים.174)משנה בידיעת
לעצמו.175) השדה בו 176)בעל שהחזיקו מיצר "שכל

כד. הלכה כלמעלה לקלקלו", אסור משנה 177)רבים
צט. שבת וראה שם,

ה'תש"פ  תשרי ה' שישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הוא,1) הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני בו נתבארו

שהם  לפי הבור לנזקי החיים בעלי נזקי להקדים שראוי
וראוי  יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ ויוצאים הולכים
נזקי  או הבור שנזקי לפי האש לנזקי הבור נזקי להקדים
המבארים  בדברים המדבר והפרק יותר. מצויים תולדותיו
והשן  והרגל הקרן והם: החיים בעלי אבות שלשה ענייני
להקדים  יש כי ראשון, להיותו ראוי ותולדותיהם הם בכלל
מהם. אחד כל פרטי לבאר יש ואחרֿכך לפרטים, כללים
לפי  והרגל השן תולדות בביאור שני בפרק רבינו והתחיל
להקדים  ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן
ברשות  אלא והרגל השן חיוב שאין שידוע לפי לשון, הרגל
ר"ל  הרגל, לו קדם כבר השן נזק בהמצא  ואםֿכן הניזק,
במעט  זה ביאור ואחר הניזק. ברשות הבהמה נכנסה שכבר

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר עיון

.‡˜ÈÏ„n‰2B¯·Á ‰„O CB˙a3‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ ,4 ««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»«¿≈»
ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - [‰˜Èf‰Â]5‡ˆ˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿ƒƒ»«»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈≈

,¯ÓB‚Â ‰Ów‰ B‡ LÈ„b ÏÎ‡Â ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe L‡≈»¿»…ƒ¿∆¡«»ƒ«»»¿≈
ÌlLÈ ÌlL6ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ‰¯Úa‰Â .¯ÓB‚Â ¯ÈÚ·n‰ «≈¿«≈««¿ƒ¿≈¿«¿≈»≈¬¿ƒƒ

‡È‰7. ƒ

ס.2) רשות.3)בבאֿקמא ושרפה.4)בלי אחר למקום
עברה 5) אפילו חייב, המדליק מתחילתה. מועדת אש כי
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שלא  והדליק הואיל מראש, צפוי ובלתי גדול מרחק האש
ובין 6)ברשות. נקצרה) שכבר (תבואה גדיש זה אם בין

זה  אם ובין לקרקע), מחוברת שעדיין (תבואה קמה זה אם
לשלם. חייב הוא הכל על פעוט, נזק שזה בלבד, קוצים

ב.).7) (שם בתורה המפורשים נזיקין מעיקרי

.·B˙eL¯ CB˙a ˜ÈÏ„‰8ÛBqÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒƒ
¯ˆn‰9‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k10.B¯·Á ‰„OÏ «∆∆¿≈∆…«¬…«¿≈»ƒ¿≈¬≈

?‰˜Á¯‰‰ ¯eÚL ‰nÎÂ11‰˜Ïc‰ d·‚ ÈÙÏ Ïk‰12. ¿«»ƒ««¿»»«…¿ƒ…««¿≈»
Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ ‡Ï Ì‡Â13- ‰˜Èf‰Â L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,·iÁ ¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»¿»»≈¿ƒƒ»«»

- ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚÂ ,Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ .ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ¿«≈∆∆»≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»¿ƒƒ»
¯eËt14‡È‰ ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ;15Ì‡ ÔÎÂ . »∆«»ƒ≈»«ƒƒ¿≈ƒ
‰¯·Ú16˙ÈÏeÏL B‡ ¯‰17ÔaÁ¯Â ÌÈÓ Ô‰a LiL »¿»»»¿ƒ∆≈»∆«ƒ¿»¿»

¯eËt - ˙Bn‡ ‰BÓL18. ¿∆«»

פא:8) שם לרשות 9)משנה רשותו בין המפריד הגבול
העולה 10)חברו. ככל ברשותו לעשות רשאי אדם ואין

לאחרים. נזקים מביאים שמעשיו רוחו, שאלת 11)על
שם. צריך 12)המשנה, יותר, וגדולה גבוהה שהאש במדה

שם, במשנה שמעון רבי דעת זוהי יותר. גדול להיות המרחק
אבוה. בר רבה של פירושו גדלה,13)לפי לפי האש אם

הרחיק  והוא אמה, עשרים מרחק עד להגיע למשל, יכולה,
מזה. מרחק 14)פחות בכל שחייב הקודמת להלכה בניגוד

ברשות. שלא חבירו בשדה שהדליק מכיון שהוא,
היתה.15) ברשות ההדלקה ועצם בכך, אשם המדליק ואין
סא.16) שם גשמים.17)ברייתא מי מתקבצים שבו מקום
רוחב 18) לעבור גדולה, היא אפילו האש, דרך אין כי

הדין  את קובעים מים, בהם אין אם אבל מים, אמות שמונה
לא. או כראוי הרחיק אם הקודם, הכלל לפי

.‚¯„‚ ‰¯·Ú19‰˜Ïc‰ d·‚Â ¯„b‰ d·b ÔÈ„ÓB‡ -20 »¿»»≈¿ƒ…««»≈¿…««¿≈»
ÌÈˆBw‰ B‡ ÌÈˆÚ‰Â21‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡ :ÌL ÔÈÈeˆn‰ ¿»≈ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ≈»¿»

ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ - ¯·ÚÏ ‰Èe‡¯ Ì‡Â ,¯eËt - ¯·ÚÏ«¬…»¿ƒ¿»«¬…«»«∆¿»ƒ
˙Á„Bw‰ L‡a ?ÌÈ¯eÓ‡22·‰Ï dÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈«««¬»ƒ»»»««

ÌÈˆÚ eÈ‰Â ,·‰l‰ ˙iÏÚ d·bÓ ÛtÎÂ ‰ÏBÚ‰ ÏB„b»»∆¿ƒ¿»ƒ…«¬ƒ««««¿»≈ƒ
„Ó‡ dÏ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ23ÛÏ‡ ‰¯·Ú elÙ‡ ‡l‡ , ¿ƒ»≈»…∆∆»¬ƒ»¿»∆∆
‰n‡24.·iÁ - «»«»

סא.19) שם יותר,20)משנה גבוהה שהדליקה במדה
יותר. גבוהה להיות הגדר גם נאחזת 21)צריכה שהאש

בקלות. גדולה,22)בהם שלהבת בלי ושורפת נוקבת
גירסת  זוהי כב). לב, (דברים באפי" קדחה "אש מלשון
עמוד  לבבאֿקמא הגאונים אוצר וראה ופירושו, חננאל רבינו
"קולחת". הגירסא שלנו בגמרא רבינו. גירסת גם זוהי .63
רב  אומר ובגמרא אמות, ארבע של גובה קובעת [המשנה
כמותו  והלכה "בקולחת", או "בקודחת" מספיק זה שגובה
בדיני  כשמואל שהלכה לכלל בניגוד שמואל, דעת נגד
של  השיעור את כלל מזכיר אינו רבינו למה ולפלא, ממונות.

אמות]. הולכת 23)ארבע האש כי שעור, לה אין
הרף. בלי עד 24)ומתקדמת "אפילו סא. שם, בברייתא

מיל". מאה

.„B¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ25˙ÓÁÓ ‡lL ¯„b ÏÙÂ , »¿»¿≈»«¬≈¿»«»≈∆…≈¬«

‰˜Ïc‰26‰È‰ Ì‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa ‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ , «¿≈»¿»¿»«¿≈»¿»≈«∆∆ƒ»»
·iÁ - B¯„‚ ‡ÏÂ ÏÙpL ¯„b‰ ¯c‚Ï ÏBÎÈ27‰ÓÏ . »ƒ¿…«»≈∆»«¿…¿»«»¿»

?‰ÓBc ¯·c‰28‡ˆiL B¯BLÏ29ÂBÏ ‰È‰L ,˜Èf‰ «»»∆¿∆»»¿ƒƒ∆»»
.B¯ÓL ‡ÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿…¿»

כג.25) שם החצר, בעל שהצית האש מחמת שריפה פרצה
היתה 26) לא אפילו חייב, היה הדליקה מחמת נפלה אילו

בכך, אשם שהוא מכיון שנפלה, הגדר את להקים שהות לו
כראוי. הרחיק על 27)שלא אותו להאשים שאין אףֿעלֿפי

שלא  שלו האש על שמר שלא על הוא חייב שהדליק, האש
שם.28)תזיק. בגמרא, מובאת זאת השוואה

חייב.29) שהוא כראוי, הדלת נעל ולא לדיר שהכניסו

.‰ÁÏBM‰30‰¯Úa‰ ˙‡31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á „Èa32 «≈«∆«¿≈»¿«≈≈∆¿»»
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -33ÌÈÓL È„Èa ·iÁÂ34‰na . »ƒƒ≈»»¿«»ƒ≈»«ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c35‰eaÏÂ ˙ÏÁb Ô‰Ï ¯ÒnL36C¯cL , ¿»ƒ¬ƒ∆»«»∆«∆∆¿ƒ»∆∆∆
Ï·‡ ;˜ÈÏ„˙Â ¯·ÚzL Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙B·k‰Ï ˙ÏÁb‰««∆∆¿ƒ»≈≈∆»…∆∆«¬…¿«¿ƒ¬»

˙·‰ÏL Ô‰Ï ¯ÒÓ Ì‡37·iÁ -38ÂÈOÚÓ È¯‰L , ƒ»«»∆«¿∆∆«»∆¬≈«¬»
eÓ¯b39. »¿

נט:30) שם בוער.31)משנה חומר שאינם 32)אש,
גדיש,33)בניֿדעת. שרפו הקטן או השוטה החרש, אם

שרף. לא הוא כי השולח, אשם 34)פטור הוא גם כי
זה. בנזק מסויימת אדם.35)במידה מדיני שפטור

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק רבינו אדם. בדיני אף
שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'

הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.ÂÁÏL40¯ÈÚ·‰L Áwt‰ ‰Ê - Áwt „Èa ‰¯Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ ·iÁ41¯eËt ÁÏBM‰Â ,42¯ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

·iÁ ¯ÓBM‰ - ‰¯Úa‰ ¯ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה, ואחראי דעת בר הוא  כי
בדבר 42) רק זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אףֿעלֿפי

לזקוף  ואין עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה
השולח  כך ומפני השולח, חשבון על העבירה מעשה את
הפקח. ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור,

ד,43) פרק למעלה השווה הבעלים. במקום נכנס שהשומר
ד. הלכה

.Ê„Á‡44¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
·iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·n‰ -47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

·iÁ ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·n‰ - ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
·iÁ ‰aÏÓ‰ - ‰aÏÂ ¯Á‡49dÈ‡L Áe¯ ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È¯‰ -ÔÈ¯eËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«
Áe¯‰52Ì¯‚ ‡e‰ È¯‰L ;·iÁ -53˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ

Ïk ¯‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי כי
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כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי אונס, זה שהרי
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק
כולן  הרוח "ליבתה המשנה את הירושלמי פירש כך

מצויה. שאינה ברוח שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב.53)ס. הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי

ע"י 54) לנזק שגרם משום חייב, המזיק שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח" ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב, ללבותה כדי בליבויו יש אם מקרים: שני
משיג  זה ועל חייב, מקרה שבכל ומשמע סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב"ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח היתה שלבתה שהרוח במקרה
צריך  היה לא כי פטור, ללבותה כדי בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח שבלי אףֿעלֿפי מצויה, רוח ולבתה
המצויה, הרוח קיום על יודע הוא הרי כי חייב, - מאליה
ותזיק. דליקה תפרוץ ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח נאמרו כאן רבינו ודברי

.ÁL‡55ÌÈ·‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56¯ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;ÌlLÏ ·iÁ -58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚È¯BÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61¯˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

- LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ C¯cL ÌÈ¯·cÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ
ÌlLÏ ·iÁ63˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ÌÈ„‚a eÈ‰ ;64Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆

ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËt -65. »««≈ƒ

ס.55) שם כמו 56)משנה כליל נשרפות שאינן אףֿעלֿפי
ונתקלקל.57)עצים. נזרע) שלא (חריש נירו לחכה כגון

כליל.58) כליל.59)הנשרפים נשרפת שאינה הקרקע
סא:60) שם משנה הקציר, לאחר שנערמה התבואה
התבואה.61) את דשים שבו ברזל, שיני בעל לוח
בקר.62) ועול חמור של מרדעת הגדיש 63)כגון בעל כי

שכלים  לדעת המדליק ועל עולם, של ממנהגו שינה לא
בגדיש. נמצאים בגדיש.64)כאלו להמצא דרכם שאין

נמצאים 65) אלו שכלים הדעת, על להעלות עליו היה שלא
מלא  היה כאילו הכלים אותם מקום את ומשערים בגדיש.
ולפי  החכמים, כדעת היא זו הלכה הגדיש. ממין תבואה

שם. בגמרא רבא פירוש

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66‰„O CB˙a ˜ÈÏ„Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ¿¿≈
B¯·Á67‰„OÏ ‰¯·ÚÂ BlL CB˙a ˜ÈÏ„Óa Ï·‡ ; ¬≈¬»¿«¿ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈeÓh‰ ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ ¯eËt - B¯·Á68Ï·‡ .LÈ„ba ¬≈»«»«≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¬»
ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ¯eÚL ‡e‰ ÌlLÓ69B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

ÌÈ¯BÚO ÏL B‡ ÌÈhÁ ÏL LÈ„‚ ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k70. ¿ƒ¿…»ƒ∆ƒƒ∆¿ƒ

בגדיש.66) הטמונים הכלים על שלא 67)שחייב מכיון
הדליק. לטמנם 68)ברשות שדרכם אלה על אפילו

ודרשו  ד), כב, (שמות הקמה" "או בתורה כתוב כי בגדיש,
"כי  הפסוק ולשון בגלוי". כל אף בגלוי, קמה "מה החכמים

ס. שם שלו, בתוך במדליק משמע אש", גודל 69)תצא
תופסים. שהכלים של 70)המקום היה הגדיש אם

חבירו, שדה בתוך למדליק גם מכוון זה דין שעורים.
בהלכה  שכתבנו כמו זכוכית, וכלי בגדים על שפטור

הקודמת.

.ÈÏÎ‡Â L‡‰ ‰‡ˆÈÂ ,B¯·Á ‰„O CB˙a ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»»≈¿∆¡«
BÏ ˙eÙk È„‚ ‰È‰Â ,LÈ„b‰71Û¯OÂ BÏ CeÓÒ „·ÚÂ «»ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»¿ƒ¿«

·iÁ - BnÚ72Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;73.LÈ„ba ˙BOÚÏ ƒ«»∆≈∆∆¿≈»»«¬«»ƒ
¯eËt - BnÚ Û¯OÂ BÏ CeÓÒ È„‚e ˙eÙk „·Ú ‰È‰74. »»∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»

סא:71) שם, משנה לו, הפסוק 72)קשור מן הגדי. על
גם  כלומר קומה", בעלי "כל החכמים דורשים הקמה", "או

ס. שם החיים, הדעת,73)בעלי על להעלות צריך והיה
לברוח. עליו היה כי העבד, על פטור ואףֿעלֿפיֿכן

וכל 74) העבד, שריפת על מיתה חייב שהמדליק מפני
זה. במעשהו הקשור ממון חיוב מכל פטור מיתה, המחוייב
מיניה". בדרבה ליה "קים בשם: בתלמוד ידוע זה כלל
או  בשוגג כגון אותו, ממיתים ביתֿדין שאין במקרה ואפילו

מממון. פטור עדים, ואין מעצמו שהודה

.‡ÈÏÈ‡Ln‰75LÈc‚‰Â ,B¯·ÁÏ ÌB˜Ó76ÔÈÓË‰Â Ba ««¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
BÈ‡ - LÈ„b‰ Û¯OÂ ÏÈ‡Ln‰ ˜ÈÏ„‰Â ,ÌÈÏk Ba≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»««»ƒ≈

„·Ïa LÈ„‚ ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ77ÌB˜Ó BÏÈ‡L‰ . ¿«≈∆»¿≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
LÈc‚‰Ï B‡ ,ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰Â ÌÈhÁ LÈc‚‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈhÁ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO78ÌÈhÁ LÈc‚‰L B‡ ,79ÌtÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
ÌÈ¯BÚOa80ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰L B‡ ,ÌÈhÁa ÌtÁÂ81- ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ

.„·Ïa ÌÈ¯BÚO ÈÓ„ ‡l‡ BÏ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈¿ƒƒ¿«

סב.75) גדיש.76)שם המקום 77)עשה את השאיל כי
בלבד. אףֿעלֿפי 78)לגדיש בלבד, שעורים דמי משלם

נתן  שלא מכיון משעורים, יותר ששוים חיטים שנשרפו
חטים. להגדיש לכך.79)רשות רשות שקיבל לאחר

שעורים 80) דמי משלם שהוא הוא, הדין בשעורים. וכיסם
הוא, הטעם ברשות. שנגדשו חיטים שנשרפו אףֿעלֿפי בלבד,
לא  כן ועל בלבד, שעורים ראיתי לטעון: יכול שהמשאיל

כך. כל מובן 81)נזהרתי שעורים, להגדיש השאיל אם
להגדיש  השאיל ואם בלבד, שעורים דמי שישלם מאליו
שישלם  הדין כן גם בחיטים, וחיפם שעורים והגדיש חיטים

חיטים. דמי - החיטים מקום ואת בלבד, שעורים דמי

.·È‰¯Èa‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰82‰Ó Ïk ÌlLÓ - B¯·Á ÏL ««¿ƒ∆«ƒ»∆¬≈¿«≈»«
ÏÎÂ Ì‰ÈÏk Ïk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;dÎB˙aM∆¿»∆≈∆∆¿≈»»¿«ƒ«»¿≈∆¿»

˙Èa‰ ÏÚa ÔÚËiL ÏÎÂ .ÌÈzaa Ì‰ÈˆÙÁ83‰Ê È¯‰ - ∆¿≈∆«»ƒ¿…∆ƒ¿«««««ƒ¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL84ÏËBÂ85È¯·cÓ BÊ ‰Úe·Le . ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86¯‡a˙iL BÓk ,87ÌÈ¯·c ÔÚËiL „·Ï·e . ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a „eÓ‡ ‡e‰L88„eÓÏ ‡e‰L B‡ ,89Ô˙B‡ ˙BÈ‰Ï ∆»»∆∆»ƒ¿»

BÏˆ‡ ÔB„wt ÔÚhL ÌÈ¯·c‰90. «¿»ƒ∆»«ƒ»∆¿

סא:82) שם שהיה 83)משנה הבית בעל שיאמר כלי כל
תשלומו. ויתבע חפץ 84)בבית בידו יאחוז נשבע, כשהוא

תורה. ספר כגון ויוצא 85)קדוש, "נשבע לכלל בניגוד
ממון. לחייב השבועה בכוח שאין תורה 86)פטור", חכמי
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הראשונים. ז,87)שבעלֿפה פרק ומזיק חובל בהלכות
"נשבע  תיקנו שחכמינו הנגזל, כדין הניזק דין יז. הלכה

מצבו 88)ונוטל". את שהולמים לו, שהיו לשער שיש
סב. שם אשי, רב דעת אדם 90)רגיל.89)הכלכלי, כגון

יקרים. חפצים אצלו להפקיד רגילים אדם ובני נאמן,

.‚ÈÔzLt ÔeÚË ‡e‰L ÏÓb91,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚÂ »»∆»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«ƒ
˙eÁ‰ CB˙Ï BzLt ÒÎÂ92,ÈÂÁ ÏL B¯a ‰˜Ï„Â ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬¿»¿»¿≈∆∆¿»ƒ
‰¯Èa‰ Ïk ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â93ÈtÓ ,·iÁ ÏÓb‰ ÏÚa - ¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ»«««»»«»ƒ¿≈

ÈB‡OÓa ‰a¯‰L94‰Ó‰a‰ ‰„ÓÚL ÔÈa .95‡lL ÔÈa ∆ƒ¿»¿«≈∆»¿»«¿≈»≈∆…
‰„ÓÚ96ıeÁaÓ B¯ ÈÂÁ‰ ÁÈp‰ .97·iÁ ÈÂÁ‰ - »¿»ƒƒ««∆¿»ƒ≈ƒ««∆¿»ƒ«»

ÔzLt ÈÓ„a Û‡98ıeÁaÓ B¯ ÁÈp‰L ÈtÓ ,99elÙ‡Â . «ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«≈ƒ««¬ƒ
‰kÁ ¯100¯ÓLÏ ·LÈÏ BÏ ‰È‰101. ≈¬À»»»≈≈ƒ¿…

סב:91) בבאֿקמא היה 92)משנה הפשתן שמעטן מכיון
מדי. גדול.93)גדול מפני 94)בנין פשע, הגמל בעל

זה  טעם הרבים. רשות רוחב משיעור יותר משא שהטעין
כב: שם, בגמרא מיהר 95)מובא שלא על פשע שהוסיף

המקום. מן אותה את 96)להרחיק הדליקה בעברה אלא
כב. שם גמרא הפשתן.97)הבית, בו נדלק זה ובגלל

החנוני.98) של איננה אם הבירה, בדמי  חיוב על נוסף
שם 99) בגמרא מובא זה טעם גם לעשות. לו האסור דבר
מצוה.100)כב: משום בחוץ להניחו שרשאי

יהודה 101) כרבי ולא תנאֿקמא, כדעת חייב, הוא ולפיכך
סב: שם פטור", חנוכה "בנר האומר

.„ÈÛÙBk‰102B˙Ó˜103L‡‰ ÈÙÏ B¯·Á ÏL104„Ú «≈»»∆¬≈ƒ¿≈»≈«
dÈ‡L Áe¯a ‡l‡ dÏ ˙ÚbÓ L‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,˜Ï„zL∆ƒ¿«ƒ≈»≈«««»∆»¿«∆≈»

‰ÈeˆÓ105Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -106ÈÈ„a ·iÁÂ ¿»»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
ÌÈÓL107B˙Ó˜ ÔÓBh‰Â .108¯ÙÚa B¯·Á ÏL109B‡ »«ƒ¿«≈»»∆¬≈¿»»
Ô·˙a110L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,111ÔÓBh‰ È¯‰ - d˙B‡ ‰ÏÎ‡Â ¿∆∆¿»¿»»≈¿»¿»»¬≈«≈

Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt112ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ113ÈtÓ , »ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈
ÔeÓh‰ ÏÚ ¯eËt L‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰L114. ∆««¿ƒ∆»≈»««»

נה:102) לקרקע.103)שם המחוברת תבואתו,
האש.104) קרובות.105)לצד מעין 106)לעתים זה כי

מצויה. שאינה רוח שתבוא בדעתו עלה שלא אונס,
ברוח 107) אף מגעת, האש היתה לא הכפיפה לולא כי

נו. שם מצויה, שם.108)שאינה אשי רב דברי
אש.109) בפני האש.110)המגן סכנת את המגביר
אחר.111) האש,112)שהדליק את הדליק לא הוא כי

הקמה. את שרף הקמה 113)ולא בעל היה טמן, לולא כי
הדליקה. את המדליק מן הקמה דמי למעלה 114)גובה

ט. הלכה

.ÂËÈ¯‰ - Ba ‰Ï·ÁÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚL L‡≈∆»¿»¿ƒƒ»∆»»»¿»¿»¬≈
·iÁ ¯ÈÚ·n‰115Bz·L·e ÂÈ˜Êa116BÈet¯·e ««¿ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ

B¯Úˆ·e117BzL··e118ÏÚ Û‡L ;B„Èa B˜Èf‰ el‡k , ¿«¬¿»¿¿ƒƒƒ¿»∆««
‡e‰ BBÓÓ BM‡L Èt119‰˜Èf‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ , ƒ∆ƒ»¬≈¿∆ƒƒ»

ÂÈvÁa120Ì„‡‰ ˙‡ B¯Ba B‡ BzÓ‰a ‰˜Èf‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»¬»ƒƒƒ»¿∆¿∆»»»
Ók ,„·Ïa ˜Êa ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -e¯‡aL B121. ≈«»∆»¿∆∆ƒ¿«¿∆≈«¿

כג.115) בכלל 116)בבאֿקמא ממלאכתו שנתבטל
הנזק.117)החבלה. בחישוב נכלל בגמרא 118)שלא

רבינו  וגם ורבינו דברים", בארבעה "לחייבו שם נאמר
בושת  שבת, ריפוי, לצער, שם שהכוונה מפרשים חננאל

רש"י). כפירוש על 119)(שלא חייב שהזיק ושורו כשורו,
בלבד. בידים,120)הנזק חץ לזורק דומה אש המדליק

כב. שם יוחנן ר' דעת זוהי הדברים. בחמשת חייב כן ועל
ב.121) הלכה יג, פרק ו; הלכה יא, פרק למעלה

.ÊËL‡‰ ˙B„ÏBz Ïk122L‡k Ô‰ È¯‰123?„ˆÈk . »¿»≈¬≈≈»≈≈«
Ô·‡ ÁÈp‰124Bbb L‡¯a ‡OÓ B‡ ÔÈkÒ B‡125eÏÙÂ , ƒƒ«∆∆«ƒ«»¿…«¿»¿

e˜Èf‰Â ‰ÈeˆÓ Áe¯a126ÏkL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - ¿«¿»¿ƒƒ«»¿«≈∆∆»≈∆»
Ô‰ ‰¯Úa‰ ˙B„ÏBz Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡127eÏÙ Ì‡Â . ≈¿«≈»∆¿«¿≈»≈¿ƒ»¿

‰ÈeˆÓ dÈ‡L Áe¯a128¯eËt - e˜Èf‰Â129. ¿«∆≈»¿»¿ƒƒ»

בתורה.122) מפורשים ואינם לאש, הדומים מזיקים
ג:123) שם אש, כדין בגמרא 124)דינם מובאת זו דוגמא
משם.125)שם. ליפול שיכולים הגג, בדרך 126)בקצה

הוליכה 127)נפילתם. כך הרוח, מוליכה האש שאת כשם
והזיקו. האבן ואת הסכין את לא 128)הרוח זאת ולולא

ליפול. להעלות 129)יכלו צריך היה שלא אונס, זהו כי
ותפילם. מצויה שאינה רוח שתבוא דעתו על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  תשרי ו' ש"ק יום

dapB zFkld¦§§¥¨
LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
·‚Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…
ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .·pb‰ ÔÈc (· .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Ln·e ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
daipbzFkld-oiwifpxtq

¤¤¦
¦§

התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו
שור  בגונב וחמשה ארבעה תשלומי אם כפל תשלומי אם
ואם  חייב, שהוא הגנב הוא ומי מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.‡·Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëe¯t ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5- »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»
¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .·‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ

Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È¯‰L ,‰Ê8ez·iÁ ·pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«
ÌlLÏ ‰¯Bz9„Á‡Â .10·Bb‰ B‡ Ï‡¯OÈ ÔBÓÓ ·Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»
ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»
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קעי daipb zekld - oiwifp xtq - ixyz 'e w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

"aepbz `l"

נפשות, בגונב מדבר הדיברות שבעשרת תגנוב" "לא הציווי
ממון. בגניבת מדבר קדושים שבפרשת תגנובו" "לא ואילו
הביא  שלנו) (בדפוסים גניבה הלכות בריש מדוע עיון וצריך
לשון  מעתיק רכ"ד מצוה בחינוך אבל תגנוב. לא הכתוב
המצוות  בספר הרמב"ם כתב וכן תגנובו. לא הרמב"ם
תגנובו. לא - היד ספר בסוף המצוות ובמניין רמד, מל"ת
(4 dxrd 205 cenr f"ig y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek ieb oenn apeb e` l`xyi oenn apebd cg`"

ואבידה. גזילה הלכות ריש רמב"ם ראה לגזילה, ובנוגע
בשם  סק"ב שם ש"ך (ראה שנט סימן ריש שם טושו"ע

מדאורייתא). שהוא ס"ל והסמ"ג שהרמב"ם המהרש"ל,
(7 dxrd 115 cenr a"ig y"ewl it lr)

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב" המונח רכוש 3)הגדרת
כסף). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע

כסף. של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק תגנובו". "לא כתוב שם יא. יט, ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב
ט  בפרק להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב

א). פי 7)הלכה על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על
בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש

עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון
ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם

ג). כב, (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד
הדין 11) והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי "גזל

חשוב 12)לגניבה. ולא הגניבה על בא בתורה החיוב כי
מקטן. גנב או מגדול גנב אם

.·‡e‰L Ïk ·‚Ï ¯eÒ‡13‰¯Bz ÔÈc14·‚Ï ¯eÒ‡Â . »ƒ¿…»∆ƒ»¿»ƒ¿…
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ·‚Ï B‡ ˜BÁO C¯c15˙Ó ÏÚ B‡ ∆∆¿ƒ¿…«¿»¿«¬ƒ«¿»

ÌlLÏ16¯eÒ‡ Ïk‰ ;17.CÎa BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡lL , ¿«≈«…»∆…«¿ƒ«¿¿»

פרוטה.13) משווה פחות שהשיעור 14)אפילו פי על אף
אף  הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור
רבינו  אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות
עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי יוחנן, כרבי פוסק

בשבילו.15) לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ את
שלא 16) בו ויודע לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי

סא:). מציעא בבבא (רש"י בבא 17)יקבל" [בגמרא
"לא  יא) יט, (ויקרא הכתוב מן זה דין למדו שם, מציעא
כגנב  בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא תגנובו"

ל  מנת על שלא יש ממש רבינו ומדברי - וכדומה שלם
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד

.‚¯˙qa Ì„‡ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?·p‚ e‰Ê È‡18ÔÈ‡Â ≈∆«»∆«≈«»»»«≈∆¿≈
B¯·Á ÒÈk CB˙Ï B„È ËLBt‰ ÔB‚k ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¬≈

‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â ÂÈ˙BÚÓ Á˜ÏÂ¿»«¿»¿≈«¿»ƒƒ¿≈…«≈
ÈeÏ‚a Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ .‰Êa19‡ÈÒ‰¯Ù·e20„È ˜ÊÁa21 »∆¬»ƒ»«¿»¿«¿∆¿»¿…∆»
ÔÏÊ‚ ‡l‡ ,·p‚ ‰Ê ÔÈ‡ -22ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ ,CÎÈÙÏ . ≈∆«»∆»«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿À»

·bL23ÌÈÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·p‚ ‡l‡ ,ÔÏÊ‚ BÈ‡ - ∆»«≈«¿»∆»«»««ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈ24.·bL ‰ÚLa ¿ƒ¿»»∆»«

הבעלים.18) לעיני רואים.19)ולא שהבעלים
הכול.20) הבעלים.21)לעיני רצון זו 22)נגד הגדרה

בן  מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של
החנית  את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב, בו שנאמר יהוידע,

עט:). קמא (בבא ויהרגהו" המצרי בסתר 23)מיד הבא
אנשים. מפני בחזקה 24)ומפחד ממנו לוקח הוא כי

מתחבא  שהוא משום גנב, נחשב זאת בכל הנשק, באיום
ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני

.„ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ·pb25ÌÈ¯Lk26·iÁ - ·bL «»∆≈ƒ»»≈ƒ¿≈ƒ∆»««»
ÌÈL ÌlLÏ27·ÏÌlLÓ - ¯Èc ·b Ì‡ .‰·b‰ ÏÚ ¿«≈¿«ƒ¿«««¿≈»ƒ»«ƒ»¿«≈

ÌÈL28ÌÈL ÌlLÓ - ÏÓ‚ B‡ ˙eÒk B‡ ¯BÓÁ ·b ; ¿«ƒ»«¬¿»»¿«≈¿«ƒ
‰ÈÓ„a29˙‡ ¯qÁÏ LwaL ¯eÚLk „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ . ¿»∆»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆

Â¯·Á30. ¬≈…

אחד 25) עד יקום "לא בתורה כתוב כי מספיק, לא אחד עד
פי  על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש
יט, (דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על או עדים שני

ג 26)טו). פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
הלכה  ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה וד, ג משנה
עדים  פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: שם שקבע יג
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד

ג).27) כב, (שמות ישלם" "שניים אחד 28)שכתוב דינר
הגניבה. מעשה על כקנס נוסף ודינר שלא 29)שגנב כדי

בעד  ממש חפצים שני לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה
פירוש  בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל
מדמי  כפליים שדמיו אחר משהו או כסף משלם הגנב -

בו 30)הגניבה. שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
בממונו  יינזק בממון, שהזיק ומי ... בשווה שעשה כמו
לומר  רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא כשיעור
נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר

מא). פרק ג חלק

.‰BÓˆÚÓ ‰„B‰L ·pb31Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ·bL32 «»∆»≈«¿∆»«¿«≈∆«∆∆
ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËÙe33ÌÈ‰Ï‡ ÔeÚÈL¯È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;34 »ƒ«∆∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¡…ƒ

BÓˆÚ ˙‡ ÚÈL¯n‰ ‡ÏÂ - ÌÈL ÌlLÈ35ÌlLÓ ¿«≈¿«ƒ¿…««¿ƒ«∆«¿¿«≈
˙BÒw‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈL36Ô‰a ‰„Bn‰L , ¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»∆«∆»∆

¯eËt37. »

הקרן,31) את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא בבא
ט. הלכה ג בפרק להלן שגנב.32)כמבואר הדבר

להלן 33) ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים שבאו פי על אף
ח. הלכה ג, עדים.34)פרק פי על השופט אותו שירשיע

הודאתו.35) ידי המושג 36)על ועוד. נזק חצי כגון
(ראה  פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף "קנס"
טו:). קמא בבא ח; הלכה ב, פרק ממון נזקי הלכות למעלה

מודה 37) החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי בא הקנס כי
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מוותרים  - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה - מעצמו
שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו

.Â;¯BLÂ ‰OÓ ıeÁ ,Ïka ÔÈ‚‰B ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆¬ƒ«…ƒ∆»
¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ‰O‰ ˙‡ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ·Bb‰L38- ∆«≈∆«∆«∆¿»«»«

¯BM‰ ÏÚÂ ,‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ‰O‰ ÏÚ ÌlLÓ¿«≈««∆«¿≈«¿»»¿««
.‰MÓÁ ÈÓeÏLz«¿≈¬ƒ»

בקר 38) חמישה מכרו או וטבחו שה או שור איש יגנוב "כי
לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם
אם  מטלטלין, מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם
נבוכים  במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר
ואי  בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם,
וקל  היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר
החמירו  העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב
יותר  החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי בעונשה,
יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן,
בשור, החמירו כן ועל כבשה, מאשר שור לגנוב קל ויותר
משפטים  ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם
נמסרו  ג, הלכה ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה
למה  עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים
עובד  שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו
מלאכה  לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,
ורבי  ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם
נושא  הוא שה הבריות, כבוד מפני מסביר, זכאי בן יוחנן

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על

.Ê‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡39ÔÈ·iÁ - e·bL40 ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆»¿«»ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÏ41. ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

L LÈ‡ ˙L‡ ‰˙È‰ÌlLÏ dÏ ÔÈ‡42ÏÙk‰ È¯‰ -43 »¿»≈∆ƒ∆≈»¿«≈¬≈«∆∆
ÔÈc ˙È·e ,dÏÚa ˙eÓÈ B‡ L¯b˙zL „Ú ·BÁ ‰ÈÏÚ»∆»«∆ƒ¿»≈»«¿»≈ƒ

‰pnÓ ÌÈÚ¯Ù44. ƒ¿»ƒƒ∆»

לשניהם.39) אחד דין אשה, ובין איש השווה 40)בין
שבתורה. דינין לכל לאיש אשה תשלומי 41)הכתוב או

וחמישה. יש 42)ארבעה ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי
לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, הגניבה 43)לה אבל

ממנה. מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם  עצמה,
שלה.44) מהנכסים

.ÁÔË˜45ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL46BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,47 »»∆»«»ƒ«∆∆«¬ƒƒ
Û‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B„a‡ Ì‡Â .epnÓ ·eb‰ ¯·c»»«»ƒ∆¿ƒƒ¿≈«»¿«≈«

ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,Ô¯w‰48. «∆∆«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

שתי 45) לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע לפני
בגופו. ידועים במקומות בר 46)שערות איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו דעת בו אין כי עונשין,
הגניבה.47) כלל,48)לבעל נתחייב לא שגנב בשעה כי

אפשר  שאי אלא לשלם, שחייבת איש באשת כן שאין מה
עבד  וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה

ט. הלכה ראה שנשתחרר,

.ËÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL „·Ú‰49.ÔÈ¯eËt ÂÈÏÚ·e , »∆∆∆»«»ƒ«∆∆¿»»¿ƒ
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ„·Ú È˜Ê ÏÚ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«»«ƒ¿≈¬»»««ƒ∆≈

BBÓÓ50;Ô¯ÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙Úc Ô‰a LiL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆≈»∆««¿≈»¿»¿»
LÈ„b ˜ÈÏ„ÈÂ CÏÈ ,Ba¯ epÒÈÚÎÈ Ì‡L51¯Èc ÛÏ‡a ∆ƒ«¿ƒ∆«≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ»

·iÁ - „·Ú‰ ¯¯ÁzL .ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈»∆∆«»
ÌlLÏ52.ÏÙk‰ ˙‡ ¿«≈∆«∆∆

רבו.49) קנה עבד, שקנה מה כל כי לשלם, כסף לו אין כי
ממונו.50) לנזקי אחראי רבו 51)ואדם את לחייב כדי

שם. בגמרא מובא זה טעם אשה 52)לשלם. כדין
לו  היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה,

פז. שם משנה נכסים,

.ÈÌÈpËw‰ ˙‡ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯53Ák ÈÙk »¿≈ƒ¿«∆«¿«ƒ¿ƒ…«
Ì‡ ÔÎÂ .da ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰·b‰ ÏÚ ÔËw‰«»»««¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ»¿≈ƒ
B‡ e·bL ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÎÂ .ÔÈ˜Ê ¯‡L e˜Èf‰ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ∆»¬»ƒ∆»¿

‰a¯ ‰kÓ e˜Èf‰L54.˜Èf‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k , ∆ƒƒ«»«»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ

הדין.53) מן פטורין שהם פי על שהם 54)אף מפני
בבריאותם  לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים
מתוך  זאת ועושים דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר
מצווים  דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת
אדם  שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק
הדין  בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל למקום,

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק

.‡ÈÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰Â ·pb‰ „Èa ‰·b‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿«««»¿ƒ¿ƒ»≈≈∆»¿
‰„ÏiL ‰O·k55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ - dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È ¯Á‡ Ì‡Â .57- dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰·b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
·pb ÏL Á·M‰ È¯‰ - dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»
- ÏÙk‰ ÌÚ ‰·b‰ ¯ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆

Á·M‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈ·MÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב ואין גמור, מעשה שינוי זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב. הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:

ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
אם  אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב טענת
(שם). תקח?! ואתה אפטם אני מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח דמי לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.·È·pb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰·b‰62- ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ63Le‡È ¯Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈

·pbÏ Á·M‰ Le‡È ¯Á‡L ‡l‡65e¯‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿
·pb‰ „Èa ‰·b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ -68dÁ·L ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»

ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ
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אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף רב כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח.65)עצמה. דמי את לגנב ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב ואינו

קונה. יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב,

.‚È‰LeÁk ·b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰·b‰ ˙ÚLk74‰ÏË ·b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯BL76BÁ·Ë . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡ B¯ÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»
ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ Á·BË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈

.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב
(שם).72) יתירה עבודה ידי על הכחישה אם 73)הגנב

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב במקרה
ובמקרה  שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון:
קטלא  לי מה כולה קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה,
הרגה  או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי על אף
מעשה. ידי על ולא מאליו

.„ÈÈÏk B‡ ‰Ó‰a ·b78‰·b‰ ˙ÚL·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆

‰·b‰ ˙ÚLk Ô¯˜ ÌlLÓ - ÌÈL79ÏÙk ÈÓeÏL˙Â , ¿«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿«¿≈∆∆
ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡80‰ÂL ‰È‰ . «¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»«ƒ»»»∆

:‰Úa¯‡ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈL ‰·b‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿«ƒƒ¿««¬»»«ƒ«¿»»
ÈÏk‰ ¯aL B‡ ¯ÎÓ B‡ ËÁL Ì‡81ÌlLÓ - B„a‡ B‡ ƒ»«»«ƒ≈«¿ƒƒ¿¿«≈

‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»
ÔÈca82- ÂÈÏ‡Ó ÈÏk‰ „·‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â ; «ƒ¿ƒ≈»«¿≈»»««¿ƒ≈≈»

‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ83. ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»

וחמישה.78) ארבעה תשלומי בו יכול 79)שאין ואינו
(דעת  לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר
ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב
מחיר  אם כלומר שגנב", כעין לקרן "אחייה ג) כב, (שמות

שגנב. כעין הגנב ישלם ירד, שם,80)הקרן רב של דעתו
יש  וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב הדין שבית בשעה
הוזלה  הריהי כי שעה, באותה הגניבה מחיר לפי לחשב

הבעלים. חי.81)ברשות בבעל לשחט זה 82)מקביל
הגניבה  כי בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל
דומה  זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת
יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, להשביחה

לשלם 83) אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
שעה  על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת

הכלי. שבר או שמכר

.ÂËB˙Át B‡ B¯aLÂ ÈÏk ·bL ÈÓ84B‡ ¯aL B‡ , ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«
˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó ˙ÁÙ85ÔÈ‡B¯ ‡l‡ , ƒ¿«≈≈»≈»ƒ«¿»∆»ƒ

ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓe ÈÏk‰ B˙B‡ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk«»»»»∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·pbÏ ‰È‰È ¯e·M‰ ÈÏk‰Â ,ÂÈÓ„a¿»»¿«¿ƒ«»ƒ¿∆««»¿≈…«≈

ÏÚa‰ eˆ¯ Ì‡Â .‰ÊaÌlLÈÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈ »∆¿ƒ»«¿»ƒƒ…«¿ƒ«»ƒ«≈
˙Át‰ Ì‰Ï86Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - ÏÙk‰Â87. »∆«¿»¿«∆∆¿ƒ»∆

הנפחת 85)קלקלו.84) או השבור הכלי את מוסרים אין
הכלי  מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים
יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור
הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין שאמר:
הראב"ד  כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק לא כלומר

שם). ירושלמי וראה שלם 86)כאן, כלי מחיר בין הפרש
השבור. הכלי מחיר נאמר 87)לבין הבעלים לטובת כי

מעדיפים  או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין
להם. שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר

.ÊË,ÌÈÏÚa Le‡È ÈÙÏ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ·pb‰««»∆»«¿»«»«ƒ¿≈≈¿»ƒ
Á˜BÏ ‰˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡88˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰Â ««ƒ∆…»»≈««¬≈«¿≈»∆∆

dÓˆÚa89ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ „iÓ ¿«¿»ƒ««≈«¬≈∆¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»»«¬ƒ»¿≈»ƒ«ƒ»«»«
Le‡È ¯Á‡Ï91‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‡e‰L ¿««≈∆¿«≈«¿≈«¿»»

ÂÈOÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ,‰MÓÁÂ92Á˜Bl‰ ‰˜Â93. «¬ƒ»∆¬≈ƒ¿«¬»¿»»«≈«

קונה.88) אינו ייאוש בלי רשות שינוי הועיל 89)כי ולא
מכר. לא וכאילו הגנב, מחייבת 90)מעשה התורה כי

נחמן  רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם על וחמישה ארבעה
ואין 91)שם). שם, ששת ורב נחמן רב יוחנן, ר' כדעת

ש  בלבד אומרים ייאוש כי מוכר, הוא שלו טובח, הוא לו
קונה. הגניבה 92)אינו את גילו אפילו קיימת, ומכירתו

הקונה. לבעלים.93)ביד הגניבה את מחזירים ואין
אנו  שאין ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה
לפני  החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים:
לבד  רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף ייאוש
יאוש  לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה. אינו
שיגרה  מתוך טבח והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך

לדין]. ניגוד בה ואין שם נאמרה

.ÊÈ¯Á‡ ·pbÓ ·Bb‰94eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈ƒ«»«≈««ƒ∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰95Á·Ë Ì‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - «¿»ƒ≈¿«≈«¿≈∆∆¿ƒ»«

·pbÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - ¯ÎÓe»«≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»««»
‰ÈÈÚa ¯ÊÁÏ ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ„ È¯‰L ;ÔBL‡¯‰96 »ƒ∆¬≈ƒ«¿≈»«…«¬…¿≈∆»

·pb‰ d‡˜ ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ97ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈÏÚaÏÂ .98 «¿»ƒ¿…¿»»««»¿«¿»ƒ≈¿«≈
d·‚ ‡lL ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk‰«∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆…¿»»

Ô˙eL¯Ó99. ≈¿»

מגנב 94) גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון גנב
הבעלים.95)ראשון. נתייאשו כשלא  שכן היא 96)וכל

דמיה. ולא ושינוי 97)עצמה קונה, אינו בלבד יאוש כי

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



ixyzקעד '`Îlel` h"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

קונה  אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים מבית הרשות
ואפילו  אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה כשיצאה אלא
ב  פרק גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו לדעת

קונה. יאוש כך ואחר רשות ששינוי ג, על 98)הלכה אף
הבעלים. של היא שהבהמה "וגונב 99)פי אמרה: והתורה

בבא  (משנה הגנב מבית ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית
סז). וגמרא סב: קמא

.ÁÈ·‚Â ¯Á‡ ·p‚ ‡·e ,Á·ËÂ ·bÔB¯Á‡‰ ·pb‰ - »«¿»«»«»«≈¿»«««»»«¬
‰˜ È¯‰L ,ÔBL‡¯‰ ·pbÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆««»»ƒ∆¬≈»»

‰OÚÓ ÈepLa100ÈÓeÏLz ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ·p‚Â , ¿ƒ«¬∆¿«»»ƒ¿«≈«¿≈
ÔÓ ·‚Â ¯Á‡ ‡·e ,¯ÎÓe ·b .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»»«»«»«≈¿»«ƒ
ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :Á˜Bl‰«≈«ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¬≈»ƒ¿«≈

ÌlLÓ ÈM‰ ·pb‰Â ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿««»«≈ƒ¿«≈
ÏÙk ÈÓeÏLz101ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï Ì‡Â ; «¿≈∆∆¿ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ≈

„·Ïa Ô¯˜ ‡l‡ ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰102. »«¬¿«≈∆»∆∆ƒ¿«

בלי 100) אפילו בלבד, מעשה ושינוי השחיטה, ידי על
שם. קונה, ובשינוי 101)ייאוש בייאוש שקנה לקונה,

או  המכירה, לפני כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות,
דעת  לפי הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן כי 102)רבינו
קנה. לא הלוקח



zeevnd xtq m"anx ixeriyixyz 'eÎh"ryz lel` h"k -t"yz

ה'תשע"ט  אלול כ"ט ראשון יום

קנח. עשה מצות רא. ר. תעשה לא מצות
― מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ

והּוא הּימים, ּכלֿׁשבעת ּבכלֿמֹוׁשבֹותינּו חמץ יראה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא
ּבכלֿ ׂשאר ל ולאֿיראה חמץ ל "ולאֿיראה ְְְְְְְֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹאמרֹו:

"ּגבל(f ,bi zeny),ענינים ּבׁשני לאוין ׁשני אּלּו ואין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֻ
אמרּו ּובפרּוׁש אחד. ּבענין הם f:)אּלא dvia)ּפתח" : ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָ

הינּו חמץ הינּו :ל לֹומר ― ּבׂשאֹור וסּים ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָהּכתּוב
הּׂשאר ּבין חּלּוק ׁשאין ּכלֹומר: עצמֹו(uingnd)ׂשאר", ְְְְִֵֵֶַַַֹֹ

― ּברׁשּותֹו חמץ והּניח ׁשעבר ּומי ׁשּנתחמץ. הּדבר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּיהא וקנהּו ּבּפסח חמץ לקח אם אּלא מלקּות, חּיב ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאינֹו

(f`y)חמץ "המׁשּיר הּתֹוספּתא. ּולׁשֹון מעׂשה. ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָעֹוׂשה
לֹוקה". אינֹו ― ּבּכרם ּכלאים והמקּים ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַּבּפסח

― הר"א חמץהּמצוה יּמצא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
והּוא מפקד, הּוא אם אֹו נראה אינֹו אם ּגם ְְְְִִִִֵֵֶַָֻּברׁשּותנּו,

ּבבּתיכם" יּמצא לא ׂשאר ימים "ׁשבעת ai,אמרֹו: my) ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹ
(hiּכמֹו מעׂשה, ׁשם ׁשּיהא ּבתנאי עליו לֹוקין זה וגם .ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשבּועֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבארּו הּכללים לפי (k`.)ׁשהזּכרנּו ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ
ּובל יראה ּבבל עֹובר ׁשֹונים: ּבמקֹומֹות אמרּו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָּובפרּוׁש

ּפסחים מּסכת ּובתחּלת ׁשּתי(d.)יּמצא. ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליהם ׁשהזהיר הענינים נתּבארּו וׁשם האּלה, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּמצות

"ּבכלּֿגבּל וגֹו' "לאֿיראה f)ּבאמרֹו: ,bi my)והענינים ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻ
וׁשם ּבבּתיכם". "לאֿיּמצא ּבאמרֹו: עליהם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהזהיר

ׁשּכלֿלאו vni`")נתּבאר la"e "d`xi la" :mipydn)לֹומד ְִֵֵֶָָָ
עֹובר ּבּפסח חמץ וׁשהמקּים ּבֹו, היה ׁשּלא ענין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹמןֿהאחר

ּבלֿיּמצא. ועל ּבלֿיראה על לאוין: ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבׁשני

― הקנ"ח ּבלילהּמצוה מּצה לאכל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ׁשאין, ּובין הּפסח ּכבׂש ׁשּיׁש ּבין ּבניסן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָט"ו

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב gi)יתעּלה: ,ai my):אמרּו ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ
ּוכבר חֹובה". קבעֹו הּכתּוב ― מּצֹות ּתאכלּו ְְְֶֶַַָָָָָֹ"ּבערב
חֹובה; ― הראׁשֹון ּבּלילה מּצה ׁשאכילת ּבפסחים, ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנתּבאר

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רׁשּות. ― ואיל ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָָמּכאן
ּפסחים. ּבמּסכת
יום ראשוןֿ שני כ "ט אלולֿ א 'תשרי 

ְְִֶֶַָ

ה'תש"פ  תשרי א' שני יום

קנז. עשה מצות
ההגדה dxez)נוסח dpyn xtqn)

קע. עשה מצות
― הקנ"ז ּביציאתהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָ

לשֹון צחּות ּכפי הּלילה ּבתחּלת ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָמצרים
labene)המסּפר reaw gqep `ll)לסּפר וכלֿמהּֿׁשּיֹוסיף . ְְְִֵֵֶַַַַָ

והעול הּׁשם, לנּו ּׁשעׂשה מה ּבהגּדלת ּבדברים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּולהארי
ה' לנּו נפרע ואי הּמצרים אֹותנּו ּׁשעּנּו ּומה ּבנּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשעׂשּו
הרי ― ּגמלנּו אׁשר ּכלֿהחסד על יתעּלה לֹו ּולהֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהם,
ּביציאת לסּפר ּכלֿהּמארי" ׁשאמרּו: ּכמֹו מׁשּבח, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻזה
הּוא זה ּבצּוּוי לנּו ׁשּבא והּכתּוב מׁשּבח". זה הרי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמצרים,

ההּוא" ּבּיֹום לבנ "והּגדּת יתעּלה: g)אמרֹו ,bi zeny). ְְְְְְִִִֶַַַַָָ
הּפרּוׁש מראׁש(zlikn`)ּובא יכֹול ― לבנ "והּגדּת : ְְְְִִֵֵַַָָָֹ

― ההּוא ּבּיֹום אי ההּוא. "ּבּיֹום לֹומר: ּתלמּוד ְִֶַַַַַַַֹהחדׁש?
זה ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד יֹום? מּבעֹוד לא(my)יכֹול ; ְְֲִֶַַַָֹ

,"לפני מּנחין ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאמרּתי
הּמכלּתא: ּולׁשֹון לסּפר. חּיב הּלילה מּתחּלת ְְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָּכלֹומר:

בנ ּכיֿיׁשאל והיה ׁשּנאמר ci)"מּכלל my)אם יכֹול ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָ
לֹו? מּגיד אּתה אין ― לאו ואם לֹו; מּגיד אּתה ― ְְְִִִִֵַַַַָָָָיׁשאל
אין .ׁשאל ׁשּלא אףֿעלּֿפי ― לבנ והּגדּת לֹומר: ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹּתלמּוד
לבין ּבינֹו עצמֹו, לבין ּבינֹו ּבן; לֹו ׁשּיׁש ּבזמן אּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָלי
זכֹור אלֿהעם מׁשה ויאמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאחרים

הּזה" b)אתֿהּיֹום my)ׁשאמר ּכמֹו לזכרֹו צּוה ּכלֹומר: , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ
לקּדׁשֹו" הּׁשּבת אתֿיֹום g)"זכֹור ,k my)ידעּת ּוכבר . ְְְְֶַַַַָָָָָ

dcbdd)לׁשֹונם gqepa),נבֹונים ּכּלנּו חכמים, ּכּלנּו "אפּלּו : ְְֲֲִִִָָָָֻֻ
ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה ― אתֿהּתֹורה יֹודעים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּכּלנּו

ּפסחים. ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָמצרים".
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קעה ixyz 'dÎ'a iyiyÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

עד קה מעמ' לעיל נדפס ההּגדה ַַַָָֹנסח
קח עמוד

― הק"ע ׁשֹופרהּמצוה קֹול לׁשמֹוע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
יהיה ּתרּועה "יֹום עליו: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, האחד ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָּביֹום

`)לכם" ,hk xacna)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים ואין הּׁשנה. ְִֵַַַָָָָָֹראׁש

ה'תש"פ  תשרי ב' שלישי יום

קסח. עשה מצות
― הקס"ח ּבּסּכההּמצוה ליׁשב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָֻ

"ּבּסּכת יתעּלה: אמרֹו והּוא החג, ּבכלֿימי ימים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻׁשבעת
ימים" ׁשבעת an)ּתׁשבּו ,bk `xwie)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵַָָָ

סּכה. מּסכת ּכלֹומר: ,לכ המיחדת ּבמּסכּתא זֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻֻמצוה
זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִֵַַָָָואין

ה'תש"פ  תשרי ג' רביעי יום

קסט. עשה מצות
― הקס"ט לּולבהּמצוה לּטֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֶַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ימים, ׁשבעת ה' לפני ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָולׂשמֹוח
וגֹו'" הראׁשֹון ּבּיֹום לכם n)"ּולקחּתם ,bk `xwie)ּוכבר . ְְְְִֶֶַַָָָ

וׁשם סּכה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבאר,(n`.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבלבד; ּבּמקּדׁש אּלא ימים ׁשבעת חֹובה זֹו מצוה ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשאין
חֹובה היא ּבלבד הראׁשֹון ּבּיֹום מקֹומֹות, ּבׁשאר ְְְֲִִִִַַָָָָאבל

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ואין ְְְִִִֵַַַָָָָמןֿהּתֹורה.

ה'תש"פ  תשרי ד' חמישי יום

קעא. עשה מצות
― הקע"א מחציתהּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָ

ּכפר איׁש "ונתנּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿׁשנה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשקל
לה'" ai)נפׁשֹו ,l zeny)"יּתנּו "זה ואמר ,(bi ,my),ּוברּור . ְְְִֶַַַָָ

אֹומר: ׁשהּכתּוב לפי זֹו, ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשאין
עלֿהּפקדים" Ð(my)"ּכלֿהעֹובר `avl cwtpy in lk) ְִֵַַָָֻ
(zecwtp opi`y miyp e`viזֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

וׁשם ׁשקלים. מּסכת ּכלֹומר: לּה, המיחדת (wxtּבמּסכּתא ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
(g dpyn gּבפני אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ׁשּמצוה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָנתּבאר,

ִַָהּבית.

ה'תש"פ  תשרי ה' שישי יום

קנג. קעא. עשה מצות
יום שלישיֿ שישי ב ֿ'ה 'תשרי 

הקודם. ביום נדפסה הקע"א ְִַַָהּמצוה
― הקנ"ג לקּדׁשהּמצוה יתעּלה ׁשּצּונּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

קּדּוׁש מצות היא וזֹו וׁשנים, חדׁשים ּולחּׁשב ְְְְֳֳִִִִִִֵַַָָָחדׁשים
"yeciw")החדׁש `xwp ycgÎy`x mei zriaw)אמרֹו והּוא , ְְֶַָֹ

חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש a)יתעּלה: ,ai zeny), ְֳִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
נאמר ak.)ּובפרּוׁש dpyd y`x)מסּורה ּתהא זֹו "עדּות : ְְְֱֵֵֵֶַָ

ואחד לכלֿאחד מסּורה אינּה זֹו מצוה ּכלֹומר: ְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָלכם",
ּבראׁשית jexaּכׁשּבת yecwd zay day myÎlr .zayd) ְְִֵַַ

(ziy`xa dyrnn `edימים ׁשּׁשה מֹונה ׁשּכלֿאחד ―ִִֶֶֶָָָָ
אתֿהּלבנה הרֹואה ּכלֿאדם ׁשּגם ּכ ― ּבּׁשביעי ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָוׁשֹובת

הּתֹורני ּבחׁשּבֹון יחּׁשב אֹו חדׁש, ראׁש (iaeyigיעׂשּנּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹ
(dxezd inkg erawy itk geldיראה אֹו חדׁש, ראׁש ְְֲִֶֶֶַֹֹויעׂשה

אחר dpyd)ׁשהאביב xeairl zeaiqd zg`)וזּולתֹוe`) ְִֵֶַָָָ
(zxg` daiq― חדׁש ויֹוסיף ּבֹו להתחּׁשב ּׁשראּוי ְְְִִִֵֶֶַַָֹמּמה

הּגדֹול ּדין ּבית אּלא לעֹולם יעׂשּנה לא זֹו מצוה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּיֹום אצלינּו ּבטלה לפיכ ּדוקא. יׂשראל ּובארץ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּדוקא
ׁשּבטלה ּכמֹו הּגדֹול, ּדין ּבית העּדר מחמת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראּיה

מח הּקרּבנֹות טעּוהקרבת ּובזה הּמקּדׁש. העּדר מת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ׁשּגם היסֹוד וזהּו 'קראים', ּבּמזרח ּכאן הּנקראים ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּמינים
עּמהם מגּׁשׁשים והחּלּו עליו, עמדּו ּכלֿהרּבנים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹלא
מחּׁשבים ׁשאנּו הּזה ׁשהחׁשּבֹון ּדע, האפלה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבחׁשכת
מּתר אין והּמֹועדים, החדׁשים ראׁשי ּבֹו ויֹודעים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָֻהּיֹום
הּדחק ּבׁשעת אבל ּבלבד; יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעׂשֹותֹו
הּסמּו ּדין לבית מּתר אז יׂשראל, מארץ חכמים ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻּובהעּדר

(jkl jenqd)חדׁשים ולקּבֹוע ׁשנים לעּבר יׂשראל ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶַַָָָּבארץ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו עקיבא, רּבי ׁשעׂשה ּכדר לארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבחּוצה

bq.)ּבּתלמּוד zekxa)והּידּוע ּגדֹול, קׁשי יׁש ּובזה ― ְְִֵֶַַַַָָָ
(y),יׂשראל ּבארץ היה אמנם הּגדֹול ּדין ּבית ּתמיד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכמעט

המקּבלֹות ּבּדרכים ׁשנים ויעּברּו חדׁשים ׁשּיקּבעּו ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַַָָָָֻוהם
יחד. ּובהתקּבצם ְְְְִֶַַָָָאצלם

ידעּוהּו ׁשּלא האמּונה, מיסֹודֹות מאד ּגדֹול יסֹוד ּכאן ְְְֱִֵֵֶָָָָָֹֹויׁש
ׁשאנּו זה הינּו: חקר. הּמעמיקים אּלא ּבֹו ירּגיׁשּו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשּבידינּו העּבּור ּבסדר לארץ ּבחּוצה הּיֹום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמחּׁשבים
ּבגלל לא ― חג זה ויֹום חדׁש ראׁש זה ׁשּיֹום ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹואֹומרים
מּפני אּלא אפן, ּבׁשּום חג אֹותֹו עֹוׂשים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹחׁשּבֹוננּו
חג זה יֹום קבעּו ּכבר יׂשראל ׁשּבארץ הּגדֹול ּדין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבית
אֹו חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום אמרּו ׁשהם ּומּפני חדׁש, ראׁש ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹֹאֹו
ׁשהיתה ּבין חדׁש, ראׁש אֹו חג נעׂשה הּוא חג, ְֲֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּיֹום
ׁשּנמסר ּכמֹו ראּיה, ּפי על אֹו חׁשּבֹון ּפי על זֹו ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻּפעּלתם

ּבּקּבלה dk.)לנּו dpyd y`x)אתם "אׁשרּֿתקראּו :`xwie) ְְֲִֶַַָָָָֹ
(a ,bkאׁשר ּכלֹומר: אּלּו", אּלא מֹועדֹות לי אין ―ְֲֲִֵֵֶֶַָ

אנּוסין אפּלּו ׁשֹוגגין אפּלּו מֹועדֹות, ׁשהם הם ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֹיאמרּו
עֹוׂשים אנּו ואין ּבקּבלה. לנּו ׁשּבא ּכמֹו מּטעין, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָֻאפּלּו

חׁשּבֹו ּבניהּיֹום ּבֹו ׁשּקבעּו אתֿהּיֹום ׁשּנדע ּכדי אּלא ן ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
וקֹובעים מחּׁשבים עצמֹו זה ׁשּבסדר ּכיון ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָארץֿיׂשראל,
לא ― סֹומכים אנּו קביעתם ועל ּבראּיה; לא ― ְְְְִִִִַַָָָָֹֹהּיֹום

מּלתא לגּלֹויי אּלא חׁשּבֹוננּו ואין חׁשּבֹוננּו. (zelblעל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
(epnfa rawp xaky xac.היטב זה והבן ,ְֵֵֵֶָ

ארץ ׁשּבני למׁשל, הּנחנּו, אּלּו ּבאּור: ל מֹוסיף ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָוהנני
מּלעׂשֹות לאל חלילה ― יׂשראל מארץ יעדרּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל
אתֿ יׁשרׁש ולא ימחה ׁשּלא הבטיח ׁשּכבר לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹזאת,
ּבנמצא, ּדין ּבית ׁשם יהיה ולא ― לגמרי האּמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשארית
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(ÁÈ).äãä éåäå:תפארתו על é÷òöå.(Î)הוי ïåðáìä éìò
וצווחי: מקדשא לבית ÷êìå.סקי éðú ïùááå הבשן על

האיך  לפרש יודע ואיני ביתא טור ובתרעי וי"ת שיחרב
בשביל  לא אם הבית הר בשערי בשן לשון נופל
לשון  או מקום שם והוא הבשן מאלוני שעושין הדלתות
ריוח  מגרש הבית הר היקף כן רחבה בקעה מקום בשן

íéøáòî.לבה"מ: é÷òöå לשון והם מגיזתא על וצווחי
בשלוה:êéúåìùá.(Î‡)מקום: ìë(Î·)כשהיית
.êéòåø:מלכיך çåø.כל äòøú:תרוצצם קדים רוח
(‚Î).'éæøàá úððå÷î'ארזי בתי במגדלות קנך ששמת

מדות: בתי úðçð.לבנות äî גובה בשביל חן מצאת מה

ומנחם  לידה של חבלים לך בבא שודדיך בעיני מגדלייך
אותו פתר דונש אבל חניה ל' נחנת חן:פתר ל'

(„Î).éðéîé ãé ìò íúåç:זרועי בשר בתוך וחתום חקוק
.êð÷úàלטבחה כצאן התיקם לשון יב)אנתקך עד (לעיל 

אותם ח )התיקנו אגדה (יהושע ומדרש בו יתירה והנו"ן
הקב"ה  ונשאל בבבל תשובה שעשה נתקן שנתק במקום

ערירי הזה האיש את כתבו שנשבע לו (כאן)על ונולד
אקחך  ההוא ביום הנביא פי על לו ונאמר בבבל זרובבל

כחותם ושמתיך עבדי שאלתיאל בן סוףזרובבל (לקמן

ימיני מ"ג) יד על חותם יהיה אם לאביו שאמר כלפי
השלכה:éúìèäå.(ÂÎ)אנתקנו: לשון

cec zcevn
(ÁÈ).ÂÏ Â„ÙÒÈ ‡Ïלומר קרוביו  עליו יספדו לא  ימות כאשר 

לו הייתי כי  הוי לומר תספדנה  לא  וקרובותיו היה אחי כי הוי
‡„ÔÂ.לאחות : ÈÂ‰היה אדון כי  הוי לומר  יספדו לא עבדיו

במותו: ממנו שאבדה  מלכותו על  ר"ל  והדרו  הודו  על  הוי לנו
(ËÈ).¯·˜È ¯ÂÓÁ ˙¯Â·˜החמור יקבר  שלא שכמו ר"ל

כי יהויקים ענין יהיה  כן  שם , יעזבוהו אבל בדרך כשימות
אל  שיש כמו קבורה  לו  ויהיה בדרך  וימות בגולה יוליכוהו

לו: יהיה לא כן לחמור שאין  כמו ר"ל  ÍÏ˘‰Â.החמור ·ÂÁÒ
ולא להם  מחוץ ירושלים  לשערי להלן ומושלך  מגורר  יהיה

כלל : ‰ÔÂ·Ï.(Î)יקבר  ÈÏÚלמען וצעקי הלבנון הר על  עלי
למרחוק : הקול  נשמע אתÔ˘··Â.יהיה הרימי בשן הר על 

צד : ובכל  עבר בכל  וצעקי ÍÈ·‰‡Ó.קולך  ÏÎשהיו העכו"ם
נ"נ ידי  על נשברו המה גם ומצרים אשור והם  לעזרה  לך

עוזרים: תמצא לא  יושבת·˘ÍÈ˙ÂÏ.(Î‡)ומעתה היית  עוד 
אשמע : לא אמרת  ואתה  אלי  לשוב אליך  דברתי „¯ÍÎ.בשלווה  ‰Ê:בקולי שמעת לא  מעולם כי לעם  לי בחרתיך מאז דרכך  כן

(·Î).ÍÈÚÂ¯ ÏÎ: ישברם הוא כי יאמר נ"נ ועל הרוח אותם  ישבר  אותך ומנהיגים  רועים  שהיו ומצרים הםÍÈ·‰‡ÓÂ.אשור 
במ "ש: הדבר וכפל  ומצרים  ‡Ê.אשור  ÈÎ:עליהם ובטחת ה' את עזבת אשר  רעתך  מכל  תבושי בשבי המה ילכו כאשר

(‚Î).ÔÂ·Ï· ˙·˘ÂÈ:לבנון ארזי עצי בבתי יושבת ד"ל  בארזים מקוננת ופירש וחזר בלבנון היושבת ישראל Á˙.אתה  ‰Ó
האויב: בעיני חן תמצא  זה בעבור  וכי ר "ל  כיולדה  וחיל מכאובים  לך  בבוא  בזה תמצא אשר החן כמוÌ˙ÂÁ.(Î„)מהו טבעת 

אדם : בבן הנהוג בדרך  במשל  ואחז ממנה  מזיזה ואין הימין יד  על  תמיד  הנתון אגרות  בו  ‡˙˜Í.שחותמין  Ì˘Óאסיר עכ "ז
אעזבך : מ "מ  דוד מזרע שאתה אף ור "ל  בטבעת  הנופל  לשון אמר  בו, שחותמין לטבעת שהמשילו ולפי היד  מן אותך 

(‰Î).'ÂÎÂ „È· ÍÈ˙˙Â:ולהפחידו הענין להגדיל  במ "ש רבות  פעמים  הדבר ‡Í˙Â.(ÂÎ)כפל  È˙ÏË‰Â: אותך ‡˘¯אשליך 
.Í˙„ÏÈ:הרעה בדרך ללכת אותך  גידלה  אשר

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÈÂ‰:יללה לשון  ענין ויופי:‰„‰.הוא הדר ענין
(ËÈ).·ÂÁÒהכלבים ואת וכן הקרקע על  ומשיכה  גרירה ענין

טו)לסחוב ורחוק :Ï‰Ó‡‰.:(לעיל מל 'ÌÈ¯·ÚÓ.(Î)להלן
וצד : שלוה:·˘ÍÈ˙ÂÏ.(Î‡)עבר ענין˙¯Ú‰.(Î·)מלשון 

ברזל  בשבט  תרועם כמו ב)שבירה  מל 'ÓÏÎÂ˙.:(תהלים
וחרפה: להÂ˜Ó˙.(Î‚)כלימה קן  ודרור  כמו מדור ענין 

פד) שאלה:(תהלים בלשון חן:Á˙.ואמר  ÌÈÏ·Á.מל'
והואÂ‰ÈÎ.(Î„)חלחלה:ÏÈÁ.מכאובים: יכניה הוא 

וכןÌ˙ÂÁ.יהויכין: האגרות  בה שחותמים הטבעת נקראת כן
ופתילך לח)חותמך  והסרה:‡˙˜Í.:(בראשית העתקה  ענין

(‰Î).¯Â‚È מואב ויגר  כמו פחד  כב)ענין :(במדבר
(ÂÎ).È˙ÏË‰Â הכלים את ויטילו כמו השלכה א)ענין :(יונה

.Í˙„ÏÈיוסף ברכי על  יולדו וכן ואימון גידול נ)ענין :(בראשית

ixyz 'e w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

― יׂשראל ּבארץ ׁשּנסמ ּדין ּבית לארץ ּבחּוצה יהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולא
אפן, ּבׁשּום ּכלל לנּו מֹועיל זה חׁשּבֹוננּו היה לא אז ְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹהרי
ולקּבֹוע ׁשנים ּולעּבר לארץ ּבחּוצה לחּׁשב לנּו ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלפי
"ּכי ׁשּבארנּו ּכמֹו הּנזּכרים, הּתנאים ּבאֹותם אּלא ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָָחדׁשים

מירּוׁשלם" ּודברֿה' תֹורה ּתצא b)מּצּיֹון ,a diryi)ואם . ְְִִִִִֵֵַָָָ
ׁשּבענין הּתלמּוד ּבדברי ׁשלמה ּדעה לֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיתּבֹונן
ספק. ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור ּכלֿמהּֿׁשאמרנּו לֹו יתּבאר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָזה,
הּסדר יסֹודֹות על הּמֹורֹות הּתֹורה, ּבלׁשֹון רמזים יׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָוהּנה
ׁשנים, ועּבּור חדׁשים ראׁשי ּבידיעת עליו סֹומכים ְְֳִִִִִִֵֶַָָָָָָׁשאנּו
מּימים למֹועדּה הּזאת אתֿהחּקה "וׁשמרּת אמרּו: ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻמאּלה

i)ימימה" ,bi zeny)אמרּו .(i`gei oa oerny iaxc `zlikn): ְִָָָ
הּסמּו ּבּפרק אּלא אתֿהּׁשנה מעּברין ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ"מלּמד

gqt)לּמֹועד" crenl jenqd Ð xc` ycega)ואמרּו(my): ְְֵַָ
מקּדׁשין ואין ּבּיֹום אּלא אתֿהחדׁש מעּברין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ"מּנין
ימימה". מּימים לֹומר: ּתלמּוד ּבּיֹום? אּלא ְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹאתֿהחדׁש

הּׁשנה" "לחדׁשי יתעּלה: a)ואמר ,ai my)אמרּו ,dlibn) ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
(.d"ימים מחּׁשב אּתה ואי לׁשנה, מחּׁשב אּתה "חדׁשים :ְְְְֳִִִֵֵַַַַָָָָָָ

ׁשלם. חדׁש אּלא ּתהא לא ּבּה ׁשההֹוספה מׁשמע ―ְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ימים" "חדׁש k`)ואמר: ,`i xacna)ימים" אמרּו: ― ְְִִֶַָָָָֹ

ואמרּו: ׁשעֹות". מחּׁשב אּתה ואין לחדׁש מחּׁשב ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָֹאּתה
האביב" אתֿחדׁש `)"ׁשמֹור ,fh mixac)מׁשמע ― ְִֶֶַַָָָֹ

הּׁשנה, ּתקּופֹות ּבהן ׁשּנׁשמֹור חֹובה ׁשּלנּו ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבׁשנים
חּמה ׁשנֹות יהיּו ּולפיכqqean miycgd aeyigy zexnl) ְְְִִַָָ

(gxid jldn lrּבׁשלמּות זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
מּסנהדרין א' הּׁשנה(i`.)ּבפרק ראׁש וגם(a.)ּובמּסכת ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

.(bq.)ּבברכֹות ְִָ

ה'תש"פ  תשרי ו' ש"ק יום

קנג. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הקנ"ג ְִַַָהּמצוה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק שנתקבל ז"ע, בו כותב ע"ד צערו כשנזכר, איפוא הי' בשעת כתיבת 

המכתב לפני שלש שנים, ואיפוא נמצא עכשיו.

ויעיין בהמבואר בדא"ח במשנה יפה שעה אחת בתשובה ומעש"ט, ומהם בהמשך וככה הגדול, 

הם  עוה"ב  וחיי  להשי"ת,  נח"ר  הגורמים  הענינים  הם  אלו  ומעש"ט,  שתשובה  התיכונה,  ונקודה 

הגורמים נח"ר להאדם, שמזה מובן, גודל הריחוק וגודל דיפה זה, 

ומענין זה ה"ז ג"כ בהנוגע למצבו לפני שלש שנים שאז הי' העיקר נח"ר לאדם, ומצבו עתה שבו 

הוא העיקר נח"ר להשי"ת ע"י פעולותיו בהפצת המעינות חוצה, וק"ל וגם פשוט, והאומנם על שינוי זה 

שהוא יפה יותר, יש לומר שח"ו מצטערים.

ולא רחוקה היא, אלא  נפלאת היא  וכו', הנה בימינו אלה לא  ובמ"ש אודות ריחוק המקום 

שהאלקים עשה הכל יפה בעתו.

במ"ש אודות שידוכים, ידוע פסק רז"ל בנות ישראל יפות הן, ופשוט שגם... בכלל זה, ובפרט 

בשנים הכי אחרונות ששינוי גדול לטוב בעניני יהדות ניכר גם לעיני בשר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולחתימה וגמח"ט.
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:jð÷zà íMî ék éðéîéäëézúðeøvàøãëeáð ãéáe íäéðtî øBâé äzà-øLà ãéáe ELôð éL÷áî ãéa E §¦¦®¦¬¦−̈¤§¤«§¨§©¦À§©Æ§©§¥´©§¤½§©²£¤©¨¬¨−¦§¥¤®§©²§©§¤©¬
:íécNkä ãéáe ìáa-Cìîåëízãlé-àì øLà úøçà õøàä ìò Eúãìé øLà Enà-úàå Eúà ézìèäå ¤«¤¨¤−§©¬©©§¦«§¥«©§¦´Ÿ§À§¤¦§Æ£¤´§¨©½§©µ¨¨´¤©¤½¤£¤¬«Ÿª©§¤−

:eúeîz íLå íL̈®§−̈¨«
i"yx

(ÁÈ).äãä éåäå:תפארתו על é÷òöå.(Î)הוי ïåðáìä éìò
וצווחי: מקדשא לבית ÷êìå.סקי éðú ïùááå הבשן על

האיך  לפרש יודע ואיני ביתא טור ובתרעי וי"ת שיחרב
בשביל  לא אם הבית הר בשערי בשן לשון נופל
לשון  או מקום שם והוא הבשן מאלוני שעושין הדלתות
ריוח  מגרש הבית הר היקף כן רחבה בקעה מקום בשן

íéøáòî.לבה"מ: é÷òöå לשון והם מגיזתא על וצווחי
בשלוה:êéúåìùá.(Î‡)מקום: ìë(Î·)כשהיית
.êéòåø:מלכיך çåø.כל äòøú:תרוצצם קדים רוח
(‚Î).'éæøàá úððå÷î'ארזי בתי במגדלות קנך ששמת

מדות: בתי úðçð.לבנות äî גובה בשביל חן מצאת מה

ומנחם  לידה של חבלים לך בבא שודדיך בעיני מגדלייך
אותו פתר דונש אבל חניה ל' נחנת חן:פתר ל'

(„Î).éðéîé ãé ìò íúåç:זרועי בשר בתוך וחתום חקוק
.êð÷úàלטבחה כצאן התיקם לשון יב)אנתקך עד (לעיל 

אותם ח )התיקנו אגדה (יהושע ומדרש בו יתירה והנו"ן
הקב"ה  ונשאל בבבל תשובה שעשה נתקן שנתק במקום

ערירי הזה האיש את כתבו שנשבע לו (כאן)על ונולד
אקחך  ההוא ביום הנביא פי על לו ונאמר בבבל זרובבל

כחותם ושמתיך עבדי שאלתיאל בן סוףזרובבל (לקמן

ימיני מ"ג) יד על חותם יהיה אם לאביו שאמר כלפי
השלכה:éúìèäå.(ÂÎ)אנתקנו: לשון

cec zcevn
(ÁÈ).ÂÏ Â„ÙÒÈ ‡Ïלומר קרוביו  עליו יספדו לא  ימות כאשר 

לו הייתי כי  הוי לומר תספדנה  לא  וקרובותיו היה אחי כי הוי
‡„ÔÂ.לאחות : ÈÂ‰היה אדון כי  הוי לומר  יספדו לא עבדיו

במותו: ממנו שאבדה  מלכותו על  ר"ל  והדרו  הודו  על  הוי לנו
(ËÈ).¯·˜È ¯ÂÓÁ ˙¯Â·˜החמור יקבר  שלא שכמו ר"ל

כי יהויקים ענין יהיה  כן  שם , יעזבוהו אבל בדרך כשימות
אל  שיש כמו קבורה  לו  ויהיה בדרך  וימות בגולה יוליכוהו

לו: יהיה לא כן לחמור שאין  כמו ר"ל  ÍÏ˘‰Â.החמור ·ÂÁÒ
ולא להם  מחוץ ירושלים  לשערי להלן ומושלך  מגורר  יהיה

כלל : ‰ÔÂ·Ï.(Î)יקבר  ÈÏÚלמען וצעקי הלבנון הר על  עלי
למרחוק : הקול  נשמע אתÔ˘··Â.יהיה הרימי בשן הר על 

צד : ובכל  עבר בכל  וצעקי ÍÈ·‰‡Ó.קולך  ÏÎשהיו העכו"ם
נ"נ ידי  על נשברו המה גם ומצרים אשור והם  לעזרה  לך

עוזרים: תמצא לא  יושבת·˘ÍÈ˙ÂÏ.(Î‡)ומעתה היית  עוד 
אשמע : לא אמרת  ואתה  אלי  לשוב אליך  דברתי „¯ÍÎ.בשלווה  ‰Ê:בקולי שמעת לא  מעולם כי לעם  לי בחרתיך מאז דרכך  כן

(·Î).ÍÈÚÂ¯ ÏÎ: ישברם הוא כי יאמר נ"נ ועל הרוח אותם  ישבר  אותך ומנהיגים  רועים  שהיו ומצרים הםÍÈ·‰‡ÓÂ.אשור 
במ "ש: הדבר וכפל  ומצרים  ‡Ê.אשור  ÈÎ:עליהם ובטחת ה' את עזבת אשר  רעתך  מכל  תבושי בשבי המה ילכו כאשר

(‚Î).ÔÂ·Ï· ˙·˘ÂÈ:לבנון ארזי עצי בבתי יושבת ד"ל  בארזים מקוננת ופירש וחזר בלבנון היושבת ישראל Á˙.אתה  ‰Ó
האויב: בעיני חן תמצא  זה בעבור  וכי ר "ל  כיולדה  וחיל מכאובים  לך  בבוא  בזה תמצא אשר החן כמוÌ˙ÂÁ.(Î„)מהו טבעת 

אדם : בבן הנהוג בדרך  במשל  ואחז ממנה  מזיזה ואין הימין יד  על  תמיד  הנתון אגרות  בו  ‡˙˜Í.שחותמין  Ì˘Óאסיר עכ "ז
אעזבך : מ "מ  דוד מזרע שאתה אף ור "ל  בטבעת  הנופל  לשון אמר  בו, שחותמין לטבעת שהמשילו ולפי היד  מן אותך 

(‰Î).'ÂÎÂ „È· ÍÈ˙˙Â:ולהפחידו הענין להגדיל  במ "ש רבות  פעמים  הדבר ‡Í˙Â.(ÂÎ)כפל  È˙ÏË‰Â: אותך ‡˘¯אשליך 
.Í˙„ÏÈ:הרעה בדרך ללכת אותך  גידלה  אשר

oeiv zcevn
(ÁÈ).ÈÂ‰:יללה לשון  ענין ויופי:‰„‰.הוא הדר ענין
(ËÈ).·ÂÁÒהכלבים ואת וכן הקרקע על  ומשיכה  גרירה ענין

טו)לסחוב ורחוק :Ï‰Ó‡‰.:(לעיל מל 'ÌÈ¯·ÚÓ.(Î)להלן
וצד : שלוה:·˘ÍÈ˙ÂÏ.(Î‡)עבר ענין˙¯Ú‰.(Î·)מלשון 

ברזל  בשבט  תרועם כמו ב)שבירה  מל 'ÓÏÎÂ˙.:(תהלים
וחרפה: להÂ˜Ó˙.(Î‚)כלימה קן  ודרור  כמו מדור ענין 

פד) שאלה:(תהלים בלשון חן:Á˙.ואמר  ÌÈÏ·Á.מל'
והואÂ‰ÈÎ.(Î„)חלחלה:ÏÈÁ.מכאובים: יכניה הוא 

וכןÌ˙ÂÁ.יהויכין: האגרות  בה שחותמים הטבעת נקראת כן
ופתילך לח)חותמך  והסרה:‡˙˜Í.:(בראשית העתקה  ענין

(‰Î).¯Â‚È מואב ויגר  כמו פחד  כב)ענין :(במדבר
(ÂÎ).È˙ÏË‰Â הכלים את ויטילו כמו השלכה א)ענין :(יונה

.Í˙„ÏÈיוסף ברכי על  יולדו וכן ואימון גידול נ)ענין :(בראשית
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·Èíéãéîìza úBcî òaøà:ì øäîãaàì øäîe òBîL–Bãñôäa BøëN àöé;ì äL÷ãaàì äL÷å òBîL– ©§©¦©©§¦¦©¥¦§©©¥§©¥¨¨§¨§¤§¥¨¤¦§©§¨¤§©¥
BøëNa Bãñôä àöé;ì øäîãaàì äL÷å òBîL–íëç;ì äL÷ãaàì øäîe òBîL–òø ÷ìç äæ. ¨¨¤§¥¦§¨©¥¦§©§¨¤§©¥¨¨¨¤¦§©©¥§©¥¤¥¤©

‚Èä÷ãö éðúBða úBcî òaøà:íéøçà eðzé àGå ïziL äöBøä–íéøçà ìLa äòø Bðéò;àeäå íéøçà eðzé ©§©¦§§¥§¨¨¨¤¤¦¥§¦§£¥¦¥¨¨§¤£¥¦¦§£¥¦§
ïzé àG–BlLa äòø Bðéò;íéøçà eðzéå ïzé–ãéñç;íéøçà eðzé àGå ïzé àG–òLø. ¦¥¥¨¨§¤¦¥§¦§£¥¦¨¦¦¥§¦§£¥¦¨¨
„ÈLøãnä úéáì éëìBäa úBcî òaøà:äNBò Bðéàå CìBä–Bãéa äëéìä øëN;CìBä Bðéàå äNBò–øëN ©§©¦§§¥§¥©¦§¨¥§¥¤§©£¦¨§¨¤§¥¥§©

Bãéa äNòî;äNBòå CìBä–ãéñç;äNBò àGå CìBä àG–òLø. ©£¤§¨¥§¤¨¦¥§¤¨¨

aiaiaiai.ecqtda exky `vi ca`l xdne renyl xdnåäù äîá ùé äàðä äî ãîåìù äî çëåùù øçàîã:åøëùî ìåãâ åãñôä àöîð ,òåîùì øäî àdyw
.exkya ecqtd `vi ca`l dywe renylà÷ôðå .çëåù åðéàå øëåæ àåä éùå÷ä øçà òîùù äîå ìéàåä ,úãñôðä äãîä ìò äøéúé åá ùéù äáåè äãîù

:òåîùì øäîä ìò ãáàì äù÷ä íéã÷ð ,íäî ãçàì àìà ïåæî ÷ôñì åðì ïéàå íéãéîìú éðù åðéðôì ùé íàù ,äðéî.rx wlg dfàëä éðúîì êééù äåä àì
:åúééøá ø÷éòî åá äéäù ïåøñç àìà ,íãà ìù åúøéçáá éåìúä øáã äæ ïéàù ,òùø åà ãéñç

bibibibi.dwcv ipzepa zecn rax`åðééä ,ùøãîä úéáì éëìåäá êåîñá ïëå .ïúåð åðéàù éî åäá àëéà àäã ,ùîî ä÷ãö éðúåðá àìå .ä÷ãöä úðéúðá øîåìë
:ùøãîä úéá úëéìäá.mixg` lya drx epirìòî øúåé åéáåø÷ ïåîî ìò ñçù éî ùé ,øçà ùåøéô .åøùòúé íéøçàù äöåø åðéàå úøùòî ä÷ãöäù òãåéã

:àôéñáã åìùá äòø åðéòã àéîåã íéøçà ìùá äòø åðéò åðééäå ,íðåîî úà åãáàé àìù ,åðúé åéáåø÷ù äöåø åðéà ïúåð àåäù ô"òàå ,åðåîî
cicicici.dyer epi`e jled:ïéáî àìå ãîåìå äðåù åðéàå òåîùì ùøãîä úéáì êìåä.jled epi`e dyer:åúéááù ùøãîä úéáá äðåùå ãîåì

`xephxa yexit
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íéãéîìza úBcî òaøà;התלמידים של בכשרונותיהם –.`øäî ÇÀÇÄÇÇÀÄÄÇÅ
גורסים: ±ויש xidn ,xdnnòBîLì,שלומד מה מהר ומבין שתופס – ÄÀÇ

ãaàì øäîe ששכחן שלמד , הדברים את מהר הוא מאבד  אבל – ÇÅÀÇÅ
תלמודו , את מהר המשכח Bãñôäaהוא, BøëN àöéגדול כלומר – ÈÈÀÈÀÆÀÅ

רבה  תועלת לו  אין  שוב שלומד , מה ששוכח מאחר  כי משכרו , הפסדו 
המהירה. aãaàì.בתפיסתו  äL÷å òBîLì äL÷ שבתחילה – ÈÆÄÀÇÀÈÆÀÇÅ

על ולבו  דעתו  שנותן לאחר  אבל הלימוד , דברי בהבנת הוא מתקשה
בזכרונו  הדברים כבר  נשארים אותם, שתופס עד מאד , הרבה הדברים

שוכחם, BøëNaואינו Bãñôä àöé שה מה מאבד ואינו  הואיל  צליח – ÈÈÆÀÅÄÀÈ
לעמול שצריך  לו , שיש  ההפסד כנגד מרובה שכרו  הרי ולתפוס, להבין

לימודו. את שמבין  עד  bãaàì.הרבה äL÷å òBîLì øäîשיש – ÇÅÄÀÇÀÈÆÀÇÅ
זה הרי  משובח, זכרון כוח ואף מהירה תפיסה כלומרíëçלו  – ÈÈ

חכם, להיות אותו  מכשירות אלו cøäîe.שמעלותיו  òBîLì äL÷ÈÆÄÀÇÇÅ
ãaàìהלימוד את מבין שאינו  חלש; זכרון ואף קשה תפיסה לו  שיש  – ÀÇÅ

מהר, שוכחו  הוא הרי שהבין  ולאחר בקושי , òøאלא ÷ìç äæ– ÆÅÆÇ
כדי רבות, פעמים תלמודו  על ולחזור  מאד הרבה לעמול הוא וצריך

שלמד. מהדברים קצת יזכור  ואף אותו שיבין

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

ä÷ãö éðúBða úBcî òaøà:צדקה נתינת בענין  כלומר  –.`äöBøä ÇÀÇÄÀÀÅÀÈÈÈÆ
íéøçà eðzé àGå ïziL, יתנו לא ואחרים צדקה, יתן לבדו  שהוא – ÆÄÅÀÄÀÂÅÄ
íéøçà ìLa äòø Bðéò ובשם בתהלה לבדו לזכות הוא שרוצה – ÅÈÈÀÆÂÅÄ

אחרים  יעשו  שלא לו שנוח מפרשים, ויש הצדקה; מעשה בשל  טוב
שימעטו  או בקלונם, הוא ויתכבד  רע שם עליהם שיצא כדי  צדקה,

מהצדקה ידיהם קפיצת בעוון  ישראל"((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).נכסיהם, "תפארת ובעל 
`mixgמפרש: lya drx epir שתהא צרה "שעינו  עניים, בשל  היינו  –

יתירה". הרווחה aïzé.לעניים àG àeäå íéøçà eðzéמשתדל – ÄÀÂÅÄÀÄÅ
לתת, רוצה אינו  משלו  אבל  לעניים, צדקה יתנו שאחרים אמנם הוא

lLa äòø BðéòBלו יחסר  שמא ומתיירא הוא שחושש ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););– ÅÈÈÀÆ
אבל הרווחה, לעניים שתהא חושש  "אינו  ישראל ": "תפארת ולפי 

צרה". עינו בזה ידו, על הרווחה להם bíéøçà.שתהא eðzéå ïzé– ÄÅÀÄÀÂÅÄ
נדיבה, ביד  לתת האחרים את מזרז  ועוד טובה, בעין  משלו הוא שנותן 

זה הכתוב ãéñçהרי  אומר ועליו  הדין, משורת לפנים שמתנהג – ÈÄ
ח ח ח ח ):):):): לבלבלבלב,,,, כלומר((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  – יקום" נדיבות על והוא יעץ, נדיבות "ונדיב

כמוהו. לעשות אחרים מעורר  וגם לנדב, לעצמו  יועץ cïzé.שהוא àGÄÅ

íéøçà eðzé àGå שלא לאחרים מייעץ וגם משלו לתת רוצה שאינו  – ÀÄÀÂÅÄ
זה הרי שלòLøיתנו, לחייהם דואג ואינו  הבריות על  שמתאכזר  – ÈÈ

הכתוב אמר  ועליו  ז ז ז ז ):):):):העניים, שם שם שם שם ,,,, יעץ ((((שםשםשםשם זמות הוא רעים, כליו "וכלי

הצדקה, בענין  לטכס אנשים כשמתכנסים שקר ": באמרי עניים לחבל
הטובה מחשבתם לבטל  בליעל יועץ אבות אבות אבות אבות ").").").").הוא "מדרש("("("("מגןמגןמגןמגן בספר 

ז ז ז ז """"לללל))))דוד " הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  שלשלשלשל נכדו נכדו נכדו נכדו  מאת מאת מאת מאת  אבות אבות אבות אבות  פרקיפרקיפרקיפרקי עלעלעלעל "וממאמר((((פירוש פירוש פירוש פירוש  מצינו:
חשובה  שהיא צדקה יש  דברים: לשלושה דומה שהצדקה החכמים,

כנחושת. הנחשבת ויש  ככסף, נחשבת צדקה ויש daeygdכזהב, dwcvd
adfkדל אל  משכיל כשהוא בסתר , האדם יעשנה אשר הצדקה היא –

חש ואינו  מתבייש  אינו שהמקבל באופן כבוד , בדרך מנכסיו  ומהנהו
שלמה אמר  שעליה צדקה זוהי  רוח; ידידידיד):):):):דכאון  כא כא כא כא ,,,, בסתר((((משלימשלימשלימשלי "מתן

לדבר: (סימן אף" תיבות:"adf"יכפה ראשי –fהd נותןa.(סתרdwcvde
,sqkl dnecd אותה נותן  הוא שכן  לעושיה, תפארת שאינה הצדקה היא

ויאוש  פחד מתוך סכנה בשעת או תיבות:("sqk"בחלותו , ראשי  –
kשרואהqכנהt.(תחzyegpl dnecd dwcvdeדל חנן לא כשאדם –

מרגיש כשהוא ולבסוף עין; וצרות מכילות תמיד  קפוצה וידו  מימיו,
מצווה  הוא אז חילו, לאחרים יעזוב מעט ועוד ומתקרב, הולך שהקץ

בממונו" צדקה מעשי  על  ביתו תיבות:(zyegpלאנשי ראשי  –p אום
gולהyיאמרz.(נו

משנתנו  בתחילת שאיןipzepaבארנו  לפי  צדקה, נתינת בענין  כלומר  – צדקה

מפרשים  ויש נותן. שאינו  מי  גם מונה המשנה שהרי ממש, צדקה בנותני לפרש

ליתן, רוצה שאינו  היינו יתן" "לא מונה שהמשנה ומה ממש, צדקה בנותני

הבושה מפני או  אותו, שכופים מפני  כורחו , בעל נותן  הוא `zn")אבל  zty").
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Løãnä úéáì éëìBäa úBcî òaøà לבית הליכה בענין כלומר  – ÇÀÇÄÀÀÅÀÅÇÄÀÈ
חכמים: מפי תורה לשמוע äNBò`.המדרש Bðéàå CìBäהולך – ÅÀÅÆ

חיל עושה ואינו  שלומד  או  בלימוד , שם עוסק ואינו המדרש לבית
החכמים, לדברי היטב להקשיב לבו  נותן  שאינו äëéìäבלימודו , øëNÀÇÂÄÈ

Bãéa שאף הליכה; שכר לו יש מקום מכל עושה, שאינו  פי על אף – ÀÈ
שם  הוא נמצא שכן כשלעצמה, היא מצוה המדרש לבית ההליכה

תורה. של  aCìBä.באוירה Bðéàå äNBòולומד יושב שהוא – ÆÀÅÅ
מצליח ואף המדרש ,בביתו , לבית הולך ואינו  äNòîבלימודו, øëNÀÇÇÂÆ

Bãéa.הליכה שכר הוא מפסיד אבל בתורה, הוא עוסק שהרי –.b ÀÈ
äNBòå CìBä יושב כשהוא גם בתורה עוסק שהוא פי  על אף – ÅÀÆ

המדרש, לבית הוא הולך מקום מכל המדרש, לבית זקוק ואינו  בביתו ,

izdw - zex`ean zeipyn
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ç-÷øô úìä÷fiÎfh

æèäìéláe íBia íâ ék õøàä-ìò äNòð øLà ïéðòä-úà úBàøìå äîëç úòãì éaì-úà ézúð øLàk©£¤̧¨©³¦¤¦¦Æ¨©´©¨§½̈§¦§Æ¤¨´¦§½̈£¤¬©£−̈©¨¨®¤¦´©³©Æ©©½§¨
:äàø epðéà åéðéòa äðLæéäNònä-úà àBöîì íãàä ìëeé àì ék íéýìàä äNòî-ìk-úà éúéàøå ¥¾̈§¥−̈¥¤¬Ÿ¤«§¨¦¦»¤¨©£¥´¨¡Ÿ¦¼¦Á¸Ÿ©¹¨¨À̈¦§Æ¤©«©£¤Æ

àì úòãì íëçä øîàé-íà íâå àöîé àìå Lwáì íãàä ìîòé øLà ìLa LîMä-úçz äNòð øLà£¤´©£¨´©«©©¤½¤§Â¤£¤̧©£¯Ÿ¨¨¨²§©¥−§´Ÿ¦§¨®§©̧¦Ÿ©³¤«¨¨Æ¨©½©¬Ÿ
:àöîì ìëeé©−¦§«Ÿ

è-÷øô úìä÷`

àíéýìàä ãéa íäéãáòå íéîëçäå íé÷écvä øLà äæ-ìk-úà øeáìå éaì-ìà ézúð äæ-ìk-úà ék¦´¤¨¤º¨©³¦¤¦¦Æ§¨´¤¨¤½£¤̧©©¦¦¯§©£¨¦²©£¨¥¤−§©´¨¡Ÿ¦®
:íäéðôì ìkä íãàä òãBé ïéà äàðN-íâ äáäà-íb©«©£¨´©¦§À̈¥³¥Æ©Æ¨«¨½̈©−Ÿ¦§¥¤«

i"yx
(ÊË).éáì úà éúúð øùàë לשון משמש זה כאשר אין

זמן  לשון אלא יעשה כן עשה כאשר כמו דוגמא
לו) כאשר(בראשית יוסף בא כאשר מג)כמו כלו (שם

ולתור  לדעת לבי נותן כשהייתי כן זה אף וגומר לאכול
האלהים: מעשה כל וראיתי אז åððéàוגומר, åéðéòá äðù

.äàåø:והעריות הממון אחר השטוף úà(ÊÈ)הרשע
.íéäìàä äùòî ìë:לבריות íãàäשמסר ìëåé àì éë

.'åâå àåöîì של דרכו סוף על לעמוד יכולין הבריות אין
השמש  תחת שנעשה המעשה כל שכר מה הקב"ה

יורדים: וצדיקים מצליחים רשעים øùàשרואין ìùá
.ù÷áì íãàä ìåîòé עמלים הרבה ראיתי אשר בשביל

יכולין: ואינן המדה סוף את ולמצוא íàלבקש íâå
.íëçä øîàé לא מרע"ה שהרי יוכל לא יודע שהוא

באומרועמד הדבר לג)על את (שמות נא הודיעני
דרכיך:

(‡).øåáìå:ולברר.äæ ìë úà אשר והבחנתי, ביררתי
עוזרם  הוא האלהים, ביד ועבדיהם והחכמים הצדיקים

באחריתם: להטיבם כדי שופטם הם íäéãáòå.והוא
אורחותם: הולכי משמשיהם íâתלמידיהם äáäà íâ

.äàðù לב לתת מכירין ואין הבריות שאר יודעין אין
שנואים: הם ובמה למקום יאהבו íäéðôì.במה ìëä
והחכמים: הצדיקים לפני

cec zcevn
(ÊË).¯˘‡Î,השמחה את שבחתי מתי לומר למעלה מוסב 

ולראות בה ולהתבונן חכמה לדעת לבי  את שמתי כאשר ואמר
האדם: הנהגת מהם השכיל למען הנעשה , דבר ‚Ì.במוחש ÈÎ

מעיני שנתי נדדה  כי עד  מחשבות, הרבה לבי חשבה כך כל
ובלילה: ¯Â‡‰.ביום ÂÈ‡ ÂÈÈÚ·לומר רוצה הלב , על מוסב 

מליצה : ענין והוא שאלה בדרך  ואמר ולבי. È˙È‡¯Â.(ÊÈ)עיני
בזה הנעשה המעשה  אמיתת ולדעת למצוא  האדם  יוכל לא אשר והשכלתי האלהים, מעשה  כל את והתבוננתי הסתכלתי אז

למצוא :·˘Ï.העולם : יוכל  לא ולדעת לבקש  האדם יעמול  אם אשר  יוכל Ì‚Â.בעבור  לא  לדעת, יחשוב לבב  חכם אם ואפילו 
הואיל  השמחה, את שבחתי  אז זה  את וראיתי  חכמה לדעת  לבי  שמתי כאשר  לומר למעלה ומוסב  חכמתו. רוב  עם  למצוא

תוחלתו: ישיג ולא האדם יעמול זולתו ובענין
(‡).‰Ê ÏÎ ˙‡ ÈÎיעשו אשר ומעשיהם עצמם  והחכמים הצדיקים  אשר  זה כל את ממנו ולברר לבי, אל שמתי למעלה האמור 

במעשיהם : ולא  בעצמם לא שולטים  אינם והם  האלהים , ביד  המה ‡‰·‰.הכל  Ì‚השנאה גם מי, את  שאוהבים  האהבה  אפילו
הסיבה: מהו יודע האדם אין  מי , את Ì‰ÈÙÏ.ששונאים ÏÎ‰:בואם לפני השמים  מן נגזר אלה כל 

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ï˘·א (יונה הגדול  הסער בשלי וכן  בעבור  כמו ענינו

יב):
(‡).¯Â·ÏÂ:ולברר.Ì‰È„·ÚÂיכיר לכן  כמו מעשיהם.

כה): לד  (איוב  מעבדיהם

רק בדרך התורה והמצוות יכולים אנו למלא את תפקידנו העיקרי והמהותי שהוא לפי ציוויו של בורא העולם כולו – להיות "ממלכת 
כוהנים וגוי קדוש" ועל־ידי־זה גם "סגולה" לאנושות כולה.

ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



קעט ci dpyn iying wxt zea` zkqn

·Èíéãéîìza úBcî òaøà:ì øäîãaàì øäîe òBîL–Bãñôäa BøëN àöé;ì äL÷ãaàì äL÷å òBîL– ©§©¦©©§¦¦©¥¦§©©¥§©¥¨¨§¨§¤§¥¨¤¦§©§¨¤§©¥
BøëNa Bãñôä àöé;ì øäîãaàì äL÷å òBîL–íëç;ì äL÷ãaàì øäîe òBîL–òø ÷ìç äæ. ¨¨¤§¥¦§¨©¥¦§©§¨¤§©¥¨¨¨¤¦§©©¥§©¥¤¥¤©

‚Èä÷ãö éðúBða úBcî òaøà:íéøçà eðzé àGå ïziL äöBøä–íéøçà ìLa äòø Bðéò;àeäå íéøçà eðzé ©§©¦§§¥§¨¨¨¤¤¦¥§¦§£¥¦¥¨¨§¤£¥¦¦§£¥¦§
ïzé àG–BlLa äòø Bðéò;íéøçà eðzéå ïzé–ãéñç;íéøçà eðzé àGå ïzé àG–òLø. ¦¥¥¨¨§¤¦¥§¦§£¥¦¨¦¦¥§¦§£¥¦¨¨
„ÈLøãnä úéáì éëìBäa úBcî òaøà:äNBò Bðéàå CìBä–Bãéa äëéìä øëN;CìBä Bðéàå äNBò–øëN ©§©¦§§¥§¥©¦§¨¥§¥¤§©£¦¨§¨¤§¥¥§©

Bãéa äNòî;äNBòå CìBä–ãéñç;äNBò àGå CìBä àG–òLø. ©£¤§¨¥§¤¨¦¥§¤¨¨

aiaiaiai.ecqtda exky `vi ca`l xdne renyl xdnåäù äîá ùé äàðä äî ãîåìù äî çëåùù øçàîã:åøëùî ìåãâ åãñôä àöîð ,òåîùì øäî àdyw
.exkya ecqtd `vi ca`l dywe renylà÷ôðå .çëåù åðéàå øëåæ àåä éùå÷ä øçà òîùù äîå ìéàåä ,úãñôðä äãîä ìò äøéúé åá ùéù äáåè äãîù

:òåîùì øäîä ìò ãáàì äù÷ä íéã÷ð ,íäî ãçàì àìà ïåæî ÷ôñì åðì ïéàå íéãéîìú éðù åðéðôì ùé íàù ,äðéî.rx wlg dfàëä éðúîì êééù äåä àì
:åúééøá ø÷éòî åá äéäù ïåøñç àìà ,íãà ìù åúøéçáá éåìúä øáã äæ ïéàù ,òùø åà ãéñç

bibibibi.dwcv ipzepa zecn rax`åðééä ,ùøãîä úéáì éëìåäá êåîñá ïëå .ïúåð åðéàù éî åäá àëéà àäã ,ùîî ä÷ãö éðúåðá àìå .ä÷ãöä úðéúðá øîåìë
:ùøãîä úéá úëéìäá.mixg` lya drx epirìòî øúåé åéáåø÷ ïåîî ìò ñçù éî ùé ,øçà ùåøéô .åøùòúé íéøçàù äöåø åðéàå úøùòî ä÷ãöäù òãåéã

:àôéñáã åìùá äòø åðéòã àéîåã íéøçà ìùá äòø åðéò åðééäå ,íðåîî úà åãáàé àìù ,åðúé åéáåø÷ù äöåø åðéà ïúåð àåäù ô"òàå ,åðåîî
cicicici.dyer epi`e jled:ïéáî àìå ãîåìå äðåù åðéàå òåîùì ùøãîä úéáì êìåä.jled epi`e dyer:åúéááù ùøãîä úéáá äðåùå ãîåì

`xephxa yexit
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íéãéîìza úBcî òaøà;התלמידים של בכשרונותיהם –.`øäî ÇÀÇÄÇÇÀÄÄÇÅ
גורסים: ±ויש xidn ,xdnnòBîLì,שלומד מה מהר ומבין שתופס – ÄÀÇ

ãaàì øäîe ששכחן שלמד , הדברים את מהר הוא מאבד  אבל – ÇÅÀÇÅ
תלמודו , את מהר המשכח Bãñôäaהוא, BøëN àöéגדול כלומר – ÈÈÀÈÀÆÀÅ

רבה  תועלת לו  אין  שוב שלומד , מה ששוכח מאחר  כי משכרו , הפסדו 
המהירה. aãaàì.בתפיסתו  äL÷å òBîLì äL÷ שבתחילה – ÈÆÄÀÇÀÈÆÀÇÅ

על ולבו  דעתו  שנותן לאחר  אבל הלימוד , דברי בהבנת הוא מתקשה
בזכרונו  הדברים כבר  נשארים אותם, שתופס עד מאד , הרבה הדברים

שוכחם, BøëNaואינו Bãñôä àöé שה מה מאבד ואינו  הואיל  צליח – ÈÈÆÀÅÄÀÈ
לעמול שצריך  לו , שיש  ההפסד כנגד מרובה שכרו  הרי ולתפוס, להבין

לימודו. את שמבין  עד  bãaàì.הרבה äL÷å òBîLì øäîשיש – ÇÅÄÀÇÀÈÆÀÇÅ
זה הרי  משובח, זכרון כוח ואף מהירה תפיסה כלומרíëçלו  – ÈÈ

חכם, להיות אותו  מכשירות אלו cøäîe.שמעלותיו  òBîLì äL÷ÈÆÄÀÇÇÅ
ãaàìהלימוד את מבין שאינו  חלש; זכרון ואף קשה תפיסה לו  שיש  – ÀÇÅ

מהר, שוכחו  הוא הרי שהבין  ולאחר בקושי , òøאלא ÷ìç äæ– ÆÅÆÇ
כדי רבות, פעמים תלמודו  על ולחזור  מאד הרבה לעמול הוא וצריך

שלמד. מהדברים קצת יזכור  ואף אותו שיבין

ג י ה נ ש מ ר ו א ב

ä÷ãö éðúBða úBcî òaøà:צדקה נתינת בענין  כלומר  –.`äöBøä ÇÀÇÄÀÀÅÀÈÈÈÆ
íéøçà eðzé àGå ïziL, יתנו לא ואחרים צדקה, יתן לבדו  שהוא – ÆÄÅÀÄÀÂÅÄ
íéøçà ìLa äòø Bðéò ובשם בתהלה לבדו לזכות הוא שרוצה – ÅÈÈÀÆÂÅÄ

אחרים  יעשו  שלא לו שנוח מפרשים, ויש הצדקה; מעשה בשל  טוב
שימעטו  או בקלונם, הוא ויתכבד  רע שם עליהם שיצא כדי  צדקה,

מהצדקה ידיהם קפיצת בעוון  ישראל"((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).נכסיהם, "תפארת ובעל 
`mixgמפרש: lya drx epir שתהא צרה "שעינו  עניים, בשל  היינו  –

יתירה". הרווחה aïzé.לעניים àG àeäå íéøçà eðzéמשתדל – ÄÀÂÅÄÀÄÅ
לתת, רוצה אינו  משלו  אבל  לעניים, צדקה יתנו שאחרים אמנם הוא

lLa äòø BðéòBלו יחסר  שמא ומתיירא הוא שחושש ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););– ÅÈÈÀÆ
אבל הרווחה, לעניים שתהא חושש  "אינו  ישראל ": "תפארת ולפי 

צרה". עינו בזה ידו, על הרווחה להם bíéøçà.שתהא eðzéå ïzé– ÄÅÀÄÀÂÅÄ
נדיבה, ביד  לתת האחרים את מזרז  ועוד טובה, בעין  משלו הוא שנותן 

זה הכתוב ãéñçהרי  אומר ועליו  הדין, משורת לפנים שמתנהג – ÈÄ
ח ח ח ח ):):):): לבלבלבלב,,,, כלומר((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה  – יקום" נדיבות על והוא יעץ, נדיבות "ונדיב

כמוהו. לעשות אחרים מעורר  וגם לנדב, לעצמו  יועץ cïzé.שהוא àGÄÅ

íéøçà eðzé àGå שלא לאחרים מייעץ וגם משלו לתת רוצה שאינו  – ÀÄÀÂÅÄ
זה הרי שלòLøיתנו, לחייהם דואג ואינו  הבריות על  שמתאכזר  – ÈÈ

הכתוב אמר  ועליו  ז ז ז ז ):):):):העניים, שם שם שם שם ,,,, יעץ ((((שםשםשםשם זמות הוא רעים, כליו "וכלי

הצדקה, בענין  לטכס אנשים כשמתכנסים שקר ": באמרי עניים לחבל
הטובה מחשבתם לבטל  בליעל יועץ אבות אבות אבות אבות ").").").").הוא "מדרש("("("("מגןמגןמגןמגן בספר 

ז ז ז ז """"לללל))))דוד " הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  שלשלשלשל נכדו נכדו נכדו נכדו  מאת מאת מאת מאת  אבות אבות אבות אבות  פרקיפרקיפרקיפרקי עלעלעלעל "וממאמר((((פירוש פירוש פירוש פירוש  מצינו:
חשובה  שהיא צדקה יש  דברים: לשלושה דומה שהצדקה החכמים,

כנחושת. הנחשבת ויש  ככסף, נחשבת צדקה ויש daeygdכזהב, dwcvd
adfkדל אל  משכיל כשהוא בסתר , האדם יעשנה אשר הצדקה היא –

חש ואינו  מתבייש  אינו שהמקבל באופן כבוד , בדרך מנכסיו  ומהנהו
שלמה אמר  שעליה צדקה זוהי  רוח; ידידידיד):):):):דכאון  כא כא כא כא ,,,, בסתר((((משלימשלימשלימשלי "מתן

לדבר: (סימן אף" תיבות:"adf"יכפה ראשי –fהd נותןa.(סתרdwcvde
,sqkl dnecd אותה נותן  הוא שכן  לעושיה, תפארת שאינה הצדקה היא

ויאוש  פחד מתוך סכנה בשעת או תיבות:("sqk"בחלותו , ראשי  –
kשרואהqכנהt.(תחzyegpl dnecd dwcvdeדל חנן לא כשאדם –

מרגיש כשהוא ולבסוף עין; וצרות מכילות תמיד  קפוצה וידו  מימיו,
מצווה  הוא אז חילו, לאחרים יעזוב מעט ועוד ומתקרב, הולך שהקץ

בממונו" צדקה מעשי  על  ביתו תיבות:(zyegpלאנשי ראשי  –p אום
gולהyיאמרz.(נו

משנתנו  בתחילת שאיןipzepaבארנו  לפי  צדקה, נתינת בענין  כלומר  – צדקה

מפרשים  ויש נותן. שאינו  מי  גם מונה המשנה שהרי ממש, צדקה בנותני לפרש

ליתן, רוצה שאינו  היינו יתן" "לא מונה שהמשנה ומה ממש, צדקה בנותני

הבושה מפני או  אותו, שכופים מפני  כורחו , בעל נותן  הוא `zn")אבל  zty").

i p y m e i
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Løãnä úéáì éëìBäa úBcî òaøà לבית הליכה בענין כלומר  – ÇÀÇÄÀÀÅÀÅÇÄÀÈ
חכמים: מפי תורה לשמוע äNBò`.המדרש Bðéàå CìBäהולך – ÅÀÅÆ

חיל עושה ואינו  שלומד  או  בלימוד , שם עוסק ואינו המדרש לבית
החכמים, לדברי היטב להקשיב לבו  נותן  שאינו äëéìäבלימודו , øëNÀÇÂÄÈ

Bãéa שאף הליכה; שכר לו יש מקום מכל עושה, שאינו  פי על אף – ÀÈ
שם  הוא נמצא שכן כשלעצמה, היא מצוה המדרש לבית ההליכה

תורה. של  aCìBä.באוירה Bðéàå äNBòולומד יושב שהוא – ÆÀÅÅ
מצליח ואף המדרש ,בביתו , לבית הולך ואינו  äNòîבלימודו, øëNÀÇÇÂÆ

Bãéa.הליכה שכר הוא מפסיד אבל בתורה, הוא עוסק שהרי –.b ÀÈ
äNBòå CìBä יושב כשהוא גם בתורה עוסק שהוא פי  על אף – ÅÀÆ

המדרש, לבית הוא הולך מקום מכל המדרש, לבית זקוק ואינו  בביתו ,

izdw - zex`ean zeipyn
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ç-÷øô úìä÷fiÎfh

æèäìéláe íBia íâ ék õøàä-ìò äNòð øLà ïéðòä-úà úBàøìå äîëç úòãì éaì-úà ézúð øLàk©£¤̧¨©³¦¤¦¦Æ¨©´©¨§½̈§¦§Æ¤¨´¦§½̈£¤¬©£−̈©¨¨®¤¦´©³©Æ©©½§¨
:äàø epðéà åéðéòa äðLæéäNònä-úà àBöîì íãàä ìëeé àì ék íéýìàä äNòî-ìk-úà éúéàøå ¥¾̈§¥−̈¥¤¬Ÿ¤«§¨¦¦»¤¨©£¥´¨¡Ÿ¦¼¦Á¸Ÿ©¹¨¨À̈¦§Æ¤©«©£¤Æ

àì úòãì íëçä øîàé-íà íâå àöîé àìå Lwáì íãàä ìîòé øLà ìLa LîMä-úçz äNòð øLà£¤´©£¨´©«©©¤½¤§Â¤£¤̧©£¯Ÿ¨¨¨²§©¥−§´Ÿ¦§¨®§©̧¦Ÿ©³¤«¨¨Æ¨©½©¬Ÿ
:àöîì ìëeé©−¦§«Ÿ

è-÷øô úìä÷`

àíéýìàä ãéa íäéãáòå íéîëçäå íé÷écvä øLà äæ-ìk-úà øeáìå éaì-ìà ézúð äæ-ìk-úà ék¦´¤¨¤º¨©³¦¤¦¦Æ§¨´¤¨¤½£¤̧©©¦¦¯§©£¨¦²©£¨¥¤−§©´¨¡Ÿ¦®
:íäéðôì ìkä íãàä òãBé ïéà äàðN-íâ äáäà-íb©«©£¨´©¦§À̈¥³¥Æ©Æ¨«¨½̈©−Ÿ¦§¥¤«

i"yx
(ÊË).éáì úà éúúð øùàë לשון משמש זה כאשר אין

זמן  לשון אלא יעשה כן עשה כאשר כמו דוגמא
לו) כאשר(בראשית יוסף בא כאשר מג)כמו כלו (שם

ולתור  לדעת לבי נותן כשהייתי כן זה אף וגומר לאכול
האלהים: מעשה כל וראיתי אז åððéàוגומר, åéðéòá äðù

.äàåø:והעריות הממון אחר השטוף úà(ÊÈ)הרשע
.íéäìàä äùòî ìë:לבריות íãàäשמסר ìëåé àì éë

.'åâå àåöîì של דרכו סוף על לעמוד יכולין הבריות אין
השמש  תחת שנעשה המעשה כל שכר מה הקב"ה

יורדים: וצדיקים מצליחים רשעים øùàשרואין ìùá
.ù÷áì íãàä ìåîòé עמלים הרבה ראיתי אשר בשביל

יכולין: ואינן המדה סוף את ולמצוא íàלבקש íâå
.íëçä øîàé לא מרע"ה שהרי יוכל לא יודע שהוא

באומרועמד הדבר לג)על את (שמות נא הודיעני
דרכיך:

(‡).øåáìå:ולברר.äæ ìë úà אשר והבחנתי, ביררתי
עוזרם  הוא האלהים, ביד ועבדיהם והחכמים הצדיקים

באחריתם: להטיבם כדי שופטם הם íäéãáòå.והוא
אורחותם: הולכי משמשיהם íâתלמידיהם äáäà íâ

.äàðù לב לתת מכירין ואין הבריות שאר יודעין אין
שנואים: הם ובמה למקום יאהבו íäéðôì.במה ìëä
והחכמים: הצדיקים לפני

cec zcevn
(ÊË).¯˘‡Î,השמחה את שבחתי מתי לומר למעלה מוסב 

ולראות בה ולהתבונן חכמה לדעת לבי  את שמתי כאשר ואמר
האדם: הנהגת מהם השכיל למען הנעשה , דבר ‚Ì.במוחש ÈÎ

מעיני שנתי נדדה  כי עד  מחשבות, הרבה לבי חשבה כך כל
ובלילה: ¯Â‡‰.ביום ÂÈ‡ ÂÈÈÚ·לומר רוצה הלב , על מוסב 

מליצה : ענין והוא שאלה בדרך  ואמר ולבי. È˙È‡¯Â.(ÊÈ)עיני
בזה הנעשה המעשה  אמיתת ולדעת למצוא  האדם  יוכל לא אשר והשכלתי האלהים, מעשה  כל את והתבוננתי הסתכלתי אז

למצוא :·˘Ï.העולם : יוכל  לא ולדעת לבקש  האדם יעמול  אם אשר  יוכל Ì‚Â.בעבור  לא  לדעת, יחשוב לבב  חכם אם ואפילו 
הואיל  השמחה, את שבחתי  אז זה  את וראיתי  חכמה לדעת  לבי  שמתי כאשר  לומר למעלה ומוסב  חכמתו. רוב  עם  למצוא

תוחלתו: ישיג ולא האדם יעמול זולתו ובענין
(‡).‰Ê ÏÎ ˙‡ ÈÎיעשו אשר ומעשיהם עצמם  והחכמים הצדיקים  אשר  זה כל את ממנו ולברר לבי, אל שמתי למעלה האמור 

במעשיהם : ולא  בעצמם לא שולטים  אינם והם  האלהים , ביד  המה ‡‰·‰.הכל  Ì‚השנאה גם מי, את  שאוהבים  האהבה  אפילו
הסיבה: מהו יודע האדם אין  מי , את Ì‰ÈÙÏ.ששונאים ÏÎ‰:בואם לפני השמים  מן נגזר אלה כל 

oeiv zcevn
(ÊÈ).Ï˘·א (יונה הגדול  הסער בשלי וכן  בעבור  כמו ענינו

יב):
(‡).¯Â·ÏÂ:ולברר.Ì‰È„·ÚÂיכיר לכן  כמו מעשיהם.

כה): לד  (איוב  מעבדיהם
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ì àéäL ú÷Gçî?íéîL íLú÷Gçî BæéànLå ìlä;ì dðéàLå?íéîL íLBúãò ìëå çø÷ ú÷Gçî Bæ. ©£¤¤¦§¥¨©¦©£¤¦¥§©©§¤¥¨§¥¨©¦©£¤Ÿ©§¨£¨
ÁÈíéaøä úà äkæîä ìk–Bãé ìò àa àèç ïéà;íéaøä úà àéèçnä ìëå–úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà ¨©§©¤¤¨©¦¥¥§¨©¨§¨©©£¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£

äáeLz.íéaøä úà äkæå äëæ äLî,Ba äéeìz íéaøä úeëæ,øîàpL(àë ,âì íéøáã):åéètLîe äNò 'ä ú÷ãö" §¨Ÿ¤¨¨§¦¨¤¨©¦§¨©¦§¨¤¤¡©¦§©¨¨¦§¨¨
"ìàøNé-íò.íéaøä úà àéèçäå àèç íòáøé,Ba éeìz íéaøä àèç,øîàpL(ì ,åè à íéëìî):íòáøé úåàhç-ìò" ¦¦§¨¥¨¨§¨¨¨§¤¡¦¤¨©¦¥§¨©¦¨¤¤¡©©©Ÿ¨¨§¨

"ìàøNé-úà àéèçä øLàå àèç øLà. £¤¨¨©£¤¤¡¦¤¦§¨¥
ËÈLiL éî ìkGL Bãéaeìlä íéøác äL–eðéáà íäøáà ìL åéãéîìzî;GLeíéøçà íéøác äL–åéãéîìzî ¨¦¤¥§¨§¨§¨¦©¨¦©§¦¨¤©§¨¨¨¦§¨§¨¦£¥¦¦©§¦¨

úéìëúä ,íéîù íùì àéäù ú÷åìçîäå .äðéðòî ù÷åáîäå äúéìëú ,äôåñ ùåøéô ,éúòîù éðàå .åãáà åúãòå çøå÷ ìáà .ììä úéá éãéîìú àìå éàîù úéá
úéáë äëìäù éàîùå ììä ú÷åìçîá øøáúðù åîëå ,úîàä øøáúé çåëéåä êåúî åøîàù åîë ,íéé÷úî äæå ,úîàä âéùäì ú÷åìçî äúåàî ù÷åáîä óåñäå
åúãòå çøå÷ ú÷åìçîá åðéöîù åîë ,íéé÷úî åðéà óåñä äæå ,çåöéðä úáäàå äøøùä úù÷á àéä äá äöøðä úéìëú ,íéîù íùì äðéàù ú÷åìçîå .ììä

:êôéäì åéäå äøøùäå ãåáëä úù÷á äúéä íúðååë óåñå úéìëúù
gigigigi.eci lr `a `hg oi`:ïãò ïâá åéãéîìúå íðäéâá àåä àäé àìù éãë.daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`:íðäéâá åéãéîìúå ïãò ïâá àåä àäé àìù

.miaxd z` dkife:ìàøùé ìëì äøåú ãîéìù.l`xyi mr eihtyne dyr 'd zwcv:ïàùò àåä åìéàë ìàøùé íòù åéèôùîå`ihgd xy`e `hg xy`
.l`xyi z`:íòáøéá éåìú ìëäù äðéî òîù ,ìàøùéå íòáøé úàèç ìò øîà÷ àìãî

`xephxa yexit

אמיתותם, על  הדברים את להעמיד  כוונה מתוך íi÷úäìאלא dôBñÈÀÄÀÇÅ
הדברים  של  ולקיומם האמת בירור  לידי  להביא המחלוקת עתידה –

ידה. על ויתלבנו  íéîLשיתבררו íLì dðéàLå מחלוקת אבל  – ÀÆÅÈÀÅÈÇÄ
והתנצחות, קינטור לשם או  השררה בקשת לשם אלא שמים לשם שאינה

íi÷úäì dôBñ ïéà,המחלוקת אותה של  התכלית תושג לא – ÅÈÀÄÀÇÅ
תקויים. לא Bæומגמתה ?íéîL íLì àéäL ú÷Gçî àéä BæéàÅÄÇÂÆÆÄÀÅÈÇÄ

éànLå ìlä ú÷Gçî ונקבעה ההלכה נתבררה מחלוקתם שמתוך  – ÇÂÆÄÅÀÇÇ
íéîL?לדורות. íLì dðéàLå לשם שאינה מחלוקת היא ואיזו – ÀÆÅÈÀÅÈÇÄ
Búãòשמים? ìëå çø÷ ú÷Gçî Bæ משה על לקנטר  שבאו  – ÇÂÆÙÇÀÈÂÈ

שכתוב  כמו כוונתם, נתקיימה ולא ושררה, כבוד  בקשת מתוך  ואהרן
לבלבלבלב----לגלגלגלג):):):): טז טז טז טז ,,,, בתיהם,((((במדברבמדברבמדברבמדבר ואת אותם ותבלע פיה את הארץ "ותפתח

שאולה, חיים להם אשר וכל  הם לקורח...וירדו אשר  האדם כל  ואת
כאן  הזכיר  לא ולמה – הקהל". מתוך  ויאבדו  הארץ עליהם ותכס

כשם  ואהרן, משה את דהיינו  המחלוקת, של השני  הצד  את התנא
לפי ושמאי "? הלל מחלוקת "זו הצדדים: שני  את קודם שהזכיר 

שווים, אינם כאן  אבל  הם, שווים הצדדים שני  ושמאי  הלל  שבמחלוקת
שום  בהם היתה ולא היתה, לשמים כוונתם ואהרן  משה בחינה שהרי 

שמים לשם שמואל שמואל שמואל שמואל ).).).).שלא מדרש מדרש מדרש מדרש  בשםבשםבשםבשם טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום מבארים:("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ויש
מוריהם  על  קמים מחלוקת שבעלי קרובות, לעתים אנחנו  רואים
היא  כוונתם אם להבחין  אפשר  וכיצד ובוז, בגאוה עליהם ומדברים

יאמרו  כאשר שמים, לשם כוונתם או  מוריהם, את ולבזות לקנטר 
וקשורים  בחבורתם אחדות שיש  רואים אם ייבחנו : בזאת ברם, בפיהם?

ומתכוונים  בפיהם, אמת שדברי הוא סימן רבה, באהבה לרעהו איש הם
המאחד המחלוקת ענין שמלבד  רואים, אנו אם אבל שמיים. לשם הם

ושנאה  וקנאה ביניהם, חלוקים העניינים שאר בכל  אותם, ומקשר 
הביאם  לבם רוע ורק שמים, לשם כוונתם שאין  הוא סימן בלבותיהם,

התנא: שאמר  מה וזהו  זו . mylלמחלוקת dpi`y zwelgn `id efi`e"
"ezcr lke gxew zwelgn ef ?miny וחמישים מאתיים היו  הם כי –

עצמם  לבין  שביניהם ונמצא גדולה; לכהונה התאווה אחד  וכל איש,
המחלוקת ezcre,שררה gxew zwelgn היו ± רבנו משה שנגד אלא

עליו  לחלוק אחת בעצה יחד """"מתנת מתנת מתנת מתנת כולם פיפיפיפי עלעלעלעל אלימלך אלימלך אלימלך אלימלך """" ("("("("נועם נועם נועם נועם 

אבות אבות אבות אבות ").").").").
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של עונשו  גדול ומה הרבים, את המזכה של  שכרו רב מה ללמד, באה משנתנו
הרבים. את המחטיא

íéaøä úà äkæîä ìkבדרך ומדריכם ומוסר , תורה שמלמדם – ÈÇÀÇÆÆÈÇÄ

Bãéישרה, ìò àa àèç ïéàמלהיכשל אותו  מונעים השמים שמן – ÅÅÀÈÇÈ
עדן בגן ותלמידיו  בגיהנם הוא יהא שלא א א א א ););););בחטא, פז פז פז פז ,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

íéaøä úà àéèçnä ìëå ומתעה לעבירה, אדם בני שמסית – ÀÈÇÇÂÄÆÈÇÄ
הישרה, הדרך מן  äáeLzאותם úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà– ÅÇÀÄÄÀÈÇÂÀÈ

שלא  תשובה, לעשות בידו סיפק שיהא השמים מן לו מסייעים אין 

בגיהנם ותלמידיו  עדן בגן  הוא m"anxd:.((((שם שם שם שם ))))יהא itle ממנו שוללים
שיבוא  כדי  תשובה, מלעשות אותו  ומונעים החפשית, הבחירה את

באבות מובא וכן לו. הראוי  עונשו  נתןעליו  מ מ מ מ ):):):):דרבי  המזכה ((((פרקפרקפרקפרק "כל 
נוחלים  תלמידיו  יהיו שלא ידו, על עבירה מגלגלים אין הרבים, את

שנאמר  לשאול, יורד  והוא הבא יייי):):):):העולם טז טז טז טז ,,,, תעזוב ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  לא "כי 
נפשי תעזוב לא כלומר  שחת", לראות חסידיך  תתן לא לשאול, נפשי 

שזכו  תלמידי – חסידיך  תתן ולא שאול, אל  שאלך עבירה, לידי לבוא
בשחת שיראוני  – עדן בגן  והם ידי, טובטובטובטוב").").").").על  יום יום יום יום  וכל("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

יהיו  שלא כדי תשובה, לעשות בידו  מספיקין אין הרבים, את המחטיא
שנאמר הבא, העולם נוחל והוא לשאול יורדים כח כח כח כח ,,,,תלמידיו ((((משלימשלימשלימשלי

מייז יז יז יז ):):):): כלומר בו ", יתמכו אל ינוס בור עד נפש, בדם עשוק "אדם
ידו, על שנאבדה בנפש  eaשנתחייב eknzi l` מניחים אלא יפול , שלא

הגיהנם בבור ויפול  א א א א ).).).).אותו , פז פז פז פז ,,,, יומא יומא יומא יומא  îäëæ((((רש רש רש רש """"יייי äL שהגיע – ÙÆÈÈ
ובמעשה, בחכמה האנושית השלימות íéaøäלתכלית úà äkæå– ÀÄÈÆÈÇÄ

סגולה, לעם להיות הדרך  להם והורה ומצוות תורה ישראל את שלימד

íéaøäולכן úeëæ,המצוות את שמקיימים –Ba äéeìz כאילו – ÀÈÇÄÀÈ
המצוות, אותן  כל  עמהם קיים äNòהוא 'ä ú÷ãö" :øîàpLÆÆÁÇÄÀÇÈÈ

"ìàøNé-íò åéètLîe הוא התורה, כל וקיים שהשלים כלומר – ÄÀÈÈÄÄÀÈÅ
עמו ישראל àèç((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).וכל  íòáøéואמר זהב עגלי שעשה – ÈÈÀÈÈÈ

אשר ישראל  אלהיך הנה ירושלים מעלות לכם "רב ישראל: לבני 
מצרים" מארץ כח כח כח כח ),),),),העלוך  יביביביב,,,, אאאא íéaøä((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים úà àéèçäå– ÀÆÁÄÆÈÇÄ

זרה, עבודה ועבדו לעגלים Baהשתחוו éeìz íéaøä àèç כאילו – ÅÀÈÇÄÈ
כל את עשה ישראל ,הוא שעשו "úåàhç-ìòהחטאים :øîàpLÆÆÁÇÇÇÙ

"ìàøNé-úà àéèçä øLàå àèç øLà íòáøé כתוב לא – ÈÈÀÈÂÆÈÈÇÂÆÆÁÄÆÄÀÈÅ
חטא  אשר  ירבעם חטאות "על  אלא וישראל" ירבעם חטאות "על

בירבעם תלוי שהכל  מכאן  החטיא", (xephxa`).ואשר 

ט י ה נ ש מ ר ו א ב

GL Bãéa LiL éî ìkeìlä íéøác äL, להלן המפורטים – ÈÄÆÅÀÈÀÈÀÈÄÇÈ
eðéáàהריהו  íäøáà ìL åéãéîìzî מידותיו אחרי הנמשכים – ÄÇÀÄÈÆÇÀÈÈÈÄ

בעקבותיו ; GLeíéøçàוהולכים íéøác äL בו שיש  מי  וכל  – ÀÈÀÈÄÂÅÄ
הוא  מהקודמים, ההיפך  שהם לקמן, המפורשים אחרים דברים שלושה

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂËíéîëç éðôì éáLBéa úBcî òaøà:âBôñ,CtLîe,úøîLî,äôðå.âBôñ,Lìkä úà âôBñ àeä;CtLî, ©§©¦§§¥¦§¥£¨¦§©§¥©§¤¤§¨¨§¤¥¤©Ÿ©§¥
Bæa àéöBîe Bæa ñéðënL;úøîLî,íéøîMä úà úèìB÷å ïéiä úà äàéöBnL;äôðå,úèìB÷å çîwä úà äàéöBnL ¤©§¦¨¦¨©§¤¤¤¦¨¤©©¦§¤¤¤©§¨¦§¨¨¤¦¨¤©¤©§¤¤

úìqä úà. ¤©Ÿ¤
ÊËøáãa äéeìz àéäL äáäà ìk–øác ìèa,äáäà äìèa;øáãa äéeìz dðéàLå–íìBòì äìèa dðéà. ¨©£¨¤¦§¨§¨¨¨¥¨¨§¥¨©£¨§¤¥¨§¨§¨¨¥¨§¥¨§¨

?øáãa äéeìzä äáäà àéä Bæéàøîúå ïBðîà úáäà Bæ.?øáãa äéeìz dðéàLåïúðBäéå ãåc úáäà Bæ. ¥¦©£¨©§¨§¨¨©£©©§§¨¨§¤¥¨§¨§¨¨©£©¨¦¦¨¨
ÊÈì àéäL ú÷Gçî ìkíéîL íL–íi÷úäì dôBñ;ì dðéàLåíéîL íL–íi÷úäì dôBñ ïéà.àéä Bæéà ¨©£¤¤¦§¥¨©¦¨§¦§©¥§¤¥¨§¥¨©¦¥¨§¦§©¥¥¦

eheheheh.minkg iptl miayeiaéúìáäî ÷ãåöä øáãä úøéøáå äøùéä àøáñä ïéðòá éøééî àúùäå ,äçëùäå ïåøëæä ïéðòá éøééà íéãéîìúá úåãî òáøàá ìéòì
:÷ãåö.betqìá÷îå áçø åáìù éî ùé êë ,íéìåìö ïéá íéøåëò ïéá ,íéîä úà âôåñ àåä:ø÷ùä ïî úîàä øåøáì çë åá ïéàå ,òîåùù äî ìë.jtynéìë

ô ìò íéðúåðù:ïîù åà ïéé åúåàìîì íéöåøùë ãåðä éô ìò åà úéáç é.efa `ivene efa qipkny:åèìåô êë åòìåáëå ãîåìù äî ìë ìá÷îù éî ùé êë.zxnyn
:äìèá ìù øáã èìå÷å ,ùøãîä úéáá òîåùù äî ìë àéöåî.dtpàåäå ñâä úìåñä íò ÷ãä çî÷ä øàùðå ïçèðä çî÷ä ïî ïñøåîäå ïéáåñä íéàéöåîù øçàì

êë .úåçðîì ïéùåò åéä ïëå .áåùçä ñâä úìåñä øàùðå äðáì úéøåøôò ïéòë àåäù ÷ãä çî÷ä åúåà ìë äðîî ãøåéå ãàî ä÷ã äôðá åúåà ïéøéáòî ,áåùçä
:ìèáäå ø÷ùä ïî úîàä èìå÷å ,åéúåòåîù ïáììå øøáì çë åá ùéù éî ùé

fhfhfhfh.lha xaca dielz `idy dad` lkøáãá äéåìú äðéàù äáäà ìëå .äìèá äáäàä íâ ,äáäà äúåàì äáñ äéäù øáãä ìèáúéùë ,íéé÷úî åðéàù
:äìèá äáäàä ïéà êë ,ìèá åðéà äáäà äúåàì äáñ àåäù øáãäù íùë .íìåòì äìèá äðéà ,íéîëçäå íé÷éãöä úáäà ïåâë ,íéé÷ øáãá àìà ìèázad`

.xnze oepn`:äéôé éðôî.ozpedie cec zad`:äðùîì êì äéäà éðàå ìàøùé ìò êìîì äéäú äúà ãåãì ïúðåäé åì øîàã .íðå÷ ïåöø íéìùäì
fifififi.miiwzdl dteq miny myl `idy zwelgn lkéãéîìú àì åãáà àìù éàîùå ììä ú÷åìçîë ,ïéãáåà íðéàå íéîéé÷úî àéää ú÷åìçîä éùðàù øîåìë

`xephxa yexit

המדרש בבית ליושבים צריך  הוא כאילו ומראה עצמו ("("("("מדרש מדרש מדרש מדרש שמשפיל

זהשמואל שמואל שמואל שמואל "),"),"),"), הדין .ãéñçהרי  משורת לפנים בזה שמתנהג –.càG ÈÄ
äNBò àGå CìBä בתורה עוסק ואינו המדרש לבית הולך אינו  – ÅÀÆ

זה הרי  ב"המאירי":òLøכלל, מבואר וכן תורה. בדברי שמזלזל – ÈÈ
jled",תורה למקום וגולה שהולך –dyer epi`e לימודו שאין –

מקום מכל  בידו , jledמצליח epi`e dyer ;ecia dkild xkyכלומר –
מתעסק  אבל  תורה, בו  שמרביצים למקום לילך עצמו  מטריח שאינו 

תורה  למקום הולך היה שאם פי  על אף בידו , ועולה בביתו  בתורה
בידו . מעשה שכר  מקום מכל  ויותר, יותר  בידו  עולה dyere,היה jled

ciqg.התורה לאהבת כך  כל וטורח שעמל –ryx ,dyer `le jled `l
בלימודו". ומתרשל  התורה שמבזה –

ו ט ה נ ש מ ר ו א ב

שנינו: י "ב micinlza",במשנה zecin rax`"; הזכרון וכוח התפיסה כשרון  בענין
הדבר  וברירת הישרה הסברה "בענין  מידות ארבע התנא מונה במשנתנו  וכאן 

צודק" מהבלתי  לפני(xephxa`),הצודק "ביושבים במשנתנו: התנא נוקט ומכאן
רבותיהם. את בקביעות המשמשים מובהקים בתלמידים דהיינו  חכמים",

íéîëç éðôì éáLBéa úBcî òaøàלפני היושבים בתלמידים – ÇÀÇÄÀÀÅÄÀÅÂÈÄ
äôðåחכמים: ,úøîLî ,CtLîe ,âBôñהולך שהתנא כפי – ÀÇÀÅÇÀÆÆÀÈÈ
ìkäומפרש . úà âôBñ àeäL ,âBôñ לתוכו סופג שהספוג כשם – ÀÆÅÆÇÙ

כל שקולט תלמיד יש כך  צלולים, בין  עכורים בין  נוזלים, מיני כל

שאינה  לסברה נכונה סברה בין  להבחין לדעת מבלי ששומע, מה
Bæaנכונה; àéöBîe Bæa ñéðënL ,CtLîכלי הוא משפך  – ÇÀÅÆÇÀÄÈÄÈ

יוצא  לתוכו, שנותנים מה וכל  כלי, אל מכלי נוזלים בו  שמעבירים
מרבו , ששמע מה הכל אמנם שמקבל  תלמיד  יש כך שתחתיו, לכלי

פולטו; כך שכבולעו  מהר, אותם שוכח äàéöBnLאבל  ,úøîLîÇÀÆÆÆÄÈ
íéøîMä úà úèìB÷å ïéiä úà שמסננים מסננת זוהי  משמרת – ÆÇÇÄÀÆÆÆÇÀÈÄ

בתוכה, נשארים והשמרים יוצא הזך היין  שבמשמרת וכשם יין; בה
בטפל ; ומחזיק העיקר את שמניח תלמיד  יש äàéöBnLכך  ,äôðåÀÈÈÆÄÈ

úìqä úà úèìB÷å çîwä úà: מבואר ב"ברטנורא" –dtp"– ÆÇÆÇÀÆÆÆÇÙÆ
הקמח  ונשאר הנטחן , הקמח מן  והמורסן  הסובין שמוציאים לאחר
מאד, דקה בנפה אותו מעבירין החשוב, והוא הגס הסולת עם הדק

ונשאר לבנה, עפרורית כעין  שהוא הדק, הקמח אותו כל  ממנה ויורד 
שבכוחו  תלמיד יש  כך למנחות. עושים היו  וכן  החשוב; הגס הסולת

ובאבות  והבטל". השקר  מן האמת את וקולט שמועותיו, וללבן לברר 
נתן  מ מ מ מ ))))דרבי  יש((((פרקפרקפרקפרק חכמים: לפני  ביושבים מידות "ארבע אמרו:

למשמרת. דומה ויש למשפך , דומה יש לנפה, דומה יש  לספוג, דומה

מקרא, ולמד חכמים לפני  שיושב חכם תלמיד  זה כיצד? לספוג דומה
הוא  כך הכל, את סופג שספוג כשם ואגדות; הלכות מדרש , משנה,

חכמים  לפני שיושב פיקח חכם תלמיד  זה כיצד? לנפה הכל. את סופג
את  מוציאה שנפה כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה, מקרא, ושמע

את וקולטת היפה.הקמח את וקולט הרע את מוציא הוא כך  הסולת,
מקרא, ושומע חכמים לפני  שיושב טיפש  תלמד  זה כיצד? למשפך 

מכאן , ויוצא מכאן מטיל שהמשפך כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה
מכאן; ויוצאים מכאן נכנסים באזניו, שמטילין ודבר  דבר כל  – הוא כך

שיושב  רשע תלמיד  זה כיצד ? למשמרת לו. והולך נשמט ראשון  ראשון 
וכשם  ואגדות; הלכות מדרש, ומשנה, מקרא ושמע חכמים, לפני 

מוציא  הוא כך  השמרים, את וקולטת היין  את מוציאה שהמשמרת
הרע". את וקולט היפה את

i y i l y m e i
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אהבה: סוגי שני שיש ללמד  באה מתוך`.משנתנו  אלא נובעת שאינה אהבה
חיצוניים; וסיבות.a.גורמים גורמים כל ללא נפשי יחס מתוך  הנובעת אהבה

øáãa äéeìz àéäL äáäà ìk לאותה וסיבה גורם המשמש  – ÈÇÂÈÆÄÀÈÀÈÈ
הגוף, הנאת או  תועלת כגון  äáäàאהבה, äìèa ,øác ìèa– ÈÅÈÈÀÅÈÇÂÈ

בטלה. האהבה גם זו, לאהבה שגרם הדבר  שבטל  dðéàLåÀÆÅÈכיון
øáãa äéeìz אלא חיצוני, גורם בשום תלויה שאינה אהבה אבל  – ÀÈÀÈÈ

לזולת, פנימי יחס מתוך היא íìBòìנובעת äìèa dðéàויש – ÅÈÀÅÈÀÈ
`dad;גורסים: dlha xac lha ,lha xaca dielz `idy dad` lk

lha xaca dielz dpi`ye הצדיקים אהבת כגון  קיים, בדבר  (אלא
mlerlוהחכמים), dlha dpi`.(.(.(.(בבבבררררטטטטננננוווורררראאאא äáäà((((ררררממממבבבב""""םםםם;;;; àéä BæéàÅÄÇÂÈ

øîúå ïBðîà úáäà Bæ ?øáãa äéeìzä סיבת שבטלה שלאחר – ÇÀÈÀÈÈÇÂÇÇÀÀÈÈ
בו  כתוב לתמר  אמנון של טוטוטוטו):):):):אהבתו  יגיגיגיג,,,, בבבב אמנון ((((שמואלשמואלשמואלשמואל "וישנאה

מאד ". גדולה øáãa?שנאה äéeìz dðéàLå אהבה היא איזו  – ÀÆÅÈÀÈÀÈÈ
בדבר ? תלויה ïúðBäéåשאינה ãåc úáäà Bæ ביניהם שהיתה – ÇÂÇÈÄÄÈÈ

שכתוב כמו  לבנו , אב כאהבת נפש, א א א א ):):):):אהבת יחיחיחיח,,,, אאאא "ונפש((((שמואלשמואלשמואלשמואל

כנפשו". יהונתן  ויאהבהו  דוד, בנפש  נקשרה יהונתן 

ז י ה נ ש מ ר ו א ב
שני על  ללמד  משנתנו באה אהבה, סוגי  שני על  הקודמת במשנה ששנינו לאחר 

מחלוקת. סוגי
íéîL íLì àéäL ú÷Gçî ìk,והתנצחות קינטור לשם לא – ÈÇÂÆÆÄÀÅÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ì àéäL ú÷Gçî?íéîL íLú÷Gçî BæéànLå ìlä;ì dðéàLå?íéîL íLBúãò ìëå çø÷ ú÷Gçî Bæ. ©£¤¤¦§¥¨©¦©£¤¦¥§©©§¤¥¨§¥¨©¦©£¤Ÿ©§¨£¨
ÁÈíéaøä úà äkæîä ìk–Bãé ìò àa àèç ïéà;íéaøä úà àéèçnä ìëå–úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà ¨©§©¤¤¨©¦¥¥§¨©¨§¨©©£¦¤¨©¦¥©§¦¦§¨©£

äáeLz.íéaøä úà äkæå äëæ äLî,Ba äéeìz íéaøä úeëæ,øîàpL(àë ,âì íéøáã):åéètLîe äNò 'ä ú÷ãö" §¨Ÿ¤¨¨§¦¨¤¨©¦§¨©¦§¨¤¤¡©¦§©¨¨¦§¨¨
"ìàøNé-íò.íéaøä úà àéèçäå àèç íòáøé,Ba éeìz íéaøä àèç,øîàpL(ì ,åè à íéëìî):íòáøé úåàhç-ìò" ¦¦§¨¥¨¨§¨¨¨§¤¡¦¤¨©¦¥§¨©¦¨¤¤¡©©©Ÿ¨¨§¨

"ìàøNé-úà àéèçä øLàå àèç øLà. £¤¨¨©£¤¤¡¦¤¦§¨¥
ËÈLiL éî ìkGL Bãéaeìlä íéøác äL–eðéáà íäøáà ìL åéãéîìzî;GLeíéøçà íéøác äL–åéãéîìzî ¨¦¤¥§¨§¨§¨¦©¨¦©§¦¨¤©§¨¨¨¦§¨§¨¦£¥¦¦©§¦¨

úéìëúä ,íéîù íùì àéäù ú÷åìçîäå .äðéðòî ù÷åáîäå äúéìëú ,äôåñ ùåøéô ,éúòîù éðàå .åãáà åúãòå çøå÷ ìáà .ììä úéá éãéîìú àìå éàîù úéá
úéáë äëìäù éàîùå ììä ú÷åìçîá øøáúðù åîëå ,úîàä øøáúé çåëéåä êåúî åøîàù åîë ,íéé÷úî äæå ,úîàä âéùäì ú÷åìçî äúåàî ù÷åáîä óåñäå
åúãòå çøå÷ ú÷åìçîá åðéöîù åîë ,íéé÷úî åðéà óåñä äæå ,çåöéðä úáäàå äøøùä úù÷á àéä äá äöøðä úéìëú ,íéîù íùì äðéàù ú÷åìçîå .ììä

:êôéäì åéäå äøøùäå ãåáëä úù÷á äúéä íúðååë óåñå úéìëúù
gigigigi.eci lr `a `hg oi`:ïãò ïâá åéãéîìúå íðäéâá àåä àäé àìù éãë.daeyz zeyrl ecia oiwitqn oi`:íðäéâá åéãéîìúå ïãò ïâá àåä àäé àìù

.miaxd z` dkife:ìàøùé ìëì äøåú ãîéìù.l`xyi mr eihtyne dyr 'd zwcv:ïàùò àåä åìéàë ìàøùé íòù åéèôùîå`ihgd xy`e `hg xy`
.l`xyi z`:íòáøéá éåìú ìëäù äðéî òîù ,ìàøùéå íòáøé úàèç ìò øîà÷ àìãî

`xephxa yexit

אמיתותם, על  הדברים את להעמיד  כוונה מתוך íi÷úäìאלא dôBñÈÀÄÀÇÅ
הדברים  של  ולקיומם האמת בירור  לידי  להביא המחלוקת עתידה –

ידה. על ויתלבנו  íéîLשיתבררו íLì dðéàLå מחלוקת אבל  – ÀÆÅÈÀÅÈÇÄ
והתנצחות, קינטור לשם או  השררה בקשת לשם אלא שמים לשם שאינה

íi÷úäì dôBñ ïéà,המחלוקת אותה של  התכלית תושג לא – ÅÈÀÄÀÇÅ
תקויים. לא Bæומגמתה ?íéîL íLì àéäL ú÷Gçî àéä BæéàÅÄÇÂÆÆÄÀÅÈÇÄ

éànLå ìlä ú÷Gçî ונקבעה ההלכה נתבררה מחלוקתם שמתוך  – ÇÂÆÄÅÀÇÇ
íéîL?לדורות. íLì dðéàLå לשם שאינה מחלוקת היא ואיזו – ÀÆÅÈÀÅÈÇÄ
Búãòשמים? ìëå çø÷ ú÷Gçî Bæ משה על לקנטר  שבאו  – ÇÂÆÙÇÀÈÂÈ

שכתוב  כמו כוונתם, נתקיימה ולא ושררה, כבוד  בקשת מתוך  ואהרן
לבלבלבלב----לגלגלגלג):):):): טז טז טז טז ,,,, בתיהם,((((במדברבמדברבמדברבמדבר ואת אותם ותבלע פיה את הארץ "ותפתח

שאולה, חיים להם אשר וכל  הם לקורח...וירדו אשר  האדם כל  ואת
כאן  הזכיר  לא ולמה – הקהל". מתוך  ויאבדו  הארץ עליהם ותכס

כשם  ואהרן, משה את דהיינו  המחלוקת, של השני  הצד  את התנא
לפי ושמאי "? הלל מחלוקת "זו הצדדים: שני  את קודם שהזכיר 

שווים, אינם כאן  אבל  הם, שווים הצדדים שני  ושמאי  הלל  שבמחלוקת
שום  בהם היתה ולא היתה, לשמים כוונתם ואהרן  משה בחינה שהרי 

שמים לשם שמואל שמואל שמואל שמואל ).).).).שלא מדרש מדרש מדרש מדרש  בשםבשםבשםבשם טוב טוב טוב טוב """" יוםיוםיוםיום מבארים:("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  ויש
מוריהם  על  קמים מחלוקת שבעלי קרובות, לעתים אנחנו  רואים
היא  כוונתם אם להבחין  אפשר  וכיצד ובוז, בגאוה עליהם ומדברים

יאמרו  כאשר שמים, לשם כוונתם או  מוריהם, את ולבזות לקנטר 
וקשורים  בחבורתם אחדות שיש  רואים אם ייבחנו : בזאת ברם, בפיהם?

ומתכוונים  בפיהם, אמת שדברי הוא סימן רבה, באהבה לרעהו איש הם
המאחד המחלוקת ענין שמלבד  רואים, אנו אם אבל שמיים. לשם הם

ושנאה  וקנאה ביניהם, חלוקים העניינים שאר בכל  אותם, ומקשר 
הביאם  לבם רוע ורק שמים, לשם כוונתם שאין  הוא סימן בלבותיהם,

התנא: שאמר  מה וזהו  זו . mylלמחלוקת dpi`y zwelgn `id efi`e"
"ezcr lke gxew zwelgn ef ?miny וחמישים מאתיים היו  הם כי –

עצמם  לבין  שביניהם ונמצא גדולה; לכהונה התאווה אחד  וכל איש,
המחלוקת ezcre,שררה gxew zwelgn היו ± רבנו משה שנגד אלא

עליו  לחלוק אחת בעצה יחד """"מתנת מתנת מתנת מתנת כולם פיפיפיפי עלעלעלעל אלימלך אלימלך אלימלך אלימלך """" ("("("("נועם נועם נועם נועם 

אבות אבות אבות אבות ").").").").
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של עונשו  גדול ומה הרבים, את המזכה של  שכרו רב מה ללמד, באה משנתנו
הרבים. את המחטיא

íéaøä úà äkæîä ìkבדרך ומדריכם ומוסר , תורה שמלמדם – ÈÇÀÇÆÆÈÇÄ

Bãéישרה, ìò àa àèç ïéàמלהיכשל אותו  מונעים השמים שמן – ÅÅÀÈÇÈ
עדן בגן ותלמידיו  בגיהנם הוא יהא שלא א א א א ););););בחטא, פז פז פז פז ,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא 

íéaøä úà àéèçnä ìëå ומתעה לעבירה, אדם בני שמסית – ÀÈÇÇÂÄÆÈÇÄ
הישרה, הדרך מן  äáeLzאותם úBNòì Bãéa ïé÷étñî ïéà– ÅÇÀÄÄÀÈÇÂÀÈ

שלא  תשובה, לעשות בידו סיפק שיהא השמים מן לו מסייעים אין 

בגיהנם ותלמידיו  עדן בגן  הוא m"anxd:.((((שם שם שם שם ))))יהא itle ממנו שוללים
שיבוא  כדי  תשובה, מלעשות אותו  ומונעים החפשית, הבחירה את

באבות מובא וכן לו. הראוי  עונשו  נתןעליו  מ מ מ מ ):):):):דרבי  המזכה ((((פרקפרקפרקפרק "כל 
נוחלים  תלמידיו  יהיו שלא ידו, על עבירה מגלגלים אין הרבים, את

שנאמר  לשאול, יורד  והוא הבא יייי):):):):העולם טז טז טז טז ,,,, תעזוב ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  לא "כי 
נפשי תעזוב לא כלומר  שחת", לראות חסידיך  תתן לא לשאול, נפשי 

שזכו  תלמידי – חסידיך  תתן ולא שאול, אל  שאלך עבירה, לידי לבוא
בשחת שיראוני  – עדן בגן  והם ידי, טובטובטובטוב").").").").על  יום יום יום יום  וכל("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

יהיו  שלא כדי תשובה, לעשות בידו  מספיקין אין הרבים, את המחטיא
שנאמר הבא, העולם נוחל והוא לשאול יורדים כח כח כח כח ,,,,תלמידיו ((((משלימשלימשלימשלי

מייז יז יז יז ):):):): כלומר בו ", יתמכו אל ינוס בור עד נפש, בדם עשוק "אדם
ידו, על שנאבדה בנפש  eaשנתחייב eknzi l` מניחים אלא יפול , שלא

הגיהנם בבור ויפול  א א א א ).).).).אותו , פז פז פז פז ,,,, יומא יומא יומא יומא  îäëæ((((רש רש רש רש """"יייי äL שהגיע – ÙÆÈÈ
ובמעשה, בחכמה האנושית השלימות íéaøäלתכלית úà äkæå– ÀÄÈÆÈÇÄ

סגולה, לעם להיות הדרך  להם והורה ומצוות תורה ישראל את שלימד

íéaøäולכן úeëæ,המצוות את שמקיימים –Ba äéeìz כאילו – ÀÈÇÄÀÈ
המצוות, אותן  כל  עמהם קיים äNòהוא 'ä ú÷ãö" :øîàpLÆÆÁÇÄÀÇÈÈ

"ìàøNé-íò åéètLîe הוא התורה, כל וקיים שהשלים כלומר – ÄÀÈÈÄÄÀÈÅ
עמו ישראל àèç((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).וכל  íòáøéואמר זהב עגלי שעשה – ÈÈÀÈÈÈ

אשר ישראל  אלהיך הנה ירושלים מעלות לכם "רב ישראל: לבני 
מצרים" מארץ כח כח כח כח ),),),),העלוך  יביביביב,,,, אאאא íéaøä((((מלכיםמלכיםמלכיםמלכים úà àéèçäå– ÀÆÁÄÆÈÇÄ

זרה, עבודה ועבדו לעגלים Baהשתחוו éeìz íéaøä àèç כאילו – ÅÀÈÇÄÈ
כל את עשה ישראל ,הוא שעשו "úåàhç-ìòהחטאים :øîàpLÆÆÁÇÇÇÙ

"ìàøNé-úà àéèçä øLàå àèç øLà íòáøé כתוב לא – ÈÈÀÈÂÆÈÈÇÂÆÆÁÄÆÄÀÈÅ
חטא  אשר  ירבעם חטאות "על  אלא וישראל" ירבעם חטאות "על

בירבעם תלוי שהכל  מכאן  החטיא", (xephxa`).ואשר 
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GL Bãéa LiL éî ìkeìlä íéøác äL, להלן המפורטים – ÈÄÆÅÀÈÀÈÀÈÄÇÈ
eðéáàהריהו  íäøáà ìL åéãéîìzî מידותיו אחרי הנמשכים – ÄÇÀÄÈÆÇÀÈÈÈÄ

בעקבותיו ; GLeíéøçàוהולכים íéøác äL בו שיש  מי  וכל  – ÀÈÀÈÄÂÅÄ
הוא  מהקודמים, ההיפך  שהם לקמן, המפורשים אחרים דברים שלושה

izdw - zex`ean zeipyn

fi dpyn iying wxt zea` zkqn

ÂËíéîëç éðôì éáLBéa úBcî òaøà:âBôñ,CtLîe,úøîLî,äôðå.âBôñ,Lìkä úà âôBñ àeä;CtLî, ©§©¦§§¥¦§¥£¨¦§©§¥©§¤¤§¨¨§¤¥¤©Ÿ©§¥
Bæa àéöBîe Bæa ñéðënL;úøîLî,íéøîMä úà úèìB÷å ïéiä úà äàéöBnL;äôðå,úèìB÷å çîwä úà äàéöBnL ¤©§¦¨¦¨©§¤¤¤¦¨¤©©¦§¤¤¤©§¨¦§¨¨¤¦¨¤©¤©§¤¤

úìqä úà. ¤©Ÿ¤
ÊËøáãa äéeìz àéäL äáäà ìk–øác ìèa,äáäà äìèa;øáãa äéeìz dðéàLå–íìBòì äìèa dðéà. ¨©£¨¤¦§¨§¨¨¨¥¨¨§¥¨©£¨§¤¥¨§¨§¨¨¥¨§¥¨§¨

?øáãa äéeìzä äáäà àéä Bæéàøîúå ïBðîà úáäà Bæ.?øáãa äéeìz dðéàLåïúðBäéå ãåc úáäà Bæ. ¥¦©£¨©§¨§¨¨©£©©§§¨¨§¤¥¨§¨§¨¨©£©¨¦¦¨¨
ÊÈì àéäL ú÷Gçî ìkíéîL íL–íi÷úäì dôBñ;ì dðéàLåíéîL íL–íi÷úäì dôBñ ïéà.àéä Bæéà ¨©£¤¤¦§¥¨©¦¨§¦§©¥§¤¥¨§¥¨©¦¥¨§¦§©¥¥¦

eheheheh.minkg iptl miayeiaéúìáäî ÷ãåöä øáãä úøéøáå äøùéä àøáñä ïéðòá éøééî àúùäå ,äçëùäå ïåøëæä ïéðòá éøééà íéãéîìúá úåãî òáøàá ìéòì
:÷ãåö.betqìá÷îå áçø åáìù éî ùé êë ,íéìåìö ïéá íéøåëò ïéá ,íéîä úà âôåñ àåä:ø÷ùä ïî úîàä øåøáì çë åá ïéàå ,òîåùù äî ìë.jtynéìë

ô ìò íéðúåðù:ïîù åà ïéé åúåàìîì íéöåøùë ãåðä éô ìò åà úéáç é.efa `ivene efa qipkny:åèìåô êë åòìåáëå ãîåìù äî ìë ìá÷îù éî ùé êë.zxnyn
:äìèá ìù øáã èìå÷å ,ùøãîä úéáá òîåùù äî ìë àéöåî.dtpàåäå ñâä úìåñä íò ÷ãä çî÷ä øàùðå ïçèðä çî÷ä ïî ïñøåîäå ïéáåñä íéàéöåîù øçàì

êë .úåçðîì ïéùåò åéä ïëå .áåùçä ñâä úìåñä øàùðå äðáì úéøåøôò ïéòë àåäù ÷ãä çî÷ä åúåà ìë äðîî ãøåéå ãàî ä÷ã äôðá åúåà ïéøéáòî ,áåùçä
:ìèáäå ø÷ùä ïî úîàä èìå÷å ,åéúåòåîù ïáììå øøáì çë åá ùéù éî ùé

fhfhfhfh.lha xaca dielz `idy dad` lkøáãá äéåìú äðéàù äáäà ìëå .äìèá äáäàä íâ ,äáäà äúåàì äáñ äéäù øáãä ìèáúéùë ,íéé÷úî åðéàù
:äìèá äáäàä ïéà êë ,ìèá åðéà äáäà äúåàì äáñ àåäù øáãäù íùë .íìåòì äìèá äðéà ,íéîëçäå íé÷éãöä úáäà ïåâë ,íéé÷ øáãá àìà ìèázad`

.xnze oepn`:äéôé éðôî.ozpedie cec zad`:äðùîì êì äéäà éðàå ìàøùé ìò êìîì äéäú äúà ãåãì ïúðåäé åì øîàã .íðå÷ ïåöø íéìùäì
fifififi.miiwzdl dteq miny myl `idy zwelgn lkéãéîìú àì åãáà àìù éàîùå ììä ú÷åìçîë ,ïéãáåà íðéàå íéîéé÷úî àéää ú÷åìçîä éùðàù øîåìë

`xephxa yexit

המדרש בבית ליושבים צריך  הוא כאילו ומראה עצמו ("("("("מדרש מדרש מדרש מדרש שמשפיל

זהשמואל שמואל שמואל שמואל "),"),"),"), הדין .ãéñçהרי  משורת לפנים בזה שמתנהג –.càG ÈÄ
äNBò àGå CìBä בתורה עוסק ואינו המדרש לבית הולך אינו  – ÅÀÆ

זה הרי  ב"המאירי":òLøכלל, מבואר וכן תורה. בדברי שמזלזל – ÈÈ
jled",תורה למקום וגולה שהולך –dyer epi`e לימודו שאין –

מקום מכל  בידו , jledמצליח epi`e dyer ;ecia dkild xkyכלומר –
מתעסק  אבל  תורה, בו  שמרביצים למקום לילך עצמו  מטריח שאינו 

תורה  למקום הולך היה שאם פי  על אף בידו , ועולה בביתו  בתורה
בידו . מעשה שכר  מקום מכל  ויותר, יותר  בידו  עולה dyere,היה jled

ciqg.התורה לאהבת כך  כל וטורח שעמל –ryx ,dyer `le jled `l
בלימודו". ומתרשל  התורה שמבזה –
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שנינו: י "ב micinlza",במשנה zecin rax`"; הזכרון וכוח התפיסה כשרון  בענין
הדבר  וברירת הישרה הסברה "בענין  מידות ארבע התנא מונה במשנתנו  וכאן 

צודק" מהבלתי  לפני(xephxa`),הצודק "ביושבים במשנתנו: התנא נוקט ומכאן
רבותיהם. את בקביעות המשמשים מובהקים בתלמידים דהיינו  חכמים",

íéîëç éðôì éáLBéa úBcî òaøàלפני היושבים בתלמידים – ÇÀÇÄÀÀÅÄÀÅÂÈÄ
äôðåחכמים: ,úøîLî ,CtLîe ,âBôñהולך שהתנא כפי – ÀÇÀÅÇÀÆÆÀÈÈ
ìkäומפרש . úà âôBñ àeäL ,âBôñ לתוכו סופג שהספוג כשם – ÀÆÅÆÇÙ

כל שקולט תלמיד יש כך  צלולים, בין  עכורים בין  נוזלים, מיני כל

שאינה  לסברה נכונה סברה בין  להבחין לדעת מבלי ששומע, מה
Bæaנכונה; àéöBîe Bæa ñéðënL ,CtLîכלי הוא משפך  – ÇÀÅÆÇÀÄÈÄÈ

יוצא  לתוכו, שנותנים מה וכל  כלי, אל מכלי נוזלים בו  שמעבירים
מרבו , ששמע מה הכל אמנם שמקבל  תלמיד  יש כך שתחתיו, לכלי

פולטו; כך שכבולעו  מהר, אותם שוכח äàéöBnLאבל  ,úøîLîÇÀÆÆÆÄÈ
íéøîMä úà úèìB÷å ïéiä úà שמסננים מסננת זוהי  משמרת – ÆÇÇÄÀÆÆÆÇÀÈÄ

בתוכה, נשארים והשמרים יוצא הזך היין  שבמשמרת וכשם יין; בה
בטפל ; ומחזיק העיקר את שמניח תלמיד  יש äàéöBnLכך  ,äôðåÀÈÈÆÄÈ

úìqä úà úèìB÷å çîwä úà: מבואר ב"ברטנורא" –dtp"– ÆÇÆÇÀÆÆÆÇÙÆ
הקמח  ונשאר הנטחן , הקמח מן  והמורסן  הסובין שמוציאים לאחר
מאד, דקה בנפה אותו מעבירין החשוב, והוא הגס הסולת עם הדק

ונשאר לבנה, עפרורית כעין  שהוא הדק, הקמח אותו כל  ממנה ויורד 
שבכוחו  תלמיד יש  כך למנחות. עושים היו  וכן  החשוב; הגס הסולת

ובאבות  והבטל". השקר  מן האמת את וקולט שמועותיו, וללבן לברר 
נתן  מ מ מ מ ))))דרבי  יש((((פרקפרקפרקפרק חכמים: לפני  ביושבים מידות "ארבע אמרו:

למשמרת. דומה ויש למשפך , דומה יש לנפה, דומה יש  לספוג, דומה

מקרא, ולמד חכמים לפני  שיושב חכם תלמיד  זה כיצד? לספוג דומה
הוא  כך הכל, את סופג שספוג כשם ואגדות; הלכות מדרש , משנה,

חכמים  לפני שיושב פיקח חכם תלמיד  זה כיצד? לנפה הכל. את סופג
את  מוציאה שנפה כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה, מקרא, ושמע

את וקולטת היפה.הקמח את וקולט הרע את מוציא הוא כך  הסולת,
מקרא, ושומע חכמים לפני  שיושב טיפש  תלמד  זה כיצד? למשפך 

מכאן , ויוצא מכאן מטיל שהמשפך כשם ואגדות; הלכות מדרש, משנה
מכאן; ויוצאים מכאן נכנסים באזניו, שמטילין ודבר  דבר כל  – הוא כך

שיושב  רשע תלמיד  זה כיצד ? למשמרת לו. והולך נשמט ראשון  ראשון 
וכשם  ואגדות; הלכות מדרש, ומשנה, מקרא ושמע חכמים, לפני 

מוציא  הוא כך  השמרים, את וקולטת היין  את מוציאה שהמשמרת
הרע". את וקולט היפה את

i y i l y m e i
ז ט ה נ ש מ ר ו א ב

אהבה: סוגי שני שיש ללמד  באה מתוך`.משנתנו  אלא נובעת שאינה אהבה
חיצוניים; וסיבות.a.גורמים גורמים כל ללא נפשי יחס מתוך  הנובעת אהבה

øáãa äéeìz àéäL äáäà ìk לאותה וסיבה גורם המשמש  – ÈÇÂÈÆÄÀÈÀÈÈ
הגוף, הנאת או  תועלת כגון  äáäàאהבה, äìèa ,øác ìèa– ÈÅÈÈÀÅÈÇÂÈ

בטלה. האהבה גם זו, לאהבה שגרם הדבר  שבטל  dðéàLåÀÆÅÈכיון
øáãa äéeìz אלא חיצוני, גורם בשום תלויה שאינה אהבה אבל  – ÀÈÀÈÈ

לזולת, פנימי יחס מתוך היא íìBòìנובעת äìèa dðéàויש – ÅÈÀÅÈÀÈ
`dad;גורסים: dlha xac lha ,lha xaca dielz `idy dad` lk

lha xaca dielz dpi`ye הצדיקים אהבת כגון  קיים, בדבר  (אלא
mlerlוהחכמים), dlha dpi`.(.(.(.(בבבבררררטטטטננננוווורררראאאא äáäà((((ררררממממבבבב""""םםםם;;;; àéä BæéàÅÄÇÂÈ

øîúå ïBðîà úáäà Bæ ?øáãa äéeìzä סיבת שבטלה שלאחר – ÇÀÈÀÈÈÇÂÇÇÀÀÈÈ
בו  כתוב לתמר  אמנון של טוטוטוטו):):):):אהבתו  יגיגיגיג,,,, בבבב אמנון ((((שמואלשמואלשמואלשמואל "וישנאה

מאד ". גדולה øáãa?שנאה äéeìz dðéàLå אהבה היא איזו  – ÀÆÅÈÀÈÀÈÈ
בדבר ? תלויה ïúðBäéåשאינה ãåc úáäà Bæ ביניהם שהיתה – ÇÂÇÈÄÄÈÈ

שכתוב כמו  לבנו , אב כאהבת נפש, א א א א ):):):):אהבת יחיחיחיח,,,, אאאא "ונפש((((שמואלשמואלשמואלשמואל

כנפשו". יהונתן  ויאהבהו  דוד, בנפש  נקשרה יהונתן 

ז י ה נ ש מ ר ו א ב
שני על  ללמד  משנתנו באה אהבה, סוגי  שני על  הקודמת במשנה ששנינו לאחר 

מחלוקת. סוגי
íéîL íLì àéäL ú÷Gçî ìk,והתנצחות קינטור לשם לא – ÈÇÂÆÆÄÀÅÈÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîBà äéä:ípäéâì íéðt æò,ïãò ïâì íéðt úLáe.éðôlî ïBöø éäéeðéäGà 'ä E,eðéîéá äøäîa Cøéò äðázL, ¨¨¥©¨¦§¥¦¨Ÿ¤¨¦§©¥¤§¦¨¦§¨¤¡¥¤¦§¤¦¨¦§¥¨§¨¥
EúøBúa eð÷ìç ïúå. §¥¤§¥§¨¤

‡ÎøîBà äéä àeä:àø÷nì íéðL Lîç ïa,äðLnì øNò ïa,GL ïaúBönì äøNò L,ãeîìzì äøNò Lîç ïa, ¨¨¥¤¨¥¨¦©¦§¨¤¤¤©¦§¨¤§¤§¥©¦§¤£¥¤§¥©©§
ätçì äøNò äðBîL ïa,óBcøì íéøNò ïa,GL ïaçkì íéL,äðéaì íéòaøà ïa,äöòì íéMîç ïa,íéML ïa ¤§¤¤§¥©ª¨¤¤§¦¦§¤§¦©Ÿ©¤©§¨¦©¦¨¤£¦¦¨¥¨¤¦¦

:úåöîä øçà.ix`k xeabe:úåøéáòä ïî êøöé úà ùåáëì.mipt fráéúëãë íéðôá øëéð úåæòäù éôì(à"ë éìùî):íéðô æò àø÷ð êëéôì ,åéðôá òùø ùéà æòä
.epinia dxdna jxir dpazyíéãñç éìîåâå íéðîçø íéðùééá íäøáà òøæì ïîéñù ,äãîä úàæ åðúððåçù íùë ,øîåìë[à"ò è"ò úåîáé]äðáúù ïåöø éäé ïë ,

:'åëå êøéò
`k`k`k`k.`xwnl mipy yng oaáéúëã ,ïðéôìé äìøòî(è"é àø÷éå)åéáàù ,íéìåìä ùãå÷ åéøô ìë äéäé úéòéáøä äðùáå 'åâå íéìøò íëì äéäé íéðù ùìù

éñåäì åéøô úà åìëàú úéùéîçä äðùáå .úåãå÷ðä øëéäå úåéúåàä úøåö åãîìî:àøåúë äéì éôñ êìéàå ïàëî ,åúàåáú íëì ó.dpynl xyr oaãîåìù
øî øîàã .àøîâ íéðù ùîçå ,äðùî íéðù ùîçå ,íéðù ùîç àø÷î[à"ò ã"ë ïéìåç],äàåø åðéà áåù íéðù ùîç åúðùîá äôé ïîéñ äàø àìù ãéîìú ìë

áéúëã('ç øáãîá):ãáåò íéùìù ïáå ,íéðù ùîç äãåáò úåëìä ãîåìå àáù ,àáö àåáöì àáé äìòîå äðù íéøùòå ùîç ïáî íéåìì øùà úàæyly oa
.zevnl dxyráéúëã('ä íù)ù éáâå ,íãàä úàèç ìëî åùòé éë äùà åà ùéàáéúë íë(ã"ì úéùàøá)ùéà äðéã éçà éåìå ïåòîù á÷òé éðá éðù åç÷éå

:ùéà äéì éø÷å ,äéä äðù øùò äùìù ïá ÷øô åúåàá éåìå ,åáøç.dtegl dxyr dpeny oaäùòð íéäìà øîàéå ïî úéùàøá úùøôá íéáåúë íãà è"é
:àùøãì øùò äðåîù äéì åùô ,äéôåâì ãç ,òìöä úà íéäìà 'ä ïáéå ãò íãà.secxl mixyr oaàùðå àøîâå äðùî àø÷î ãîìù øçàì .åéúåðåæî øçà

ïéùéðòî äìòî ìù ã"á ïéàù ,åéùòî ìò åùéðòäìå íéîùä ïî åúåà óåãøì íéøùò ïá ,øçà ùåøéô .úåðåæî øçà ù÷áìå øåæçì àåä êéøö ,íéðá ãéìåäå äùà
:íéøùò ïáî úåçô.gkl miyly oa:äìòîå äðù íéùìù ïáî óúëá ïéàùåðå úåìâòä úà ïéðòåèå ïé÷øôîå ïëùîä úà íéîé÷î åéä íéåìäùmirax` oa

.dpialäùî íäì øîà øáãîá ìàøùé åéäù äðù íéòáøà øçàìù(è"ë íéøáã):äæä íåéä ãò òåîùì íéðæàå úåàøì íéðéòå úòãì áì íëì 'ä ïúð àìåoa
.dvrl miyngíéåìá øîàðù('ç øáãîá):äöò íäì ïúéù ,úåøéùä åäîå ,'åâå åéçà úà úøùå ãåò ãåáòé àìå äãåáòä àáöî áåùé äðù íéùîç ïáîåoa

`xephxa yexit

שכתוב חוטא, הוא במהרה יז יז יז יז ):):):):לא כ כ כ כ ,,,, יראתו "ובעבור ((((שמות שמות שמות שמות  תהיה
האדם  את מביאה פנים בושת ואמנם תחטאו"; לבלתי  פניכם על 

יצא  אם ומאחרים, בעצמו יבוש  כי והישרים, הטובים אחר  להימשך
הדברים מן  בדבר רע שם ä'((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).עליו  Eéðôlî ïBöø éäéÀÄÈÄÀÈÆ

EúøBúa eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Cøéò äðázL ,eðéäGàÁÅÆÄÀÆÄÈÄÀÅÈÀÈÅÀÅÆÀÅÀÈÆ
ואמר : ביקש  הבושה, מעלת את התנא שציין לאחר מפרש : הרמב"ם –

א  עירךֿה' להיבנות תחננו  כן  המעלה, זאת שחננתנו  כשם להינו ,
שמפרש רד "ך , בשם מובא איגר  עקיבא רבי  ובתוספות בימינו . במהרה

פנים, עז  שיהיה צריך שבלימוד  משום משנתנו, בסיום התפילה ענין את
ששנינו: cnl,כמו oyiiad `le דעה הארץ תימלא לבוא לעתיד אבל 

לגיהנם", פנים "עז  שאמר : משום ולכן בתורה; אפילו עזות נצטרך ולא

עבודת  ותשיב עירך שתבנה רצון יהי התפלל: פנים, עזות צריך  ובתורה
"תפארת  ובעל וכל. מכל העזות תתבטל ואז  במקומה, המקדש בית

לפרש ואפשר זו , אלא המשנה בכל  תפילה מצינו לא כותב: ישראל"
חכמינו שאמרו  מה פי סוטה סוטה סוטה סוטה ):):):):על  מסכתמסכתמסכתמסכת חוצפא ((((סוף סוף סוף סוף  דמשיחא "בעקבתא

ולא  הגדול, בחסדך  עירך  אתה שתבנה רצון  יהי  התפלל : לכן  יסגא",
שבנו , פנים העזות חלק חלקנו, תן  וכן הפנים; עזי חוצפת ידי על 

בתורתך... ורק אך בו  שנשתמש  ותסייענו 

א כ ה נ ש מ ר ו א ב

את  ללמד האבות את לזרז  כדי לתקופותיהן , האדם שנות לחלק באה משנתנו

הזמן בפרקי  ובאים הנמשכים המקרים גם צורפו  אגב ובדרך הראוי . בזמנן  בניהם

הטבע (ixi`nd).מצד 

øîBà äéä àeäמובא טוב" יום ב"תוספות שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),– מדרשמדרשמדרשמדרש ((((בשם בשם בשם בשם  ÈÈÅ
מסכת  מסדר  אינה המשנה וכל תימא, בן  יהודה רבי דברי  אלו שאין
הם. הקטן שמואל  ודברי כאן , והוסיפום הסמיכום שחכמים אלא זו ,

לעיל ששנינו  המשנה את כאן שגורסים נוסחאות יט יט יט יט ):):):):ויש l`eny((((ד ד ד ד ,,,,
"gnyz l` jaie` letpa :xne` ohwd.'וכוàø÷nì íéðL Lîç ïaÆÈÅÈÄÇÄÀÈ

מפר יש בלימוד – שיתחיל לאותיות הספר לבית להכניסו  הקריאה;שים:
במדרש  סמך  לזה ומצאו לאותיות, שלש  בן  סוברים: יש (negpz`אולם

,(dax `xwie ;miyecwהכתוב את כגכגכגכג):):):):שדרשו  יט יט יט יט ,,,, תבואו ((((ויקראויקראויקראויקרא "וכי
יהיה  שנים שלש  פריו, את ערלתו וערלתם עץ... כל ונטעתם הארץ אל 

שכתוב  כמו  מדבר , הכתוב תורה של  בפריה – יאכל" לא ערלים לכם
יח יח יח יח ):):):): כז כז כז כז ,,,, יאכל ((((משלי משלי משלי משלי  תאנה הוא dixt";"נוצר  שהעץ הכתוב, לנו  ורמז

היא הארץ וביאת שלשהולד, שכל  ואמר, העולם; אויר  אל יציאתו 
כשישלמו  כלומר : הילולים, קודש  הרביעית ובשנה ערלה, השנים

לה' הקדישהו  לרביעית, וייכנס ערלה של  הראשונות השנים שלש 
לכם  להוסיף החמישית... "ובשנה כך : אחר  ואמר  האותיות. ללמדו 

למקרא ויכניסוהו בלימודו מוסיפים שיהיו  – ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).תבואתו"

äðLnì øNò ïaלאחר ללמוד– מתחיל  מקרא, שנים חמש  שלמד  ÆÆÆÇÄÀÈ
אמרו שכן  שנים? חמש של תקופה התנא קבע ולמה ((((חולין חולין חולין חולין משניות;

א א א א ):):):): שוב כדכדכדכד,,,, שנים, חמש  במשנתו  יפה סימן  ראה שלא תלמיד "כל 

רואה". GLאינו  ïaúBönì äøNò L הוא נחשב שאז כלומר  – ÆÀÆÀÅÇÄÀ
הכתוב על  וסמכוהו  במצוות, וחייב לגדול כא כא כא כא ):):):):כבר  מג מג מג מג ,,,, "עם ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

– יספרו" תהלתי לי  יצרתי  כותבים,efזו ויש עשרה. שלש  בגימטריה
מסיני למשה הלכה הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),שזו ãeîìzì((((תשובתתשובתתשובתתשובת äøNò Lîç ïaÆÂÅÆÀÅÇÇÀ

היו  האחרונים שהתנאים ולטעמים לסברות והכוונה גמרא, ללימוד  –

להם  וליתן ולהסבירם לבארם להם שקדמו  התנאים בדברי מדקדקים
שלנו  הגמרא עוד  היתה לא ההם בימים שהרי  – המאור המאור המאור המאור טעם ((((ספרספרספרספר

ätçìלהרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).). äøNò äðBîL ïa,לכך רמז במדרש ומצאו  – ÆÀÆÆÀÅÇËÈ
יגיגיגיג):):):):שכתוב כאכאכאכא,,,, –((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקח" בבתוליה אשה בגימטריא ede`"והוא

ש כי  פירש , ורש"י עשרה. "אדם"שמונה כתוב פעמים עשרה מונה
זאת". לוקחה מאיש "כי  עד  óBcøìמ"בראשית" íéøNò ïa– ÆÆÀÄÄÀ

עוד ימתין  ולא אשה לישא רודף יהיה כאן  עד  אשה נשא לא שאם
רעים בהרהורים ישתקע שלא פנים, מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בשום ויש

אשה, ונשא וגמרא, משנה מקרא שלמד שלאחר  מזונותיו; אחר  לרדוף
מזונות אחר לחזור  הוא צריך בנים, מבארים:((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).והוליד ויש

secxlלצבא לצאת הוא שחייב האויב, אחרי  ויטריויטריויטריויטרי),),),),– כמו ((((מחזור מחזור מחזור מחזור 
גגגג):):):):שכתוב אאאא,,,, בישראל ".((((במדברבמדברבמדברבמדבר צבא יוצא כל  ומעלה שנה עשרים "מבן

GL ïaçkì íéL המשכן בעבודת שהתחילו  בלויים, מוצאים שכן – ÆÀÄÇÙÇ
שכתוב כמו  שלושים, בני מז מז מז מז ):):):):בהיותם ד ד ד ד ,,,, שנה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר שלושים "מבן 

מועד ". באוהל משא ועבודת עבודה עבודת לעבוד  הבא כל  ומעלה...
äðéaì íéòaøà ïa; דבר מתוך  דבר להבין שכלו כוח נתבשל – ÆÇÀÈÄÇÄÈ

משה להם אמר  במדבר , ישראל שהיו  שנה ארבעים ((((דברים דברים דברים דברים שלאחר

גגגג):):):): עדכטכטכטכט,,,, לשמוע, ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן  "ולא
הזה" בבבב).).).).היום ה ה ה ה ,,,, זרה זרה זרה זרה  עבודהעבודהעבודהעבודה "ולבבו ((((עייןעייןעייןעיין בכתוב רמז מוצאים ויש

eaalיבין" ארבעים± שלמה שלמה שלמה שלמה ).).).).בגימטריא äöòì((((מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  íéMîç ïaÆÂÄÄÈÅÈ
דברים: שני צריכה העצה כי  האדם;`.– שכל ראייתו a.מצד מצד 

הרבה  הנסיונות מן  ראה כבר לחמישים וכשהגיע הזמן ; מנסיונות
הדברים  שני  מצד מזוקקת עצתו ונמצאת שכלו, בתוקף הוא ועדיין

לה בלויים((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););הדרושים נאמר כהכהכהכה----כוכוכוכו):):):):וכן חחחח,,,, "ומבן ((((במדברבמדברבמדברבמדבר
אחיו"... את ושרת עוד . יעבוד ולא העבודה, מצבא ישוב שנה חמשים

izdw - zex`ean zeipyn
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òLøä íòìa ìL.äáBè ïéò,äëeîð çeøå,äìôL Lôðå–eðéáà íäøáà ìL åéãéîìzî;äòø ïéò,ääBáb çeøå, ¤¦§¨¨¨¨©¦¨§©§¨§¤¤§¨¨¦©§¦¨¤©§¨¨¨¦©¦¨¨§©§¨
äáçø Lôðå–òLøä íòìa ìL åéãéîìzî.eðéáà íäøáà ìL åéãéîìz ïéa äî?òLøä íòìa ìL åéãéîìúì §¤¤§¨¨¦©§¦¨¤¦§¨¨¨¨©¥©§¦¨¤©§¨¨¨¦§©§¦¨¤¦§¨¨¨¨

eðéáà íäøáà ìL åéãéîìzàaä íìBòa ïéìçBðå äfä íìBòa ïéìëBà,øîàpL(àë ,ç éìùî):Lé éáäà ìéçðäì", ©§¦¨¤©§¨¨¨¦§¦¨¨©¤§£¦¨¨©¨¤¤¡©§©§¦Ÿ£©¥
"àlîà íäéúøöàå;òLøä íòìa ìL åéãéîìz ìáàúçL øàáì ïéãøBéå ípäéb ïéLøBé,øîàpL(ãë ,äð íéìäú): §Ÿ§Ÿ¥¤£©¥£¨©§¦¨¤¦§¨¨¨¨§¦¥¦¨§§¦¦§¥©©¤¤¡©

úçL øàáì íãøBz íéäGà äzàå",é eöçé-àG äîøîe íéîã éLðàíäéî,"Ca-çèáà éðàå. §©¨¡¦¦¥¦§¥©©©§¥¨¦¦§¨¤¡§¥¤©£¦¤§©¨
Îàîéz ïa äãeäéøîBà:øîpk æò éåä,øLpk ì÷å,éávk õøå,éøàk øBaâå,éáà ïBöø úBNòìíéîMaL E.àeä §¨¤¥¨¥¡¥©©¨¥§©©¤¤§¨©§¦§¦¨£¦©£§¨¦¤©¨©¦

hihihihi.epia` mdxa` ly eicinlzn:åéëøãá êìåäå åðîî ãîì.daeh oirêìîì øîàù íäøáàá åðéöî ïëù .íéøçà ïåîî ãîåç åðéàå åì ùéù äîá ÷ôúñî
íåãñ(ã"é úéùàøá):êì øùà ìëî ç÷à íàå ìòð êåøù ãòå èåçî íà.dkenp gexeøîåà íäøáà åðéöî ïëå .äøéúé äåðò(ç"é íù):øôàå øôò éëðàåytpe

.dltyáéúëã ,íäøáàá äæ åðéöîå .úååàúä ïî äùéøôäå úåøéäæ(á"é íù).úåòéðö áåøî äá øéëä àì åéùëò ãòù ,úà äàøî úôé äùà éë éúòãé àð äðä
áéúëã ,øëù ìåèéì éãë êìåä äéäå ÷ìá ìöà êìéù íå÷îä éðéòá òø äéäù òãåé äéäù ,äòø ïéò ïçëùà íòìááå(á"ë øáãîá)åúéá àìî ÷ìá éì ïúé íà

:áäæå óñë.ddeab gexeøîàã(ã"ë íù):ïåéìò úòã òãåéå ìà éøîà òîåù íàð.dagx ytpeáàåî úåðá øé÷ôäì õòåé äéä àì äåàúä áø äéä àì íàù
íéîëç åøîàå .úåðæì[ à"ò ä"÷ ïéøãäðñ]:äéä åðåúà ìòåá íòìá.yi iade` ligpdláéúëã ,áäåà éø÷à íäøáà(à"î äéòùé),ùé .éáäåà íäøáà òøæ

ìîà íäéúåøöåàå .á"äåòá:æ"äåòá ,à.minc iyp`:ìàøùéî íéôìà äòáøàå íéøùò åúöòá ìéôäù ,íéîã ùéà éø÷éà íòìá
kkkk.xnpk fròîåù øéæçäå ,øëæä úà úòáåúå úîäåðå øòéä éëáñá äùàø úñðëî äàéáìä úåéøàä íçé úòá éë ,äàéáìäå øòéä øéæç ïî ãìåð äæä øîðä

ùééáúú àìå æò éåä äúà óà .êë ìë äøåáâ åá ïéàù ô"òà ,íéðô æò àåä øæîî àåäù éôìå .ïäéðù ïéáî àöåé øîðå ,äòáåøå äìå÷àìù äî êáøî ìåàùì
:ãîì ïùééáä àì åðéðùù äúåàë ,úðáä.xypk lweáéúëãë .òâéú àìå ,êãåîìú øçà øåæçì('î íù):åòâéé àìå åöåøé íéøùðë øáà åìòé.iavk uxeóåãøì

`xephxa yexit

òLøä íòìa ìL åéãéîìzî.הרעות מידותיו אחרי  שנמשכים – ÄÇÀÄÈÆÄÀÈÈÈÈ
בו  שיש  äáBèמי ïéò,בחלקו ושמח לו שיש  במה שמסתפק –çeøå ÇÄÈÀÇ

äëeîð,יתירה ענוה –äìôL Lôðå העולם מתאוות שפורש  – ÀÈÀÆÆÀÈÈ
החיים, eðéáàוממותרות íäøáà ìL åéãéîìzî שלם שהיה – ÄÇÀÄÈÆÇÀÈÈÈÄ

הללו : המידות daehבכל oira סדום למלך שאמר  מוצאים שכן  –
כגכגכגכג):):):): ידידידיד,,,, לך";((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אשר מכל  אקח ואם נעל שרוך  ועד מחוט "אם

dkenp gexaשאמר כז כז כז כז ):):):):– יח יח יח יח ,,,, ואפר ";((((שם שם שם שם  עפר dlty"ואנכי ytpa–
אשתו  לשרה יא יא יא יא ):):):):שאמר יביביביב,,,, מראה ((((שם שם שם שם  יפת אשה כי ידעתי  נא "הנה

אחרים  פסוקים גם וכן בה. נסתכל  לא כאן  שעד במדרש, ומבואר  את",
הקנאה  כנגד הן  הללו  המידות שלש  – אלו. מידותיו  על מוכיחים

את  מוציאים – הקפר אליעזר רבי  דברי  לפי  – אשר והכבוד, והתאוה
(לעיל העולם מן לו האדם שיש  מי  שכן  כא), משנה ד daehפרק oir

ובעל קנאה; לו ואין  בחלקו, שמח dkenpהוא gex; כבוד מבקש  אינו
dltyובעל ytp עליו להשתלט יכולה הגופנית התאוה על על על על אין ((((חידחידחידחיד""""אאאא

אבות אבות אבות אבות ").").")."). """"מתנתמתנתמתנתמתנת בו פיפיפיפי שיש מי  äòøאבל  ïéòומתוך בצע, שאוהב – ÇÄÈÈ
אחרים, בשל  רעה ועינו  קנאה, מלא הוא ääBábכך  çeøå רוח – ÀÇÀÈ

גאוה, äáçøשל  Lôðå הריהו תאווה, בעל –ìL åéãéîìzî ÀÆÆÀÈÈÄÇÀÄÈÆ
òLøä íòìa: הללו הרעות המידות כל בו  שהיו  –drx oir– ÄÀÈÈÈÈ

על רש"י מפרש  וכן  ישראל , את לקלל  הלך  הממון  חמדת שבגלל 
יח יח יח יח ):):):):הפסוק כבכבכבכב,,,, –((((במדבר במדבר במדבר במדבר  וזהב" כסף ביתו מלוא בלק לי יתן "אם

אחרים; ממון  ומחמד רחבה שנפשו ddeabמכאן gexשאמר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר –

טז טז טז טז ):):):): עליון ";כדכדכדכד,,,, דעת ויודע אל אמרי שומע dagx"נאום ytpe שיעץ –
יועץ  היה לא תאווה בעל היה לא ואילו  לזנות; מואב בנות להפקיר 

והלך טבעו לפי אלא לאחרים ומייעץ מצווה אדם שאין הזה, כדבר 
אומר והכתוב ממנו , יזהירו אלא ברע יצוו  לא הטובים "כי רוחו,

טז טז טז טז ):):):): לא לא לא לא ,,,, כלומר((((במדברבמדברבמדברבמדבר בלעם", בדבר  ישראל  לבני היו הנה "הן 
בנותיהם" את הפקירו ובעצתו בלעם ïéa((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שבדבר äîÇÅ

?òLøä íòìa ìL åéãéîìúì eðéáà íäøáà ìL åéãéîìzÇÀÄÈÆÇÀÈÈÈÄÀÇÀÄÈÆÄÀÈÈÈÈ
בלעם  תלמידי של  עונשם ומה אבינו אברהם תלמידי  של  שכרם מה –

äfäהרשע? íìBòa ïéìëBà ,eðéáà íäøáà ìL åéãéîìz– ÇÀÄÈÆÇÀÈÈÈÄÀÄÈÈÇÆ
הטובים, מעשיהם àaäפירות íìBòa ïéìçBðå,המלא שכרם את – ÀÂÄÈÈÇÈ

"àlîà íäéúøöàå ,Lé éáäà ìéçðäì" :øîàpL"אוהבי" – ÆÆÁÇÀÇÀÄÙÂÇÅÀÙÀÙÅÆÂÇÅ
שכתוב אוהב, הנקרא אבינו  אברהם תלמידי ח ח ח ח ):):):):הם מא מא מא מא ,,,, "זרע ((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו

הבא בעולם  "יש " להנחילם אומר: והכתוב אוהבי ", ("yi"אברהם
,(meiw ly xac :ernynלהנחיל הקב"ה עתיד  זה: מפסוק דרשו וחכמים

ש"י וצדיק צדיק xyre)לכל  ze`n yly) שההנאה כלומר עולמות,
ועשר מאות שלש הוא הבא בעולם וצדיק צדיק לכל  שיש הרוח וקורת

הזה העולם כל כנגד `ln`,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))פעמים mdizexve`e בעולם –
ípäébהזה. ïéLøBé òLøä íòìa ìL åéãéîìz ìáà בעולם – ÂÈÇÀÄÈÆÄÀÈÈÈÈÀÄÅÄÈ
טובטובטובטוב").").").").הזה יום יום יום יום  úçL("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  øàáì ïéãøBéå,הבא בעולם – ÀÀÄÄÀÅÇÇ

íéîã éLðà ,úçL øàáì íãøBz íéäGà äzàå" :øîàpLÆÆÁÇÀÇÈÁÄÄÅÄÀÅÇÇÇÀÅÈÄ
"Ca-çèáà éðàå ,íäéîé eöçé-àG äîøîeאיש" נקרא בלעם – ÄÀÈÆÁÀÅÆÇÂÄÆÀÇÈ

"איש גם והוא מישראל, אלף וארבעה עשרים בעצתו שהפיל  דמים",

הרע לפעולות תחבולות בעשותו תלמידיו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),מרמה", שגם ומכאן
שחת" לבאר "תורידם עליהם: ונאמר  ומרמה", דמים "אנשי  נקראים

הזה. בעולם – ימיהם" יחצו  "לא הבא; בעולם –

i y i n g m e i
כ ה נ ש מ ר ו א ב

והמשניות  המסכת, חתימת כנראה, היא, רצון", "יהי בתפילת המסתיימת משנתנו
הן . תוספות אחריה, niz`הבאות oa dcedi יותר נזכר אינו  במשנתנו מלבד –

(ישעיה  ומשענה" "משען  הפסוק על חכמים דרשו  א) יד, (חגיגה בגמרא במשנה.
יהודה  רבי כגון  משנה, בעלי  אלו "משענה" מקרא; בעלי  אלו "משען" – א) ג,

נ דרבי באבות וחבריו . תימא בשמו :בן נוספים מאמרים מובאים מא) (פרק תן
עשית  ואם המצוות. מכל  ושש חרד  השמים, מן ירא השמים, את אוהב "הווה
יהא  הרבה, טובה לחברך  עשית ואם הרבה; בעיניך יהא קימעא, רעה לחברך 
לך עשה ואם הרבה; בעיניך  יהא קמעא, טובה חברך  לך עשה ואם מעט. בעיניך

זפותה וקנקנה ספוג קימעא. בעיניך יהא רבה, dtih)רעה zca`n dpi`y)אלו –
ושפופרת משפך  חכמים; efa)תלמידי `ivene efa qipkny)הווי הרשעים. אלו –

עלבונך ". על  מוחל והווי הצער  את לקבל למוד

,éávk õøå ,øLpk ì÷å ,øîpk æò éåä :øîBà àîéz ïa äãeäéÀÈÆÅÈÅÁÅÇÇÈÅÀÇÇÆÆÀÈÇÀÄ
íéîMaL Eéáà ïBöø úBNòì ,éøàk øBaâå,xnpk fr שלא ± ÀÄÈÂÄÇÂÀÈÄÆÇÈÇÄ

הבנת שלא מה מרבך  לשאול  מפרשים:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),תתבייש frויש
xnpkהמצוות מעשי על המלעיגים הטוריםהטוריםהטוריםהטורים););););כנגד  xypk((((בעלבעלבעלבעל lwe–

יגיעה ללא לימודך  על הטורים":((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););לחזור "בעל lwולפי 
xypk;העבירה מן להתרחק –iavk uxe;כחמורה קלה מצוה אחר –

ix`k xeabe. יצרך את לכבוש  –àeä– תימא בן יהודה –äéäÈÈ
ípäéâì íéðt æò :øîBà עז להיות קודם שהזהיר פי  על אף – ÅÇÈÄÀÅÄÈ

מידה  זו אין כלל בדרך  אבל הצורך , בשעת שמים לשם רק זהו כנמר ,
ולמאוס  מוכיחיו  את לשנוא האדם את מביאה הפנים עזות כי טובה

הטובה גיהנם.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),בדרך  מורישה זו מידה áeíéðtונמצאת úL ÙÆÈÄ
ïãò ïâì שאמרו כמו  א א א א ):):):):– ככככ,,,, פנים,((((נדרים נדרים נדרים נדרים  בושת לו  שיש  אדם "כל  ÀÇÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn



קפג `k dpyn iying wxt zea` zkqn

øîBà äéä:ípäéâì íéðt æò,ïãò ïâì íéðt úLáe.éðôlî ïBöø éäéeðéäGà 'ä E,eðéîéá äøäîa Cøéò äðázL, ¨¨¥©¨¦§¥¦¨Ÿ¤¨¦§©¥¤§¦¨¦§¨¤¡¥¤¦§¤¦¨¦§¥¨§¨¥
EúøBúa eð÷ìç ïúå. §¥¤§¥§¨¤

‡ÎøîBà äéä àeä:àø÷nì íéðL Lîç ïa,äðLnì øNò ïa,GL ïaúBönì äøNò L,ãeîìzì äøNò Lîç ïa, ¨¨¥¤¨¥¨¦©¦§¨¤¤¤©¦§¨¤§¤§¥©¦§¤£¥¤§¥©©§
ätçì äøNò äðBîL ïa,óBcøì íéøNò ïa,GL ïaçkì íéL,äðéaì íéòaøà ïa,äöòì íéMîç ïa,íéML ïa ¤§¤¤§¥©ª¨¤¤§¦¦§¤§¦©Ÿ©¤©§¨¦©¦¨¤£¦¦¨¥¨¤¦¦

:úåöîä øçà.ix`k xeabe:úåøéáòä ïî êøöé úà ùåáëì.mipt fráéúëãë íéðôá øëéð úåæòäù éôì(à"ë éìùî):íéðô æò àø÷ð êëéôì ,åéðôá òùø ùéà æòä
.epinia dxdna jxir dpazyíéãñç éìîåâå íéðîçø íéðùééá íäøáà òøæì ïîéñù ,äãîä úàæ åðúððåçù íùë ,øîåìë[à"ò è"ò úåîáé]äðáúù ïåöø éäé ïë ,

:'åëå êøéò
`k`k`k`k.`xwnl mipy yng oaáéúëã ,ïðéôìé äìøòî(è"é àø÷éå)åéáàù ,íéìåìä ùãå÷ åéøô ìë äéäé úéòéáøä äðùáå 'åâå íéìøò íëì äéäé íéðù ùìù

éñåäì åéøô úà åìëàú úéùéîçä äðùáå .úåãå÷ðä øëéäå úåéúåàä úøåö åãîìî:àøåúë äéì éôñ êìéàå ïàëî ,åúàåáú íëì ó.dpynl xyr oaãîåìù
øî øîàã .àøîâ íéðù ùîçå ,äðùî íéðù ùîçå ,íéðù ùîç àø÷î[à"ò ã"ë ïéìåç],äàåø åðéà áåù íéðù ùîç åúðùîá äôé ïîéñ äàø àìù ãéîìú ìë

áéúëã('ç øáãîá):ãáåò íéùìù ïáå ,íéðù ùîç äãåáò úåëìä ãîåìå àáù ,àáö àåáöì àáé äìòîå äðù íéøùòå ùîç ïáî íéåìì øùà úàæyly oa
.zevnl dxyráéúëã('ä íù)ù éáâå ,íãàä úàèç ìëî åùòé éë äùà åà ùéàáéúë íë(ã"ì úéùàøá)ùéà äðéã éçà éåìå ïåòîù á÷òé éðá éðù åç÷éå

:ùéà äéì éø÷å ,äéä äðù øùò äùìù ïá ÷øô åúåàá éåìå ,åáøç.dtegl dxyr dpeny oaäùòð íéäìà øîàéå ïî úéùàøá úùøôá íéáåúë íãà è"é
:àùøãì øùò äðåîù äéì åùô ,äéôåâì ãç ,òìöä úà íéäìà 'ä ïáéå ãò íãà.secxl mixyr oaàùðå àøîâå äðùî àø÷î ãîìù øçàì .åéúåðåæî øçà

ïéùéðòî äìòî ìù ã"á ïéàù ,åéùòî ìò åùéðòäìå íéîùä ïî åúåà óåãøì íéøùò ïá ,øçà ùåøéô .úåðåæî øçà ù÷áìå øåæçì àåä êéøö ,íéðá ãéìåäå äùà
:íéøùò ïáî úåçô.gkl miyly oa:äìòîå äðù íéùìù ïáî óúëá ïéàùåðå úåìâòä úà ïéðòåèå ïé÷øôîå ïëùîä úà íéîé÷î åéä íéåìäùmirax` oa

.dpialäùî íäì øîà øáãîá ìàøùé åéäù äðù íéòáøà øçàìù(è"ë íéøáã):äæä íåéä ãò òåîùì íéðæàå úåàøì íéðéòå úòãì áì íëì 'ä ïúð àìåoa
.dvrl miyngíéåìá øîàðù('ç øáãîá):äöò íäì ïúéù ,úåøéùä åäîå ,'åâå åéçà úà úøùå ãåò ãåáòé àìå äãåáòä àáöî áåùé äðù íéùîç ïáîåoa

`xephxa yexit

שכתוב חוטא, הוא במהרה יז יז יז יז ):):):):לא כ כ כ כ ,,,, יראתו "ובעבור ((((שמות שמות שמות שמות  תהיה
האדם  את מביאה פנים בושת ואמנם תחטאו"; לבלתי  פניכם על 

יצא  אם ומאחרים, בעצמו יבוש  כי והישרים, הטובים אחר  להימשך
הדברים מן  בדבר רע שם ä'((((המאירי המאירי המאירי המאירי ).).).).עליו  Eéðôlî ïBöø éäéÀÄÈÄÀÈÆ

EúøBúa eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Cøéò äðázL ,eðéäGàÁÅÆÄÀÆÄÈÄÀÅÈÀÈÅÀÅÆÀÅÀÈÆ
ואמר : ביקש  הבושה, מעלת את התנא שציין לאחר מפרש : הרמב"ם –

א  עירךֿה' להיבנות תחננו  כן  המעלה, זאת שחננתנו  כשם להינו ,
שמפרש רד "ך , בשם מובא איגר  עקיבא רבי  ובתוספות בימינו . במהרה

פנים, עז  שיהיה צריך שבלימוד  משום משנתנו, בסיום התפילה ענין את
ששנינו: cnl,כמו oyiiad `le דעה הארץ תימלא לבוא לעתיד אבל 

לגיהנם", פנים "עז  שאמר : משום ולכן בתורה; אפילו עזות נצטרך ולא

עבודת  ותשיב עירך שתבנה רצון יהי התפלל: פנים, עזות צריך  ובתורה
"תפארת  ובעל וכל. מכל העזות תתבטל ואז  במקומה, המקדש בית

לפרש ואפשר זו , אלא המשנה בכל  תפילה מצינו לא כותב: ישראל"
חכמינו שאמרו  מה פי סוטה סוטה סוטה סוטה ):):):):על  מסכתמסכתמסכתמסכת חוצפא ((((סוף סוף סוף סוף  דמשיחא "בעקבתא

ולא  הגדול, בחסדך  עירך  אתה שתבנה רצון  יהי  התפלל : לכן  יסגא",
שבנו , פנים העזות חלק חלקנו, תן  וכן הפנים; עזי חוצפת ידי על 

בתורתך... ורק אך בו  שנשתמש  ותסייענו 

א כ ה נ ש מ ר ו א ב

את  ללמד האבות את לזרז  כדי לתקופותיהן , האדם שנות לחלק באה משנתנו

הזמן בפרקי  ובאים הנמשכים המקרים גם צורפו  אגב ובדרך הראוי . בזמנן  בניהם

הטבע (ixi`nd).מצד 

øîBà äéä àeäמובא טוב" יום ב"תוספות שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),– מדרשמדרשמדרשמדרש ((((בשם בשם בשם בשם  ÈÈÅ
מסכת  מסדר  אינה המשנה וכל תימא, בן  יהודה רבי דברי  אלו שאין
הם. הקטן שמואל  ודברי כאן , והוסיפום הסמיכום שחכמים אלא זו ,

לעיל ששנינו  המשנה את כאן שגורסים נוסחאות יט יט יט יט ):):):):ויש l`eny((((ד ד ד ד ,,,,
"gnyz l` jaie` letpa :xne` ohwd.'וכוàø÷nì íéðL Lîç ïaÆÈÅÈÄÇÄÀÈ

מפר יש בלימוד – שיתחיל לאותיות הספר לבית להכניסו  הקריאה;שים:
במדרש  סמך  לזה ומצאו לאותיות, שלש  בן  סוברים: יש (negpz`אולם

,(dax `xwie ;miyecwהכתוב את כגכגכגכג):):):):שדרשו  יט יט יט יט ,,,, תבואו ((((ויקראויקראויקראויקרא "וכי
יהיה  שנים שלש  פריו, את ערלתו וערלתם עץ... כל ונטעתם הארץ אל 

שכתוב  כמו  מדבר , הכתוב תורה של  בפריה – יאכל" לא ערלים לכם
יח יח יח יח ):):):): כז כז כז כז ,,,, יאכל ((((משלי משלי משלי משלי  תאנה הוא dixt";"נוצר  שהעץ הכתוב, לנו  ורמז

היא הארץ וביאת שלשהולד, שכל  ואמר, העולם; אויר  אל יציאתו 
כשישלמו  כלומר : הילולים, קודש  הרביעית ובשנה ערלה, השנים

לה' הקדישהו  לרביעית, וייכנס ערלה של  הראשונות השנים שלש 
לכם  להוסיף החמישית... "ובשנה כך : אחר  ואמר  האותיות. ללמדו 

למקרא ויכניסוהו בלימודו מוסיפים שיהיו  – ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).תבואתו"

äðLnì øNò ïaלאחר ללמוד– מתחיל  מקרא, שנים חמש  שלמד  ÆÆÆÇÄÀÈ
אמרו שכן  שנים? חמש של תקופה התנא קבע ולמה ((((חולין חולין חולין חולין משניות;

א א א א ):):):): שוב כדכדכדכד,,,, שנים, חמש  במשנתו  יפה סימן  ראה שלא תלמיד "כל 

רואה". GLאינו  ïaúBönì äøNò L הוא נחשב שאז כלומר  – ÆÀÆÀÅÇÄÀ
הכתוב על  וסמכוהו  במצוות, וחייב לגדול כא כא כא כא ):):):):כבר  מג מג מג מג ,,,, "עם ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

– יספרו" תהלתי לי  יצרתי  כותבים,efזו ויש עשרה. שלש  בגימטריה
מסיני למשה הלכה הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),שזו ãeîìzì((((תשובתתשובתתשובתתשובת äøNò Lîç ïaÆÂÅÆÀÅÇÇÀ

היו  האחרונים שהתנאים ולטעמים לסברות והכוונה גמרא, ללימוד  –

להם  וליתן ולהסבירם לבארם להם שקדמו  התנאים בדברי מדקדקים
שלנו  הגמרא עוד  היתה לא ההם בימים שהרי  – המאור המאור המאור המאור טעם ((((ספרספרספרספר

ätçìלהרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).). äøNò äðBîL ïa,לכך רמז במדרש ומצאו  – ÆÀÆÆÀÅÇËÈ
יגיגיגיג):):):):שכתוב כאכאכאכא,,,, –((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יקח" בבתוליה אשה בגימטריא ede`"והוא

ש כי  פירש , ורש"י עשרה. "אדם"שמונה כתוב פעמים עשרה מונה
זאת". לוקחה מאיש "כי  עד  óBcøìמ"בראשית" íéøNò ïa– ÆÆÀÄÄÀ

עוד ימתין  ולא אשה לישא רודף יהיה כאן  עד  אשה נשא לא שאם
רעים בהרהורים ישתקע שלא פנים, מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).בשום ויש

אשה, ונשא וגמרא, משנה מקרא שלמד שלאחר  מזונותיו; אחר  לרדוף
מזונות אחר לחזור  הוא צריך בנים, מבארים:((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).והוליד ויש

secxlלצבא לצאת הוא שחייב האויב, אחרי  ויטריויטריויטריויטרי),),),),– כמו ((((מחזור מחזור מחזור מחזור 
גגגג):):):):שכתוב אאאא,,,, בישראל ".((((במדברבמדברבמדברבמדבר צבא יוצא כל  ומעלה שנה עשרים "מבן

GL ïaçkì íéL המשכן בעבודת שהתחילו  בלויים, מוצאים שכן – ÆÀÄÇÙÇ
שכתוב כמו  שלושים, בני מז מז מז מז ):):):):בהיותם ד ד ד ד ,,,, שנה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר שלושים "מבן 

מועד ". באוהל משא ועבודת עבודה עבודת לעבוד  הבא כל  ומעלה...
äðéaì íéòaøà ïa; דבר מתוך  דבר להבין שכלו כוח נתבשל – ÆÇÀÈÄÇÄÈ

משה להם אמר  במדבר , ישראל שהיו  שנה ארבעים ((((דברים דברים דברים דברים שלאחר

גגגג):):):): עדכטכטכטכט,,,, לשמוע, ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתן  "ולא
הזה" בבבב).).).).היום ה ה ה ה ,,,, זרה זרה זרה זרה  עבודהעבודהעבודהעבודה "ולבבו ((((עייןעייןעייןעיין בכתוב רמז מוצאים ויש

eaalיבין" ארבעים± שלמה שלמה שלמה שלמה ).).).).בגימטריא äöòì((((מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  íéMîç ïaÆÂÄÄÈÅÈ
דברים: שני צריכה העצה כי  האדם;`.– שכל ראייתו a.מצד מצד 

הרבה  הנסיונות מן  ראה כבר לחמישים וכשהגיע הזמן ; מנסיונות
הדברים  שני  מצד מזוקקת עצתו ונמצאת שכלו, בתוקף הוא ועדיין

לה בלויים((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););הדרושים נאמר כהכהכהכה----כוכוכוכו):):):):וכן חחחח,,,, "ומבן ((((במדברבמדברבמדברבמדבר
אחיו"... את ושרת עוד . יעבוד ולא העבודה, מצבא ישוב שנה חמשים

izdw - zex`ean zeipyn
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òLøä íòìa ìL.äáBè ïéò,äëeîð çeøå,äìôL Lôðå–eðéáà íäøáà ìL åéãéîìzî;äòø ïéò,ääBáb çeøå, ¤¦§¨¨¨¨©¦¨§©§¨§¤¤§¨¨¦©§¦¨¤©§¨¨¨¦©¦¨¨§©§¨
äáçø Lôðå–òLøä íòìa ìL åéãéîìzî.eðéáà íäøáà ìL åéãéîìz ïéa äî?òLøä íòìa ìL åéãéîìúì §¤¤§¨¨¦©§¦¨¤¦§¨¨¨¨©¥©§¦¨¤©§¨¨¨¦§©§¦¨¤¦§¨¨¨¨

eðéáà íäøáà ìL åéãéîìzàaä íìBòa ïéìçBðå äfä íìBòa ïéìëBà,øîàpL(àë ,ç éìùî):Lé éáäà ìéçðäì", ©§¦¨¤©§¨¨¨¦§¦¨¨©¤§£¦¨¨©¨¤¤¡©§©§¦Ÿ£©¥
"àlîà íäéúøöàå;òLøä íòìa ìL åéãéîìz ìáàúçL øàáì ïéãøBéå ípäéb ïéLøBé,øîàpL(ãë ,äð íéìäú): §Ÿ§Ÿ¥¤£©¥£¨©§¦¨¤¦§¨¨¨¨§¦¥¦¨§§¦¦§¥©©¤¤¡©

úçL øàáì íãøBz íéäGà äzàå",é eöçé-àG äîøîe íéîã éLðàíäéî,"Ca-çèáà éðàå. §©¨¡¦¦¥¦§¥©©©§¥¨¦¦§¨¤¡§¥¤©£¦¤§©¨
Îàîéz ïa äãeäéøîBà:øîpk æò éåä,øLpk ì÷å,éávk õøå,éøàk øBaâå,éáà ïBöø úBNòìíéîMaL E.àeä §¨¤¥¨¥¡¥©©¨¥§©©¤¤§¨©§¦§¦¨£¦©£§¨¦¤©¨©¦

hihihihi.epia` mdxa` ly eicinlzn:åéëøãá êìåäå åðîî ãîì.daeh oirêìîì øîàù íäøáàá åðéöî ïëù .íéøçà ïåîî ãîåç åðéàå åì ùéù äîá ÷ôúñî
íåãñ(ã"é úéùàøá):êì øùà ìëî ç÷à íàå ìòð êåøù ãòå èåçî íà.dkenp gexeøîåà íäøáà åðéöî ïëå .äøéúé äåðò(ç"é íù):øôàå øôò éëðàåytpe

.dltyáéúëã ,íäøáàá äæ åðéöîå .úååàúä ïî äùéøôäå úåøéäæ(á"é íù).úåòéðö áåøî äá øéëä àì åéùëò ãòù ,úà äàøî úôé äùà éë éúòãé àð äðä
áéúëã ,øëù ìåèéì éãë êìåä äéäå ÷ìá ìöà êìéù íå÷îä éðéòá òø äéäù òãåé äéäù ,äòø ïéò ïçëùà íòìááå(á"ë øáãîá)åúéá àìî ÷ìá éì ïúé íà

:áäæå óñë.ddeab gexeøîàã(ã"ë íù):ïåéìò úòã òãåéå ìà éøîà òîåù íàð.dagx ytpeáàåî úåðá øé÷ôäì õòåé äéä àì äåàúä áø äéä àì íàù
íéîëç åøîàå .úåðæì[ à"ò ä"÷ ïéøãäðñ]:äéä åðåúà ìòåá íòìá.yi iade` ligpdláéúëã ,áäåà éø÷à íäøáà(à"î äéòùé),ùé .éáäåà íäøáà òøæ

ìîà íäéúåøöåàå .á"äåòá:æ"äåòá ,à.minc iyp`:ìàøùéî íéôìà äòáøàå íéøùò åúöòá ìéôäù ,íéîã ùéà éø÷éà íòìá
kkkk.xnpk fròîåù øéæçäå ,øëæä úà úòáåúå úîäåðå øòéä éëáñá äùàø úñðëî äàéáìä úåéøàä íçé úòá éë ,äàéáìäå øòéä øéæç ïî ãìåð äæä øîðä

ùééáúú àìå æò éåä äúà óà .êë ìë äøåáâ åá ïéàù ô"òà ,íéðô æò àåä øæîî àåäù éôìå .ïäéðù ïéáî àöåé øîðå ,äòáåøå äìå÷àìù äî êáøî ìåàùì
:ãîì ïùééáä àì åðéðùù äúåàë ,úðáä.xypk lweáéúëãë .òâéú àìå ,êãåîìú øçà øåæçì('î íù):åòâéé àìå åöåøé íéøùðë øáà åìòé.iavk uxeóåãøì
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òLøä íòìa ìL åéãéîìzî.הרעות מידותיו אחרי  שנמשכים – ÄÇÀÄÈÆÄÀÈÈÈÈ
בו  שיש  äáBèמי ïéò,בחלקו ושמח לו שיש  במה שמסתפק –çeøå ÇÄÈÀÇ

äëeîð,יתירה ענוה –äìôL Lôðå העולם מתאוות שפורש  – ÀÈÀÆÆÀÈÈ
החיים, eðéáàוממותרות íäøáà ìL åéãéîìzî שלם שהיה – ÄÇÀÄÈÆÇÀÈÈÈÄ

הללו : המידות daehבכל oira סדום למלך שאמר  מוצאים שכן  –
כגכגכגכג):):):): ידידידיד,,,, לך";((((בראשית בראשית בראשית בראשית  אשר מכל  אקח ואם נעל שרוך  ועד מחוט "אם

dkenp gexaשאמר כז כז כז כז ):):):):– יח יח יח יח ,,,, ואפר ";((((שם שם שם שם  עפר dlty"ואנכי ytpa–
אשתו  לשרה יא יא יא יא ):):):):שאמר יביביביב,,,, מראה ((((שם שם שם שם  יפת אשה כי ידעתי  נא "הנה

אחרים  פסוקים גם וכן בה. נסתכל  לא כאן  שעד במדרש, ומבואר  את",
הקנאה  כנגד הן  הללו  המידות שלש  – אלו. מידותיו  על מוכיחים

את  מוציאים – הקפר אליעזר רבי  דברי  לפי  – אשר והכבוד, והתאוה
(לעיל העולם מן לו האדם שיש  מי  שכן  כא), משנה ד daehפרק oir

ובעל קנאה; לו ואין  בחלקו, שמח dkenpהוא gex; כבוד מבקש  אינו
dltyובעל ytp עליו להשתלט יכולה הגופנית התאוה על על על על אין ((((חידחידחידחיד""""אאאא

אבות אבות אבות אבות ").").")."). """"מתנתמתנתמתנתמתנת בו פיפיפיפי שיש מי  äòøאבל  ïéòומתוך בצע, שאוהב – ÇÄÈÈ
אחרים, בשל  רעה ועינו  קנאה, מלא הוא ääBábכך  çeøå רוח – ÀÇÀÈ

גאוה, äáçøשל  Lôðå הריהו תאווה, בעל –ìL åéãéîìzî ÀÆÆÀÈÈÄÇÀÄÈÆ
òLøä íòìa: הללו הרעות המידות כל בו  שהיו  –drx oir– ÄÀÈÈÈÈ

על רש"י מפרש  וכן  ישראל , את לקלל  הלך  הממון  חמדת שבגלל 
יח יח יח יח ):):):):הפסוק כבכבכבכב,,,, –((((במדבר במדבר במדבר במדבר  וזהב" כסף ביתו מלוא בלק לי יתן "אם

אחרים; ממון  ומחמד רחבה שנפשו ddeabמכאן gexשאמר ((((במדבר במדבר במדבר במדבר –

טז טז טז טז ):):):): עליון ";כדכדכדכד,,,, דעת ויודע אל אמרי שומע dagx"נאום ytpe שיעץ –
יועץ  היה לא תאווה בעל היה לא ואילו  לזנות; מואב בנות להפקיר 

והלך טבעו לפי אלא לאחרים ומייעץ מצווה אדם שאין הזה, כדבר 
אומר והכתוב ממנו , יזהירו אלא ברע יצוו  לא הטובים "כי רוחו,

טז טז טז טז ):):):): לא לא לא לא ,,,, כלומר((((במדברבמדברבמדברבמדבר בלעם", בדבר  ישראל  לבני היו הנה "הן 
בנותיהם" את הפקירו ובעצתו בלעם ïéa((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).שבדבר äîÇÅ

?òLøä íòìa ìL åéãéîìúì eðéáà íäøáà ìL åéãéîìzÇÀÄÈÆÇÀÈÈÈÄÀÇÀÄÈÆÄÀÈÈÈÈ
בלעם  תלמידי של  עונשם ומה אבינו אברהם תלמידי  של  שכרם מה –

äfäהרשע? íìBòa ïéìëBà ,eðéáà íäøáà ìL åéãéîìz– ÇÀÄÈÆÇÀÈÈÈÄÀÄÈÈÇÆ
הטובים, מעשיהם àaäפירות íìBòa ïéìçBðå,המלא שכרם את – ÀÂÄÈÈÇÈ

"àlîà íäéúøöàå ,Lé éáäà ìéçðäì" :øîàpL"אוהבי" – ÆÆÁÇÀÇÀÄÙÂÇÅÀÙÀÙÅÆÂÇÅ
שכתוב אוהב, הנקרא אבינו  אברהם תלמידי ח ח ח ח ):):):):הם מא מא מא מא ,,,, "זרע ((((ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהו

הבא בעולם  "יש " להנחילם אומר: והכתוב אוהבי ", ("yi"אברהם
,(meiw ly xac :ernynלהנחיל הקב"ה עתיד  זה: מפסוק דרשו וחכמים

ש"י וצדיק צדיק xyre)לכל  ze`n yly) שההנאה כלומר עולמות,
ועשר מאות שלש הוא הבא בעולם וצדיק צדיק לכל  שיש הרוח וקורת

הזה העולם כל כנגד `ln`,((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))פעמים mdizexve`e בעולם –
ípäébהזה. ïéLøBé òLøä íòìa ìL åéãéîìz ìáà בעולם – ÂÈÇÀÄÈÆÄÀÈÈÈÈÀÄÅÄÈ
טובטובטובטוב").").").").הזה יום יום יום יום  úçL("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות  øàáì ïéãøBéå,הבא בעולם – ÀÀÄÄÀÅÇÇ

íéîã éLðà ,úçL øàáì íãøBz íéäGà äzàå" :øîàpLÆÆÁÇÀÇÈÁÄÄÅÄÀÅÇÇÇÀÅÈÄ
"Ca-çèáà éðàå ,íäéîé eöçé-àG äîøîeאיש" נקרא בלעם – ÄÀÈÆÁÀÅÆÇÂÄÆÀÇÈ

"איש גם והוא מישראל, אלף וארבעה עשרים בעצתו שהפיל  דמים",

הרע לפעולות תחבולות בעשותו תלמידיו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),מרמה", שגם ומכאן
שחת" לבאר "תורידם עליהם: ונאמר  ומרמה", דמים "אנשי  נקראים

הזה. בעולם – ימיהם" יחצו  "לא הבא; בעולם –

i y i n g m e i
כ ה נ ש מ ר ו א ב

והמשניות  המסכת, חתימת כנראה, היא, רצון", "יהי בתפילת המסתיימת משנתנו
הן . תוספות אחריה, niz`הבאות oa dcedi יותר נזכר אינו  במשנתנו מלבד –

(ישעיה  ומשענה" "משען  הפסוק על חכמים דרשו  א) יד, (חגיגה בגמרא במשנה.
יהודה  רבי כגון  משנה, בעלי  אלו "משענה" מקרא; בעלי  אלו "משען" – א) ג,

נ דרבי באבות וחבריו . תימא בשמו :בן נוספים מאמרים מובאים מא) (פרק תן
עשית  ואם המצוות. מכל  ושש חרד  השמים, מן ירא השמים, את אוהב "הווה
יהא  הרבה, טובה לחברך  עשית ואם הרבה; בעיניך יהא קימעא, רעה לחברך 
לך עשה ואם הרבה; בעיניך  יהא קמעא, טובה חברך  לך עשה ואם מעט. בעיניך

זפותה וקנקנה ספוג קימעא. בעיניך יהא רבה, dtih)רעה zca`n dpi`y)אלו –
ושפופרת משפך  חכמים; efa)תלמידי `ivene efa qipkny)הווי הרשעים. אלו –

עלבונך ". על  מוחל והווי הצער  את לקבל למוד

,éávk õøå ,øLpk ì÷å ,øîpk æò éåä :øîBà àîéz ïa äãeäéÀÈÆÅÈÅÁÅÇÇÈÅÀÇÇÆÆÀÈÇÀÄ
íéîMaL Eéáà ïBöø úBNòì ,éøàk øBaâå,xnpk fr שלא ± ÀÄÈÂÄÇÂÀÈÄÆÇÈÇÄ

הבנת שלא מה מרבך  לשאול  מפרשים:((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),תתבייש frויש
xnpkהמצוות מעשי על המלעיגים הטוריםהטוריםהטוריםהטורים););););כנגד  xypk((((בעלבעלבעלבעל lwe–

יגיעה ללא לימודך  על הטורים":((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););לחזור "בעל lwולפי 
xypk;העבירה מן להתרחק –iavk uxe;כחמורה קלה מצוה אחר –

ix`k xeabe. יצרך את לכבוש  –àeä– תימא בן יהודה –äéäÈÈ
ípäéâì íéðt æò :øîBà עז להיות קודם שהזהיר פי  על אף – ÅÇÈÄÀÅÄÈ

מידה  זו אין כלל בדרך  אבל הצורך , בשעת שמים לשם רק זהו כנמר ,
ולמאוס  מוכיחיו  את לשנוא האדם את מביאה הפנים עזות כי טובה

הטובה גיהנם.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),בדרך  מורישה זו מידה áeíéðtונמצאת úL ÙÆÈÄ
ïãò ïâì שאמרו כמו  א א א א ):):):):– ככככ,,,, פנים,((((נדרים נדרים נדרים נדרים  בושת לו  שיש  אדם "כל  ÀÇÅÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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‡øéàî éaøøîBà:ì äøBza ÷ñBòä ìkdîL–äaøä íéøáãì äëBæ;ãBò àGå,éãk Blk íìBòä ìkL àlà ©¦¥¦¥¨¨¥©¨¦§¨¤¦§¨¦©§¥§¤¨¤¨¨¨ª§©
Bì àeä.òø àø÷ð,áeäà,íB÷nä úà áäBà,úBiøaä úà áäBà,íB÷nä úà çnNî,úBiøaä úà çnNî; ¦§¨¥©¨¥¤©¨¥¤©§¦§©¥¤©¨§©¥¤©§¦

äàøéå äåðò ezLaìîe,ïîàðå øLéå ãéñçå ÷écö úBéäì ezøLëîe,àèçä ïî ez÷çøîe,úeëæ éãéì ezáø÷îe; ©§§©£¨¨§¦§¨©§§©¦§©¦§¨¦§¨¨§¤¡¨§©£©¦©¥§§¨§©¦¥§
äiLeúå äöò epnî ïéðäðå,äøeáâe äðéa,øîàpL(ãé ,ç éìùî):äiLeúå äöò-éì","äøeáâ éì äðéá éðà;úðúBðå §¤¡¦¦¤¥¨§¦¨¦¨§¨¤¤¡©¦¥¨§¦¨£¦¦¨¦§¨§¤¤

ïéc øewçå äìLîîe úeëìî Bì;äøBú éæø Bì ïélâîe,÷ñBt BðéàL øäðëe øabúnä ïéòîk äNòðå;òeðö éåäå, ©§¤§¨¨§¦¦§©¦¨¥¨§©£¤§©§¨©¦§©¥§¨¨¤¥¥¤¡¥¨©
çeø Cøàå,BðBaìò ìò ìçBîe;íéNònä ìk ìò ezîîBøîe ezìcâîe. §¤¤©¥©¤§§©§©§§©©¨©©£¦

שנויה  שהיא אלא היא, ברייתא ואילך  שמכאן  לציין  באה פרקנו שבראש  הפתיחה
הברייתות  כי להודיענו , באה זו  שהקדמה שמואל", ב"מדרש  ומבואר המשנה; בלשון
יהודה  רבי  של  מדרשו בבית נישנו  שהמשניות אלא למשניות, במעלתן הן שוות
רבי חייא, רבי תלמידיו: ידי על  מדרשו  לבית מחוץ נישנו  והברייתות הנשיא,
אליהו בסדר  כולו  כמעט נמצא הזה הפרק – ב). קמא, (חולין  קפרא ובר  אושעיא

ח'. פרק רבתי , כלה ובמסכת י "ז , פרק זוטא,

äðLnä ïBLìa íéîëç eðLהשגור הביטוי  הוא חכמים" "שנו – ÈÂÈÄÄÀÇÄÀÈ
בלשון  דלקמן  הברייתות את שנו חכמים רבנן"; "תנו  בארמית: בגמרא

המקום,Ceøaהמשנה. –íäa øçaL,בחכמים –íúðLîáe– ÈÆÈÇÈÆÀÄÀÈÈ
שכתוב כמו  יא יא יא יא ):):):):ששנו , יז יז יז יז ,,,, ועל((((דברים דברים דברים דברים  יורוך  אשר התורה פי  "על 

תעשה, לך יאמרו אשר  oiniהמשפט jl ecibi xy` xacd on xeqz `l
;"l`nye א א א א ):):):):ואמרו לה לה לה לה ,,,, זרה זרה זרה זרה  ערבים ((((עבודהעבודהעבודהעבודה – מיין " דודיך  טובים "כי

דודיך  דברי mixteq)עלי ixac)תורה של  מיינה dxezיותר  xwir)
± azkayמפרש :רש רש רש רש """"יייי ישראל" "תפארת ובעל .(mzpynae שגם" –

הישמר ולכן להתפאר ; כדי בו מתכוונים ואינם היות ה', בחר  בלימודם

יהללו  לכן עסקם היא והתורה שהואיל  ולחשוב, אחריהם מלהרהר לך
זה". בפרק לימודה

א ה נ ש מ ר ו א ב

ìk :øîBà øéàî éaødîLì äøBza ÷ñBòä ידיעת לשם – ÇÄÅÄÅÈÈÅÇÈÄÀÈ
וקיומה, äaøäהתורה íéøáãì äëBæלקמן המפורטים ((((מחזור מחזור מחזור מחזור – ÆÄÀÈÄÇÀÅ

מפרשים:ויטריויטריויטריויטרי).).).). daxdויש mixacl, להלן המנויים אלה מלבד –
הנימנים  שהדברים בעוד הזה, העולם בטובות שזוכה כאן והכוונה

הנפש שלימות בעקבות הבאים רוחניים קניינים הם ((((מדרש מדרש מדרש מדרש לקמן 

Bìשמואלשמואלשמואלשמואל).).).). àeä éãk Blk íìBòä ìkL àlà ,ãBò àGåכדאי – ÀÆÈÆÈÈÈËÀÇ
בריאת  שתכלית בשבילו, שיתקיים הוא וראוי  שנברא העולם הוא

ודרשו  ברא"... "בראשית שכתוב: כמו התורה, בשביל היתה העולם
א א א א ):):):):חכמים רבהרבהרבהרבה שנאמר((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית ראשית, שנקראת התורה בשביל

כבכבכבכב):):):): חחחח,,,, לשמה ((((משלימשלימשלימשלי תורה הלומד נמצא דרכו"; ראשית קנני "ה'
אמרו  וכן קונו . רצון  בבבב):):):):משלים וווו,,,, את ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  נשמע הכל  דבר "סוף

שמור מצוותיו את ירא ±האֿלהים (zldw seq) "mc`d lk df ikכל
זה. בשביל  אלא נברא לא כולו  òøהעולם àø÷ð כמו הקב"ה, של  – ÄÀÈÅÇ

יז יז יז יז ):):):):שנאמר קלטקלטקלטקלט,,,, אֿל ";((((תהלים תהלים תהלים תהלים  רעיך  יקרו מה כמו áeäà"ולי – È
יז יז יז יז ):):):):שכתוב חחחח,,,, ישראל"((((משלימשלימשלימשלי "תפארת ובעל אהב"; אוהבי "אני

rixמפרש: `xwp,דבר בכל  עצתו  לשמוע עמו  להתחבר  שראוי –
aed`:מפרשים ויש הכל . על  הוא אהוב היקרות מידותיו  שמפני  –

uari i"x ciqgd) zeixale 'dl aed` `edy rix xnelk ,aed` rix `xwp
;(l"fíB÷nä úà áäBà;מאהבה תורתו  שלומד –úà áäBà ÅÆÇÈÅÆ

úBiøaä יזכו הם שגם כדי ישרה, בדרך  ומדריכן לתורה שמקרבן  – ÇÀÄ
מפרש ישראל " "תפארת ובעל  טוב. zeixad:לרוב z` ade` אפילו –

הקב"ה; של בריותיו  שהן מפני  אלא לאהבן  שאין  במידות, המקולקלין
íB÷nä úà çnNî,מבואר שמואל  ובמדרש ובמעשיו ; בחכמתו  – ÀÇÅÆÇÈ

שה' לפי  המקום, את בזה משמח נמצא לעולם, מיטיב ה' שבזכותו
להם; כשמיטיב שמח והוא לברואיו , להיטיב כוונתו  çnNîÀÇÅיתברך

úBiøaä úàמדרש" ולפי  הטובים; ובמעשיו  חכמתו בדברי  – ÆÇÀÄ
zeixadשמואל ": z` gnynוטובי שמחים העולם כל  שבזכותו  –

äàøéåלב. äåðò ezLaìîe ענוה המידות: שתי מלבשתו התורה – ÇÀÀÇÂÈÈÀÄÀÈ

דרשו וכן  שמים; לז לז לז לז ):):):):ויראת רבה רבה רבה רבה  תסיע"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממצרים ((((תהלים תהלים תהלים תהלים "גפן

ט ט ט ט )))) מחבירו פ פ פ פ ,,,, הגדול וקטנות, גדולות אשכולות בה יש הזו הגפן מה –
בתורה  יגע מהם שאחד  מה כל  ישראל כך  מחבירו, נמוך  כאילו נראה

וכתוב מחבירו; נמוך  נראה – בתורה מחבירו  יט יט יט יט ):):):):וגדול  יז יז יז יז ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

לידי מביא שהתלמוד מלמד – אֿלהיו " ה' את ליראה ילמד "למען
mihtey);יראה "ixtq")÷écö úBéäì ezøLëîe, באמונתו –ãéñçå ÇÀÀÇÄÀÇÄÀÈÄ

הדין, משורת לפנים שעושה במעשיו , –øLéå,בלבו –ïîàðå– ÀÈÈÀÆÁÈ
מפרש: ישראל" "תפארת ובעל  למקום,wicvבדיבורו ; בינו  –ciqge

לחברו, בינו  –xyie שלא כגון  מדותיו , ישחית שלא לעצמו , בינו –
וכדומה, רעבתן  או עצל ברוחו on`peיהיה איתן  שיהא חייו , לדרך –

הזמן; מקרי או  היצר ידי  על יוכרע àèçäולא ïî ez÷çøîe– ÀÇÂÇÄÇÅÀ
במחשב  אף חטא בשום ייכשל ברוחו שלא הוא מושל כי והרהור , ה

את úeëæיצרו ,וכובש  éãéì ezáø÷îe מצוות לעשות שיזכה – ÀÈÀÇÄÅÀ
מפרשים: ויש  טובים; hgd`ומעשים on ezwgxne באה שלא –

ידו, על  חטא של  תקלה ±לאחרים zekf icil ezaxwne אחרים שזוכים
ידו. epnîעל ïéðäðå,אדם בני –äöò,טובה בעצה –äiLeúå ÀÆÁÄÄÆÅÈÀÄÈ

ממנו, שלומדים התורה שהיא ובתושיה, –äðéa שהוא בבינה, – ÄÈ
המעשהäøeáâeהעיון, שהוא ובגבורה שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),– øîàpL:((((מדרש מדרש מדרש מדרש  ÀÈÆÆÁÇ

äiLeúå äöò-éì",(התורה היינו החכמה, אומרת äðéá(כך éðà ÄÅÈÀÄÈÂÄÄÈ
"äøeáâ éì;הללו המעלות בכל מחונן  לשמה בתורה שעוסק ומי – ÄÀÈ

úeëìî Bì úðúBðå אמרו וכן  א א א א ):):):):– סבסבסבסב,,,, שחכמים ((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין מניין ÀÆÆÇÀ
שכתוב מלכים? טוטוטוטו):):):):נקראים ח ח ח ח ,,,, ימלוכו",((((משלימשלימשלימשלי מלכים äìLîîeÆÀÈÈ"בי 

שאמרו  כמו  בבבב):):):):– וווו,,,, דבריו ((((ברכותברכותברכותברכות שמים יראת בו שיש  אדם כל
ïécנשמעים, øewçå ולהיות לאמיתו הדין את לחקור שיודע – ÀÄÄ

צדק, äøBúשופט éæø Bì ïélâîeשכתוב כמו  ידידידיד):):):):– כה כה כה כה ,,,, ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ÀÇÄÈÅÈ
ליראיו ". ה' ñBt÷"סוד BðéàL øäðëe øabúnä ïéòîk äNòðåÀÇÂÆÀÇÀÈÇÄÀÇÅÀÈÈÆÅÅ
גורסים: ויש –,jlede xabzny xdpke wqet epi`y oirnkכלומר

ממעיין  צמאונו ירווה אליו  הקרב וכל  ומתווספת, הולכת שחכמתו
וחכמתו  שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),תורתו  שכתוב((((אמונתאמונתאמונתאמונת טז טז טז טז ):):):):כמו  הההה,,,, "יפוצו ((((משלימשלימשלימשלי

מים"; פלגי  ברחובות חוצה, òeðöמעינותיך éåäå: אחר בנוסח – ÆÁÅÈÇ
,repv deede הוא ובמידותיו , בחכמתו  מתפרסם שהוא פי  על שאף

צנוע, çeøתמיד  Cøàå אפים ארך  בין שמבחינים ויש סבלן; – ÀÆÆÇ
מיד, נוקם ואינו  אפו שמאריך  אלא כועס אפים שארך  רוח, לארך 

gexואילו jx` כהוגן שלא דבר לו  כשעשו אף כלל, כועס אינו 
שמואל שמואל שמואל שמואל ),),),), BðBaìò((((מדרש מדרש מדרש מדרש  ìò ìçBîe ואינם הנעלבים מן  שהוא – ÅÇÆÀ

משיבים ואינם חרפתם שומעים בבבב),),),),עולבים, פח פח פח פח ,,,, אלא ((((שבתשבתשבתשבת עוד ולא
עליו, ייענש שלא כדי  שהעליבו, למי מוחל ezìcâîeÀÇÀÇשהוא

íéNònä ìk ìò ezîîBøîe, הללו המידות לכל שזכה לאחר  – ÀÀÇÇÈÇÇÂÄ
שכתוב  כמו הבריאה, מעשי כל על אותו ומרוממת מגדלת התורה

ז ז ז ז ):):):): חחחח,,,, ידך"((((תהלים תהלים תהלים תהלים  במעשי  שבת שבת שבת שבת ).).).)."תמשילהו  מפרשים:((((מנחת מנחת מנחת מנחת  lrויש
miyrnd lk ממה בו  המצוות יתפארו שיותר המצוות, מעשי  כל  על  –

ומדרגתו  מהן ומרומם גדול הוא כאילו  כביכול, במצוות הוא שיתפאר 
ממדרגתן  שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).גדולה ((((מדרש מדרש מדרש מדרש 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

תורה  למד  הראשון . שבדור  ישראל ארץ אמוראי  מגדולי היה לוי  בן יהושע רבי
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äð÷fì,äáOì íéòáL ïa,äøeábì íéðBîL ïa,ì íéòLz ïaçeL,íìBòä ïî ìèáe øáòå úî elàk äàî ïa. ©¦§¨¤¦§¦©¥¨¤§¦©§¨¤¦§¦¨©¤¥¨§¦¥§¨©¨¥¦¨¨
·Îâa âa ïaøîBà:a Côäå da Côäd,da älëc;éæçz dáe,da äìáe áéñå,òeæz àì dpîe,Cì ïéàL ¤©©¥£Ÿ¨©£Ÿ¨§Ÿ¨©©¤¡¥§¦§¥©¦©¨§©¤¥¨

äpîéä äáBè äcî. ¦¨¨¥¤¨
‚Îàä àä ïaøîBà:àøâà àøòö íeôì. ¤¥¥¥§©£¨©§¨

È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
eðLíéîëçìaäðLnä ïBL.íúðLîáe íäa øçaL Ceøa. ¨£¨¦¦§©¦§¨¨¤¨©¨¤§¦§¨¨

.dpwfl miyyáéúëã('ä áåéà):íéùù àéøèîéâá ç"ìëá .øá÷ éìà çìëá àáú.daiyl miray oaãåãá áéúëã(è"ë à íéîéä éøáã)éîéå ,äáåè äáéùá úîéå
:äðù íéòáù åéä åééç.zexeabl mipeny oaáéúëã('ö íéìäú):äðù íéðåîù úåøåáâá íàå.geyl miryz oaäçåù ïåùì ,íéøîåà ùéå .óåôëå çåçù êìåä

:ä÷åîò
akakakak.da jetde da jetd:äøåúá.da dlekc:äá àöîú ìëäù.da dlae aiqe:äðáæòú àì äáéùå äð÷æ ãò íârefz `l dpineéúãîì øîàú àìù

.àñëä úéáá åà õçøîä úéáá ïåâë ,äøåú éøáãá øäøäì øåñàù íå÷îá àìà úéðåé úîëç ãåîìì øúåî ïéàù ,úéðåé úîëç ãåîìàå êìà ìàøùé úîëç
:äìéìå íîåé åá úéâäå áéúë àäã ,äìéì àìå íåé àì åðéàù äòùá åðãîìé íäì øîà ,úéðåé åðá úà íãà ãîìì åäî òùåäé 'ø úà åìàùùë

bkbkbkbk.`xb` `xrv metl:äáåøî êøëù äéäé ,äåöîä úééùòå äøåúä ãåîìá ìáåñ äúàù øòöä áåø éôë

`xephxa yexit

משמרתם  לשמור  ומלמדם אותם שמייעץ להם? שנותן  השירות ומהו 
äð÷fì((((רש רש רש רש """"יייי).).).). íéML ïaשכתוב כוכוכוכו):):):):((((איובאיובאיובאיוב– אליה ה ה ה ,,,, בכלח "תבוא ÆÄÄÇÄÀÈ

– מפרשים:glkaקבר " ויש ששים. לחכמה,dpwflבגימטריא –
שנאמר  טוב, ושכל טעם בדברי חכמתו  להטעים יביביביב):):):):שיודע יביביביב,,,, ((((איובאיובאיובאיוב

חכמה". äáOì"בישישים íéòáL ïaהמלך בדוד  שכתוב ((((דברידברידברידברי– ÆÄÀÄÇÅÈ
כח כח כח כח ):):):): כט כט כט כט ,,,, אאאא שנה.הימים הימים הימים הימים  שבעים היו חייו וימי טובה", בשיבה "וימת

äøeábì íéðBîL ïaשכתוב יייי):):):):– צצצצ,,,, שמונים ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  בגבורות "ואם ÆÀÄÇÀÈ
çeLìשנה". íéòLz ïa,מפרש יונה ורבנו  וכפוף. שחוח הולך – ÆÄÀÄÈÇ

להיות  ראוי לתשעים, שכשהגיע והיינו שיחו ", "ישפוך  מלשון  שהוא

מידותיו  ולתקן בנפלאותיו ולשוח ה' ובתהלות בתפילה עסקו כל
ומצוות. תורה íìBòäולבקש  ïî ìèáe øáòå úî elàk äàî ïaÆÅÈÀÄÅÀÈÇÈÅÄÈÈ

והוא  ממנו , פסק החכמה ומעיין  פניו , ונשתנו עיניו  כהו שהרי  –
והולך אלא ((((רש רש רש רש """"יייי))))משתטה יוציאנה שלא שכן  מכל דעת, לו יש ואם .

ולבקשה ולתחינה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לתפילה

i y y m e i
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גר . היה ב) ט, (חגיגה התוספות ולפי הלל; של  דורו בן  כנראה, היה, בג בג בן 
הא הא ובן  בג בג שבן  שמואל ", ב"מדרש  גם מובא ad`)וכן dpynd lra) גרים

שנתוספה  ושרה אברהם בני  והם כך , נקראו  המלשינים מן  להסתירם וכדי היו,
בג" "בג בניהם. הגרים כל נקרא ולפיכך לגרים, תחילה ושהיו שמותם, על ה"א

) ה"א ה"א dying),בגימטריא epiidc ,`"d ze` oipnl dler "ba" zeize`d oipn ושניהם
ולידע  להכיר כדי  מזה, משונה זה וקראום ונעלם, נסתר יותר בג שבג אלא אחד ,
תנא  של  שמות שני  הם הא" הא ו "בן  בג" בג ש"בן סוברים ויש לזה". זה בין
ושרה  אברהם בן – הא" הא "בן  גיורת; בן גר , בן  תבות: ראשי בג" "בג אחד ;

ב;אבות  ט, חגיגה (עיין  למעלה כמבואר  לשמותיהם, נתוספה ה"א שאות הגרים,
בארמית, כאן  מובאים המאמרים – להלל"). הי הי "בר  המתחיל  דיבור תוספות

הגרים של לשונם היתה miig").שזו jxc" mya "aeh mei zetqez") מבארים ויש
ארמית, בלשון  הפתגמים נאמרו  לכן  אדם, לבני  גדול  צורך  הם תורה ודברי שהואיל
בענין הזקן  הלל  של  הפתגם למעלה מובא וכן  מבבל . כשעלו בה מכירין הכל  שהיו 
על הקודמת במשנה ששנינו ולאחר  – יג). משנה א (פרק בארמית התורה לימוד
שלא  בג, בג בן של  מאמרו משנתנו מביאה הלימוד , בענין האדם חיי שני  סידור 
תכליתה, עד  התורה את השיג כבר וגמרא, ומשנה מקרא למד  שאם האדם, יחשוב
ראיתי תכלה "לכל צו ): קיט, (תהלים שכתוב כמו  ותכלית, קץ לה אין  התורה כי

מאד" מצותך  רחבה l`eny).קץ yxcn)

da Côäå da Côä :øîBà âa âa ïaוחוזר בתורה עוסק הווה – ÆÇÇÅÂÙÈÇÂÙÈ
תדיר, בה daועוסק älëc העולם חכמות שכל כלומר בה, שהכול  – ÀÙÈÇ

בה ויטריויטריויטריויטרי).).).).כלולות שלא ((((מחזורמחזורמחזורמחזור כאן, מזהיר  בג בג שבן מבארים, ויש 
הופך שיהא אלא לבד, ושטחית גסה בקריאה בתורה העוסק יסתפק

שמפקפק  מה כל  בה ימצא הוא כן, יעשה שאם בעיון , תמיד בה ומהפך
עליו  שאמר:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לבו da"וזהו  dlekc"אחר מבואר  שהכל  –

מפרש: ורש"י בדברים. ודיוק daעיון dlekcמהפך שתהא שעה שבכל 
אמרו  וכן וטעמים, חידושים בה תמצא בתורה, נדנדנדנד,,,,ומעיין ((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין

שנאמרבבבב):):):): כמו  לתאנה, תורה דברי  נמשלו יח יח יח יח ):):):):"למה כז כז כז כז ,,,, "נוצר((((משלימשלימשלימשלי
ממשמש שאדם זמן  כל זו  תאנה מה לך: לומר פריה"? יאכל תאנה

תאנים בה מוצא xgnleבה hrn meid `l` ,zg` zaa zelyazn opi`y)
mdn lek`l ie`x dry lke ,hrn זמן כל  תורה, דברי אף רש"י), –

טעם". בהם מוצא בהם, הוגה éæçzשאדם dáe האמת תראה ובה – ÇÆÁÅ
שכלך éñåda((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בעין  äìáe áכלומר בה, ותבלה ותזקין – ÀÄÀÅÇ

ושיבה. זקנה עד בתורה òeæzעסוק àì dpîe;תזוז לא וממנה – ÄÇÈÀÇ
אלך בה, להתעסק עוד  צריך ואיני  צרכי  די  למדתי  כבר תאמר: ואל

אחרות, בחכמות äpîéäואעסוק äáBè äcî Cì ïéàLמאשר – ÆÅÈÄÈÈÅÆÈ
שכתוב כמו תדיר , בה ולעסוק בתורה ח ח ח ח ):):):):להתדבק א א א א ,,,, "לא ((((יהושע יהושע יהושע יהושע 

ולילה". יומם בו  והגית מפיך, הזה התורה ספר  ימוש

ג כ ה נ ש מ ר ו א ב

למשנה  כתוספת כאן  מובא – פרקנו  את המסיים – הא הא בן  של  הקצר פתגמו 
רב, בעיון בה ולעסוק התורה, בעמל להתמיד האדם שצריך  למדנו בה הקודמת,
מה  שכל לציין , משנתנו ובאה בה. הגנוז  הרב והאור ענייניה עומק לגלות כדי 
עמוקים  הישגים ויותר יותר בה ישיג כן  התורה, בלימוד  יותר ויעמול  יטרח שאדם
המשנה  לבאור  בהקדמה עיין הא הא בן  על  – שכרו . ירבה וכן  נפלאים, וחידושים

הקודמת.

àøâà àøòö íeôì :øîBà àä àä ïa.השכר הוא הצער לפי  – ÆÅÅÅÀÇÂÈÇÀÈ
בתורה שתצטער מה "לפי  מפרש : lnraהרמב"ם dxeza jwqra)

,(dribie" שכרך dxez),יהיה ly dzin` zbyda) שאמרו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות כמו 

בבבב):):):): וכן סגסגסגסג,,,, עליה"; עצמו שממית במי  אלא מתקיימים תורה דברי  "אין 

שינק ((((שם שם שם שם ):):):):אמרו  חלב שמקיא במי תורה? של  חמאה מוצא אתה "במי 
האדם  את לנחם התנא שבא מבואר, שמואל ובמדרש  עליה". אמו משדי 

לומד, שהוא התורה דברי  את משיג שהוא עד  הרבה ומצטער  הטורח
השכר שאין לפי  התורה, מלימוד להרפות צריך  אינו כזה אדם גם כי

ויגע  שעמל האדם ולפעמים והטורח; הצער  לפי  אלא ההשגה לפי  ניתן
החכם  של  לשכר  שווה שכרו  הרבה, בלימודו  השיג שלא אף בתורה,

השכר. הוא הצער  לפי כי שבדור , הגדול 
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בה. העוסק של ובמעלתו התורה של  בשבחה העוסקות ברייתות כולל זה פרק
שם  על  מאיר ", דרבי  "פרק לו : קוראים ויש  תורה". "קניין  הפרק: שם מכאן,

`xne",שמתחיל : xi`n iax" צורף הזה הפרק כי  למסכתנו , בפתיחה הזכרנו וכבר 
והוסיפו בשבתות, אבות פרקי ללמוד המנהג משום מאוחר, בזמן אבות למסכת

השבועות חג שלפני  בשבת ללמדו  כדי תורה" "קנין  הפרק dgizta).את oiir) ואמנם

izdw - zex`ean zeipyn
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‡øéàî éaøøîBà:ì äøBza ÷ñBòä ìkdîL–äaøä íéøáãì äëBæ;ãBò àGå,éãk Blk íìBòä ìkL àlà ©¦¥¦¥¨¨¥©¨¦§¨¤¦§¨¦©§¥§¤¨¤¨¨¨ª§©
Bì àeä.òø àø÷ð,áeäà,íB÷nä úà áäBà,úBiøaä úà áäBà,íB÷nä úà çnNî,úBiøaä úà çnNî; ¦§¨¥©¨¥¤©¨¥¤©§¦§©¥¤©¨§©¥¤©§¦

äàøéå äåðò ezLaìîe,ïîàðå øLéå ãéñçå ÷écö úBéäì ezøLëîe,àèçä ïî ez÷çøîe,úeëæ éãéì ezáø÷îe; ©§§©£¨¨§¦§¨©§§©¦§©¦§¨¦§¨¨§¤¡¨§©£©¦©¥§§¨§©¦¥§
äiLeúå äöò epnî ïéðäðå,äøeáâe äðéa,øîàpL(ãé ,ç éìùî):äiLeúå äöò-éì","äøeáâ éì äðéá éðà;úðúBðå §¤¡¦¦¤¥¨§¦¨¦¨§¨¤¤¡©¦¥¨§¦¨£¦¦¨¦§¨§¤¤

ïéc øewçå äìLîîe úeëìî Bì;äøBú éæø Bì ïélâîe,÷ñBt BðéàL øäðëe øabúnä ïéòîk äNòðå;òeðö éåäå, ©§¤§¨¨§¦¦§©¦¨¥¨§©£¤§©§¨©¦§©¥§¨¨¤¥¥¤¡¥¨©
çeø Cøàå,BðBaìò ìò ìçBîe;íéNònä ìk ìò ezîîBøîe ezìcâîe. §¤¤©¥©¤§§©§©§§©©¨©©£¦

שנויה  שהיא אלא היא, ברייתא ואילך  שמכאן  לציין  באה פרקנו שבראש  הפתיחה
הברייתות  כי להודיענו , באה זו  שהקדמה שמואל", ב"מדרש  ומבואר המשנה; בלשון
יהודה  רבי  של  מדרשו בבית נישנו  שהמשניות אלא למשניות, במעלתן הן שוות
רבי חייא, רבי תלמידיו: ידי על  מדרשו  לבית מחוץ נישנו  והברייתות הנשיא,
אליהו בסדר  כולו  כמעט נמצא הזה הפרק – ב). קמא, (חולין  קפרא ובר  אושעיא

ח'. פרק רבתי , כלה ובמסכת י "ז , פרק זוטא,

äðLnä ïBLìa íéîëç eðLהשגור הביטוי  הוא חכמים" "שנו – ÈÂÈÄÄÀÇÄÀÈ
בלשון  דלקמן  הברייתות את שנו חכמים רבנן"; "תנו  בארמית: בגמרא

המקום,Ceøaהמשנה. –íäa øçaL,בחכמים –íúðLîáe– ÈÆÈÇÈÆÀÄÀÈÈ
שכתוב כמו  יא יא יא יא ):):):):ששנו , יז יז יז יז ,,,, ועל((((דברים דברים דברים דברים  יורוך  אשר התורה פי  "על 

תעשה, לך יאמרו אשר  oiniהמשפט jl ecibi xy` xacd on xeqz `l
;"l`nye א א א א ):):):):ואמרו לה לה לה לה ,,,, זרה זרה זרה זרה  ערבים ((((עבודהעבודהעבודהעבודה – מיין " דודיך  טובים "כי

דודיך  דברי mixteq)עלי ixac)תורה של  מיינה dxezיותר  xwir)
± azkayמפרש :רש רש רש רש """"יייי ישראל" "תפארת ובעל .(mzpynae שגם" –

הישמר ולכן להתפאר ; כדי בו מתכוונים ואינם היות ה', בחר  בלימודם

יהללו  לכן עסקם היא והתורה שהואיל  ולחשוב, אחריהם מלהרהר לך
זה". בפרק לימודה

א ה נ ש מ ר ו א ב

ìk :øîBà øéàî éaødîLì äøBza ÷ñBòä ידיעת לשם – ÇÄÅÄÅÈÈÅÇÈÄÀÈ
וקיומה, äaøäהתורה íéøáãì äëBæלקמן המפורטים ((((מחזור מחזור מחזור מחזור – ÆÄÀÈÄÇÀÅ

מפרשים:ויטריויטריויטריויטרי).).).). daxdויש mixacl, להלן המנויים אלה מלבד –
הנימנים  שהדברים בעוד הזה, העולם בטובות שזוכה כאן והכוונה

הנפש שלימות בעקבות הבאים רוחניים קניינים הם ((((מדרש מדרש מדרש מדרש לקמן 

Bìשמואלשמואלשמואלשמואל).).).). àeä éãk Blk íìBòä ìkL àlà ,ãBò àGåכדאי – ÀÆÈÆÈÈÈËÀÇ
בריאת  שתכלית בשבילו, שיתקיים הוא וראוי  שנברא העולם הוא

ודרשו  ברא"... "בראשית שכתוב: כמו התורה, בשביל היתה העולם
א א א א ):):):):חכמים רבהרבהרבהרבה שנאמר((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית ראשית, שנקראת התורה בשביל

כבכבכבכב):):):): חחחח,,,, לשמה ((((משלימשלימשלימשלי תורה הלומד נמצא דרכו"; ראשית קנני "ה'
אמרו  וכן קונו . רצון  בבבב):):):):משלים וווו,,,, את ((((ברכות ברכות ברכות ברכות  נשמע הכל  דבר "סוף

שמור מצוותיו את ירא ±האֿלהים (zldw seq) "mc`d lk df ikכל
זה. בשביל  אלא נברא לא כולו  òøהעולם àø÷ð כמו הקב"ה, של  – ÄÀÈÅÇ

יז יז יז יז ):):):):שנאמר קלטקלטקלטקלט,,,, אֿל ";((((תהלים תהלים תהלים תהלים  רעיך  יקרו מה כמו áeäà"ולי – È
יז יז יז יז ):):):):שכתוב חחחח,,,, ישראל"((((משלימשלימשלימשלי "תפארת ובעל אהב"; אוהבי "אני

rixמפרש: `xwp,דבר בכל  עצתו  לשמוע עמו  להתחבר  שראוי –
aed`:מפרשים ויש הכל . על  הוא אהוב היקרות מידותיו  שמפני  –

uari i"x ciqgd) zeixale 'dl aed` `edy rix xnelk ,aed` rix `xwp
;(l"fíB÷nä úà áäBà;מאהבה תורתו  שלומד –úà áäBà ÅÆÇÈÅÆ

úBiøaä יזכו הם שגם כדי ישרה, בדרך  ומדריכן לתורה שמקרבן  – ÇÀÄ
מפרש ישראל " "תפארת ובעל  טוב. zeixad:לרוב z` ade` אפילו –

הקב"ה; של בריותיו  שהן מפני  אלא לאהבן  שאין  במידות, המקולקלין
íB÷nä úà çnNî,מבואר שמואל  ובמדרש ובמעשיו ; בחכמתו  – ÀÇÅÆÇÈ

שה' לפי  המקום, את בזה משמח נמצא לעולם, מיטיב ה' שבזכותו
להם; כשמיטיב שמח והוא לברואיו , להיטיב כוונתו  çnNîÀÇÅיתברך

úBiøaä úàמדרש" ולפי  הטובים; ובמעשיו  חכמתו בדברי  – ÆÇÀÄ
zeixadשמואל ": z` gnynוטובי שמחים העולם כל  שבזכותו  –

äàøéåלב. äåðò ezLaìîe ענוה המידות: שתי מלבשתו התורה – ÇÀÀÇÂÈÈÀÄÀÈ

דרשו וכן  שמים; לז לז לז לז ):):):):ויראת רבה רבה רבה רבה  תסיע"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ממצרים ((((תהלים תהלים תהלים תהלים "גפן

ט ט ט ט )))) מחבירו פ פ פ פ ,,,, הגדול וקטנות, גדולות אשכולות בה יש הזו הגפן מה –
בתורה  יגע מהם שאחד  מה כל  ישראל כך  מחבירו, נמוך  כאילו נראה

וכתוב מחבירו; נמוך  נראה – בתורה מחבירו  יט יט יט יט ):):):):וגדול  יז יז יז יז ,,,, ((((דברים דברים דברים דברים 

לידי מביא שהתלמוד מלמד – אֿלהיו " ה' את ליראה ילמד "למען
mihtey);יראה "ixtq")÷écö úBéäì ezøLëîe, באמונתו –ãéñçå ÇÀÀÇÄÀÇÄÀÈÄ

הדין, משורת לפנים שעושה במעשיו , –øLéå,בלבו –ïîàðå– ÀÈÈÀÆÁÈ
מפרש: ישראל" "תפארת ובעל  למקום,wicvבדיבורו ; בינו  –ciqge

לחברו, בינו  –xyie שלא כגון  מדותיו , ישחית שלא לעצמו , בינו –
וכדומה, רעבתן  או עצל ברוחו on`peיהיה איתן  שיהא חייו , לדרך –

הזמן; מקרי או  היצר ידי  על יוכרע àèçäולא ïî ez÷çøîe– ÀÇÂÇÄÇÅÀ
במחשב  אף חטא בשום ייכשל ברוחו שלא הוא מושל כי והרהור , ה

את úeëæיצרו ,וכובש  éãéì ezáø÷îe מצוות לעשות שיזכה – ÀÈÀÇÄÅÀ
מפרשים: ויש  טובים; hgd`ומעשים on ezwgxne באה שלא –

ידו, על  חטא של  תקלה ±לאחרים zekf icil ezaxwne אחרים שזוכים
ידו. epnîעל ïéðäðå,אדם בני –äöò,טובה בעצה –äiLeúå ÀÆÁÄÄÆÅÈÀÄÈ

ממנו, שלומדים התורה שהיא ובתושיה, –äðéa שהוא בבינה, – ÄÈ
המעשהäøeáâeהעיון, שהוא ובגבורה שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),– øîàpL:((((מדרש מדרש מדרש מדרש  ÀÈÆÆÁÇ

äiLeúå äöò-éì",(התורה היינו החכמה, אומרת äðéá(כך éðà ÄÅÈÀÄÈÂÄÄÈ
"äøeáâ éì;הללו המעלות בכל מחונן  לשמה בתורה שעוסק ומי – ÄÀÈ

úeëìî Bì úðúBðå אמרו וכן  א א א א ):):):):– סבסבסבסב,,,, שחכמים ((((גיטיןגיטיןגיטיןגיטין מניין ÀÆÆÇÀ
שכתוב מלכים? טוטוטוטו):):):):נקראים ח ח ח ח ,,,, ימלוכו",((((משלימשלימשלימשלי מלכים äìLîîeÆÀÈÈ"בי 

שאמרו  כמו  בבבב):):):):– וווו,,,, דבריו ((((ברכותברכותברכותברכות שמים יראת בו שיש  אדם כל
ïécנשמעים, øewçå ולהיות לאמיתו הדין את לחקור שיודע – ÀÄÄ

צדק, äøBúשופט éæø Bì ïélâîeשכתוב כמו  ידידידיד):):):):– כה כה כה כה ,,,, ((((תהליםתהליםתהליםתהלים ÀÇÄÈÅÈ
ליראיו ". ה' ñBt÷"סוד BðéàL øäðëe øabúnä ïéòîk äNòðåÀÇÂÆÀÇÀÈÇÄÀÇÅÀÈÈÆÅÅ
גורסים: ויש –,jlede xabzny xdpke wqet epi`y oirnkכלומר

ממעיין  צמאונו ירווה אליו  הקרב וכל  ומתווספת, הולכת שחכמתו
וחכמתו  שמואלשמואלשמואלשמואל),),),),תורתו  שכתוב((((אמונתאמונתאמונתאמונת טז טז טז טז ):):):):כמו  הההה,,,, "יפוצו ((((משלימשלימשלימשלי

מים"; פלגי  ברחובות חוצה, òeðöמעינותיך éåäå: אחר בנוסח – ÆÁÅÈÇ
,repv deede הוא ובמידותיו , בחכמתו  מתפרסם שהוא פי  על שאף

צנוע, çeøתמיד  Cøàå אפים ארך  בין שמבחינים ויש סבלן; – ÀÆÆÇ
מיד, נוקם ואינו  אפו שמאריך  אלא כועס אפים שארך  רוח, לארך 

gexואילו jx` כהוגן שלא דבר לו  כשעשו אף כלל, כועס אינו 
שמואל שמואל שמואל שמואל ),),),), BðBaìò((((מדרש מדרש מדרש מדרש  ìò ìçBîe ואינם הנעלבים מן  שהוא – ÅÇÆÀ

משיבים ואינם חרפתם שומעים בבבב),),),),עולבים, פח פח פח פח ,,,, אלא ((((שבתשבתשבתשבת עוד ולא
עליו, ייענש שלא כדי  שהעליבו, למי מוחל ezìcâîeÀÇÀÇשהוא

íéNònä ìk ìò ezîîBøîe, הללו המידות לכל שזכה לאחר  – ÀÀÇÇÈÇÇÂÄ
שכתוב  כמו הבריאה, מעשי כל על אותו ומרוממת מגדלת התורה

ז ז ז ז ):):):): חחחח,,,, ידך"((((תהלים תהלים תהלים תהלים  במעשי  שבת שבת שבת שבת ).).).)."תמשילהו  מפרשים:((((מנחת מנחת מנחת מנחת  lrויש
miyrnd lk ממה בו  המצוות יתפארו שיותר המצוות, מעשי  כל  על  –

ומדרגתו  מהן ומרומם גדול הוא כאילו  כביכול, במצוות הוא שיתפאר 
ממדרגתן  שמואלשמואלשמואלשמואל).).).).גדולה ((((מדרש מדרש מדרש מדרש 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

תורה  למד  הראשון . שבדור  ישראל ארץ אמוראי  מגדולי היה לוי  בן יהושע רבי

izdw - zex`ean zeipyn

bk dpyn iyy wxt zea` zkqn
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:äðù íéòáù åéä åééç.zexeabl mipeny oaáéúëã('ö íéìäú):äðù íéðåîù úåøåáâá íàå.geyl miryz oaäçåù ïåùì ,íéøîåà ùéå .óåôëå çåçù êìåä

:ä÷åîò
akakakak.da jetde da jetd:äøåúá.da dlekc:äá àöîú ìëäù.da dlae aiqe:äðáæòú àì äáéùå äð÷æ ãò íârefz `l dpineéúãîì øîàú àìù

.àñëä úéáá åà õçøîä úéáá ïåâë ,äøåú éøáãá øäøäì øåñàù íå÷îá àìà úéðåé úîëç ãåîìì øúåî ïéàù ,úéðåé úîëç ãåîìàå êìà ìàøùé úîëç
:äìéìå íîåé åá úéâäå áéúë àäã ,äìéì àìå íåé àì åðéàù äòùá åðãîìé íäì øîà ,úéðåé åðá úà íãà ãîìì åäî òùåäé 'ø úà åìàùùë

bkbkbkbk.`xb` `xrv metl:äáåøî êøëù äéäé ,äåöîä úééùòå äøåúä ãåîìá ìáåñ äúàù øòöä áåø éôë

`xephxa yexit

משמרתם  לשמור  ומלמדם אותם שמייעץ להם? שנותן  השירות ומהו 
äð÷fì((((רש רש רש רש """"יייי).).).). íéML ïaשכתוב כוכוכוכו):):):):((((איובאיובאיובאיוב– אליה ה ה ה ,,,, בכלח "תבוא ÆÄÄÇÄÀÈ

– מפרשים:glkaקבר " ויש ששים. לחכמה,dpwflבגימטריא –
שנאמר  טוב, ושכל טעם בדברי חכמתו  להטעים יביביביב):):):):שיודע יביביביב,,,, ((((איובאיובאיובאיוב

חכמה". äáOì"בישישים íéòáL ïaהמלך בדוד  שכתוב ((((דברידברידברידברי– ÆÄÀÄÇÅÈ
כח כח כח כח ):):):): כט כט כט כט ,,,, אאאא שנה.הימים הימים הימים הימים  שבעים היו חייו וימי טובה", בשיבה "וימת

äøeábì íéðBîL ïaשכתוב יייי):):):):– צצצצ,,,, שמונים ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  בגבורות "ואם ÆÀÄÇÀÈ
çeLìשנה". íéòLz ïa,מפרש יונה ורבנו  וכפוף. שחוח הולך – ÆÄÀÄÈÇ

להיות  ראוי לתשעים, שכשהגיע והיינו שיחו ", "ישפוך  מלשון  שהוא

מידותיו  ולתקן בנפלאותיו ולשוח ה' ובתהלות בתפילה עסקו כל
ומצוות. תורה íìBòäולבקש  ïî ìèáe øáòå úî elàk äàî ïaÆÅÈÀÄÅÀÈÇÈÅÄÈÈ

והוא  ממנו , פסק החכמה ומעיין  פניו , ונשתנו עיניו  כהו שהרי  –
והולך אלא ((((רש רש רש רש """"יייי))))משתטה יוציאנה שלא שכן  מכל דעת, לו יש ואם .

ולבקשה ולתחינה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).לתפילה

i y y m e i
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גר . היה ב) ט, (חגיגה התוספות ולפי הלל; של  דורו בן  כנראה, היה, בג בג בן 
הא הא ובן  בג בג שבן  שמואל ", ב"מדרש  גם מובא ad`)וכן dpynd lra) גרים

שנתוספה  ושרה אברהם בני  והם כך , נקראו  המלשינים מן  להסתירם וכדי היו,
בג" "בג בניהם. הגרים כל נקרא ולפיכך לגרים, תחילה ושהיו שמותם, על ה"א

) ה"א ה"א dying),בגימטריא epiidc ,`"d ze` oipnl dler "ba" zeize`d oipn ושניהם
ולידע  להכיר כדי  מזה, משונה זה וקראום ונעלם, נסתר יותר בג שבג אלא אחד ,
תנא  של  שמות שני  הם הא" הא ו "בן  בג" בג ש"בן סוברים ויש לזה". זה בין
ושרה  אברהם בן – הא" הא "בן  גיורת; בן גר , בן  תבות: ראשי בג" "בג אחד ;

ב;אבות  ט, חגיגה (עיין  למעלה כמבואר  לשמותיהם, נתוספה ה"א שאות הגרים,
בארמית, כאן  מובאים המאמרים – להלל"). הי הי "בר  המתחיל  דיבור תוספות

הגרים של לשונם היתה miig").שזו jxc" mya "aeh mei zetqez") מבארים ויש
ארמית, בלשון  הפתגמים נאמרו  לכן  אדם, לבני  גדול  צורך  הם תורה ודברי שהואיל
בענין הזקן  הלל  של  הפתגם למעלה מובא וכן  מבבל . כשעלו בה מכירין הכל  שהיו 
על הקודמת במשנה ששנינו ולאחר  – יג). משנה א (פרק בארמית התורה לימוד
שלא  בג, בג בן של  מאמרו משנתנו מביאה הלימוד , בענין האדם חיי שני  סידור 
תכליתה, עד  התורה את השיג כבר וגמרא, ומשנה מקרא למד  שאם האדם, יחשוב
ראיתי תכלה "לכל צו ): קיט, (תהלים שכתוב כמו  ותכלית, קץ לה אין  התורה כי

מאד" מצותך  רחבה l`eny).קץ yxcn)

da Côäå da Côä :øîBà âa âa ïaוחוזר בתורה עוסק הווה – ÆÇÇÅÂÙÈÇÂÙÈ
תדיר, בה daועוסק älëc העולם חכמות שכל כלומר בה, שהכול  – ÀÙÈÇ

בה ויטריויטריויטריויטרי).).).).כלולות שלא ((((מחזורמחזורמחזורמחזור כאן, מזהיר  בג בג שבן מבארים, ויש 
הופך שיהא אלא לבד, ושטחית גסה בקריאה בתורה העוסק יסתפק

שמפקפק  מה כל  בה ימצא הוא כן, יעשה שאם בעיון , תמיד בה ומהפך
עליו  שאמר:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),לבו da"וזהו  dlekc"אחר מבואר  שהכל  –

מפרש: ורש"י בדברים. ודיוק daעיון dlekcמהפך שתהא שעה שבכל 
אמרו  וכן וטעמים, חידושים בה תמצא בתורה, נדנדנדנד,,,,ומעיין ((((עירוביןעירוביןעירוביןעירובין

שנאמרבבבב):):):): כמו  לתאנה, תורה דברי  נמשלו יח יח יח יח ):):):):"למה כז כז כז כז ,,,, "נוצר((((משלימשלימשלימשלי
ממשמש שאדם זמן  כל זו  תאנה מה לך: לומר פריה"? יאכל תאנה

תאנים בה מוצא xgnleבה hrn meid `l` ,zg` zaa zelyazn opi`y)
mdn lek`l ie`x dry lke ,hrn זמן כל  תורה, דברי אף רש"י), –

טעם". בהם מוצא בהם, הוגה éæçzשאדם dáe האמת תראה ובה – ÇÆÁÅ
שכלך éñåda((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ),),),),בעין  äìáe áכלומר בה, ותבלה ותזקין – ÀÄÀÅÇ

ושיבה. זקנה עד בתורה òeæzעסוק àì dpîe;תזוז לא וממנה – ÄÇÈÀÇ
אלך בה, להתעסק עוד  צריך ואיני  צרכי  די  למדתי  כבר תאמר: ואל

אחרות, בחכמות äpîéäואעסוק äáBè äcî Cì ïéàLמאשר – ÆÅÈÄÈÈÅÆÈ
שכתוב כמו תדיר , בה ולעסוק בתורה ח ח ח ח ):):):):להתדבק א א א א ,,,, "לא ((((יהושע יהושע יהושע יהושע 

ולילה". יומם בו  והגית מפיך, הזה התורה ספר  ימוש

ג כ ה נ ש מ ר ו א ב

למשנה  כתוספת כאן  מובא – פרקנו  את המסיים – הא הא בן  של  הקצר פתגמו 
רב, בעיון בה ולעסוק התורה, בעמל להתמיד האדם שצריך  למדנו בה הקודמת,
מה  שכל לציין , משנתנו ובאה בה. הגנוז  הרב והאור ענייניה עומק לגלות כדי 
עמוקים  הישגים ויותר יותר בה ישיג כן  התורה, בלימוד  יותר ויעמול  יטרח שאדם
המשנה  לבאור  בהקדמה עיין הא הא בן  על  – שכרו . ירבה וכן  נפלאים, וחידושים

הקודמת.

àøâà àøòö íeôì :øîBà àä àä ïa.השכר הוא הצער לפי  – ÆÅÅÅÀÇÂÈÇÀÈ
בתורה שתצטער מה "לפי  מפרש : lnraהרמב"ם dxeza jwqra)

,(dribie" שכרך dxez),יהיה ly dzin` zbyda) שאמרו ((((ברכות ברכות ברכות ברכות כמו 

בבבב):):):): וכן סגסגסגסג,,,, עליה"; עצמו שממית במי  אלא מתקיימים תורה דברי  "אין 

שינק ((((שם שם שם שם ):):):):אמרו  חלב שמקיא במי תורה? של  חמאה מוצא אתה "במי 
האדם  את לנחם התנא שבא מבואר, שמואל ובמדרש  עליה". אמו משדי 

לומד, שהוא התורה דברי  את משיג שהוא עד  הרבה ומצטער  הטורח
השכר שאין לפי  התורה, מלימוד להרפות צריך  אינו כזה אדם גם כי

ויגע  שעמל האדם ולפעמים והטורח; הצער  לפי  אלא ההשגה לפי  ניתן
החכם  של  לשכר  שווה שכרו  הרבה, בלימודו  השיג שלא אף בתורה,

השכר. הוא הצער  לפי כי שבדור , הגדול 

y c e w z a y
ה ח י ת פ ה ר ו א ב

בה. העוסק של ובמעלתו התורה של  בשבחה העוסקות ברייתות כולל זה פרק
שם  על  מאיר ", דרבי  "פרק לו : קוראים ויש  תורה". "קניין  הפרק: שם מכאן,

`xne",שמתחיל : xi`n iax" צורף הזה הפרק כי  למסכתנו , בפתיחה הזכרנו וכבר 
והוסיפו בשבתות, אבות פרקי ללמוד המנהג משום מאוחר, בזמן אבות למסכת

השבועות חג שלפני  בשבת ללמדו  כדי תורה" "קנין  הפרק dgizta).את oiir) ואמנם

izdw - zex`ean zeipyn
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·øîàéåì ïa òLBäé éaø:úæøëîe áøBç øäî úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé ìëaúøîBàå:úBiøaì íäì éBà ¨©©¦§ª©¤¥¦§¨¨©¥¥©¥©§¤¤§¤¤¨¤©§¦
!äøBz ìL dðBaìòîóeæð àø÷ð äøBza ÷ñBò BðéàL éî ìkL,øîàpL(áë ,àé éìùî):øéæç óàa áäæ íæð",äMà ¥¤§¨¤¨¤¨¦¤¥¥©¨¦§¨¨¤¤¡©¤¤¨¨§©£¦¦¨

"íòè úøñå äôé.øîBàå(æè ,áì úåîù):änä íéäGà äNòî úçläå",àeä íéäGà ázëî ázënäå,úeøç ¨¨§¨©¨©§¥§©ªŸ©£¥¡¦¥¨§©¦§¨¦§©¡¦¨
"úçlä-ìò,àø÷z ìà"úeøç"àlà"úeøç",äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî àlà ïéøç ïa Cì ïéàL.÷ñBòL éî ìëå ©©ªŸ©¦§¨¨¤¨¥¤¥¨¤Ÿ¦¤¨¦¤¥§©§¨§¨¦¤¥

øéãz äøBza,älòúî äæ éøä,øîàpL(èé ,àë øáãîá):ìàéìçð äðznîe","úBîa ìàéìçpîe. ©¨¨¦£¥¤¦§©¤¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨

רבי היה המובהק רבו  אולם הנשיא, יהודה רבי  של תלמידו  שהיה קפרא בר מפי 

היתה  מושבו עיר ה). צד, רבה (בראשית קפרא בר  של  אחותו  בן  פדיה, בן  יהודה

בצרכי עסק הרבה בטבריה. ישיבתו היתה ימיו  ובסוף תורה; שם שהרביץ לוד ,

ההלכות  מן  הרבה שכח הציבור  בעסקי  טרדותיו שמרוב מתאונן, שהיה עד  ציבור,

במידת  גדול היה הוא וארא). (תנחומא, רבו פדיה בן  יהודה רבי אצל שלמד 

ואף אליהו , לגילוי שזכה עד  ב).החסידות עז, (כתובות עדן  לגן חי בעודו  להיכנס

עם  אף תורה מללמוד נמנע היה ולא בעיניו , מאד  חשובה היתה התורה הרבצת

אומר: היה כי  אחריו , כרוכים והם במחיצתם שוהה והיה מדבקות, מחלות בעלי

בראשו, "חש תבריאהו: התורה שחלה, מי אדרבא, (שם). לומדיה" על מגינה "תורה

ב). נד, (עירובין בתורה" יעסוק גופו, בכל  "חש  בתורה"; יעסוק

úàöBé ìB÷ úa ,íBéå íBé ìëa :éåì ïa òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÆÅÄÀÈÈÇÅ
áøBç øäî,התורה ניתנה שבו סיני , הר הוא –:úøîBàå úæøëîe ÅÇÅÇÀÆÆÀÆÆ

äøBz ìL dðBaìòî úBiøaì íäì éBà עוסקים ואין  שהואיל – ÈÆÇÀÄÅÆÀÈÆÈ
ישנם  קול  בת בענין  – לבריות"! להם "אוי כך ועל  עלבונה, גדול בה,

טוב" יום ב"תוספות שונים. וווו))))פירושים טז טז טז טז ,,,, קול((((יבמות יבמות יבמות יבמות  "בת מבואר:
לאחר בו  שנשתמשו הקול  הוא חז "ל, בדברי  פעמים הרבה שנזכר 

להודיע  יתברך  מהבורא לשעתו  מחודש קול  והוא הנבואה, שפסקה
"ראוי משנתנו: על  כותב שמואל " "מדרש בעל ברם, ליראיו". סודו

בתורה  שיעסקו  אדם, בני להתרות באה זו  קול  שבת שכיון להבין,
שהעניין  לומר, אפשר לכן העולם. כל  אותה שישמעו  ראוי  היה תדיר ,

ושם  סיני , הר  שהוא חורב בהר ניתנה שהתורה לפי  משל , דרך הוא
אינם  כשישראל  כן אם ולילה, יומם בה לעסוק ישראל כל  נשבעו

מכריז  בעצמו חורב הר כאילו  האדם, שיחשוב צריך בתורה, עוסקים
dxez"!ואומר : ly dpealrn zeixal mdl ie`"÷ñBò BðéàL éî ìkLÆÈÄÆÅÅ
äøBza, כראוי –óeæð àø÷ð מעשיו בגלל  לנזיפה הוא שראוי  – ÇÈÄÀÈÈ

מפרש: ורש"י ויטרי":sefpהמגונים; ב"מחזור  מבואר  וכן מנודה. –
שכתוב לשמים, כמנודה כוכוכוכו):):):):"שהוא כז כז כז כז ,,,, יקים ((((דברים דברים דברים דברים  לא אשר  "ארור

בור "אין  הלא יקיים? היאך לומד , וכשאינו הזאת", התורה דברי  את
ו  חסיד "? הארץ עם ולא חטא חכמיםירא א א א א ):):):):אמרו  לו לו לו לו ,,,, ((((שבועות שבועות שבועות שבועות 

לשמים"; מנודה שהוא נמצא קללה, בו נידוי , בו – øîàpLÆÆÁÇ:"ארור "
"íòè úøñå äôé äMà ,øéæç óàa áäæ íæð" נזם כמו – ÆÆÈÈÀÇÂÄÄÈÈÈÀÈÇÈÇ

לאדם  הוא ומשל טעם, וסרת יפה אשה היא כך  חזיר  באף זהב

שמלכלך הזה כחזיר שהוא לימודה, את מזניח והוא תורה שיודע
יפיה  את שמנוולת טעם חסרת אשה וכאותה שבאפו, הזהב נזם את

דורשים: ויש  אותו . בא fזםpוממאסת נוטריקון:sהב –.sefpøîBàåÀÅ
הכתוב: –ázëî ázënäå ,änä íéäGà äNòî úçläå"ÀÇËÙÇÂÅÁÄÅÈÀÇÄÀÈÄÀÇ

àlà "úeøç" àø÷z ìà ,"úçlä-ìò úeøç ,àeä íéäGàÁÄÈÇÇËÙÇÄÀÈÈÆÈ
ïéøç ïa Cì ïéàL ,"úeøç" ולתאוות הרע ליצרו משועבד שאינו – ÅÆÅÈÆÙÄ

äøBzלבו, ãeîìúa ÷ñBòL éî àlà במשנה ששנינו  כפי – ÆÈÄÆÅÀÇÀÈ
ומקרבתו  החטא מן ומרחקתו  ויראה, ענוה "מלבשתו שהתורה הקודמת,

המעשים", כל על ומרוממתו  ומגדלתו זכות, ñBòL÷לידי éî ìëåÀÈÄÆÅ
älòúî äæ éøä ,øéãz äøBza חכמת בזכות לגדולה הוא עולה – ÇÈÈÄÂÅÆÄÀÇÆ
לו, שרכש הנפש  ומידות ìàéìçð,התורה äðznîe" :øîàpLÆÆÁÇÄÇÈÈÇÂÄÅ

"úBîa ìàéìçpîe:היא הפסוק התחלת –,"dpzn xacnne" ודרשו ÄÇÂÄÅÈ
א א א א ):):):):חכמים נדנדנדנד,,,, דשין ((((ערוביןערוביןערוביןערובין שהכל  זה כמדבר עצמו משים אדם "אם

לו  שניתנה וכיון  במתנה; לו  ניתנת ותורה בידו , מתקיים תלמודו בו,

אֿל  נחלו  ezlgp),במתנה, `ed 'd): שנאמר;"l`ilgp dpznne" וכיון
שנאמר: לגדולה, עולה אֿל , zena".שנחלו  l`ilgpne"

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א 

ברוקלין.

 הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' עוסק בצ"צ

 באמונה כו' מהו"ר דב יהודא שי' וכל 

 המשתתפים עמו ביום הבהיר ח"י אלול, 

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי מכתבו, בו מודיע אשר עשו התועדות ח"י אלול, וקראו שיחות הקדש מכ"ק 

ישראל, אהבת התורה  ג"כ התעוררות לאהבת  ובטח היתה  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  מו"ח אדמו"ר 

ואהבת השי"ת, אשר כולא חד, ונתגלה זה ע"י כ"ק מורנו הבעש"ט וכ"ק מורנו אדמו"ר הזקן בעל 

יגשם  מאתנו  שכאו"א  מהשי"ת  ויה"ר  אלול,  ח"י  ביום  הוא  שלהם  ההולדת  שיום  והתניא,  השו"ע 

בפועל את כל ההחלטות הטובות בתורה ומצות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי 

ברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולב"ב שיחיו לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: יח המגילה:דף תפירת לענין אלו אמוראים של נוסף Baìçמאמר éaø øîàå§¨©©¦¤§

,'øôñ' úàø÷ð äléâî ,áø øîà àéøeb øa àîç áø øîàלב)שנאמר ט (שם ¨©©¨¨©§¨¨©©§¦¨¦§¥¥¤
ּבּספר', 'úøbà','ונכּתב úàø÷ðåכט)שנאמר ט הּפּורים'.(שם הדינים 'אּגרת את ומבאר ְְִֵֶַָ§¦§¥¦¤¤ִִֶֶַ

מזה: ש הנלמדים 'øôñ'מכך úàø÷ðלמדנוdøôz íàLיריעותיה éèeçaלחבר ¦§¥¥¤¤¦§¨¨§¥
äìeñt ïzLtתורה ספר כדין בגידים לתפרה צריך יא.)אלא ש å,(מכות úàø÷ðמכך ¦§¨§¨§¦§¥

'úøbà'למדנוLאףda ìéhä íàרקìLïéãéb éèeç äLבהם øLk,äותפרה ¦¤¤¤¦¦¦¨§Ÿ¨¥¦¦§¥¨
ו  בגידים. יתפר שכולו שצריך ממש תורה כספר חמור דינה ïîçð,שאין áø øîà̈©©©§¨

eäiL ãáìáeבגידים עד leLî,ïéLהתפירות הספר מראש המרחק שיהיה כלומר ¦§¨¤§§¨¦
ובין  לשלישי השני בין וכן השני, לתפר הראשון התפר שבין המרחק כמו הראשון התפר

הספר  לסוף .השלישי

'אגרת': נקראת שמגילה מכך היוצא נוסף àøBwäדין ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥©¥
ïéa äáeúkä äléâîaספריíéáeúkä תורה כספר אחד àöé,,בספר àì משום ¦§¦¨©§¨¥©§¦Ÿ¨¨

ו  יותר. הנס מתפרסם שבכך לעצמה, 'אגרת' שתהא וצריך במקרא, כקורא ©øîà̈שנראה
ïøîà àì ,àáøיצא cשלא àlàהמגילה àzøetקלף àøúéiîe àøqçî àì- ¨¨Ÿ£¨¨¤¨¦Ÿ§©§¨¦¨§¨§¨

שבספר, הקלף משאר מעט ארוכה או קצרה àøúéiîeאםìáàשאינה àøqçî £¨§©§¨¦¨§¨
,àzøet,לעצמה אגרת שהיא ניכר da,ובכך ïì úéì.בה לצאת וניתן §¨¥¨¨

זה: בענין äléâîaמעשה äãeäé áøc dén÷ éø÷ à÷ äåä ìàeîL øa éåì¥¦©§¥£¨¨¨¥©¥§©§¨¦§¦¨
ä ïéa äáeúkädéì øîà .íéáeúk,שמואל בר ללוי יהודה àøBwäרב ,eøîà éøä ©§¨¥©§¦¨©¥£¥¨§©¥

,àöé àì íéáeúkä ïéa äáeúkä äléâîa הכתובה אחרת במגילה לקרוא ועליך ¦§¦¨©§¨¥©§¦Ÿ¨¨
עצמה. בפני

זה: בענין נוסף äléâîaמאמר àøBwä ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¥¦§¦¨
e .àöé àì ,íéáeúkä ïéa äáeúkäזו שמועה שאמר àçBnàלאחר dì eçî– ©§¨¥©§¦Ÿ¨¨¨¨©¨

שדווקא ואמר, במקצת שמועתו את סתר כלומר, מוחה, על eðLהכה øeaöa שלא §¦¨
יצא  ביחיד אך .יצא,

יוחנן: רבי אמר אבא בר חייא רבי של נוספים àaàמאמרים øa àéiç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©©¨
,ïðçBé éaø øîàדיןøôzä øeiL התורה ספר של היריעות את שכשתופרים - ¨©©¦¨¨¦©¤¤

הוא זה דין התחתון, ותחת העליון התפר מעל קצת משיירים יחד, ¨¨£äëìäלחברם
,éðéqî äLîì.חכמים אותו חידשו àçBnàולא dì eçîe מאמרו סתר מכן ולאחר - §Ÿ¤¦¦©¨¨©¨

אמרוהו  חכמים אלא מסיני למשה הלכה אינו זה שדין éãk,ואמר, àlà eøîà àìå§Ÿ¨§¤¨§¥
òøwé àlL מעתה בתפר שישייר שכיון בחוזק, כשמהדקו גלילתו בשעת הספר ¤Ÿ¦¨©

יהדק  ולא תפור שאינו במקום להיפרד מתחילים שהגליונות יראה בחוזק כשיהדקנו

יותר.

å עודéìîìà ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàãîòL äøòna øéizLð §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨¦§¨¥¦§©¥©§¨¨¤¨©
eäiìàå äLî daפתח לפניהם, ה' úé÷ãñכשעבר èçî á÷ð àìîk דקה מחט - ¨Ÿ¤§¥¦¨¦§Ÿ¤¤©©¦§¦

שנקרעו  בגדים äøBàä,לתפירת éðtî ãBîòì ïéìBëé eéä àì,השכינה שבהתגלות Ÿ¨§¦©£¦§¥¨¨
øîàpL(כ לג éçå',(שמות íãàä éðàøé àì ék' פתח את לגמרי ה' כיסה ולכן ¤¤¡©¦Ÿ¦§©¦¨¨¨¨¨

המערה.

å עודáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà הברית בלוחות §¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨©¦§¦
י) ט øäa',(דברים íënò 'ä øac øLà íéøácä ìëk íäéìòå' לכתוב לו שהיה ©£¥¤§¨©§¨¦£¤¦¤¦¨¤¨¨

'ככל' שכתוב ומהו הדברים' äLîì,'ועליהם àeä Ceøa LBãwä eäàøäL ãnìî§©¥¤¤§¨©¨¨§Ÿ¤
äøBzאף é÷ec÷c תיבות וכן ריבויים, שהן ו'גם' 'את' כתיבות הלכות, מהם שלמדים ¦§¥¨

מיעוטים, שהן ו'רק' íéøôBñ'אך' é÷ec÷ãå- מלשון האחרונים החכמים שדייקו מה §¦§¥§¦
דינים  מהם וחידשו ראשונים eäéð,משנת éàîe ,Lcçì ïéãéúò íéøôBqäM äîe©¤©§¦£¦¦§©¥©¦

זה, äléâîדבר àø÷î. ¦§¨§¦¨
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`ede ,dxez xtql ewcdn `edyk
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äùî äá ãîòù äøòîÐxaryk

xn`py ,eiptl `ed jexa yecwd
zeny) "xevd zxwpa jiznye"
dze`a cnr `ed s` edil`e .(bl
`ed jexa yecwd xare dxrn
l` my `aie" xn`py ,eiptl
xda zcnre `v xn`ie 'ebe dxrnd

'ebe xaer 'd dpde 'ebe'` mikln) "
.(hiúé÷ãéñ èçîÐ`idy ,eply

yie .micba iwcq da oixteze dwc
hgn z`xwpy ,dqb zxg` hgn
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a dpyn iyy wxt zea` zkqn

·øîàéåì ïa òLBäé éaø:úæøëîe áøBç øäî úàöBé ìB÷ úa íBéå íBé ìëaúøîBàå:úBiøaì íäì éBà ¨©©¦§ª©¤¥¦§¨¨©¥¥©¥©§¤¤§¤¤¨¤©§¦
!äøBz ìL dðBaìòîóeæð àø÷ð äøBza ÷ñBò BðéàL éî ìkL,øîàpL(áë ,àé éìùî):øéæç óàa áäæ íæð",äMà ¥¤§¨¤¨¤¨¦¤¥¥©¨¦§¨¨¤¤¡©¤¤¨¨§©£¦¦¨

"íòè úøñå äôé.øîBàå(æè ,áì úåîù):änä íéäGà äNòî úçläå",àeä íéäGà ázëî ázënäå,úeøç ¨¨§¨©¨©§¥§©ªŸ©£¥¡¦¥¨§©¦§¨¦§©¡¦¨
"úçlä-ìò,àø÷z ìà"úeøç"àlà"úeøç",äøBz ãeîìúa ÷ñBòL éî àlà ïéøç ïa Cì ïéàL.÷ñBòL éî ìëå ©©ªŸ©¦§¨¨¤¨¥¤¥¨¤Ÿ¦¤¨¦¤¥§©§¨§¨¦¤¥

øéãz äøBza,älòúî äæ éøä,øîàpL(èé ,àë øáãîá):ìàéìçð äðznîe","úBîa ìàéìçpîe. ©¨¨¦£¥¤¦§©¤¤¤¡©¦©¨¨©£¦¥¦©£¦¥¨

רבי היה המובהק רבו  אולם הנשיא, יהודה רבי  של תלמידו  שהיה קפרא בר מפי 

היתה  מושבו עיר ה). צד, רבה (בראשית קפרא בר  של  אחותו  בן  פדיה, בן  יהודה

בצרכי עסק הרבה בטבריה. ישיבתו היתה ימיו  ובסוף תורה; שם שהרביץ לוד ,

ההלכות  מן  הרבה שכח הציבור  בעסקי  טרדותיו שמרוב מתאונן, שהיה עד  ציבור,

במידת  גדול היה הוא וארא). (תנחומא, רבו פדיה בן  יהודה רבי אצל שלמד 

ואף אליהו , לגילוי שזכה עד  ב).החסידות עז, (כתובות עדן  לגן חי בעודו  להיכנס

עם  אף תורה מללמוד נמנע היה ולא בעיניו , מאד  חשובה היתה התורה הרבצת

אומר: היה כי  אחריו , כרוכים והם במחיצתם שוהה והיה מדבקות, מחלות בעלי

בראשו, "חש תבריאהו: התורה שחלה, מי אדרבא, (שם). לומדיה" על מגינה "תורה

ב). נד, (עירובין בתורה" יעסוק גופו, בכל  "חש  בתורה"; יעסוק

úàöBé ìB÷ úa ,íBéå íBé ìëa :éåì ïa òLBäé éaø øîàÈÇÇÄÀËÇÆÅÄÀÈÈÇÅ
áøBç øäî,התורה ניתנה שבו סיני , הר הוא –:úøîBàå úæøëîe ÅÇÅÇÀÆÆÀÆÆ

äøBz ìL dðBaìòî úBiøaì íäì éBà עוסקים ואין  שהואיל – ÈÆÇÀÄÅÆÀÈÆÈ
ישנם  קול  בת בענין  – לבריות"! להם "אוי כך ועל  עלבונה, גדול בה,

טוב" יום ב"תוספות שונים. וווו))))פירושים טז טז טז טז ,,,, קול((((יבמות יבמות יבמות יבמות  "בת מבואר:
לאחר בו  שנשתמשו הקול  הוא חז "ל, בדברי  פעמים הרבה שנזכר 

להודיע  יתברך  מהבורא לשעתו  מחודש קול  והוא הנבואה, שפסקה
"ראוי משנתנו: על  כותב שמואל " "מדרש בעל ברם, ליראיו". סודו

בתורה  שיעסקו  אדם, בני להתרות באה זו  קול  שבת שכיון להבין,
שהעניין  לומר, אפשר לכן העולם. כל  אותה שישמעו  ראוי  היה תדיר ,

ושם  סיני , הר  שהוא חורב בהר ניתנה שהתורה לפי  משל , דרך הוא
אינם  כשישראל  כן אם ולילה, יומם בה לעסוק ישראל כל  נשבעו

מכריז  בעצמו חורב הר כאילו  האדם, שיחשוב צריך בתורה, עוסקים
dxez"!ואומר : ly dpealrn zeixal mdl ie`"÷ñBò BðéàL éî ìkLÆÈÄÆÅÅ
äøBza, כראוי –óeæð àø÷ð מעשיו בגלל  לנזיפה הוא שראוי  – ÇÈÄÀÈÈ

מפרש: ורש"י ויטרי":sefpהמגונים; ב"מחזור  מבואר  וכן מנודה. –
שכתוב לשמים, כמנודה כוכוכוכו):):):):"שהוא כז כז כז כז ,,,, יקים ((((דברים דברים דברים דברים  לא אשר  "ארור

בור "אין  הלא יקיים? היאך לומד , וכשאינו הזאת", התורה דברי  את
ו  חסיד "? הארץ עם ולא חטא חכמיםירא א א א א ):):):):אמרו  לו לו לו לו ,,,, ((((שבועות שבועות שבועות שבועות 

לשמים"; מנודה שהוא נמצא קללה, בו נידוי , בו – øîàpLÆÆÁÇ:"ארור "
"íòè úøñå äôé äMà ,øéæç óàa áäæ íæð" נזם כמו – ÆÆÈÈÀÇÂÄÄÈÈÈÀÈÇÈÇ

לאדם  הוא ומשל טעם, וסרת יפה אשה היא כך  חזיר  באף זהב

שמלכלך הזה כחזיר שהוא לימודה, את מזניח והוא תורה שיודע
יפיה  את שמנוולת טעם חסרת אשה וכאותה שבאפו, הזהב נזם את

דורשים: ויש  אותו . בא fזםpוממאסת נוטריקון:sהב –.sefpøîBàåÀÅ
הכתוב: –ázëî ázënäå ,änä íéäGà äNòî úçläå"ÀÇËÙÇÂÅÁÄÅÈÀÇÄÀÈÄÀÇ

àlà "úeøç" àø÷z ìà ,"úçlä-ìò úeøç ,àeä íéäGàÁÄÈÇÇËÙÇÄÀÈÈÆÈ
ïéøç ïa Cì ïéàL ,"úeøç" ולתאוות הרע ליצרו משועבד שאינו – ÅÆÅÈÆÙÄ

äøBzלבו, ãeîìúa ÷ñBòL éî àlà במשנה ששנינו  כפי – ÆÈÄÆÅÀÇÀÈ
ומקרבתו  החטא מן ומרחקתו  ויראה, ענוה "מלבשתו שהתורה הקודמת,

המעשים", כל על ומרוממתו  ומגדלתו זכות, ñBòL÷לידי éî ìëåÀÈÄÆÅ
älòúî äæ éøä ,øéãz äøBza חכמת בזכות לגדולה הוא עולה – ÇÈÈÄÂÅÆÄÀÇÆ
לו, שרכש הנפש  ומידות ìàéìçð,התורה äðznîe" :øîàpLÆÆÁÇÄÇÈÈÇÂÄÅ

"úBîa ìàéìçpîe:היא הפסוק התחלת –,"dpzn xacnne" ודרשו ÄÇÂÄÅÈ
א א א א ):):):):חכמים נדנדנדנד,,,, דשין ((((ערוביןערוביןערוביןערובין שהכל  זה כמדבר עצמו משים אדם "אם

לו  שניתנה וכיון  במתנה; לו  ניתנת ותורה בידו , מתקיים תלמודו בו,

אֿל  נחלו  ezlgp),במתנה, `ed 'd): שנאמר;"l`ilgp dpznne" וכיון
שנאמר: לגדולה, עולה אֿל , zena".שנחלו  l`ilgpne"

izdw - zex`ean zeipyn
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mipycd zia" qxb o`kae) oevigd gafn ly

oeyic" xn`wc `gip `zyde .("my did

gafn ly `d Ð "oilren oi` iniptd gafn

`vi `l izk`c .oilren ,mewn eze`a oevigd

xn`w dlre .dpgnl uegny oycd zial

ol `wtp ,oevigd gafn `nlya :`xnba

enye" aizkc ,oycd znexzl mewn zeriaw

yiy olpn iniptd gafn `l` ,"gafnd lv`

xiqde" `xw xn`c Ð ?oeyicl mewn zriaw

gafnd lv` dze` jilyde dzvepa ez`xen

`dc ,oevigd gafnl oipr oi` m` Ð "dncw

.iniptd gafnl edpz ,"enye" aizkàîéàå
mewn el reawle oevigd gafnl ici`e ici`

yiy) dvepe d`xenl mewn reawl :yexit Ð

.gafn ly oycd znexz mewna (`dzy el

znexz` mewn reawl i`wc rnync :dywe

,`iyw cere .ediiteb oevigd gafn ly oycd

,"gafnd lv`" `xw `nil ok m` :ipyn i`n

mewn l`" aezkl `l ok m` :xninl dil ded

gafnd lv` dze` jilyde" `l` ,"oycd

`ni`e :eyexit ikd `l` ?`l eze "dncw

el reawle ,oevigd gafnd oeyicl ici`e ici`

`xw jci`ac .dncw `idy oeyicl mewn

`prci ded `le ,"dncw" aizk `l "enye"c

`xw `nil ok m` :ipyne .axrna e` gxfna

l`" aizkc il dnl ,xnelk ,(lv`) "lv`"

cnl iziide ,"dncw gafnd lv`" `l` aezkl `l ,"oycd mewn"lv`" dey dxfba

?"oycd mewn" i`n .dvepde d`xend ea oiwxefy mewna oevigd gafn oeyicc "lv`"

lv` my did iniptd gafn oeyic mewn zeriaw mby ,xnelk .iniptd gafn elit`c

.oevigd gafnäøåðî."oycd" "oyc" Ð ?gafnd lv` my did dpeyicc Ð olpn

.gafnn ol `wtp "oyc" "oyc" dey dxifba ,xnelk

àîìùáwxta `nrh ipzwck ,opnf ribd `ly oixeza oilren okl Ð oerny iaxl

`la `ed ixd onf xqegne ,"epa z`e eze`" iab (a,aiw migaf) "hgeyd"

oiprl iaiyg ok m` ,dyrz `la xaer uega dhgy m`c oeike .uega hgy m` dyrz

onf xqegnn `py i`n ,uega hgy m` e`l `kilc ixn`c opaxl `l` .mda lreny

icin ,oerny iaxl `nlya :xninl ivn ded `xwirn .epnf ribiy mcew ea oilrenc

`nrh xninl ira `l` .dyrz `l eda zi`c `nrh i`d e`la ,onf xqegn` iedc

onf xqegn oia wlgne men lra` dedc icin wiqnc `pwqna elit` xity iz`c

jldn i`fr oa `nlya iab (a,d) zayc `nw wxta izyxit `peeb i`dke .zeterl

.inc cnerk

ìáàmeyn `wec e`l Ð oeict serl oi` zetera lqet mend oi`c oeik zeter iab

rnynck ,oeict dia zil zetera lqety xa` xqegn elit` `dc ,lqet oi`c

.dndal `l` oeict oi`y (a,w) zegpn zkqna

éëådidy ,ezny mcew mdl didy dyecw ,xnelk Ð dkld okidl oday dyecw

opnf ribd `ly oixez" oizipzn jl iywize :`ler xn` .dxezd on dlirn mda

.opnf xary mcew oyicwdya s` ixiine ,"oilren `le oipdp `l opnf xary dpei ipae

xary mcew mipeia dyecw oda didy ,"dkld okidl day dyecw" `nil ,i`n`e

:dil xn` .zeznd ze`hg yngn jixt ivn dedc oicd `ede .eda dlirnl epnf

`picen :xn`w ikde ,eziiyewn dia xcd `cqg ax .opaxc dlirn `ki`c jl `picen

dyw (xcdw) dedc `de ,ezny miycwa enk ,opaxcn `l` dlirn `kil i`ceec jl

dlirn elit` mipei iab `dc ,`id `iyew e`l Ð "dkld okidl oday dyecw ike" il

,icin `ki` in :il `iywe .`kil opaxcn
xnelk
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iablïBöéçä çaæî,ely oycd znexza dlirn yiymeynáéúëc ¦§¥©©¦¦§¦
déaepipra xn`py -(b e `xwie)'çaænä ìöà BîNå'zaizn epcnle ¥§¨¥¤©¦§¥©

,ea elrni `ly ick ,enewna rlap dide ,dfipb oerhy 'FnUe'`l` §¨
ïìðî ,éîéðtä çaæîznexz mewna epyc z` gipny epcnl okidn - ¦§¥©©§¦¦§¨¨

.oycd znexz mr egipdy xg` dlirn xeqi` ea yiye ,oycd
:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,øæòìà éaø øîàweqta xn`py - ¨©©¦¤§¨¨§¨©§¨

serd zler oipra(fh ` `xwie)dúöBða Búàøî úà øéñäå'KilWde §¥¦¤ª§¨§¨¨§¦§¦
,'oWCd mFwn l` dncw gAfOd lv` Dz`çaæîì ïéðò Bðéà íà Ÿ¨¥¤©¦§¥©¥§¨¤§©¨¤¦¥¦§¨§¦§¥©

ïBöéçä'oWCd mFwn l`' weqtdy oeik -z` epcnll jxvp epi` ©¦¤§©¨¤
,epipra xn`py weqtd on cnlp dfy ,oevigd gafn oyc mewn

éîéðtä çaæîì ïéðò eäðzoyc mewn `ed myy df weqtn cnlp - §¥¦§¨§¦§¥©©§¦¦
gpend oevigd gafn oyck dlirn xeqi` ea yiye ,iniptd gafn

.eaxrzpy xg`n ,my
:`xnbd zl`ey .weqtd on cenild z` `xnbd dgecàîéà- ¥¨

,xn`péãéàå éãéàoiae oycd znexza weqtd oia ,xnelk ,dfe df - ¦¦§¦¦
mixacn serd zlera weqtdaoycå ,ïBöéçä çaæîipyd weqtd §¦§¥©©¦§

ick jxvpíB÷î Bì òBa÷ìdzvepe serd zler z`xen zklydl ¦§©¨
y cnlp oipn ok m`e ,oycd znexz mewna `diyoyc s` my gipn
:`xnbd daiyn .dlirn ea yiye iniptd gafnïk íàweqtdy ¦¥

,serd z`xen zklyd mewn z` epcnlnàø÷ àîéìweqtl did - ¥¨§¨
xnel'çaænä ìöà','oWCd mFwn l`' miiql el did `le ,cala ¥¤©¦§¥©¤§©¤¤

oycd znexz zgpd mewna `edy 'lv`' 'lv`' dey dxfba cnlpe¥¤¥¤
xn`p da s`y(b e `xwie)ok m`e ,'gAfOd lv`'éàîdn iptn - ¥¤©¦§¥©©

mFwn l`' xn`p,'ïLcäepcnll `a i`ceeléôàcoycçaæî ¤§©¤¤©£¦¦§¥©
éîéðtä.dlirn xeqi` ea yie ,enewn my ©§¦¦

d oyc :`xnbd zl`eyïìðî äøBðîznexz zgpd mewna egipny §¨§¨¨
:`xnbd daiyn .oycd'ïLcä' 'ïLc'zaiza `"d ze`d xezii - ¤¤©¤¤

'oWCd'.dxepnd oyc z` s` zeaxl cnln ©¤¤

äðùî
x`eand ,mixeza dlirnd oic lr wlegd `pz d`ian dpynd

lirl dpyna(:`i):ïéøBz ,øîBà ïBòîL éaømiphw,ïpîæ òébä àlL ©¦¦§¥¦¤Ÿ¦¦©§©¨
,serd oaxwl myicwdy,ïäa ïéìòBîmiie`x mpi` oiicry s` £¦¨¤

dzrn miaygp ,daxwdl miie`x eidi elcbiyky oeiky ,daxwdl
la` ,gafnl miie`xäðBé éðamilecbLxak,ïpîæ øáòmyicwdy §¥¨¤¨©§©¨

,oaxwlïéðäð àì,mdn.ïäa ïéìòBî àìå Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¨¤

àøîâ
zl`ey .minkge oerny iax zwelgn mrh z` `xnbd zxxan

:`xnbdàîìLamrh oaenïBòîL éaømcew mixeza dlirn yiy ¦§¨¨©¦¦§
,mzaxwd onfàîòè éðz÷ãkhgeyd oiprl enrh iepyy itk - ¦§¨¨¥©£¨

m`d dhgype ,dpae m` oaxw zenda eid m`y ,dxfrl uegn oaxw
epi`y s` ,uega dpa z` hgy meia ea jk xg`e dpick dxfra
,daxwdl meid ie`x epi` ixdy ,uega hgey meyn zxk aiig

iptn ,dyrz `l xeqi`a xaery oerny iax xaeqïBòîL éaø äéäL¤¨¨©¦¦§
éeàøä ìk ,øîBàeaixwdl,ïîæ øçàìdhgypy dndad oa oebk ¥¨¨¨§©©§©

,daxwdl xgn ie`x didiy meidBpîæ CBúa BLéc÷äåmcew - §¦§¦§§©
,dxfrl uegn ehgye ,daxwdl ie`xy onfd ribdyàeä éøäxaer £¥

axeqi`Ba ïéàå ,äNòú àìaeig,úøkyiy oerny iax xaeq ok m` §Ÿ©£¤§¥¨¥
ok lre ,onf xg`l daxwdl die`x didzy dndaa oaxw zyecw
miie`x eidiy oeik ,mpnf mcew oaxwl myicwdy mixezy xaeq

.dlirn xeqi` dzr xak mda yi ,mpnf ribi xy`k daxwdlàlà¤¨
zrclïðaølirl dpyna mixaeqd(:`i)dlirn xeqi` oi`y ©¨¨

oaen `l ,mpnf mcew mixezaàðL éàîmixeza oicd dpey recn - ©§¨
mpnf mcewïîæ øqeçnîmini dray exary mcew dndan - ¦§©§©

ycwz zixiyr `vz m`e ,xyrzdl xicl zqpkpy ,dzciln
ribiyke ,daxwdl oiicr die`x dpi`y s` xyrn oaxw zyecwa
mixeza minkg zrcl dey oicd oi` recne ,axwz dpnf
miyecw mpi`y mixaeqe ,mpnf mcew serd oaxwl myicwdy

.dlirn mda oi`e oaxw zyecwa
:`xnbd daiynéøîàonf xqegn oic oi` ,daiyid ipa exn` - ¨§¦

,dnec serae dndaaïîæ øqeçî,oaxw zyecw dilr lg dndaa §©§©
àeä ïBéãt øác íeî ìòaà äåäc éãéîyiy dnda oaxwl dneca - ¦¦©£¨©©©§©¦§

jezne ,ezectl yi ixdy dyecw ea yi axw epi`y s`y ,men ea
zngn daxwdl ie`x epi`yk s` dyecw ea yiy aeyg `edy
`edy zngn daxwdl ie`x epi`yk mb dyecw ea yi jk ,men

,onf xqegnéðä ìáà[el`-],úBôBòa ìñBt íeî ïéàc ïåék ,úBôBò £¨¨¥¥¨§¥¥¨
jkitl,ïBéãt úBôBòì ïéàmda yiy jezny mda xnel xyt` i`e ¥¨¦§

jkle ,onf ixqegn md xy`k dyecw mda yi jk mnena dyecw
.dlirn mda oi`e mpnf mcew mixeza dyecw oi` minkg zrcl

:ezny miycwa dlirn oica dpc `xnbdéaø øîà àleò øîà̈©¨¨©©¦
éãéî eàöé ,eúnL íéLã÷ ,ïðçBéxeqi`,äøBz øác äìéòîoeiky ¨¨¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨

dlirn oipra xen`d weqtd llka mpi` maixwdl xyt` i`y
(eh d `xwie)mpi`y meyn minc zyecw mda oi` s`e ,''d iWcTn'¦¨§¥

mlik`dl miycwd z` micet oi`e ,mialkl lk`dl `l` miie`x
.mialkl

:opgei iax ixac lr `xnbd dywnàzòîL àäì øîà÷å àleò áéúé̈¦¨§¨¨©§¨§©§¨
.ef dreny xn`e `ler ayi -Cì òîL ïàî ,àcñç áø déì øîà̈©¥©¦§¨©¨©¨

Caø ïðçBé éaøìe,df oic jax opgei iaxne jnn lawi in -[éëå] §©¦¨¨©¨§¦
L äMeã÷dzidïäaxeqi` mda didy mdiiga el` miycwa §¨¤¨¤

,dxezd on dlirn,äëìä ïëéäìmda oi`y xne` dz` jkly §¥¨¨§¨
.dlirn

déì øîàjzhiyl ,`cqg axl `lerïéúéðúî éL÷ézdidz - ¨©¥¦§¥©§¦¦
epipyy ,epzpyn lr `iyewirl)(:`i l,ïéøBzmiphw,ïpîæ òébä àlL ¦¤Ÿ¦¦©§©¨

,oaxwl myicwdyäðBé éðáemilecbïpîæ øáòLmiie`x mpi` aeye §¥¨¤¨©§©¨
xg` oiae mpnf jeza myicwd oia ,oaxwl myicwdy ,daxwdl

,mpnf xary,ïéìòBî àìå ïéðäð àìjzhiyleàîéð énð àëäs` - Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¨¨©¦¥¨
xn`p ,mpnf xar jk xg`e mpnf jeza myicwdy dpei ipaa ,o`k

L äMeã÷dzidïäampnf jeza eid xy`k,äëìä ïëéäìoi` recne §¨¤¨¤§¥¨¨§¨
okidl mday dyecw mixne` oi`y gken `l` .dlirn mda

.ok xn`p `l ezny miycw iabl s`e ,dkld
:eixac lr `ler siqenCì àðéãBî [ìáà] (äéì øîà)ip` la` - £¨¥¨¨

,`cqg ax jl dcenàkéàcxeqi` yiy -ïðaøcî äìéòîmiycwa §¦¨§¦¨¦§©¨¨
oxwd mlyne ,mpnf xary dpei ipaae mpnf mcew mixezae ezny
.my`e ynegn xehte dxezd on dlirn mda oi`y s` ,ycwdl

:`lerl `cqg ax dywnéì àéL÷å,zxn`y df oic lr il dywe - §©§¨¦
,opaxcn dlirn yi mpnf mcew mixezayéãéî àkéà éîyi ike - ¦¦¨¦¦

,xacäìéòî déa úéà àì àøwéòîcllk ea did `l ezligzny - §¥¦¨¨Ÿ¦¥§¦¨
,dxezd on dlirn xeqi`äìéòî déa úéà óBqáìeopax exfb - §©¦¥§¦¨

opaxcn dlirn yiy xne` dz` ji`e ,dlirn xeqi` ea didiy
mda did `l eycwedy drya dligza ixd mpnf mcew mixeza

.dxezd on dlirn
:`cqg ax ziiyew lr `xnbd dywnàìåxac epivn `l ike - ¨Ÿ

dlirn xeqi` ea exfb eteqae dlirn xeqi` ea did `l mlerny
,opaxcnàkéà àäåepyi ixde -íc,zepaxwdàøwéòîccin - §¨¦¨¨§¥¦¨¨

gafnd lr wxfpy mcew hgypykda úéìxeqi` da oi` -,äìéòî ¥¨§¦¨
óBqáìeoexciw lgpl `viy xg`da úéàxeqi` da yi -äìéòî §©¦¨§¦¨
,opaxcnïðúc(.`i lirl),íc,zepaxwdälçzalgpl `viy mcew ¦§©¨©§¦¨
oexciw.Ba ïéìòBî ïBøã÷ ìçðì àöé ,Ba ïéìòBî ïéà:`xnbd daiyn ¥£¦¨¨§©©¦§£¦
éøîà,daiyid ipa evxiz -íúä,miycwd mca my -àkéà énð ¨§¦¨¨©¦¦¨

àøwéòî äìéòî,ezligzn dlirn xeqi` epyi ok mb - §¦¨¥¦¨¨
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קפט
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ïìðî éîéðôä çáæî ïåùéã àìàea oilren ediye ,oevigd gafn lv` egipn didy Ð

.oycd znexz mr `ay xg`l'åâå äúöåðá åúàøåî úà øéñäå."oycd mewn l`" Ð

"oyc" dia aizk `dc ,oevigd gafn oeyicl "oycd mewn l`" azknl oipr epi` m`

oeyicl "oycd mewn l`" i`d oipr edpz ,"oycd z` mixde" (f `xwie) aizkc ,xg`

,enewn did myy dxepnde iniptd gafn

gafn ly oycd znexzak ea oilrenc

.my gpend oevigdéãéàå éãéà àîéàÐ

dpyc `de .ixiin oevigd gafn oeyica i`xw

el reawl ick Ð 'ebe "jilyde" aezkd eilr

lv` serd z`xen zklyd `dzy ,mewn

i`n` opirci `l izk`e .dncw gafnd

aizk `l `dc ,iniptd gafn oeyica oilren

z` epyce" aizkc i`dc ,llk oeyic dia

.ixiinw zerqn zrya `edd Ð "gafndíà
ïë`ed mewn el reawlc ,zxn`ck Ð

lv` eze` jilyde" `xw `nil ok m` ,`z`c

epiidc `prci `linne ,`l eze "dncw gafnd

enye"n "lv`" "lv`" silic ,oycd mewn

ediiexzac xninl `ki`e ,"gafnd lv`

`l` .ixiinw oevigd gafn oeyica

,"oycd" `xw i`da azknl jixhvi`cn

m`c .ixiin iniptd gafn oeyica dpin rny

znexza "oyc" dia aizkc oeike ,'ek oipr epi`

.da oilren ,oevigd gafn ly oycdïùãäÐ

.dxepnd oeyic iz` `"dc `iieaixnäðùî
ïðîæ òéâä àìù íéøåú øîåà ïåòîù éáø

ïäá ïéìòåî`eaiyk gafnl oie`xy itl Ð

.elicbiyàøîâïåòîù éáøì àîìùáÐ

.opnf ribd `lya dlirn aiigncéðú÷ãë
àîòè."epa z`e eze`" wxta Ðéáø äéäù

øîåà ïåòîùepa z`e eze` hgeyd Ð

dyrz `la `ed ixd Ð ipy uega miycw

iax didy .zxk ea oi`e ,(epa z`e eze`c)

oebk ,onf xg`l `eal ie`xd lk :xne` oerny

ehgye ,mipta xgnl hgyil ie`x `edy df

ea oi`e ,dyrz `la xaer df ixd Ð uega

xeqi`c .mipta lawzn epi`y itl ,zxk

oileg) miycwa inp bdep "epa z`e eze`"

,opnf mcew oyicwdy inp mixez ipde .(`,gr

`x eidie li`ed.dlirn eda zi` inp `zyd ,o`kn xg`l oieïðáøì àìà`pz Ð

qpkpy ol `niiwc dndac onf xqegnn `py i`n ,oilren `le oipdp `l xn`c `nw

xicl qpkp onf xqegn :(`,ep zexeka) "dnda xyrn" wxt opixn`ck ,xyrzdl xicl

ixdy ,epnf iptl yecw Ð xeka dn ,xekan "dxard" "dxard" silic .xyrzdl

xg`l axwe ,epnf iptl yecw Ð dpeny oa epi`y inp onf xqegn s` ,mgxn yecw

.eda lernle ,opnf mcew eycwil inp oixez ipde .epnféøîàonf xqegn inc `l Ð

dedc icin :yecw dndac onf xqegnc `nrh epiidc ,zeterc onf xqegnl dndac

zlra `idyk dyecw da zi`c `aiygc ebinc .`ed oeict xac ,dndac men lra`

i`d eda xninl `kilc ,zeter la` .onf xqegn `idyk inp dyecw da zi` ,men

oeict zeterl oi`e ,zetera zexkfe zenz oi`c zetera lqet mend oi`e li`ed ,ebn

.serc onf xqegna dyecw eda zil inp ikd Ðäøåú øáã äìéòî éãéî åàöéÐ

'd iycw" `lcz` oicet oi`c ,eda zil inp minc zyecwe .deabl efg `lc ,edpip "

.mialkl mlik`dl miycwd'åë ïéúéðúî êì éù÷éúåoizipznac ikid ik `l` Ð

jkld ,ezny miycw iab xn` `l inp ikd ,"dkld okidl oday dyecw" opixn` `l

icin e`vi `pin`c ab lr s` ,jl `picen `da la` .dxez xac dlirn icin e`vi

ribd `ly oixezae ezny miycwa opaxcn dlirn `ki`c `picen ,dxez xac dlirn

.oxwd mlyne ,opnféì àéù÷åoday dyecw ike" xn`c `cqg axlc ,oixez` Ð

icin `ki` ine ,dyecw eda zi`c dil `xiaqc rnync ,'eke "dkld okidl

opaxc dlirn eda zi` seqale llk dlirn dia zil `xwirnc?dedc `kid `nlya

`xwirn dlirn daopaxcn dlirn eda zi`c ,ezny miycw ipd oebk ,`ziixe`cn

dlirn eda ded `l ycwd zryac ,opnf ribd `ly oixeza la` .xity seqal

'd iycw"a efg `lc ,`ziixe`cn.seqal opaxcn dlirn eda iedilc opixn` in ,"

íã àëéà àäåoi`y itl ,dlirn ea oi` wxfpy mcew hgypyk xzl`l `xwirnc Ð

.minca oilren
æé÷îä
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,"zexpd z` eaihida" (l zeny) `icda aizk `dc ,oeyicn iraw `l ,ol `pn dxepn

jkl .dncw gafn lv` dxepn [ly] epycl mewn zeriaw didc olpn :iraw `l`

mewn zeriawc dpynd jezn rnync ,mewn zeriawa ira inp `kdc :yxtl d`xp

oeyic" xn`wcn ,oevigd gafn oeyic myy mewna ,dncw lv` `ed iniptd gafnc

gafnl `d :rnyn "oilren oi` iniptd gafn

Ð inipt oeyic reawy mewna ,oevigd

`ed iniptd gafn oeyic ,ok m`e .oilren

,(dpnfl) ueg did m`y .dncw gafnd lv`

`de ?oevigd gafna elit` my oilren i`n`

zial `vzy cr da oilrenc lirl opixn`

zil Ð oycd zial z`vi ikc ,`nl` .oycd

iniptd gafn oeyic i`ce `l` .dlirn da

oycd znexzl jenq dncw gafn lv` did

mipycd zia" qxb o`kae) oevigd gafn ly

oeyic" xn`wc `gip `zyde .("my did

gafn ly `d Ð "oilren oi` iniptd gafn

`vi `l izk`c .oilren ,mewn eze`a oevigd

xn`w dlre .dpgnl uegny oycd zial

ol `wtp ,oevigd gafn `nlya :`xnba

enye" aizkc ,oycd znexzl mewn zeriaw

yiy olpn iniptd gafn `l` ,"gafnd lv`

xiqde" `xw xn`c Ð ?oeyicl mewn zriaw

gafnd lv` dze` jilyde dzvepa ez`xen

`dc ,oevigd gafnl oipr oi` m` Ð "dncw

.iniptd gafnl edpz ,"enye" aizkàîéàå
mewn el reawle oevigd gafnl ici`e ici`

yiy) dvepe d`xenl mewn reawl :yexit Ð

.gafn ly oycd znexz mewna (`dzy el

znexz` mewn reawl i`wc rnync :dywe

,`iyw cere .ediiteb oevigd gafn ly oycd

,"gafnd lv`" `xw `nil ok m` :ipyn i`n

mewn l`" aezkl `l ok m` :xninl dil ded

gafnd lv` dze` jilyde" `l` ,"oycd

`ni`e :eyexit ikd `l` ?`l eze "dncw

el reawle ,oevigd gafnd oeyicl ici`e ici`

`xw jci`ac .dncw `idy oeyicl mewn

`prci ded `le ,"dncw" aizk `l "enye"c

`xw `nil ok m` :ipyne .axrna e` gxfna

l`" aizkc il dnl ,xnelk ,(lv`) "lv`"

cnl iziide ,"dncw gafnd lv`" `l` aezkl `l ,"oycd mewn"lv`" dey dxfba

?"oycd mewn" i`n .dvepde d`xend ea oiwxefy mewna oevigd gafn oeyicc "lv`"

lv` my did iniptd gafn oeyic mewn zeriaw mby ,xnelk .iniptd gafn elit`c

.oevigd gafnäøåðî."oycd" "oyc" Ð ?gafnd lv` my did dpeyicc Ð olpn

.gafnn ol `wtp "oyc" "oyc" dey dxifba ,xnelk

àîìùáwxta `nrh ipzwck ,opnf ribd `ly oixeza oilren okl Ð oerny iaxl

`la `ed ixd onf xqegne ,"epa z`e eze`" iab (a,aiw migaf) "hgeyd"

oiprl iaiyg ok m` ,dyrz `la xaer uega dhgy m`c oeike .uega hgy m` dyrz

onf xqegnn `py i`n ,uega hgy m` e`l `kilc ixn`c opaxl `l` .mda lreny

icin ,oerny iaxl `nlya :xninl ivn ded `xwirn .epnf ribiy mcew ea oilrenc

`nrh xninl ira `l` .dyrz `l eda zi`c `nrh i`d e`la ,onf xqegn` iedc

onf xqegn oia wlgne men lra` dedc icin wiqnc `pwqna elit` xity iz`c

jldn i`fr oa `nlya iab (a,d) zayc `nw wxta izyxit `peeb i`dke .zeterl

.inc cnerk

ìáàmeyn `wec e`l Ð oeict serl oi` zetera lqet mend oi`c oeik zeter iab

rnynck ,oeict dia zil zetera lqety xa` xqegn elit` `dc ,lqet oi`c

.dndal `l` oeict oi`y (a,w) zegpn zkqna

éëådidy ,ezny mcew mdl didy dyecw ,xnelk Ð dkld okidl oday dyecw

opnf ribd `ly oixez" oizipzn jl iywize :`ler xn` .dxezd on dlirn mda

.opnf xary mcew oyicwdya s` ixiine ,"oilren `le oipdp `l opnf xary dpei ipae

xary mcew mipeia dyecw oda didy ,"dkld okidl day dyecw" `nil ,i`n`e

:dil xn` .zeznd ze`hg yngn jixt ivn dedc oicd `ede .eda dlirnl epnf

`picen :xn`w ikde ,eziiyewn dia xcd `cqg ax .opaxc dlirn `ki`c jl `picen

dyw (xcdw) dedc `de ,ezny miycwa enk ,opaxcn `l` dlirn `kil i`ceec jl

dlirn elit` mipei iab `dc ,`id `iyew e`l Ð "dkld okidl oday dyecw ike" il

,icin `ki` in :il `iywe .`kil opaxcn
xnelk
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קצ
oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

íéùã÷ úîäáì íã æé÷îä`lc oeikc ,ea oilrene d`pda xeq` fiwdy mc eze` Ð

dlirn i`d dia zi`c oeike .ea oilrene ,dndac dtebk aiyg Ð dwixfl ifg

`lc ,oixez la` .oexcw lgpl `viy xg`l inp dlirn dia zi` ikd meyn ,`xwirn

.il dyw ,llk `xwirn dlirn eda `ied'åëå ïéùã÷åîä áìç àðåðîä áø äéáéúéà
`nil inp ikd ,inc dtebkc opixn` `le Ð

.oilren i`n` ,mc fiwn iabúîéé÷úî àìã
íã àìá äîäáäikdl ,ytpd `ed mcc Ð

.ea oilrene ,inc dtebk opixn`àîéé÷úî àä
áìç àìá.ea oilren oi` jkld Ðìáæä

ùøôäåoicd `ed .xvga `edy miycw ly Ð

ly xvga zeidl ekxcc `l` ,mewn lka

.oilren `le oipdp `l ,ycwdåéîã åìôéå
äëùìì.opiqxb Ðàîéé÷î àì éîð àëä

ùøô àìá äîäáäyxt zvw `di `ly Ð

.dia lernile ,`ed dtebke dirnaéøîàÐ

dl iz` `nlrn yxtc .dyxtl dnc inc `l

lif` elit` ,oileg ly lk`n zngn dndal

xefgzyk ,`pixg` iz` Ð ixnbl dtebn

.ea oilren oi` jkld .inc dtebk `le ,lk`ze

àéä äîäá ìù äôåâã íã é÷åôàìixdy Ð

.ea oilren jkld ,dnr `xapïéðäð àì éðú÷
éáøì äéì òééñî äëùìì åéîãå ïéìòåî àìå
íéîëç åøîàù íå÷î ìë øîàã øæòìà

ùåã÷ åðéàå ùåã÷`le oipdp `l epiidc Ð

.dkyll elti einc ,oilrenäðùîäîá
çáæî éùã÷á íéøåîà íéøáãli`edc Ð

oi` jkld ,gafnl oie`x opi` miviae alge

.oda oilrenúéáä ÷ãá éùã÷á ìáàÐ

wcal oie`x oleke ,od minc zyecwe li`ed

Ð 'eke zlebpxz yicwd m` elit` ,ziad

.alga oia miviaa oia oilrencàøîâ
àúùädna" ipzwc oizipznl wiic `w Ð

ik elit` gafn iab xn`we ,"mixen` mixac

ikdc .dlirn eda zil minc zyecw diycw`

mixen` mixac dna :rnyn?iycwa Ð

m` la` .'eke ziad wca iycwa la` ,gafn

alga oilren oi` Ð gafnl ie`xd xac mdn dpwiy ,gafnl sere dnda yicwd

dlirn oda zil i`n`e .miviae?.'ek `tt ax xn` `l`
äðùî
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ikl :dil rnync ,opnf ribd `ly oixezc oizipzn iab il `iyw mewn lkn ,xnelk

ribiy mcew dlirn eda zil `xwirnc icin `ki` ine ,mda oilren Ð opnf ribiy

di`x iziin i`nc ,`cg :df yexitl `iywe ?dlirn eda zi` epnf ribiykle ,epnf

,opaxcn `l` mca dlirn ied `l `lde ,ea oilren oexcw lgpl `vi ikc mcn jenqa

on mda lren epnf ribiykl mixez iabe

ayil `ay rnync :`iyw cere ?dxezd

`idd` i`wc rnyn `le ,lirlc eziyew

ikdc d`xp jkl !dlr dil izii`c oixezc

,opaxcn dlirn `ki`c jl `picen :eyexit

eziyew jezn xaeq dz`y enk `l ,xnelk

`ki`c jl `picen ,dxezd on dlirn `ki`c

`iywe .dxezd on `le `wec opaxcn dlirn

iziid edin ,xnelk .'ek icin `ki` in :il

in jixac lr il `iyw dide ,jk opiywn

`zwiqt xn`wc meyn ,'ek icin `ki`

dlirn icin e`vi ezny miycw lkc zxn`e

dlirn eda zi` opaxcn la` ,dxez xac

eda zil `d ,i`n`e .milw miycwa elit`

seqale ,ezny mcew milw miycwa dlirn

epiide .opaxcn dlirn `ki` Ð ezny xg`l

okidl oday dyecw ike" lirl xn`wc `d

da did `ly mday dyecw ,xnelk ."dkld

dilr legzy dkld okidl llk dlirn

xity iziinc `gip `zyde .dxeng dyecw

`edc .opaxcn seqal dlirn `ki`c ,mcn

dlirn mda didy ezny miycw iab oicd

oda `kil `xwirnc ab lr s`e ,opaxcn

dlirn `ki` mzd :igc xcde .llk dlirn

ikc `ied ok m`e ,dxezd on elit` mc fiwna

.opaxcn dlirn oda yi dhgyp inp

æé÷îäea oilrene xeq` miycw zndaa mc

:opiyxce ,"xtkl" aizkd :xn`z m`e Ð

ipdc :xnel yi !dlirnl `le eaxzp dxtkl

mc la` ,dxtkl `idd Ð dhegy mca ilin

.`l Ð dxtkl ifg `lc dig dndaáéúî
`wlq `we Ð 'ek mixez iviae `pepnd ax

aeyge ,mc `la `niiwn `lc Ð mc iab ,xn`w ik :ipyne .alg enk mcc jzrc

.dndad sebk ied `l Ð alg `la xity `niiwnc ,alg la` .dtebk

ùøôä.miycwd on e`viy :yexit Ð xvgay lafdeåéîãåll eribiriiqn dky

mlyiy :xnel dvxy rnyn .dacpl elti einc Ð "oilren `le oipdp `l" ,xnelk Ð yecw epi`e yecw minkg exn`y mewn lk xfrl` iax xn`c xfrl` iaxl dil

.oizipzna yxitck ,oxw `l` mlyn `l opaxcn dlirn `ki` ik elit`c ?opaxcn oilrenl opaxcn oilren `l oia `ki` i`n ok m`c ,d`xp `le .oxwd z` epnn dpdpy eze`

.dkyll einc ribdle oxkenl lafae yxta lthil miaiig mixafbd Ð "dacpl elti eince" :eyexit ikd `l` !opaxcn s` oilren `lc :xnel dvx oizipznc "oilren `l" lke

.dacpl einc elti Ð ?mdn eyri dn mdn zepdil oileki oi`y ea `veike oiycwend alg enk ,yecw epi`e yecw minkg exn`y mewn lk :xfrl` iax xn`w ikdeáìç
m`e .lif`e yxtnck ,gafn zyecw mzyecwy ycwd ly oixez ly mivia oke ,miycw ly dawp dnda ly alg :yexit Ð oilren `le oipdp `l oixez iviae oiycwend

`le] Ð "gafz" :(`,eh zexeka) xn`c ,oiycwend ileqta s` xeq`c ogky` `d ,oiycwend alg `l` .mda xeqi` mey `diy epivn `lc ,mixez iviaa gpiz `d :xn`z

xeq`c ,dfib `le "gafz"n (my) opiyxc ikid ik .aelgl xeq`y oiprl ilin ipd ,alg `pngx xq` ikc :miyxtn yie ?oilren oi` i`n` ok m`e ,alg `le Ð "xya" ,[dfib

onc ,dceare dfiba ixiq`e li`ed :(`,el oileg) "hgeyd" wxta opixn` `dc ,ok xnel xyt` i` i`ceec ,d`xp `le .`ixyc dfib` dedc icin ,ixy envr algd la` ,fefbl

iiezi`l ,`ed cenlzd zthiye ,`ed 'eke enk Ð dfib iziinc `de .xak algp ik s` ,xeq`c algn di`x iziin `nl` .`ixy dnvr dfib `de ,xn`w i`ne .dxeaw irail

`kde `kdc :xnel yie ?xeq` algp ik s` alg iabe ,ixy dfibe fefbl xeq`c (my zexeka) opiyxc dfib iabc ,dfibn alg `py i`n :denzl oi`e .dceare dfibl eda

,ok yxit (`,el) oilega mye .lk`z `l alg la` :rnync Ð "xya zlk`e" aizk alg ihernl .febz `l la` ,xnelk Ð "gafz" aizk dfib ihernlc ,`xwc dizernyna

,xeq` envr algc ok m` .ixy Ð oilegc alg `d ,oiycwend ileqt ly alg `pngx xq`cn :xn`wc (a,e) zexekaa `icda rnyn oke .xeq` envr algc rnyn `nl`

en oi` i`n` :ol dywe'd iycw" eed `lc ,oilren oi` Ð gafnl `al ie`x epi`c oeik mewn lkn ,xeq`c idpc :digiy ixenl yxtl d`xpe .oilrielz dndad zeig oi` mbe ."

.`vi `l Ð rwz m`e ,rwzi `l Ð minly ly xtey .`vi Ð rwz m`e ,rwzi `l Ð dler ly xtey :(`,gk) dpyd y`xa xn`cn di`xe .dndad sebk aeyg iedlc ,ea

minly ly xteyac `nl` .dilr aikxc `ed xeqi` Ð dlirn `kilc ,minly ly la` .oilegl iwtp ,lrnc oeik Ð dler ly xtey iab :ipyne ?`py i`n :mzd xn`we

'd iycw" eed `lc meyn ,minlya dlirn `kil mewn lkne ,`xeqi` `ki`."

ùéã÷ä.ziad wcal mincd `iadle xknil ie`x `kdc Ð dzviaae da oilren zlebpxzàìàjzrc `wlq `w Ð dlirn eda zil minc zyecw yicw` ik gafn iab

.minc zyecw epiidc Ð ziad wca iycwe ,gafn ikxev odn gwile exkenl gafn jxevl eyicwdy Ð gafn iycwa ?mixen` mixac dna :oizipzna xn`w ikdc

äîáiviae oiycwend alg enk gafnl ie`x oi`y xac yicwdl ezrc did `l ok m`e ,gafnd iabl axwil :yexit Ð gafn iabl sebd zyecw eyicwdy mixen` mixac

.oilren oi` jkle ,oixezìëaxwd ixdy ,gafnl mie`x oi` la` .hihd z` oda labl ziad wcal mie`x mindc ,min `ln xea yicwd :lif`e yxtnck Ð 'ek gafnl ie`xd

`lnn didy (`,gn dkeq) "daxre alel" wxta epipyy enk ,"miig min" eidiy mind jeqipa opirac ,mind jeqipl efg `l mbe .mind zn`a `l` mivgex eid `l mirxkde

mie`x mipeid Ð mipei `ln jaey .ziad wcal `le gafnl `l ie`x oi` Ð laf d`ln dty` .'ebe "oeyya min mza`ye" aizkcn mzd ol `wtpck ,geliyd zia oiirnn

ie`x oli`d oi` Ð zexitae oli`a oke .einc oizget ok m`c ,ziad wcaa meyl eipa` mixwer oi`e daxd dey jaeyc ,ziad wcal ie`x oi` jaeyd la` ,daxwdl gafnl

lke xe`y lk" :(a `xwie) aizkck ,gafnl oie`x oi` Ð zexitde .einc zget did ok m`c ,zexewl ziad wcal`ed m` j` .dwizn ipin lk epiid "yac"e ,"exihwz `l yac

.ziyixtck ,ziad wcal mie`x oi`e ,mikqpl oiil Ð otbe ,zegpnl onyl Ð zif ,gafnl mie`x Ð otb e` zif
oilrene
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æéwnä :áø øîà ,àðeä áø øîà ,àôeb .Ba ïéìòBîe£¦¨¨©©¨¨©©©©¦

íéLã÷ úîäáì íc¯áéúî .Ba ïéìòBîe ,äàðäa øeñà ¨¦§¥©¨¨¦¨©£¨¨£¦§¦
ïéðäð àì ïéøBú éöéáe ïéLc÷enä áìç :àðeðîä áø©©§¨£©©§¨¦¥¥¦Ÿ¤¡¦

ïðéøîà÷ ék :déì øîà !ïéìòBî àìå¯àìc ,íc éaâì §Ÿ£¦£©¥¦¨¨§¦©§©¥¨§¨
áìç àìa àîéiwî à÷c ,áìç ìáà ,íc àìa úîéi÷úî¦§©¤¤§¨¨£¨¨¨§¨¦©§¨§¨¨¨

¯ìáfä :àiLøLî áø áéúî .àìLøtäåøöçaL¯ ¨§¦©§¨§¦¨©¤¤§©¤¤¤¤¨¥
lì äéîc eìtéå ,ïéìòBî ïéàå ïéðäð ïéà?éànà .äkL ¥¤¡¦§¥£¦§¦§¨¤¨©¦§¨©©

!àéøéà éàî :éøîà !ùøt àìa íéi÷î àì éîð àëä̈¨©¦¨¦©¥§¨¤¤¨§¦©¦§¨
éàä ìéæà ,dì éúà÷ àîìò ïîc Løt ïéãä¯éúà ¨¥¤¤§¦¨§¨¨¨¥¨¨¥©¨¥

íc é÷etàì .àðéøçà¯.dôebîïéðäð àì" éðú÷ àä ©£¦¨§©¥¨¦¨¨¨¨¥Ÿ¤¡¦
lì åéîãå ïéìòBî àìåéaøì déì àòéiñî ,"äkL §Ÿ£¦§¨¨©¦§¨§©§¨¥§©¦

ìk :øæòìà éaø øîàc .øæòìàíéîëç eøîàL íB÷î ¤§¨¨©£©©¦¤§¨¨¨¨¤¨§£¨¦
LBã÷ Bðéàå LBã÷¯lì eìté åéîc.äkLäðùîáìç ¨§¥¨¨¨¦§©¦§¨£©

ïéøBú éöéáe ïéLc÷enä¯äna .ïéìòBî àìå ïéðäð àì ©§¨¦¥¥¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©¤
íéøeîà íéøác¯÷ãá éLã÷a ìáà ,çaæî éLã÷a §¨¦£¦§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤

úìBâðøz Léc÷ä ,úéaä¯da ïéìòBîdúöéááeäøBîç , ©©¦¦§¦©§§¤£¦¨§¥¨¨£¨
¯da ïéìòBîdáìçáe.àøîâék ,çaæî éab àlà £¦¨©£¨¨¤¨©¥¦§¥©¦

áø øîà ?äìéòî da úéà àì ,íéîc úMeã÷ dLc÷à©§¨¨§©¨¦¨¦¨§¦¨£©©
íéøeîà íéøác äna" :éðú÷ éëäå àøqçéî éøeqç :àtt©¨©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥©¤§¨¦£¦

¯Léc÷äLkBLéc÷ä ìáà .çaæî éaâì óebä úMeã÷ §¤¦§¦§©©§©¥¦§¥©£¨¦§¦
çaæî éaâì íéîc úMeã÷¯BLéc÷äL éîk äNòð §©¨¦§©¥¦§¥©©£¨§¦¤¦§¦

úìBâðøz Léc÷ä .úéaä ÷ãáì¯,dúöéááe da ïéìòBî §¤¤©©¦¦§¦©§§¤£¦¨§¥¨¨
äøBîç¯.dáìçáe da ïéìòBîäðùîçaænì éeàøä ìk £¨£¦¨©£¨¨¨¨¨©¦§¥©
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קצי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc - dlirn(oey`x meil)

íéLã÷ úîäáì íc æéwnä ,áø øîàcze` ,diiga dceramcd eøeñà §¨©©©©¦¨§¤¡©¨¨¦¨
,Ba ïéìòBîe äàðäaaygp ,gafnd lr dwixfl ie`x epi`y oeiky ©£¨¨£¦

ezligzn dlirn mca didy oeike ,dlirn ea yie dndad sebk
oexcw lgpl `viy xg` eteqa didiy exfb ,oaxwd hgypy mcew
`l mlerny ,mpnf ribd `ly mixez oiprl la` ,opaxcn dlirn
xg` opaxcn dlirn mda yi dn iptn ,dyw ,dlirn mda did
on dlirn ea did `l mlerny xac epivn `l ixdy ,eycwedy

.dlirn ea didiy opax exfb eteqae dxezd
dcera miycw znda mca dlirn yiy ,ax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd zxne` .diigaàôeb,ax ixac mvr z` x`ap -áø øîà ¨¨©©
íéLã÷ úîäáì íc æéwnä ,áø øîà àðeä,diiga dceramcd eze` ¨¨©©©©¦¨§¤¡©¨¨¦

.Ba ïéìòBîe äàðäa øeñà̈©£¨¨£¦
:ax lr dywn `xnbdáéúîdywd -àðeðîä áøcvik ,`ped axl ¥¦©©§¨

dtebk `ed diiga dcera miycw znda mcy ,ax mya xne` dz`
,oldl dpyna epipy ixde ,ea milreneáìçznda,ïéLc÷enä £¥©§¨¦

éöéáedïéøBú,serd zepaxw lyïéðäð àìmdnïéìòBî àìå,mda ¥¥¦Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦
recne ,ea milrene oaxwd sebk `ed algdy mixne` ep` oi`e
aygpy ,diiga dcera dndad on yxtedy mca oicd dpey

:`xnbd zvxzn .ea milrene dtebkdéì øîàaxl `ped ax ¨©¥
,`pepndïðéøîà÷ ékdndad sebk aygpy mixne` ep`y dn - ¦¨¨§¦©

`weec `ed,íc éaâìmeynúîéi÷úî àìcdndad,íc àìaixdy §©¥¨§Ÿ¦§©¤¤§Ÿ¨
,ytpd `ed mcdàîéiwî à÷c ,áìç ìáàzniiwzn dndady - £¨¨¨§¨¦©§¨

àì ,áìç àìaoi` jkle ,dndad sebk aygiy mixne` ep` oi` - §Ÿ¨¨Ÿ
.dlirn ea

:`ped ax uexiz lr dywn `xnbdáéúîdywd -àéLøLî áø ¥¦©§¨§§¨
,`ziixaa epipy ,`ped axlLøtäå ìáfämiycwd zenda ly ©¤¤§©¤¤

øöçaL,ycwd lyïéìòBî ïéàå ïéðäð ïéà,mdalì äéîc eìtéåäkL ¤¤¨¥¥¤¡¦§¥£¦§¦§¨¤¨©¦§¨
.dkyld ixiiyl einc mlyi mc` epnn dpdp m`e -éànàrecn - ©©

,yxta dlirn oi`énð àëäo`k s` ixde -Løt àìa íéiwî àì ¨¨©¦Ÿ¦©©§Ÿ¤¤
y `la zniiw dndad didzy xyt` i` -yxt hrn dl yi

ea oi`e dndad ly dtebk yxtd aygp oi` ok m` recne ,dirna
.dlirn

:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` -àéøéà éàîdn - ¨§¦©¦§¨
,yxtl mc zencl oi` ixd ,ef `id `iyewLøt ïéãädfd yxtd - ¨¥¤¤

dì éúà÷ àîìò ïîcqpkp oileg ly lk`nn dtebl uegny - §¦¨§¨¨¨¥¨
,dkezléàä ìéæàixnbl dfd yxtd dpnn `vi m` elit`e -éúà ¨¦©¨¥
àðéøçàaygp epi`e ,lk`ze aeyzyk xg` yxt enewna `ai - ©£¦¨

,ea milren oi` jkle ,dtebkíc é÷etàìxnelk ,mc `ivedl - §©¥¨
wlgy ,mcd epnn dpeydôebîqpkp `l ixdy ,`ed dndad ly ¦¨

.ea milren jkle ,dnr `xap `l` dl dvegn dkezl
:xg` oiprl ,`ziixad on di`x d`ian `xnbdéðz÷ àädf - ¨¨¨¥

y `ziixaa epipyyïéìòBî àìå ïéðäð àì,yxtde lafd onåéîãå Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¨¨
eltilìøæòìà éaøì déì àòéiñî ,äkLiax ly epicl `ed di`x - ©¦§¨§©§¨¥§©¦¤§¨¨

,xfrl`íéîëç eøîàL íB÷î ìk ,øæòìà éaø øîàc,dlirn oiprl §¨©©¦¤§¨¨¨¨¤¨§£¨¦

,LBã÷ Bðéàå LBã÷milren `le ipelt xacn mipdp `ly ,xnelk ¨§¥¨
,ealì eìté åéîcäkL.dkyld ixiiyl - ¨¨¦§©¦§¨

äðùî
zendan mi`ad miviae alga dlirnd oic z` zx`an dpynd

:ycwd ly zetereáìçzndaïéøBú éöéáe ,ïéLc÷enäoaxw ly £¥©§¨¦¥¥¦
,serdïéðäð àìodnïéìòBî àìå.odaíéøeîà íéøác änaoi`y Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©¤§¨¦£¦

,miviae alga oilrenaly miviae algçaæî éLã÷ly - §¨§¥¦§¥©
lr daxwdl miie`x mpi` miviade algdy oeiky ,zepaxwd

,dlirn mda oi` gafnd,úéaä ÷ãa éLã÷a ìáàm`Léc÷äwcal £¨§¨§¥¤¤©©¦¦§¦
ziad,dúöéááe da ïéìòBî ,úìBâðøzziad wcal yicwd m`e ©§§¤£¦¨§¥¨¨

,dáìçáe da ïéìòBî ,äøBîçs`e ,minc zyecw mzyecwy oeiky £¨£¦¨©£¨¨
xeqi` yi mda s` jkl ,ziad wcal miie`x miviade algd inc

.dlirn

àøîâ
wca iycwl gafn iycw oia ,dpyna mipicd weliga dpc `xnbd
oi` gafn iycway zxne`d dpynd ixacn :`xnbd dywn .ziad
alga dlirn yi ziad wca iycwa eli`e ,miviae alga dlirn

,wiicl yi ,miviaeàlàl ser e` dnda yicwdy ote`ay -éab ¤¨©¥
dLc÷à ék ,çaæîndad z` yicwd xy`k -serd z` e` d ¦§¥©¦©§§¨

aíéîc úMeã÷,zepaxw dinca zgwle dxkenlda úéà àìoi` - §©¨¦Ÿ¦¨
dzviaa e` dalga,äìéòîmiie`x miviade algd mb ixd ,dywe §¦¨

mda didi `l ok m` dnle ,zepaxw mdinca zgwle xkndl
einca zepwl zpn lr xkndl cnerd xac lka yiy itk dlirn

.gafnd jxevl xac
:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqç ,àtt áø øîàyi - ¨©©¨¨©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥

,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k dpynd z` cenlläna©¤
íéøeîà íéøác,miviae alga oilren oi`yLéc÷äLkdndad z` §¨¦£¦§¤¦§¦

serd e`óebä úMeã÷eaixwdlìáà ,çaæî éaâìm`BLéc÷äz` - §©©§©¥¦§¥©£¨¦§¦
serd z` e` dndadíéîc úMeã÷ie`xd xac einca zepwl §©¨¦

axwdläNòð ,çaæî éaâìepic,úéaä ÷ãáì BLéc÷äL éîkepicy §©¥¦§¥©©£¨§¦¤¦§¦§¤¤©©¦
m`yúìBâðøz Léc÷äziad wcal,dúöéááe da ïéìòBîm`e ¦§¦©§§¤£¦¨§¥¨¨

yicwdäøBîçziad wcal.dáìçáe da ïéìòBî £¨£¦¨©£¨¨

äðùî
wcal e` gafnl eycwzpy mivtg oic x`al dkiynn epzpyn
lcbe `vnpy dnae mda milren m`d ,mdincl wx e` ,ziad

:mkezaìk,xacì éeàøäd iab lr eaixwdçaænoebk ,eyicwdy ¨¨¨©¦§¥©
,gafnd iab lr axwdl miie`xy ,mininz yake xey
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oifge` mipya cenr ai sc ± oey`x wxtzereay

íéùã÷ úîäáì íã æé÷îä`lc oeikc ,ea oilrene d`pda xeq` fiwdy mc eze` Ð

dlirn i`d dia zi`c oeike .ea oilrene ,dndac dtebk aiyg Ð dwixfl ifg

`lc ,oixez la` .oexcw lgpl `viy xg`l inp dlirn dia zi` ikd meyn ,`xwirn

.il dyw ,llk `xwirn dlirn eda `ied'åëå ïéùã÷åîä áìç àðåðîä áø äéáéúéà
`nil inp ikd ,inc dtebkc opixn` `le Ð

.oilren i`n` ,mc fiwn iabúîéé÷úî àìã
íã àìá äîäáäikdl ,ytpd `ed mcc Ð

.ea oilrene ,inc dtebk opixn`àîéé÷úî àä
áìç àìá.ea oilren oi` jkld Ðìáæä

ùøôäåoicd `ed .xvga `edy miycw ly Ð

ly xvga zeidl ekxcc `l` ,mewn lka

.oilren `le oipdp `l ,ycwdåéîã åìôéå
äëùìì.opiqxb Ðàîéé÷î àì éîð àëä

ùøô àìá äîäáäyxt zvw `di `ly Ð

.dia lernile ,`ed dtebke dirnaéøîàÐ

dl iz` `nlrn yxtc .dyxtl dnc inc `l

lif` elit` ,oileg ly lk`n zngn dndal

xefgzyk ,`pixg` iz` Ð ixnbl dtebn

.ea oilren oi` jkld .inc dtebk `le ,lk`ze

àéä äîäá ìù äôåâã íã é÷åôàìixdy Ð

.ea oilren jkld ,dnr `xapïéðäð àì éðú÷
éáøì äéì òééñî äëùìì åéîãå ïéìòåî àìå
íéîëç åøîàù íå÷î ìë øîàã øæòìà

ùåã÷ åðéàå ùåã÷`le oipdp `l epiidc Ð

.dkyll elti einc ,oilrenäðùîäîá
çáæî éùã÷á íéøåîà íéøáãli`edc Ð

oi` jkld ,gafnl oie`x opi` miviae alge

.oda oilrenúéáä ÷ãá éùã÷á ìáàÐ

wcal oie`x oleke ,od minc zyecwe li`ed

Ð 'eke zlebpxz yicwd m` elit` ,ziad

.alga oia miviaa oia oilrencàøîâ
àúùädna" ipzwc oizipznl wiic `w Ð

ik elit` gafn iab xn`we ,"mixen` mixac

ikdc .dlirn eda zil minc zyecw diycw`

mixen` mixac dna :rnyn?iycwa Ð

m` la` .'eke ziad wca iycwa la` ,gafn

alga oilren oi` Ð gafnl ie`xd xac mdn dpwiy ,gafnl sere dnda yicwd

dlirn oda zil i`n`e .miviae?.'ek `tt ax xn` `l`
äðùî
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ikl :dil rnync ,opnf ribd `ly oixezc oizipzn iab il `iyw mewn lkn ,xnelk

ribiy mcew dlirn eda zil `xwirnc icin `ki` ine ,mda oilren Ð opnf ribiy

di`x iziin i`nc ,`cg :df yexitl `iywe ?dlirn eda zi` epnf ribiykle ,epnf

,opaxcn `l` mca dlirn ied `l `lde ,ea oilren oexcw lgpl `vi ikc mcn jenqa

on mda lren epnf ribiykl mixez iabe

ayil `ay rnync :`iyw cere ?dxezd

`idd` i`wc rnyn `le ,lirlc eziyew

ikdc d`xp jkl !dlr dil izii`c oixezc

,opaxcn dlirn `ki`c jl `picen :eyexit

eziyew jezn xaeq dz`y enk `l ,xnelk

`ki`c jl `picen ,dxezd on dlirn `ki`c

`iywe .dxezd on `le `wec opaxcn dlirn

iziid edin ,xnelk .'ek icin `ki` in :il

in jixac lr il `iyw dide ,jk opiywn

`zwiqt xn`wc meyn ,'ek icin `ki`

dlirn icin e`vi ezny miycw lkc zxn`e

dlirn eda zi` opaxcn la` ,dxez xac

eda zil `d ,i`n`e .milw miycwa elit`

seqale ,ezny mcew milw miycwa dlirn

epiide .opaxcn dlirn `ki` Ð ezny xg`l

okidl oday dyecw ike" lirl xn`wc `d

da did `ly mday dyecw ,xnelk ."dkld

dilr legzy dkld okidl llk dlirn

xity iziinc `gip `zyde .dxeng dyecw

`edc .opaxcn seqal dlirn `ki`c ,mcn

dlirn mda didy ezny miycw iab oicd

oda `kil `xwirnc ab lr s`e ,opaxcn

dlirn `ki` mzd :igc xcde .llk dlirn

ikc `ied ok m`e ,dxezd on elit` mc fiwna

.opaxcn dlirn oda yi dhgyp inp

æé÷îäea oilrene xeq` miycw zndaa mc

:opiyxce ,"xtkl" aizkd :xn`z m`e Ð

ipdc :xnel yi !dlirnl `le eaxzp dxtkl

mc la` ,dxtkl `idd Ð dhegy mca ilin

.`l Ð dxtkl ifg `lc dig dndaáéúî
`wlq `we Ð 'ek mixez iviae `pepnd ax

aeyge ,mc `la `niiwn `lc Ð mc iab ,xn`w ik :ipyne .alg enk mcc jzrc

.dndad sebk ied `l Ð alg `la xity `niiwnc ,alg la` .dtebk

ùøôä.miycwd on e`viy :yexit Ð xvgay lafdeåéîãåll eribiriiqn dky

mlyiy :xnel dvxy rnyn .dacpl elti einc Ð "oilren `le oipdp `l" ,xnelk Ð yecw epi`e yecw minkg exn`y mewn lk xfrl` iax xn`c xfrl` iaxl dil

.oizipzna yxitck ,oxw `l` mlyn `l opaxcn dlirn `ki` ik elit`c ?opaxcn oilrenl opaxcn oilren `l oia `ki` i`n ok m`c ,d`xp `le .oxwd z` epnn dpdpy eze`

.dkyll einc ribdle oxkenl lafae yxta lthil miaiig mixafbd Ð "dacpl elti eince" :eyexit ikd `l` !opaxcn s` oilren `lc :xnel dvx oizipznc "oilren `l" lke

.dacpl einc elti Ð ?mdn eyri dn mdn zepdil oileki oi`y ea `veike oiycwend alg enk ,yecw epi`e yecw minkg exn`y mewn lk :xfrl` iax xn`w ikdeáìç
m`e .lif`e yxtnck ,gafn zyecw mzyecwy ycwd ly oixez ly mivia oke ,miycw ly dawp dnda ly alg :yexit Ð oilren `le oipdp `l oixez iviae oiycwend

`le] Ð "gafz" :(`,eh zexeka) xn`c ,oiycwend ileqta s` xeq`c ogky` `d ,oiycwend alg `l` .mda xeqi` mey `diy epivn `lc ,mixez iviaa gpiz `d :xn`z

xeq`c ,dfib `le "gafz"n (my) opiyxc ikid ik .aelgl xeq`y oiprl ilin ipd ,alg `pngx xq` ikc :miyxtn yie ?oilren oi` i`n` ok m`e ,alg `le Ð "xya" ,[dfib

onc ,dceare dfiba ixiq`e li`ed :(`,el oileg) "hgeyd" wxta opixn` `dc ,ok xnel xyt` i` i`ceec ,d`xp `le .`ixyc dfib` dedc icin ,ixy envr algd la` ,fefbl

iiezi`l ,`ed cenlzd zthiye ,`ed 'eke enk Ð dfib iziinc `de .xak algp ik s` ,xeq`c algn di`x iziin `nl` .`ixy dnvr dfib `de ,xn`w i`ne .dxeaw irail

`kde `kdc :xnel yie ?xeq` algp ik s` alg iabe ,ixy dfibe fefbl xeq`c (my zexeka) opiyxc dfib iabc ,dfibn alg `py i`n :denzl oi`e .dceare dfibl eda

,ok yxit (`,el) oilega mye .lk`z `l alg la` :rnync Ð "xya zlk`e" aizk alg ihernl .febz `l la` ,xnelk Ð "gafz" aizk dfib ihernlc ,`xwc dizernyna

,xeq` envr algc ok m` .ixy Ð oilegc alg `d ,oiycwend ileqt ly alg `pngx xq`cn :xn`wc (a,e) zexekaa `icda rnyn oke .xeq` envr algc rnyn `nl`

en oi` i`n` :ol dywe'd iycw" eed `lc ,oilren oi` Ð gafnl `al ie`x epi`c oeik mewn lkn ,xeq`c idpc :digiy ixenl yxtl d`xpe .oilrielz dndad zeig oi` mbe ."

.`vi `l Ð rwz m`e ,rwzi `l Ð minly ly xtey .`vi Ð rwz m`e ,rwzi `l Ð dler ly xtey :(`,gk) dpyd y`xa xn`cn di`xe .dndad sebk aeyg iedlc ,ea

minly ly xteyac `nl` .dilr aikxc `ed xeqi` Ð dlirn `kilc ,minly ly la` .oilegl iwtp ,lrnc oeik Ð dler ly xtey iab :ipyne ?`py i`n :mzd xn`we

'd iycw" eed `lc meyn ,minlya dlirn `kil mewn lkne ,`xeqi` `ki`."

ùéã÷ä.ziad wcal mincd `iadle xknil ie`x `kdc Ð dzviaae da oilren zlebpxzàìàjzrc `wlq `w Ð dlirn eda zil minc zyecw yicw` ik gafn iab

.minc zyecw epiidc Ð ziad wca iycwe ,gafn ikxev odn gwile exkenl gafn jxevl eyicwdy Ð gafn iycwa ?mixen` mixac dna :oizipzna xn`w ikdc

äîáiviae oiycwend alg enk gafnl ie`x oi`y xac yicwdl ezrc did `l ok m`e ,gafnd iabl axwil :yexit Ð gafn iabl sebd zyecw eyicwdy mixen` mixac

.oilren oi` jkle ,oixezìëaxwd ixdy ,gafnl mie`x oi` la` .hihd z` oda labl ziad wcal mie`x mindc ,min `ln xea yicwd :lif`e yxtnck Ð 'ek gafnl ie`xd

`lnn didy (`,gn dkeq) "daxre alel" wxta epipyy enk ,"miig min" eidiy mind jeqipa opirac ,mind jeqipl efg `l mbe .mind zn`a `l` mivgex eid `l mirxkde

mie`x mipeid Ð mipei `ln jaey .ziad wcal `le gafnl `l ie`x oi` Ð laf d`ln dty` .'ebe "oeyya min mza`ye" aizkcn mzd ol `wtpck ,geliyd zia oiirnn

ie`x oli`d oi` Ð zexitae oli`a oke .einc oizget ok m`c ,ziad wcaa meyl eipa` mixwer oi`e daxd dey jaeyc ,ziad wcal ie`x oi` jaeyd la` ,daxwdl gafnl

lke xe`y lk" :(a `xwie) aizkck ,gafnl oie`x oi` Ð zexitde .einc zget did ok m`c ,zexewl ziad wcal`ed m` j` .dwizn ipin lk epiid "yac"e ,"exihwz `l yac

.ziyixtck ,ziad wcal mie`x oi`e ,mikqpl oiil Ð otbe ,zegpnl onyl Ð zif ,gafnl mie`x Ð otb e` zif
oilrene
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ"ז אלול, ג' הקודמיו והפ"נ לר"ה, ולפלא שמזמן לזמן ולצערי 

בהפסק לא גדול מתקבל ממנו מכתב מלא יאוש או צער עכ"פ. ומה שמצער עוד יותר, שמסיק מזה 

מסקנות היפך מסקנות הרצויות, וגם במכתבו זה כנ"ל אשר אין לו סבלנות כו' ומהסיבות בזה החסרון 

בהפעולות וכו', ומזה המסקנא שהפסיק... ועד כמה גדול חשך הגלות, שאין רואה הסתירה המבהילה 

- שבין המסקנות מהמציאות באמת והמסקנות שבא אליהן.

המשך בעמוד הבא



קצב
oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíéî àìî øåá.gafnl `le ,hih ea zeyrl oipal ziad wcal ie`x Ð

."miig min" ody geliyd inn `l` oikqpn eid `ly Ð ifg `l inp mind jeqiple

ìáæ äàéìî äôùà.ziad wcal `le gafnl `l die`x dpi` dnvr `id Ðïìéà
úåøéô àìîepi`e ,oiid jeqiple gafnl ie`xe .otb `ed "oli`" i`dc :iax il xn` Ð

,od oiwc otb ivry itl Ð ziad wcal ie`x

`l mixekaae ,oipa meyl oiie`x opi`e

.gafnd iabl oiaixw mpi` ixdy Ð `nwezin

íéáùò äàìî äãù`l die`x dpi` Ð

.ziad wcal `le gafnläîá ïéìòåî ïéàå
åëåúáùeed ipd lkc (min `lnzpe xeac) Ð

.oilecib'åë øîåà éñåé éáø`l` bilt `l Ð

oilren oi` :xn` `nw `pzc .izxz jpd`

xg`l egiaydy dna ycwd gaya

e` dcy yicwnd :xaq iqei iaxe ,eycwedy

ynn elcbe li`ed ,mdileciba oilren oli`

e`lc ,jaeye dty`e xea la` .ycwda

.iqei iax bilt `l Ð edpip jaey ilecibãìå
úøùåòîä ïî ÷åðé àì úøùåòîäitl Ð

ixiyrd" :(fk `xwie) aizkc ,dyecw `idy

dpdp `vnpe ,`ed oileg dpae ,"ycew didi

.oiycwend algnïë íéáãðúî íéøçàåÐ

,zexyrnd on wpil xeq` i`ce mzqa ,xnelk

mcew oipzny Ð ok miacpzn mixg` la`

xicl ef dawp qipkn ip` ok zpn lr" :okl

,oileg dalg `di Ð ycwz m`y ,xyrzdl

ikdlc izrnye ."xzida dcle dwipn `dzy

`ly akrl oilekie li`ed ,d`pz edl ipdn

jkld ,onf xg`l cr xicl ef dawp qpkz

edl ixw ikdle .dacpk iede d`pz ipdn

oke .ie`xk odilr oixingn opi`y Ð "mixg`"

alg oiyicwn eid `l oiycwen clea inp

.m`díéìòåôälya dk`ln oiyery Ð

s`e ,ycwd ly zexbexbn elk`i `l ,ycwd

"zlk`e jrx mxka `eaz ik" aizkc ab lr

z` xkeyd" wxta opixn`e ,(bk mixac) 'ebe

mxk"c .elk`i `l Ð ycwd lya ,xacn aezkd lreta :(a,ft `rivn `aa) "milretd

.ycwd ly mxk `le ,`pngx xn` "jrxïéìåç ìù äøô ïëåycwd lya dyxg Ð

.ycwd ipiyxkn lk`z `l Ðàøîâäøáòä äøáòä àéúàzeny) xekaa aizk Ð

"hayd zgz xeari xy` lk" (fk `xwie) xyrna aizke ,"mgx xht lk zxarde" (bi

,inp xyrn s` .dawp `le `ed xkfc ,ea yiy xac lka ea oilren xeka dn Ð 'ebe

.alga elit` ,eleka oilren ,dawpa bdepcøåëáî åîà åîà àéúàxekaa aizk Ð

aizk oiycwen iabe ,"en` mr didi mini zray jp`vl jxeyl dyrz ok" (ak zeny)

xkf `edy xeka dn Ð "en` [zgz] (mr didi) mini zray [dide]" xen` zyxta

.eleka oilren inp oiycwen s` ,eleka oilrenàîòè éàî 'åë ïéìòåôälk`z `l Ð

ycwd ipiyxkn?`dc ,irainl jixv `l ycwd ly zexbexbn elk`i `lc oilret iab

.iraw ,ikd da aizk `lc dxt la` ,ycwd `le Ð "jrx" yexita `xw hrinåùéã
,mqeg dz` Ð ycwd lya yc ik la` ,meqgz `l Ð jlya yc ik ,xnelk Ð

.ixiinw oilega dlek `piprcïéìéòì÷dcya oileg ly oilren ycw ,ziphw oin Ð

.ycwdn dpdpc ,lrn Ð ycwdïðéòá ùåìúá àäåwxta onwl opixn`ck Ð

.envr rwxwa oky lke ,rwxwl xaegna dlirn oi`c (a,gi) "dpdpd"ìòî øîà÷ãî
ä÷áà äðéî òîùon wa` dlrn ike ,oilirlw oze`l edl ilrn dcy ly wa` Ð

.lrn ikdle ,yelz dil ded Ð oilirlwa axrznc rwxwd
äðùî
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ïéìòåîå"ziad z` xkend"a xi`n oa l`eny epiax yxit Ð ekezay dnae oda

.ekezl mivtg ripvdy oebk ,dlirn jiiy xea iabc (`,hr `xza `aa)

xwry oebk :mz epiax yxit okl !xaegna dlirn oi`c (a,gi) onwl opixn`c :`iywe

.yelz iedc ,dpnid dpdpe `ilegìáàoilren 'ek `lnzp jk xg`e xea yicwd m`

mipeia `le Ð ekezay dn `l la` mda

oihb) i`axzi` ci meyn xvgc ,xwtd mrhn

Ð `lnzpe oli` iabe .ycwdl ci oi`e ,(`,`k

iqei iax .ycwd ileciba dlirn oi`c meyn

.oileciba dlirn yi :xaqw Ð 'ek xne`

ãìåmcew clepy ,xnelk Ð zxyernd

dede ,xyrzdl xicl en` dqpkpy

on wepi `l" xn`w jkle .oileg cled

.`xwn `nrh `xnba yxtnck ,"zxyernd

íéøçàå[ipa] yie ,xnelk Ð ok oiacpzn

:xicl dzqpkd mcew oipzne oiacpzn mc`

cle ."oileg `edy dpa wipzy zpn lr"

mcew clepy Ð oileg `edy oiycwen

.[m`d] yicwdy

ïéìòåôäycwd ly zexbexbn elk`i `l

lret heicdac ab lr s` Ð

`aaa xn`ck ,xaegna oia yelza oia lke`

epi` ycwd lya mewn lkn ,(`,ft) `rivn

dxt oke .`xwn `xnba dil witnck ,lke`

xzene ,ycwd ly mipiyxk on lk`z `l

mixg`e" yxity dn lr `iywe .dit meqgl

,wipdl zpn lr mipzn eidy Ð "oiacpzn

xninl dil dede ,ok rnyn `l `pyilc

`ztqezac :`iyw cere ."jka oipzn mixg`e"

liren dn mzde ,dxte milret iab dl ipzw

jkl ?ycwd ly xak `edy xaca i`pzd

Ð 'ek "oiacpzn mixg`e" yxtl d`xp

eid al iaicp miza ilra mixg`e ,xnelk

odly zendan zecle oze` wipdl oiacpzn

,ycwd ly dxte milreta oke .oileg `idy

mixiyr eid ycwd liaya oiyery itl

.mqpxtl oiacpznéàî`le [jly] "eyic" .i`w "elk`i `lc milret"` Ð `nrh

mqgpl mqeg ywzi` :(`,ht) `rivn `aaa xn`ck ,xeyl lret ywzi`e ,ycwd ly

.mqegl mqgpe

ïéìéòì÷.`ed ziphw oin Ðàäårwxwa dlirn oi` `dc Ð opira yelza

.xaegnaä÷áàgayny ,yelz `edy rwxw ly wa`d :yexit Ð ilrn

.rwxwd on dler wa`d ycwd ly rwxwa yc `edyk ,ziphwdàéúàdxard

xyrn iab ,"mgx xht lk zxarde" (bi zeny) (aizkc) xeka iab aizkc Ð dxard

e`l Ð "ea oilren xeka dn" ."hayd zgz xeari xy` lk" (fk `xwie) aizk dnda

dn :xn`w ikd `l` .`ed xkf `dc ,xekaa dwpd `kiiy `l ixdy ,xn`w alga

,oilren `wec e`le .oad zwpda s`e ,eleka oilren xyrn s` ,eleka oilren xeka

xq`py :xnel dvex `l` .ea oilren oi` oiycwend alg :(a,ai) lirl opixn` `dc

`iz`c ,epnn wipdl oizipzna opixq` ikdl inp oiycwend alg ,epnn wipdl algd

,"en` mr didi mini zray" mihtyn zyxta xeka iab aizkc .xekan "en`" "en`"

dnl :xn`z m`e ."en` zgz (didi) mini zray" xen` zyxta aizk oiycwen iabe

ileqt iab (`,eh) zexeka opiyxccn dil wetiz ,oiycwend alg xeq`l `xw il

la` ,yxity xg`l `wec epiid mzdc :xnel oi`e !alg `le Ð "xya" oiycwend

algy rnyn dxe`klc ,i`ce epi` df `kdc .`xw i`d e`l i` xeq` `l dwpda

tileqt alg `pngx xq` ikc miyxtn yie .xeq` `ed oipr lka oiycwend ileq

oi`e .cled zwipi z`pd s` xeq`l "en`" "en`"c dey dxfbl `kd opikixv ikdle .`ixy d`pda la` ,alg `le Ð "xya zlk`e" (ai mixac) aizkc ,dlik`a epiid oiycwend

`dc ,dxeaw oerhe d`pda xeq` algd s`c ,rnyn .dxeaw irail onc :`pin` jzrc `wlq ,dceare dfiba ixiq`e li`ed :(`,el oileg) "hgeyd" wxt opixn` `dc ,d`xp

ileqt iab opiyxc ded `l ,miycwena alg xq`wc `kdc `xw i`d e`l i`c :digiy ixenl d`xp jkl !lirl oizipzna izyxitck ,dceare dfibl `le algl mc incn i`ce

rcz .i`w i`wck Ð alg la` :xnel "xya" iz`w ,oiycwena alg xq`c `zyd la` .ihernl "xya" iz`w i`nl dl opirci ded `lc .alg ihernl iz` "xya"c oiycwend

i`nl `prci ded `l i`ce `l` !dfib `le Ð "gafz" miycwend ileqt iab xn`cn dil wetiz ,jixv i`n`e ,miycwa dfib xeq`e "jxey xeka febz `le" aezkl jixhv`cn

mewn lk :xn`wc (a,fr `nw `aa) "daexn"a :xn`z m`e .`niiw `niiwck Ð dfib la` :xnel "gafz" iz` ok m` miycwa dfib xeq`c `zyd la` ,ihernl "gafz" iz`w
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çaænì àì ,çaænì àìå úéaä ÷ãáì ,úéaä ÷ãáì àìå§Ÿ§¤¤©©¦§¤¤©©¦§Ÿ©¦§¥©Ÿ©¦§¥©
úéaä ÷ãáì àìå¯øBa Léc÷ä :ãöék .da ïéìòBî §Ÿ§¤¤©©¦£¦¨¥©¦§¦

,íéî àìîúBtLàïìéà ,íéðBé àìî CáBL ,ìáæ úBàìî ¨¥©¦©§§¥¤¤¨¨¥¦¦¨
íéáNò äàìî äãN ,úBøét àìî¯äîáe íäa ïéìòBî ¨¥¥¨¤§¥¨£¨¦£¦¨¤§©

dëBúaM,íéî àlîúð Ck øçàå øBa Léc÷ä íà ìáà . ¤§¨£¨¦¦§¦§©©¨¦§©¥©¦
àlîúð Ck øçàå CáBL ,ìáæ àlîúð Ck øçàå ätLà©§¨§©©¨¦§©¥¤¤¨§©©¨¦§©¥
Ck øçàå äãN ,úBøét àlîúð Ck øçàå ïìéà ,íéðBé¦¦¨§©©¨¦§©¥¥¨¤§©©¨

íéáNò äàlîúð¯äîa ïéìòBî ïéàå ,íäa ïéìòBî ¦§©§¨£¨¦£¦¨¤§¥£¦§©
äãOä úà Léc÷nä :øîBà éñBé éaø .dëBúaMïìéàäå ¤§¨©¦¥¥©©§¦¤©¨¤§¨¦¨

¯ïäa ïéìòBîdìecéâáe.Lc÷ä éìecéb ïäL éðtî ,ãìå £¦¨¤§¦¨¦§¥¤¥¦¥¤§¥§©
àì úøOeòîä÷Bpé,úøOeòîä ïîíéøçàå ©§¤¤Ÿ¦¦©§¤¤©£¥¦

÷Bpé àì ïéLc÷enä ãìå .ïk íéácðúîïî ¦§©§¦¥§©©§¨¦Ÿ¦¦
.ïk íéácðúî íéøçàå ,ïéLc÷enäïî eìëàé àì íéìòBtä ©§¨¦©£¥¦¦§©§¦¥©£¦ŸŸ§¦

äøt ïëå ,Lc÷ä úBøâBøbéðéLøkî.Lc÷äàøîâéðú÷ §§¤§¥§¥¨¨¦©§¦¥¤§¥¨¨¥
?éléî éðäðî ,"úøOeòîä ïî ÷ðé àì úøOeòîä ãìå"§©©§¤¤Ÿ¦©¦©§¤¤§¨¨¥¦¥
"äøáòä" "äøáòä" àéúà :éîà øa éBáãçà áø øîà£©©©©§©©¦¨§¨©£¨¨©£¨¨

øBëa äî ,øBëaî¯úøOeòîä áìç óà ,Ba ïéìòBî ¦§©§£¦©£©©§¤¤
¯áìç ,Ba ïéìòBîLc÷enä"Bnà" "Bnà" àéúà ,éîð £¦£©©§¨©¦¨§¨¦¦

.øBëaîïéìòBtä""eìëàé àìåëøîà ?àîòè éàî .' ¦§©£¦ŸŸ§©©§¨£©
øBL íñçú àì" àø÷ øîàc :éîà øa éBáãçà áø©©©§©©¦©£©§¨Ÿ©§Ÿ

"BLéc" ,"BLéãa¯.Lc÷ä ìL BLéc àìå ,ElL §¦¦¤§§Ÿ¦¤¤§¥
"Lcäïéìéòì÷Lc÷ä äãNa¯Leìúa àäå ,"ìòî ©¨©§¦¦¦§¥¤§¥¨©§¨§¨

dpéî òîL :àðéáø øîà !ïðéòa¯.dì éìòî d÷áà ¨¥©£©¨¦¨§©¦¨£¨¨©£¥¨
äðùî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc - dlirn(ipy meil)

àìåie`x,úéaä ÷ãáìie`xd e`,úéaä ÷ãáìsqke adf oebk §Ÿ§¤¤©©¦§¤¤©©¦
,zexwi mipa`eàìåie`xìd lr axwd,çaæny xac e`àìie`x §Ÿ©¦§¥©Ÿ

`l,úéaä ÷ãáì àìå çaænì,miyecw eidi eince exkenl ick `l` ©¦§¥©§Ÿ§¤¤©©¦
el` lkn cg`a dpdp m` ,dnecke dpiabe alg oebk.äa ïéìòBî£¦¨

:mixkfpd mipte`l ze`nbec d`ian dpyndãöékepi`y xac `ed ¥©
,ziad wcal ie`xe gafnl ie`x,íéî àìî øBa Léc÷ämindy ¦§¦¨¥©¦

hih mdnr zeyrl ziad wcal miie`x la` ,gafnl miie`x mpi`
ziad wcal oipa zepalgafnl `l ie`x epi`y xac `ed cvike .
yicwd :ziad wcal `le,ìáæ úBàìî úBtLà`l miie`x mpi`y ©§§¥¤¤

.miyecw eidi mdince mxkenl `l` ,ziad wcal `l s`e ,gafnl
yicwd :ziad wcal `le gafnl ie`xd xac `ed cvikeàìî CáBL¨¨¥

,íéðBéwcal miie`x mpi` j` gafnd lr axwdl miie`x mipeidy ¦
yicwd e` .ziadïìéàotb ly,úBøét àìîmiie`x miaprdy ¦¨¨¥¥

miptbd ivr ik ,ziad wcal miie`x oi` j` ,oiid jeqipa gafnl
oipal zexew mdn dyri m`y meyn e` ,oipal miie`x mpi`e miwc

.mciqtn `vnp ziad
:ziad wcal `le gafnl `l ie`x epi`y xac ly sqep ote`

yicwdäàìî äãNa,íéáNò`l s`e ,gafnl `l die`x dpi`y ¨¤§¥¨£¨¦
mixacd lka ,miyecw eidi dince dxkenl `l` ,ziad wcal

el`d.dëBúaM äîáå ,íäa ïéìòBî£¦¨¤§§©¤§¨
:mkezay dna `le mda wx milreny mipte` d`ian dpynd

øBa Léc÷ä íà ìáà,wix,íéî àlîúð Ck øçàåyicwdy e`ätLà £¨¦¦§¦§©©¨¦§©¥©¦©§¨
,ìáæ àlîúð Ck øçàåyicwdy e`,íéðBé àlîúð Ck øçàå CáBL §©©¨¦§©¥¤¤¨§©©¨¦§©¥¦

yicwdy e`àlîúð Ck øçàå ïìéàa,úBøétyicwdy e`äãN ¦¨§©©¨¦§©¥¥¨¤
.íéáNò äàlîúð Ck øçàåel` lkaíäa ïéìòBî,myicwdy zngn §©©¨¦§©§¨£¨¦£¦¨¤

éñBé éaø .dëBúaL äîa ïéìòBî ïéàåmiayr ea elcby dcya wleg §¥£¦§©¤§¨©¦¥
e ,zexita `lnzdy oli`aeïìéàäå äãOä úà Léc÷nä ,øîBà¥©©§¦¤©¨¤§¨¦¨

ïäéìecéâáe ïäa ïéìòBî,eylzpy xg`l,Lc÷ä éìecéb ïäL éðtî £¦¨¤§¦¥¤¦§¥¤¥¦¥¤§¥
.ycwd enk md ycwd ilecibe

cvik zycewn dndal clepd oileg cle ly epica dpc dpynd
:en`n wpiãìådnda lyúøOeòîäxicdn zixiyr d`viy - §©©§¤¤

,dnda xyrn zyecwa dycwzdemcew clepy cle dl yie
,dycwzdy,úøOeòîä ïî ÷Bðé àìalgn dpdpe oileg `edy oeik Ÿ¦¦©§¤¤

.dyecwd en`ïk íéácðúî íéøçàåzepzdl mibdep eid miyp`e - ©£¥¦¦§©§¦¥
`vz m`y ,xyrzdl xicl dndad z` miqipkn eidy mcew
lkeze oileg x`yi dalg la` ycwzi dteb wx ,ycwzze zixiyr
cled z` wipdl dl xzen ote` dfkae ,dcle z` wipdle jiyndl.

okeãìåznda lyïéLã÷enä,en` dycwzpy mcew clepyàì §©©§¨¦Ÿ
÷Bðé`idy en`níéøçàå ,ïéLc÷enä ïîeidïk íéácðúî- ¦¦©§¨¦©£¥¦¦§©§¦¥

lkei dpae ycwzi `l dalgy zpn lr m`d z` miyicwny
.dpnn wepile jiyndl

ycwd dcya micaerd dxte milret m`d zx`an dpynd
:dceard onfa lek`l milekiíéìòBtädcya dk`ln miyery ©£¦

,ycwd,Lc÷ä úBøâBøb ïî eìëàé àìmiyerd milret enk mpi`e ŸŸ§¦§§¤§¥
.dceard zrya lek`l mixzeny oileg zecya mzk`lnïëå§¥

äøtlk`z `l ,ycwd dcy dycd,Lc÷ä éðéLøkîmeqgi `l` ¨¨¦©§¦¥¤§¥
.dit z`

àøîâ
zyecwa dyecwd en`n wpi `l oileg cley oipn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .dnda xyrnéðz÷,dpyna epipy -ãìå ¨¨¥§©
ïî ÷ðé àì úøMeòîäen`.úøMeòîä:`xnbd zl`eyéléî éðäðî ©§¤¤Ÿ¦©¦©§¤¤§¨¨¥¦¥

z` wipdl dl xeq`e ,yecw zxyernd dnda ly dalg s`y
:`xnbd daiyn .dcleäøáòä àéúà ,énà øa éBácçà áø øîà̈©©©§§©©¦¨§¨©£¨¨

øBëaî äøáòäaezk xeka lv`y ,xekan dey dxifb miyxec - ©£¨¨¦§
(ai bi zeny)aezk dnda xyrn lv`e ,''dl mgx xhR lk Yxarde'§©£©§¨¨¤¤¤¤©
(al fk `xwie),''dl WcT didi ixiUrd haXd zgY xari xW` lM'Ÿ£¤©£Ÿ©©©¨¤¨£¦¦¦§¤Ÿ¤©

Ba ïéìòBî øBëa äî,xkf `ed ixdy ,ekezay dn lkaóàxyrn ©§£¦©
jkle ,ekezay dn lka milren dnda.Ba ïéìòBî úøMeòîä áìç£¥©§¤¤£¦

zxne` .xeq` oiycwend alg mby oipn x`al dtiqen `xnbd
:`xnbdïéLc÷enä áìçea milrene m`d zyecwa yecwyénð £¥©§¨¦©¦
àéúàok mb -dey dxifba cnlp,øBëaî Bnà Bnàaezk xekaay ¨§¨¦¦¦§

(hk ak zeny),'il FpYY ipinXd mFIA FO` mr didi mini zraW'¦§©¨¦¦§¤¦¦©©§¦¦¦§¦
aezk miycw zndaae(fk ak `xwie)FO` zgY mini zraW dide'§¨¨¦§©¨¦©©¦

dn lka oilren xeka dn ,'oAxwl dvxi d`lde ipinXd mFInE¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©
.malga s` ,mkezay dn lka oilren zepaxwd x`y s` ,ekezay

:dpyna epipyeìëàé àì ïéìòBtädxt oke ,'ek ycwd zexbexb on ©£¦ŸŸ§
.ycwd ipiyxkn

dcy dyc `idy drya lk`z `l dxty oipn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .ycwdàîòè éàî.ycwd ipiyxk lk`z `l dxt ©©£¨

:`xnbd daiynàø÷ øîàc ,énà øa éBácçà áø øîà(c dk mixac) ¨©©©§§©©¦§¨©§¨
,'BLéãa øBL íBñçú àì'`weecy miyxeceElL BLécycyk - Ÿ©§§¦¦¤§
,meqgz `l f` jlyaLc÷ä ìL BLéc àìådcy ycyk `le - §Ÿ¦¤¤§¥

.enqegl leki dz` f`y ,ycwd
:lren oilirlw ycd recn zx`an `xnbdïéléòì÷ Lcäoin-] ©¨©§¦¦

oileg ly [zeiphw,ìòî ,Lc÷ä äãNadywn .ycwdn dpdpy oeik ¦§¥¤§¥¨©
:`xnbdàäålernl ick,ïðéòa Leìúaxaegna dlirn oi` ixdy §¨§¨¨¦©

:`xnbd zvxzn .dnvr rwxwa oky lke ,rwxwlòîL àðéáø øîà̈©©¦¨§©
d÷áà dpéî,da ycyk dpnn dlery dcyd ly wa`d -dì élòî ¦¨£¨¨§©¥¨

,epnn dpdpyk rwxwd ly wa`a lren jkle ,oilirlwl liren -
.rwxwdn yelz xak `ed mdilr ribnyky
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וכבר מלתי אמורה לכמה להצעירים ולאנ"ש שבאמת על כאו"א לפעול פעולתו וה' הטוב בעיניו 

בעיני בשר איך שמתקיים  זה, שרואים  יתום  דור  וזכינו דוקא בדורנו  יצליח או ח"ו לא,  יעשה אם 

הפסק בי"ד של מעלה שאנ"ש מצליחים בפעולותיהם, ותמורת זה וכמו להכעיס מזמן לזמן מוצאים 

אמתלאות למעט בפעולה פלונית או למעט ענין פלוני וכו' וחבל על זמנם שכותבים לי נימוקים כאלו, 

כיון שאינם מתקבלים אצלי כלל, ובאם הי' הוא מקבל כזה מאיש אחר ולא הי' נוגע בדבר, הי' רואה 

הסתירה המבהילה וביטול המסקנא מעיקרא...

וענין התלונות  וכן חבריו שיחיו יבשרו ע"ד פעולות ממשיות,  ויהי רצון שמכאן ולהבא הוא 

התאוננות וכו' לא ימצא להם מקום בד' אמות שלהם, ואז סו"ס לא תהיינה בכל ד' אמות שלהם כל 

אותן הסיבות להתלונות וכו' והרי זכות הרבים והתעוררות ר"ר של נשיאינו רבותינו הק' מסייעתם.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה.

המשך מעמוד הקודם



קצג
oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíéî àìî øåá.gafnl `le ,hih ea zeyrl oipal ziad wcal ie`x Ð

."miig min" ody geliyd inn `l` oikqpn eid `ly Ð ifg `l inp mind jeqiple

ìáæ äàéìî äôùà.ziad wcal `le gafnl `l die`x dpi` dnvr `id Ðïìéà
úåøéô àìîepi`e ,oiid jeqiple gafnl ie`xe .otb `ed "oli`" i`dc :iax il xn` Ð

,od oiwc otb ivry itl Ð ziad wcal ie`x

`l mixekaae ,oipa meyl oiie`x opi`e

.gafnd iabl oiaixw mpi` ixdy Ð `nwezin

íéáùò äàìî äãù`l die`x dpi` Ð

.ziad wcal `le gafnläîá ïéìòåî ïéàå
åëåúáùeed ipd lkc (min `lnzpe xeac) Ð

.oilecib'åë øîåà éñåé éáø`l` bilt `l Ð

oilren oi` :xn` `nw `pzc .izxz jpd`

xg`l egiaydy dna ycwd gaya

e` dcy yicwnd :xaq iqei iaxe ,eycwedy

ynn elcbe li`ed ,mdileciba oilren oli`

e`lc ,jaeye dty`e xea la` .ycwda

.iqei iax bilt `l Ð edpip jaey ilecibãìå
úøùåòîä ïî ÷åðé àì úøùåòîäitl Ð

ixiyrd" :(fk `xwie) aizkc ,dyecw `idy

dpdp `vnpe ,`ed oileg dpae ,"ycew didi

.oiycwend algnïë íéáãðúî íéøçàåÐ

,zexyrnd on wpil xeq` i`ce mzqa ,xnelk

mcew oipzny Ð ok miacpzn mixg` la`

xicl ef dawp qipkn ip` ok zpn lr" :okl

,oileg dalg `di Ð ycwz m`y ,xyrzdl

ikdlc izrnye ."xzida dcle dwipn `dzy

`ly akrl oilekie li`ed ,d`pz edl ipdn

jkld ,onf xg`l cr xicl ef dawp qpkz

edl ixw ikdle .dacpk iede d`pz ipdn

oke .ie`xk odilr oixingn opi`y Ð "mixg`"

alg oiyicwn eid `l oiycwen clea inp

.m`díéìòåôälya dk`ln oiyery Ð

s`e ,ycwd ly zexbexbn elk`i `l ,ycwd

"zlk`e jrx mxka `eaz ik" aizkc ab lr

z` xkeyd" wxta opixn`e ,(bk mixac) 'ebe

mxk"c .elk`i `l Ð ycwd lya ,xacn aezkd lreta :(a,ft `rivn `aa) "milretd

.ycwd ly mxk `le ,`pngx xn` "jrxïéìåç ìù äøô ïëåycwd lya dyxg Ð

.ycwd ipiyxkn lk`z `l Ðàøîâäøáòä äøáòä àéúàzeny) xekaa aizk Ð

"hayd zgz xeari xy` lk" (fk `xwie) xyrna aizke ,"mgx xht lk zxarde" (bi

,inp xyrn s` .dawp `le `ed xkfc ,ea yiy xac lka ea oilren xeka dn Ð 'ebe

.alga elit` ,eleka oilren ,dawpa bdepcøåëáî åîà åîà àéúàxekaa aizk Ð

aizk oiycwen iabe ,"en` mr didi mini zray jp`vl jxeyl dyrz ok" (ak zeny)

xkf `edy xeka dn Ð "en` [zgz] (mr didi) mini zray [dide]" xen` zyxta

.eleka oilren inp oiycwen s` ,eleka oilrenàîòè éàî 'åë ïéìòåôälk`z `l Ð

ycwd ipiyxkn?`dc ,irainl jixv `l ycwd ly zexbexbn elk`i `lc oilret iab

.iraw ,ikd da aizk `lc dxt la` ,ycwd `le Ð "jrx" yexita `xw hrinåùéã
,mqeg dz` Ð ycwd lya yc ik la` ,meqgz `l Ð jlya yc ik ,xnelk Ð

.ixiinw oilega dlek `piprcïéìéòì÷dcya oileg ly oilren ycw ,ziphw oin Ð

.ycwdn dpdpc ,lrn Ð ycwdïðéòá ùåìúá àäåwxta onwl opixn`ck Ð

.envr rwxwa oky lke ,rwxwl xaegna dlirn oi`c (a,gi) "dpdpd"ìòî øîà÷ãî
ä÷áà äðéî òîùon wa` dlrn ike ,oilirlw oze`l edl ilrn dcy ly wa` Ð

.lrn ikdle ,yelz dil ded Ð oilirlwa axrznc rwxwd
äðùî
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ïéìòåîå"ziad z` xkend"a xi`n oa l`eny epiax yxit Ð ekezay dnae oda

.ekezl mivtg ripvdy oebk ,dlirn jiiy xea iabc (`,hr `xza `aa)

xwry oebk :mz epiax yxit okl !xaegna dlirn oi`c (a,gi) onwl opixn`c :`iywe

.yelz iedc ,dpnid dpdpe `ilegìáàoilren 'ek `lnzp jk xg`e xea yicwd m`

mipeia `le Ð ekezay dn `l la` mda

oihb) i`axzi` ci meyn xvgc ,xwtd mrhn

Ð `lnzpe oli` iabe .ycwdl ci oi`e ,(`,`k

iqei iax .ycwd ileciba dlirn oi`c meyn

.oileciba dlirn yi :xaqw Ð 'ek xne`

ãìåmcew clepy ,xnelk Ð zxyernd

dede ,xyrzdl xicl en` dqpkpy

on wepi `l" xn`w jkle .oileg cled

.`xwn `nrh `xnba yxtnck ,"zxyernd

íéøçàå[ipa] yie ,xnelk Ð ok oiacpzn

:xicl dzqpkd mcew oipzne oiacpzn mc`

cle ."oileg `edy dpa wipzy zpn lr"

mcew clepy Ð oileg `edy oiycwen

.[m`d] yicwdy

ïéìòåôäycwd ly zexbexbn elk`i `l

lret heicdac ab lr s` Ð

`aaa xn`ck ,xaegna oia yelza oia lke`

epi` ycwd lya mewn lkn ,(`,ft) `rivn

dxt oke .`xwn `xnba dil witnck ,lke`

xzene ,ycwd ly mipiyxk on lk`z `l

mixg`e" yxity dn lr `iywe .dit meqgl

,wipdl zpn lr mipzn eidy Ð "oiacpzn

xninl dil dede ,ok rnyn `l `pyilc

`ztqezac :`iyw cere ."jka oipzn mixg`e"

liren dn mzde ,dxte milret iab dl ipzw

jkl ?ycwd ly xak `edy xaca i`pzd

Ð 'ek "oiacpzn mixg`e" yxtl d`xp

eid al iaicp miza ilra mixg`e ,xnelk

odly zendan zecle oze` wipdl oiacpzn

,ycwd ly dxte milreta oke .oileg `idy

mixiyr eid ycwd liaya oiyery itl

.mqpxtl oiacpznéàî`le [jly] "eyic" .i`w "elk`i `lc milret"` Ð `nrh

mqgpl mqeg ywzi` :(`,ht) `rivn `aaa xn`ck ,xeyl lret ywzi`e ,ycwd ly

.mqegl mqgpe

ïéìéòì÷.`ed ziphw oin Ðàäårwxwa dlirn oi` `dc Ð opira yelza

.xaegnaä÷áàgayny ,yelz `edy rwxw ly wa`d :yexit Ð ilrn

.rwxwd on dler wa`d ycwd ly rwxwa yc `edyk ,ziphwdàéúàdxard

xyrn iab ,"mgx xht lk zxarde" (bi zeny) (aizkc) xeka iab aizkc Ð dxard

e`l Ð "ea oilren xeka dn" ."hayd zgz xeari xy` lk" (fk `xwie) aizk dnda

dn :xn`w ikd `l` .`ed xkf `dc ,xekaa dwpd `kiiy `l ixdy ,xn`w alga

,oilren `wec e`le .oad zwpda s`e ,eleka oilren xyrn s` ,eleka oilren xeka

xq`py :xnel dvex `l` .ea oilren oi` oiycwend alg :(a,ai) lirl opixn` `dc

`iz`c ,epnn wipdl oizipzna opixq` ikdl inp oiycwend alg ,epnn wipdl algd

,"en` mr didi mini zray" mihtyn zyxta xeka iab aizkc .xekan "en`" "en`"

dnl :xn`z m`e ."en` zgz (didi) mini zray" xen` zyxta aizk oiycwen iabe

ileqt iab (`,eh) zexeka opiyxccn dil wetiz ,oiycwend alg xeq`l `xw il

la` ,yxity xg`l `wec epiid mzdc :xnel oi`e !alg `le Ð "xya" oiycwend

algy rnyn dxe`klc ,i`ce epi` df `kdc .`xw i`d e`l i` xeq` `l dwpda

tileqt alg `pngx xq` ikc miyxtn yie .xeq` `ed oipr lka oiycwend ileq

oi`e .cled zwipi z`pd s` xeq`l "en`" "en`"c dey dxfbl `kd opikixv ikdle .`ixy d`pda la` ,alg `le Ð "xya zlk`e" (ai mixac) aizkc ,dlik`a epiid oiycwend

`dc ,dxeaw oerhe d`pda xeq` algd s`c ,rnyn .dxeaw irail onc :`pin` jzrc `wlq ,dceare dfiba ixiq`e li`ed :(`,el oileg) "hgeyd" wxt opixn` `dc ,d`xp

ileqt iab opiyxc ded `l ,miycwena alg xq`wc `kdc `xw i`d e`l i`c :digiy ixenl d`xp jkl !lirl oizipzna izyxitck ,dceare dfibl `le algl mc incn i`ce

rcz .i`w i`wck Ð alg la` :xnel "xya" iz`w ,oiycwena alg xq`c `zyd la` .ihernl "xya" iz`w i`nl dl opirci ded `lc .alg ihernl iz` "xya"c oiycwend

i`nl `prci ded `l i`ce `l` !dfib `le Ð "gafz" miycwend ileqt iab xn`cn dil wetiz ,jixv i`n`e ,miycwa dfib xeq`e "jxey xeka febz `le" aezkl jixhv`cn

mewn lk :xn`wc (a,fr `nw `aa) "daexn"a :xn`z m`e .`niiw `niiwck Ð dfib la` :xnel "gafz" iz` ok m` miycwa dfib xeq`c `zyd la` ,ihernl "gafz" iz`w
xn`py
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קצד
oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéìòåî àìå ïéðäð àì ùã÷ä ìùì ïéàáä èåéãä ìù ïìéà éùøùopilf`c Ð

.i`w heicd lya oli`e ,oli` xzaèåéãä ìùá ïéàáä ùã÷ä ìùåoilren `l inp Ð

.ycwd lya i`w exwire li`ed ,oipdp `leùã÷ä äãù êåúá àöåéä ïéòîÐ

.ycwd ly dcy jeza jyene `veiy `l` ,raep `ed oileg ly dcy jezn oirndy

dcy jeza `edy onf lk Ð epnn oipdp `l

lk Ð ea oilren `le (oilren eed) ,ycwd ly

.ycwd ly dcy jeza epnn dzey `edy in

áäæ ìù ãëä êåúáù íéîäck eze`a Ð

wxta opzck ,jeqip jxevl mi`lnn eidy

lega edyrnk :(a,gn dkeq) "daxre alel"

axrn `lnn didy `l` ,zaya edyrn jk

dpi`y ,adf ly ziaga geliyd on zay

min mze`ae .dpila lqti `ly ick ,zycewn

,oipdp `l zycewn dpi`y adf ly ziagay

.ycwd jxevl e`lnzpc meynïéìòåî àìå
dlirnl mind jeqipl eycwzp `lc meyn Ð

ilk epiidc ,adf ly zigelva epzpiy cr

.jkl ycewnäáøòxda oxeciq didy Ð

lv` detwfy mcew dpnn oipdp `l .ziad

,detwfyn la` .zcner jkle li`ed ,gafnd

.dpnn oipdp Ð dzeevn ziyrpcåéä ïéðäð
ïäéáìåìá íéð÷æ äðîîmcew elit` Ð

.gafnd lv` dtwfpyàøîâïéìòåî ïéà
ïìåëáxzei adf ly ck eze`a yi m`y Ð

m` la` ,oda oilren oi` Ð oibel dylyn

,xzei `le zegt `l oibel dyly cka yi

.ea oilren Ð jeqip xeriy dia oi`céðú÷äå
ììëî ïäá ïéìòåî úéçåìöá ïðúð àôéñ

àùéøãoibel dylya elit` ,adf ly cka Ð

.oilren oi` Ð icixbíéîì øåòéù ùéãÐ

oi` ikdl ,oibel dyly epiidc ,jeqip ly

xeriyk ,oibel dylya `l` eda oilren

xeriy oi` :xaq opgei iaxe .jeqipl ie`xd

."oleka oilren" xn`w ikdl ,minlïðúäå
áééç õåçá âçá âçä éî êñðîä øîåà øæòìà éáøxac lkc ,uega dlrn meyn Ð

.migaf zkqna opixn`ck ,ueg ihegy meyn eilr oiaiig Ð mipta lawzn `edy

äàôãåé íçðî éáø íåùî ïðçåé éáø øîàå."uega dlrnde hgeyd" wxta mzd Ð

íéîä êåñéð ãçàåxn`w ikd meyn ,`ziixe`cn dil `wtp mind jeqipc oeike Ð

.uega dlrn meyn eilr aiigcïðçåé éáøì ùé÷ì ùéø øîàåiaxc zxn`c oeik Ð

ied mind jeqipc zxn`e ,"mdikqp" yixcc ,dxn` `aiwr iax zhiya xfrl`

dil xn`wcne .oibel dyly oii dn i` :ikd `nip ok m` ,oiid jeqip enk `ziixe`c

.mind jeqipl xeriy oi`c dil `xiaqc llkn ,ikd yiwl yixíçðî éáøã äéîòèì
øîà÷ äàôãåéxeriy oi` xn`c mgpn iaxc dinrhl yiwl yix dil xn`we Ð

opirny `de .oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i` :"mdikqp" yixcwe ,minl

xeriy oi`c rnync ,oleka oilren :d`tcei mgpn meyn xn`c opgei iaxl dil

.lirl opixn`ck ,minl xeriy yic dil `xiaq mlerl yiwl yix la` .minl

äðùîïìéàä ùàøáù ï÷ä.ieyr `ed mivr dfi`n yxtn `xnba Ðäð÷á æéúé
oli`l dlri `l la` ,ux`l owd dpwa liti ,owl ecia ribdl leki epi` m`y Ð

."fizi" i`n yxtn `xnbae .eilr dleryk eziilra oli`d on dpdi `ly ,epgwie

åìåëá ïéìòåî ùøåçä úà ùéã÷îä.diiapae mitpra mivra Ðàøîâ
àìã
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"dxard" sili Ð dxekal i` ?i`nl .mi`lk `ivedl `l` epi` Ð "dy" xn`py

xyrnn xeka slinl il dnl .miycwn "zgz" "zgz" xyrne ,xyrnn "dxard"

`lc :xnel yie !"en`" "en`"c dey dxfba miycwn xeka slil ,miycwn xyrne

wxt yixa dcil oiprl oebke `kdc dwpd oebk ,m`a ielzd xac oiprl `l` dl yixc

xg` xac oiprl la` ,(`,n dcp) "otec `vei"

`vxzin `vexiz i`dae .yxcil dpzip `l Ð

sili j`id :zeywdl yiy `zixg` `iyew

oipc oi` `de ,wipdl xeq` `edy xekan

,dwpda dizilc xekan ,xyt` i`yn xyt`

i`n itle !`ed xkfclrc :`gip ziyixtc

mewn lkn oiprl) xekan cenll jixv jgxk

"dxard"c dey dxifbn opitlic oiprl (s`e

cenll ozip `lc oeik mewn lkn ,"dxard"

ab lr s` ,dwpd oiprl xekan miycwen

oiprl ok enk ,ied "xyt` i`"n "xyt`"c

wcwc jk .xekan xity opitli (`l`) xyrn

df lke .dixea lr zetqezd zhiy ayil ixhe

`hiytc `zlinc :`iyw cere .c`n wgec

,zxyernd on wpi `l zxyernd clec `ed

alg" lirl `pz xak `dc .oileg `edy oeik

xn`wc :cere !"oipdp `l Ð oiycwend

:izyxit oizipznae ,"ok oiacpzn mixg`e"

zecled z` wipdl miacpzn mixiyr eidy

oeik ,z`f `id dacp dne ,mdly zendan

ixenl d`xp jkl ?ycwdl geix mey zilc

ixiin oizipznc :digiy uxt iax axd iax

eidyn ecliy miycwen clee zxyern cleea

xeq` ,ikd elit`c :`zeax epiide .oiycwen

mixg`e" xn`wc `d epiide .mdn wipdl

zecled eidy liayay Ð "ok oiacpzn

irawe .mze` wipdl oiacpzn eid ,ycwdl

,en`n wepi `lc ilin ipd `pn `xnba

dzid elit` :rnync "en` zgz" aizkde

`iz`we ,dpnn wpei mewn lkn ,dyecw en`

xekad z` wipdl xeq`y :yexit Ð ea oilren xeka dn .xekan "dxard" "dxard"

md ixdy ,miycwe xyrn znda ly xeka epivn `l `dc ,miycwe xyrn zndan

xyrnd zyecw yecw `edy cle s` ,xnelk Ð xyrn s` .zexekad on mixeht

inp oiycwend alge .xyrn `edy en`n wipdl xeq` Ð xyrn zndan clepy

ly dndac ,ycwd ly dpi` xekaa xen`d "en`" dnc .xekan "en`" "en`" `iz`

(didi) mini zray" aizkc miycwa xen`d "en`" s` ,dxekad on dxeht ycwd

en`n miycw znda ly zeclel wipdl xzeny hytd itl rnync ,"en` zgz

la` .en`n wipdl xzen jkle ,oilegc m` dze` i`cec ,ok epi` Ð dyecw `idy¥

,ikdl dey dxfb jixhvi` xityc ,`gip `zyde .el wipdl xeq` Ð dyecw `id m ¦̀

jdn mzd opitli `lc `gip mbe .m`d on `iadl xeq` Ð ycwd ly cledyk s`c

iabc "en`"c cenll `l` dey dxfb jd opiyxc `l `dc ,"en`" "en`"c dey dxfb

.epyxitck ,xeka iabc "en`" enk ,oileg m`dy :xnel dvx miycwéùøùly oli`

.xity dl yxtn (a,ek) "xetgi `l" wxt `xza `aaa Ð heicdíéîadf ly ckay

dze` oipzepe ,gelyd inn lenz`n mi`lnn eidy ,ixiin da`eyd zia zgnya Ð

dkeq) "daxre alel" wxt xn`ck [dpila] oilqtp eidi `ly ,zycewn dpi`y ziagl

.(`,fk `nw `aa) ziag epiid "ck"c ,`niz oi`e .(a,gn

åðúð.mda oilren jkle ,zxy ilk dzid zigelv dze` Ð zigelvl

äáøò.epzip zepdil e`l zevn :xaqw Ð mdialela mipwf mdn eid oipdp .eycw `ly itl Ð oilren `le ,oipdp `le Ð gafnd oitiwn eid

ìáàipzw `de :jixt ikdle .oilren oibel dylyac xn`we ,"oilren `le oipdp `l ckay min" xn`wc ,oizipznc `yix` i`wc jzrc `wlq `we Ð oibel dylya oilren

iab xn`wc `d epy `l yiwl oa oerny iax xn` 'ek xnzi` [i`] `l` !ycwp `l ckay ,dlirn `kil `yix` la` Ð rnync ,"oda oilren zigelva epzp" `tiq

m` ik ycewn mind oi`c ,oibel dylya `l` oilren oi` Ð oibel dylyn xzei yi m`e ,oibel dylya minl xeriy yi :xaqwc .oibel dylya `l` oda lrenc zigelv

,oibel dyly dzyiy cr oilren oi`c xn`we ,min daxd ilka ea didy :miyxtn yie .lren didi Ð mipexg`d oibel dylyn dzyi m` la` .mind ikqpl jixvd xeriyk

.xeriy edfcéáøcgne li`ed ,oii ikqpl mind jeqip yiwne ,oikeqip ipy rnync Ð "dikqpe" `l` "dkqp" xne` epi` ."dikqpe" Ð xn` eax `aiwr iax zhiya xfril`

`de :ikd xza wiqn (a,iw) "dlrnde hgeyd" wxt migafae .oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i` :yiwl yix xn`e ,aiig `di uega ekqpnd oii ikqp dn .iwtp `xw

oa oerny iax xaqw `nl` .minl xeriy oi`c rnync ,xn`w "bgd in" `de ,inp ikd oi`c :`niz ike ,xnelk .`ed `iyewc `neiqe ,minl xeriy oi`c ,xn`w "bgd in"

d`tcei mgpnc `nrhl :ipyne !ikd dil zi` diteb edi` `de ,"oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i`" jixt i`n ok m` ,xeriy yi :xaqw i`e .minl xeriy oi` :yiwl

iaxl dil zi`e ,xfrl` iaxc `nrh yxitc ,jixtw jd gknc `nrhl ,xnelk Ð "oii ikqp dn i`" mzd jixtwc `de ,minl xeriy yic xaq diteb yiwl yix ,xnelk ,xn`w

`ail` oibel dylya oilrenc lirlc `iddc :miyxtn yie .minl xeriy oi` xn`w i`n` ok m` ,oiil min yiwn xfrl` iaxe li`ed ,jixt ikdle .minl xeriy oi`c xfrl`

(my) "dlrnde hgeyd" wxtac :cere ?diny xkc o`n d`tcei mgpn `kdc ,d`xp `le .minl xeriy yi ok m`e ,oii ikqpl min ikqp ywzi`c `xwn dil witnc ,mgpnc

.`id `zlin e`l ,dil dywnc yiwl yixc `iyewe ,xeriy ira `l mgpnc rnyn

ï÷ä.xity dl yxtn `xnba Ð oli`d y`xayæéúé.letie ,lwn ici lr erprpn `l` ,ecia mgwi `le Ð dpwaùéã÷îä.mebxz oeyla "xri" Ð yxegd
zxzen
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äáøò .ïäa¯éaøa øæòìà éaø .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àì ¨¤£¨¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©¦¤§¨¨§©¦

íéð÷fä eéä ïéâäBð :øîBà ÷BãöíéðäpLepnîïäéáìeìa. ¨¥£¦¨©§¥¦¤¤¡¦¦¤§§¥¤
àøîâïéìòBî ïéà :Lé÷ì Léø øîà¯ìáà ,ïleëa ¨©¥¨¦¥£¦§¨£¨

ìLa ïéìòBî.ïébeì L¯úéçBìvì Bðúð" àôéñ éðú÷äå¯ £¦§¨¦§¨¨¨¥¥¨§¨©§¦
àLéøc ììkî ,"ïäa ïéìòBî¯ìLa eléôàéîð ïébeì úL £¦¨¤¦§¨§¥¨£¦¦§¤¦©¦

,"ïäa ïéìòBî" .øîúéà àôéqà ,øîúéà éà àlà !àì̈¤¨¦¦§©©¥¨¦§©£¦¨¤
ìLa àlà ïéìòBî ïéà :Lé÷ì Léø øîàéaøå .ïébeì äL ¨©¥¨¦¥£¦¤¨¦§Ÿ¨¦§©¦

Lé÷ì Léø øáñ÷c àøîéîì .ïleëa ïéìòBî :øîà ïðçBé¨¨¨©£¦§¨§¥§¨§¨¨©¥¨¦
éî Cqðîä :øæòéìà éaø øîà ,ïðúäå ?íénì øeòéL Lé¥¦©©¦§¨§©¨©©¦¤¦¤¤©§©¥¥

õeça âça âç¯íçðî íeMî ïðçBé éaø øîàå ,áéiç ¨¤¨©©¨§¨©©¦¨¨¦§©¥
äôàãBéLéøãc ,øîà àáé÷ò éaø úèéLa øæòìà éaø : ¨¨©¦¤§¨¨§¦©©¦£¦¨¨©§¨¥

"íäékñð"¯øîàå ,ïéiä Ceqéð ãçàå íénä Ceqéð ãçà ¦§¥¤¤¨¦©©¦§¤¨¦©©¦§¨©
ïéi äî éà :Lé÷ì Léø¯ìLíéî óà ,ïébeì L¯ìLL ¥¨¦¦©©¦¨¦©©¦¨

!íénì øeòéL ïéà :Lé÷ì Léø øáñc ììkî .ïébeì¯ ¦¦§¨§¨©¥¨¦¥¦©©¦
àîòèìíçðîc.øîà÷ äôàãBéäðùîïwäLàøaL §©£¨¦§©¥¨¨¨¨©©¥¤§Ÿ

Lc÷ä ìL ïìéàä¯äøéLàaL .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àì¯ ¨¦¨¤¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦¤©£¥¨
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc - dlirn(ipy meil)

äðùî
,ycwd dcya mi`vnpd mitqep mixac ly mpic d`ian epzpyn

:lrn `l mdn dpdpd j` ,d`pda mixeq` mdy[ìL] ïìéà éLøL̈§¥¦¨¤
ïéàaä èBéãämihytzne miqpkpd -arwxw jezå ,Lc÷ä ìLok ¤§©¨¦§¤¤§¥

oli` iyxy [e`-]ïéàaL Lc÷ä ìLmihytzne miqpkpy -ajez ¤¤§¥¤¨¦§
rwxwïéðäð àì ,èBéãä ìL.miyxyd onïéìòBî àìådpdpy ine - ¤¤§Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦

.lrn `l mdn
ïéòîminàöBé àeäLxaere jynpe ,oileg ly dcy jeza [raep-] ©§¨¤¥

,Lc÷ä ìL äãO CBzîycwdd dcya mi`vnpd mindïéðäð àì ¦¨¤¤¤§¥Ÿ¤¡¦
,mdnïéìòBî àìåm` la` .mdaàöéoirnd in eäãOì õeçly §Ÿ£¦¨¨©¨¤

,ycwdepnî ïéðäðeycwzd `l mindy oeik ,oirnd inn - ¤¡¦¦¤
.ycwd dcya exaryk

adf ly cka min mi`lnn eid zekeqd bga lgy zay axra
dpynd .zayd meia gafnd iab lr mkeqip jxevl ,ycewn epi`y

:min mze` oic z` zxxanL íénämi`vnpáäæ ìL ãëas` , ©©¦¤§©¤¨¨
mewn lkn miyecw mpi`yïéðäð àìjxevl me`liny oeik mda Ÿ¤¡¦

.ycwdïéìòBî àìåy xg`l la` .eycwzd `ly oeik ,mdaïðúð §Ÿ£¦§¨¨
xweaa zaya [mind z`-]úéçBìöaoeik ,ycwd ly zxy ilk - ¦§¦

,jka eycwzpyïäa ïéìòBî.mdn dpdpyk £¦¨¤
äáøòdetwfy mcew ,gafnd lv` zekeqd bga dze` mitwef eidy £¨¨

ïéðäð àìgafnd ci lr dtwefl ick dze` e`iady oeiky ,da Ÿ¤¡¦
.gafn iycwk zi`xpïéìòBî àìå.dyecw dpi`y oeik ,daéaø §Ÿ£¦©¦

epnî íéðäpL íéð÷fä eéä ïéâäBð ,øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà- ¤§¨¨§©¦¨¥£¦¨©§¥¦¤¤¡¦¦¤
,gafnd ci lr mtwefl ycwnl e`iady zeaxrdnïäéáìeìa- §§¥¤

.gafnd lv` megipdy mcew s`e ,alel zlihp zevn mda miiwl

àøîâ
mkqpl ick me`liny mina milren ote` dfi`a zxxan `xnbd

:milren oi` ote` dfi`aeLé÷ì Léø øîàiny dpyna epipyy dn ¨©¥¨¦
dzpeek ,mda milren oi` adf ly ck jeza m`liny bgd jeqip

yïleëa ïéìòBî ïéàzegt e` oibel dylyn xzei cka yiy ote`a - ¥£¦§¨
,gafnd iab lr mikqpny xeriyd `edy ,oibel dylynìáà£¨

ìLa ïéìòBîïébeì äLyi m` la` -`edy ,oibel dyly cka £¦¦§Ÿ¨¦
.ea milren ,gafnd iab lr mikqpny xeriyd

:`xnbd dywnéðz÷äåa,àôéñm` wxyïðúðmind z`ìjez §¨¨¨¥¥¨§¨¨§
dúéçBìözycewny,ïäa ïéìòBîììkîdfn rnyn -àLéøc §¦£¦¨¤¦§¨§¥¨

adf ly cka oiicr mdykeléôàmdykaxeriyìLénð ïébeì úL £¦§§Ÿ¤¦©¦
àì.eycwzd `l oiicr mindy oeik ,milren Ÿ

:`xnbd zvxznøîzéà àôéqà øîzéà éà àlàxn`py dn `l` - ¤¨¦¦§©©¥¨¦§©
,oibel dylya oilreny yiwl yix myadpynd ly `tiqd lr

`idy adf ly zigelva mind z` ozp m`y ,da epipyy ,xn`p
zxy ilk,ïäa ïéìòBîdf lreLé÷ì Léø øîàmpzpyk s`y £¦¨¤¨©¥¨¦
zigelvaàlà ïéìòBî ïéàozpykadìLïébeì äLxeriyd `edy ¥£¦¤¨¨§Ÿ¨¦

e` oibel dylyn xzei da ozp m` la` ,gafnd iab lr mikqpny
.mda oilren oi`e miycwzn `l mind ,zegtøîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©

ïleëa ïéìòBîoi`y ,xaeq opgei iax ik ,oibel dylyn xzeia s` - £¦§¨
zycwn zigelvd jkle ,gafnd iab lr mikqpny minl xeriy

.da epzipy mind lk z`

`xnbd.opgei iax zhiy lr dywdy dnn ,yiwl yix lr ddnz
:`xnbd dywníénì øeòéL Lé Lé÷ì Léø øáñ÷c àøîéîì§¥§¨§¨¨©¥¨¦¥¦©©¦

,zekeqd bga gafnd iab lr mikqpnym` wx milren `l jkle
,oibel dyly cka yiïðúäå(:iw migaf),éî Cqðîä øæòìà éaø øîà §¨§©¨©©¦¤§¨¨©§©¥¥

âç,zekeqd bga mkqpl ick e`lnzdy min -âçaf`y ,zekeqd ¨¤¨
,jqpzdl miie`x mdõeça,dxfrl uegn -áéiçcifna zxk ©©¨

.mipta axwdl ie`xd xac uega dlrdy lr ,bbeya z`hgeøîàå§¨©
ïðçBé éaøef dpyn lríeMîly enyn -äàôãBé íçðîmewnn - ©¦¨¨¦§©¥¨¨¨

,ztcei `xwpdyøæòìà éaø,uega min jqpnd z` aiigyúhéLa ©¦¤§¨¨§¦©
,øîà àáé÷ò éaø,dxezdn `ed mind jeqipy xaeqdLéøãcdnn ©¦£¦¨¨©§¨¦

xn`py(`l hk xacna)cinYd zlr caNn' ,zekeqd bg ly zepaxwa¦§©Ÿ©©¨¦
Dzgpn(íäéëñð) ['äéëñðe],'dkqpe' dazk `le miax oeyla ¦§¨¨§¨¤¨

,cinzd mr mikeqip ipy `iadl yi zekeqd bgayCeqéð ãçà¤¨¦
ïéiä Ceqéð ãçàå ,íénä.oaxw lk mr miaixwnyyxecy oeik jkle ©©¦§¤¨¦©©¦

meyn aiig uega jqpnd ,zekeqd bga min jqpl yiy weqtn
.uega oaxw dlrdy

øîàåelLé÷ì Léøiaxk xaeq xfrl` iaxy jzhiyl ,opgei iaxl §¨©¥¨¦
,mind jeqip zaeg 'dikqpe'n yxecy `aiwréàywed ok m` - ¦

,xn`pe ,oiid jeqipl mind jeqipïéi äî`ed ekeqip xeriyìLäL ©©¦§Ÿ¨
óà ,ïébeìly jeqipd xeriyìL íéî.ïébeì äLdnn `xnbd zwiicn ¦©©¦§Ÿ¨¦

xeriy yiy `vnp ezhiyly opgei iax lr yiwl yix dnzy
,minlLé÷ì Léø øáñc ììkîy envr,íénì øeòéL ïéàok m`e ¦§¨§¨©¥¨¦¥¦©©¦

zegt e` xzei zigelva yiyk mina milren oi`y xn` recn
.mibel dylyn

jkle minl xeriy yiy xaeq envr yiwl yix :`xnbd zvxzn
,mibel dylyn zegt e` xzei yiyk milren `líçðîc äéîòèìe§©£¥¦§©¥

øîà÷ äàôãBé,dt`cei mgpn ly ezhiyl ok dywd yiwl yix - ¨¨¨¨¨©
dxezd on mind jeqipl xewndy ,dt`cei mgpn xn` cg` cvny
cenll yi dfny ,'dikqpe' weqtdn `aiwr iax zyxc `ed
xn` ipy cvne .oiid xeriyk mibel dyly `ed jeqipd xeriyy
gken dfny ,oleka oilreny ,dt`cei mgpn mya o`k opgei iax
zegt e` mibel dylyn xzei ozp m` mb jkle ,minl xeriy oi`y

iwl yix la` ,mda milrene mind eycwzpyiy xaeq envr y
.mleka milren oi`y xn` jkle ,oiil enk minl xeriy

äðùî
zenewna mi`vnpd mitqep mixac ly mpic d`ian dpynd

:d`pda mixzen md m`d ,d`pda mixeq`d e` miycwendïwä- ©¥
mipeid mippewn eay owd ivrïéðäð àì ,Lc÷ä ìL ïìéàä LàøaL¤§Ÿ¨¦¨¤¤§¥Ÿ¤¡¦

,owd ivrnïéìòBî àìå-owd ivr .lrn `l owd ivrn dpdpy ine §Ÿ£¦
Le`vnpaly oli` y`xäøéLàxeq`y dxf dcear ly oli` - ¤§£¥¨

,d`pdaæézédki -äð÷a,epnn dpdie urdn letiy ick owd lr ©¦§¨¤
`ll eicia ecixedl leki m` oke .ecixedl urd lr dlri `l okl

.xzen ,urd lr d`lrd
LøBçä úà Léc÷nämivr ea yiy xri -Bleëa ïéìòBîoia - ©©§¦¤©¤£¦§

oiae ,xeqipd zrya xbpd cixeny zxeqpa oiae ,mnvr mivra
ezrc dzid yxegd z` yicwdyk ik ,mivrd iab lry milra

.ea `vnpy dn lk z` yicwdl
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oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéìòåî àìå ïéðäð àì ùã÷ä ìùì ïéàáä èåéãä ìù ïìéà éùøùopilf`c Ð

.i`w heicd lya oli`e ,oli` xzaèåéãä ìùá ïéàáä ùã÷ä ìùåoilren `l inp Ð

.ycwd lya i`w exwire li`ed ,oipdp `leùã÷ä äãù êåúá àöåéä ïéòîÐ

.ycwd ly dcy jeza jyene `veiy `l` ,raep `ed oileg ly dcy jezn oirndy

dcy jeza `edy onf lk Ð epnn oipdp `l

lk Ð ea oilren `le (oilren eed) ,ycwd ly

.ycwd ly dcy jeza epnn dzey `edy in

áäæ ìù ãëä êåúáù íéîäck eze`a Ð

wxta opzck ,jeqip jxevl mi`lnn eidy

lega edyrnk :(a,gn dkeq) "daxre alel"

axrn `lnn didy `l` ,zaya edyrn jk

dpi`y ,adf ly ziaga geliyd on zay

min mze`ae .dpila lqti `ly ick ,zycewn

,oipdp `l zycewn dpi`y adf ly ziagay

.ycwd jxevl e`lnzpc meynïéìòåî àìå
dlirnl mind jeqipl eycwzp `lc meyn Ð

ilk epiidc ,adf ly zigelva epzpiy cr

.jkl ycewnäáøòxda oxeciq didy Ð

lv` detwfy mcew dpnn oipdp `l .ziad

,detwfyn la` .zcner jkle li`ed ,gafnd

.dpnn oipdp Ð dzeevn ziyrpcåéä ïéðäð
ïäéáìåìá íéð÷æ äðîîmcew elit` Ð

.gafnd lv` dtwfpyàøîâïéìòåî ïéà
ïìåëáxzei adf ly ck eze`a yi m`y Ð

m` la` ,oda oilren oi` Ð oibel dylyn

,xzei `le zegt `l oibel dyly cka yi

.ea oilren Ð jeqip xeriy dia oi`céðú÷äå
ììëî ïäá ïéìòåî úéçåìöá ïðúð àôéñ

àùéøãoibel dylya elit` ,adf ly cka Ð

.oilren oi` Ð icixbíéîì øåòéù ùéãÐ

oi` ikdl ,oibel dyly epiidc ,jeqip ly

xeriyk ,oibel dylya `l` eda oilren

xeriy oi` :xaq opgei iaxe .jeqipl ie`xd

."oleka oilren" xn`w ikdl ,minlïðúäå
áééç õåçá âçá âçä éî êñðîä øîåà øæòìà éáøxac lkc ,uega dlrn meyn Ð

.migaf zkqna opixn`ck ,ueg ihegy meyn eilr oiaiig Ð mipta lawzn `edy

äàôãåé íçðî éáø íåùî ïðçåé éáø øîàå."uega dlrnde hgeyd" wxta mzd Ð

íéîä êåñéð ãçàåxn`w ikd meyn ,`ziixe`cn dil `wtp mind jeqipc oeike Ð

.uega dlrn meyn eilr aiigcïðçåé éáøì ùé÷ì ùéø øîàåiaxc zxn`c oeik Ð

ied mind jeqipc zxn`e ,"mdikqp" yixcc ,dxn` `aiwr iax zhiya xfrl`

dil xn`wcne .oibel dyly oii dn i` :ikd `nip ok m` ,oiid jeqip enk `ziixe`c

.mind jeqipl xeriy oi`c dil `xiaqc llkn ,ikd yiwl yixíçðî éáøã äéîòèì
øîà÷ äàôãåéxeriy oi` xn`c mgpn iaxc dinrhl yiwl yix dil xn`we Ð

opirny `de .oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i` :"mdikqp" yixcwe ,minl

xeriy oi`c rnync ,oleka oilren :d`tcei mgpn meyn xn`c opgei iaxl dil

.lirl opixn`ck ,minl xeriy yic dil `xiaq mlerl yiwl yix la` .minl

äðùîïìéàä ùàøáù ï÷ä.ieyr `ed mivr dfi`n yxtn `xnba Ðäð÷á æéúé
oli`l dlri `l la` ,ux`l owd dpwa liti ,owl ecia ribdl leki epi` m`y Ð

."fizi" i`n yxtn `xnbae .eilr dleryk eziilra oli`d on dpdi `ly ,epgwie

åìåëá ïéìòåî ùøåçä úà ùéã÷îä.diiapae mitpra mivra Ðàøîâ
àìã
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"dxard" sili Ð dxekal i` ?i`nl .mi`lk `ivedl `l` epi` Ð "dy" xn`py

xyrnn xeka slinl il dnl .miycwn "zgz" "zgz" xyrne ,xyrnn "dxard"

`lc :xnel yie !"en`" "en`"c dey dxfba miycwn xeka slil ,miycwn xyrne

wxt yixa dcil oiprl oebke `kdc dwpd oebk ,m`a ielzd xac oiprl `l` dl yixc

xg` xac oiprl la` ,(`,n dcp) "otec `vei"

`vxzin `vexiz i`dae .yxcil dpzip `l Ð

sili j`id :zeywdl yiy `zixg` `iyew

oipc oi` `de ,wipdl xeq` `edy xekan

,dwpda dizilc xekan ,xyt` i`yn xyt`

i`n itle !`ed xkfclrc :`gip ziyixtc

mewn lkn oiprl) xekan cenll jixv jgxk

"dxard"c dey dxifbn opitlic oiprl (s`e

cenll ozip `lc oeik mewn lkn ,"dxard"

ab lr s` ,dwpd oiprl xekan miycwen

oiprl ok enk ,ied "xyt` i`"n "xyt`"c

wcwc jk .xekan xity opitli (`l`) xyrn

df lke .dixea lr zetqezd zhiy ayil ixhe

`hiytc `zlinc :`iyw cere .c`n wgec

,zxyernd on wpi `l zxyernd clec `ed

alg" lirl `pz xak `dc .oileg `edy oeik

xn`wc :cere !"oipdp `l Ð oiycwend

:izyxit oizipznae ,"ok oiacpzn mixg`e"

zecled z` wipdl miacpzn mixiyr eidy

oeik ,z`f `id dacp dne ,mdly zendan

ixenl d`xp jkl ?ycwdl geix mey zilc

ixiin oizipznc :digiy uxt iax axd iax

eidyn ecliy miycwen clee zxyern cleea

xeq` ,ikd elit`c :`zeax epiide .oiycwen

mixg`e" xn`wc `d epiide .mdn wipdl

zecled eidy liayay Ð "ok oiacpzn

irawe .mze` wipdl oiacpzn eid ,ycwdl

,en`n wepi `lc ilin ipd `pn `xnba

dzid elit` :rnync "en` zgz" aizkde

`iz`we ,dpnn wpei mewn lkn ,dyecw en`

xekad z` wipdl xeq`y :yexit Ð ea oilren xeka dn .xekan "dxard" "dxard"

md ixdy ,miycwe xyrn znda ly xeka epivn `l `dc ,miycwe xyrn zndan

xyrnd zyecw yecw `edy cle s` ,xnelk Ð xyrn s` .zexekad on mixeht

inp oiycwend alge .xyrn `edy en`n wipdl xeq` Ð xyrn zndan clepy

ly dndac ,ycwd ly dpi` xekaa xen`d "en`" dnc .xekan "en`" "en`" `iz`

(didi) mini zray" aizkc miycwa xen`d "en`" s` ,dxekad on dxeht ycwd

en`n miycw znda ly zeclel wipdl xzeny hytd itl rnync ,"en` zgz

la` .en`n wipdl xzen jkle ,oilegc m` dze` i`cec ,ok epi` Ð dyecw `idy¥

,ikdl dey dxfb jixhvi` xityc ,`gip `zyde .el wipdl xeq` Ð dyecw `id m ¦̀

jdn mzd opitli `lc `gip mbe .m`d on `iadl xeq` Ð ycwd ly cledyk s`c

iabc "en`"c cenll `l` dey dxfb jd opiyxc `l `dc ,"en`" "en`"c dey dxfb

.epyxitck ,xeka iabc "en`" enk ,oileg m`dy :xnel dvx miycwéùøùly oli`

.xity dl yxtn (a,ek) "xetgi `l" wxt `xza `aaa Ð heicdíéîadf ly ckay

dze` oipzepe ,gelyd inn lenz`n mi`lnn eidy ,ixiin da`eyd zia zgnya Ð

dkeq) "daxre alel" wxt xn`ck [dpila] oilqtp eidi `ly ,zycewn dpi`y ziagl

.(`,fk `nw `aa) ziag epiid "ck"c ,`niz oi`e .(a,gn

åðúð.mda oilren jkle ,zxy ilk dzid zigelv dze` Ð zigelvl

äáøò.epzip zepdil e`l zevn :xaqw Ð mdialela mipwf mdn eid oipdp .eycw `ly itl Ð oilren `le ,oipdp `le Ð gafnd oitiwn eid

ìáàipzw `de :jixt ikdle .oilren oibel dylyac xn`we ,"oilren `le oipdp `l ckay min" xn`wc ,oizipznc `yix` i`wc jzrc `wlq `we Ð oibel dylya oilren

iab xn`wc `d epy `l yiwl oa oerny iax xn` 'ek xnzi` [i`] `l` !ycwp `l ckay ,dlirn `kil `yix` la` Ð rnync ,"oda oilren zigelva epzp" `tiq

m` ik ycewn mind oi`c ,oibel dylya `l` oilren oi` Ð oibel dylyn xzei yi m`e ,oibel dylya minl xeriy yi :xaqwc .oibel dylya `l` oda lrenc zigelv

,oibel dyly dzyiy cr oilren oi`c xn`we ,min daxd ilka ea didy :miyxtn yie .lren didi Ð mipexg`d oibel dylyn dzyi m` la` .mind ikqpl jixvd xeriyk

.xeriy edfcéáøcgne li`ed ,oii ikqpl mind jeqip yiwne ,oikeqip ipy rnync Ð "dikqpe" `l` "dkqp" xne` epi` ."dikqpe" Ð xn` eax `aiwr iax zhiya xfril`

`de :ikd xza wiqn (a,iw) "dlrnde hgeyd" wxt migafae .oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i` :yiwl yix xn`e ,aiig `di uega ekqpnd oii ikqp dn .iwtp `xw

oa oerny iax xaqw `nl` .minl xeriy oi`c rnync ,xn`w "bgd in" `de ,inp ikd oi`c :`niz ike ,xnelk .`ed `iyewc `neiqe ,minl xeriy oi`c ,xn`w "bgd in"

d`tcei mgpnc `nrhl :ipyne !ikd dil zi` diteb edi` `de ,"oibel dyly min s` ,oibel dyly oii dn i`" jixt i`n ok m` ,xeriy yi :xaqw i`e .minl xeriy oi` :yiwl

iaxl dil zi`e ,xfrl` iaxc `nrh yxitc ,jixtw jd gknc `nrhl ,xnelk Ð "oii ikqp dn i`" mzd jixtwc `de ,minl xeriy yic xaq diteb yiwl yix ,xnelk ,xn`w

`ail` oibel dylya oilrenc lirlc `iddc :miyxtn yie .minl xeriy oi` xn`w i`n` ok m` ,oiil min yiwn xfrl` iaxe li`ed ,jixt ikdle .minl xeriy oi`c xfrl`

(my) "dlrnde hgeyd" wxtac :cere ?diny xkc o`n d`tcei mgpn `kdc ,d`xp `le .minl xeriy yi ok m`e ,oii ikqpl min ikqp ywzi`c `xwn dil witnc ,mgpnc

.`id `zlin e`l ,dil dywnc yiwl yixc `iyewe ,xeriy ira `l mgpnc rnyn

ï÷ä.xity dl yxtn `xnba Ð oli`d y`xayæéúé.letie ,lwn ici lr erprpn `l` ,ecia mgwi `le Ð dpwaùéã÷îä.mebxz oeyla "xri" Ð yxegd
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Lc÷ä ìL äãOä CBzî àöBé àeäL¯àìå ,ïéðäð àì ¤¥¦©¨¤¤¤§¥Ÿ¤¡¦§Ÿ
äãOì õeç àöé .ïéìòBî¯íénä .epnî ïéðäðãëaLìL £¦¨¨©¨¤¤¡¦¦¤©©¦¤§©¤

áäæ¯ïðúð .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àìúéçBìva¯ïéìòBî ¨¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦§¨¨©§¦£¦
äáøò .ïäa¯éaøa øæòìà éaø .ïéìòBî àìå ,ïéðäð àì ¨¤£¨¨Ÿ¤¡¦§Ÿ£¦©¦¤§¨¨§©¦

íéð÷fä eéä ïéâäBð :øîBà ÷BãöíéðäpLepnîïäéáìeìa. ¨¥£¦¨©§¥¦¤¤¡¦¦¤§§¥¤
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היום־יומיים  בחייהם  בני־ישראל  ששמרו  והמצוות  התורה   – ימינו  שבדברי  התנאים  ולכל  הארצות  לכל  הזמנים,  לכל  השווה  הצד 
במסירות נפש גדולה ביותר.

ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



קצו
oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

äìèéá àìã.yexita ieb dlhia `l ixdy Ðúøúåî øîà ùé÷ì ùéødlhiac Ð

.xayiz `ly dnvr dlivd `ly ,dlvn `l dteb `id :iebd xn` xninc ,eala iebd

ïìéà ìù äéôåâî øáúéàãdcear epiidc ,owd dyre oli` ly mitprd on xaiy Ð

.d`pda xzenc rnync ,"fizi" ipzwe ,iebd dlhia `lc dil`n dxazypy dxfàì
àîìòî íéöò óåòä éúééàã.ow dyre Ð

éîð à÷éã`le oipdp `l" ycwd iab ipzwc Ð

mivr izii`c `nlya zxn` i` ."oilren

li`ed ,opaxcn ,oipdp `l ikdl Ð `nlrn

Ð oilren `le ,i`w ycwd ly oli` lre

.'eke zxn` i` `l` .`nlrn izii`c li`ed

äéôåâî øáúéàã êì àîéà íìåòìi`n`e Ð

oilren `l?oileciba ycwd iab `kd Ð

,opiwqr ycwedy (o`kn) xg`l oi`ad

wcinl `kile .oileciba dlirn oi` :xaqwe

`le ,dil`n dxazypy dxf dcearl `kdn

.opgei iaxl `iywopgei [iax xn` eda`] iaxe

envr owa e`l Ð "fizi" i`dl uxzn Ð

ow ,dxy`c dtebn xazi`c oeikc `l` ,ixiin

"dpwa fizi" i`n `l` .d`pda xeq` envr?
ikd] :`pixg` `pyil .ixiinw migext`a Ð

da ipzwc meyn .eprny `le ,[`xazqn inp

oli`a dlriy rnync Ð "lwyn dilwyil"

on dpdi `ly xyt` i` `de ,ecia edgwie

.oli`dïàëå ïàë íéçåøôàly oli`a oia Ð

oikixv opi`y itl .dxy` ly oiae ycwd

la` .oivexy mewn lka oigxety ,oli`l

,iciip `lc meyn ,oixeq` o`ke o`k Ð mivia

oigext`e .inc envr oli`ke oli`l oikixve

opi`e ozvep dlcb `l oiicry ,on`l oikixvy

.ixiq`e ,inc miviak Ð gextl oileki

äðùîíéöòä úà åç÷ìù ïéøáæâäon Ð

.zexew jxevl oileg ly xridíéöòá ïéìòåî
.zexewl mie`xd onvr Ðéåôùá àìå.dxewd on yxgd dtyny zxeqpd Ðäééáðå

`le ,oipal jixvd xac `l` eyicwde epw `l mixafbdy itl .odly oilr epiid Ð

.diiape diietyàøîâïéùéã÷î êë øçàå ìåçá ïéðåá ìàåîù øîàodyk ,xnelk Ð

ikxv lk oigwel eid e` ,oileg ly zernn oipad ikxv lk oipew eid ,ziad wcaa oipea

ly zernn oi`ian eidy .ok eze` oiyicwn eid oipad xnbpy xg`le .dpn`a oipad

:xne`e ,oipne`d xkye oipaa oipne`d egiaydy gayde oipad lk inc xeriyk ycwd

,oilegl e`vi zernde ,yecw `vnpe ."dfd oipad lr elld zerna yiy dyecw legz"

xete ,oipaa oipne`d egiaydy gayd elligy dnn oipne`d xky odn oirxeteoir

odl epin`dy oze`l e` oipad ikxev oda epdpy oileg ly zern odn eely oze`l

.oipad ikxvàîòè éàîlega oipea Ð?,ziad wcal zern acpznc o`nc meyn

oileg ly xac oda zepwl leki epi` aey ,edl yicwnc oeike .edl yicwn xzl`l

ediy Ð 'eke "legz" jk xn`iy jixv jkitl .oda lren did xkendy itl ,`icda

.xkend icil e`eaiy mcew oillegn
øúåî
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úøúåî,dlvn `l dteb `id" :xne` ,dze` caery iebd :yexit Ð xn` xnin

.dlhiay recia jklde .dinza !?"dlvn icicl

äøùàáù(efd) eyrpy mipwd exaypy Ð dtebn xaz`c e`l i`n dpwa fizi

dcear `nl` .xzen envr owde ,"dpwa fizi" xn`we ,dxy`d sebn

:ipyne !zxzen Ð dil`n dxazypy dxf

ziyrpy ,xnelk Ð `nlrn iziinwc ,`l

ikd i`" .oli`d sebn `le mixg` mipwn owd

Ð "oilren `le oipdp `l i`n` ycwd ly

ly oli`n owd oi`y oeikc ,jixt "oipdp `l"`

xazi`a ixiin `l` ?oipdp `l i`n` ,ycwd

ilren `l i`n` :`niz ike .dtebn`kd ?o

.mileciba dlirn oi` :xaqwe ,mileciba ixiin

ixiinc :yexit Ð "`xazqn inp ikd"

izii`c jzrc `wlq i`c ,dtebn xazi`a

lwyn dilwyil ?dpwa fizi i`n` ,`nlrn

`l` !lwn `la ecia owd lehi ,xnelk Ð

jkle ,dtebn `xazi`c ixiinc dpin rny

iz` `nlc ,ecia lwn lehil dil ixy `l

`dc .xayp `ly dxiy`d sebn lwyinl

oixaegnd mze`l minec exaypy mipw mze`

,`nlrn izii`a ixiin ded i` la` .dxy`l

xfbinl `kiiy `l ,dxy`d sebl inc `lc

i`ce `l` .dnvr dxiy`n liwy `nlc eh`

i`n` :xn`z m`e .dtebn xazi`c ixiin

xazi`a ixii`c ef dgked xnel jxved

iab xn`wcn xity `gken xak `d ,dtebn

dgkedc :xnel yi !?oipdp `l ycwd ly

ikid ikc `inec ,ici lr `l` epi` dpey`x

,dtebn xazi`y ycwd lya ixiinc

lya ixiin ok enk ,"oipdp `l" xn`wcn

iziin eiykr la` .dtebn xazi`a dxy`

,"dpwa fizi" xn`wcn ,dxy`c dtebn

dil`n dxazypy dxf dcear xn`c opgei iaxl `iywe ,dtebn xazi`a ixiinc

"oigext` fizi" .`nlrn izii`c mlerl :opgei ax xn` ,`a` ax xn` ,ipyne !dxeq`

xn`wc `dc .icin iieyw`l `kil ,`nlrn `zii`ck elit`e ,oizipzn ,xnelk Ð

i`ne .dxiy` iab oia ycwd iab oia d`pda xeq` owd i`cec ,ow` i`w `l Ð "fizi"

,dxy` iab oia ycwd iab oia d`pda mixzen migext`dy ,migext` fizi Ð ?"fizi"

`ki`c Ð cia edpilwyilc iieyw`l `kilc .lkd `gip `zyde .dinwl xn`ck

,envr ow` "fizi" i`wc jzrc `wlqck `de :xn`z m`e .dxy`a dlri `ny yginl

i`cec :xnel yie ?"dlri `ny" xn`w `le ,edl lwy `l i`n` dil `iyw ied

ecia owd lehil oiekiy dlri `ny yginl `kil ,envr owd "fizi" xn`wc `xwirn

yginl `ki` i`cec ,migext`` "fizi" i`wc `zyd la` .dxy` iab lr diilr `la

md ik ,dlri `l m` owd `la migext`d lehil jk lk gep oi` ik ,dlri `ny

`l dpwa fiznc oeikc ,migext`d z` dpwa fizdl jixv jkle ,o`ke o`k mihnyp

cneryk s` dpwa mfizdl lw xacd ik ,dpwa fizdl ick dxy`a zelrl jxhvi

oeik ,envr owd on s` oipdp `l ycwd ly i`n` izk` :xn`z m`e .rwxw iab lr

,oli`a mixaegnd mze` eh` `nlrn izii`ca s` xfbinl jiiyc oeik :xn`z m`e .oli`a mixaegnd mipwa itelgi`l ez` `nlc opixfbc :xnel yi ?`nlrn izii`ca ixiinc

ok m`:`xwirn jixt ded ikde ,ziyixtck xfbinl jiiyc xity rci mlerl :xnel yi ?ziyixtck ,xfbnl xity jiiy `de ,"oipdp `l ycwd ly i`n`" jixt ded i`n `xwirn

i`n` jixt ded jkle ,icin eda opixfb `le d`pda xzenc owc ,mipw` i`w "dpwa fizi"c jzrc `wlq `xwirn `dc .opixfb `le ,dxiy` iab enk oipdp `l i`n` ycwd ly

mixzen migext`d la` ,jenqa yxtnck miviad s`e .o`ke o`k xeq` envr owdc ,od miey ycwd ly oli`e dxy`c `zyd la` .dxy` lyn xzei ycwd iab opiyiig

iz` `nlc opixfb `kde `kdc ,md miey dxy`e ycwdc ,icin jxtinl `kil jkld .jenqa yxt`y enk ,ycwd lya oicd `ede ,dxy`c migext`a "fizi" opzc ,o`ke o`k

.dteq cre dy`xn ef `ibeq yxtl digiy uxt iax axd epiax ixenl d`xp jk .ziyixtck ,oli`l mixaegnd mipwa itelg`lïéçåøôàoia :yexit Ð oixzen o`ke o`k

"oipdp `l la`" ycwd iab oicd `ede .migext`` i`w Ð "dpwa fizi" xn`wc `de .jenqa yxtnck ,on`l oikixv oi`e miig gex oda zi`c oeik ,ycwd lya oia dxy`a

irac meyn ,ycwd iab "oipdp `l" `pz ikdlc :xnel yi ?ycwd iab `xeqi`l ipzwe dxy` iab `xizdl opz i`n`e :xn`z m`e .dxy` iab oicd `ede ,miviae ow` i`w Ð

.wgvi epiax ixenl d`xp jk .d`pda migext` ixy ikd elit` ,dxf dcear ly `edy c`n qe`n xac iedc ab lr s`c ,dxy` iab ipzw "dpwa fizn"e ."oilren oi`" ipzinl

ïéðåáÐ ?mrh i`n .oipad lk dyrpy cr ,oipa zeyrl eacpzpy ycwd ly zern mda oipzep eid `le .dtwda oipea eid ,oipea eidyk :yexit Ð oiyicwn jk xg`e lega

yicwn ded i`e ,xnelk Ð "mxkya oipne`l edl aidie oipa` zernd zyecw legiz xn`e edl yicwn zern acpznc o`n" .mipa`d oipa inwn yicwn did `l dnl ,xnelk

lr zernd zyecw llgn ,lega dpeay dzr la` .dk`lnd lr llgzn ycwd oi`y ,ycwd ly zernn oipne`d xky rextl leki did `l ok m` ,oipa inwn mipa`l edl

`xza wxt opixn` `d :xn`z m`e .mze` epwy dnk mipa` xkny inl zern rxete .oilegl e`vie ellgzpy zernd oze`n mipne`d xky jk xg` mirxete ,oipad lk

zia ale ,xeav zacpa d`ay dkyld znexz ip`yc :xnel yi ?`kdc oipne`d xkyn `py i`ne ,dkyld znexzn oxky oilhep milyexiay mixtq idibn :(`,ew) zeaezkc

.xeavl mxqenl myicwd elit` ,cigi zacp ycwda dpzn oic zia al xnel jiiy `l la` .mdilr dpzn oic
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ïnàì ïéëéøö íéçBøôà íà :éLà áø øîà .ïéøeñà¯ £¦¨©©©¦¦¤§¦§¦¦§¦¨
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àì ïéìòBî ïéàå ,íéöòaééetéLaàìå.äéiáðaàøîâ ¨¥¦§¥£¦Ÿ§¦¥§Ÿ¦§¦¨
éàî .ïéLéc÷î Ck øçàå ìBça ïéðBa :ìàeîL øîà̈©§¥¦©§©©¨©§¦¦©

ïàî ?àîòèácðúîc" :øîàc ,eäì Lc÷î ,úBòîìBçéz ©§¨©§¦§©¥¨§©¥§©£©¥
úBòî úMeã÷,"ïéðaà.ïøëNa ïéðneàì ïBäì áéäéå §©¨©¦§¨§¨¥§¨¨¦¦§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc - dlirn(iyily meil)

àøîâ
miakek zcear m`d zwelgn d`ian `xnbddil`n dxazypy

:epzpyn xe`iaa ewlgp df itle ,d`pda zxzenøîzéàxn`p - ¦§©
,yxcnd ziaaäéìàî äøazLpL íéáëBk úãBáòdxay `le £©¨¦¤¦§©§¨¥¥¤¨
,dlhal dpeekaäøeñà øîà ïðçBé éaø,dxf dcear lk oick d`pda ©¦¨¨¨©£¨

úøzeî øîà Lé÷ì Léøå.d`pda §¥¨¦¨©¤¤
:mzwelgn mrh z` zx`an `xnbdäøeñà øîà ïðçBé éaø,d`pda ©¦¨¨¨©£¨

meyníéáëBk ãáBò dìha àìc`id dxazypy s` jkle ,yexita §Ÿ¦§¨¥¨¦
.dxeq`úøzeî øîà Lé÷ì Léøådlhia dxazypyk ik ,d`pda §¥¨¦¨©¤¤

c ,eaila miakek caerdøîà øîéî,ddinza eaila xne` -àéä ¥©¨©¦
z` [dxf dceard-]äìvî àì dôebdleki dpi` dnvr z` - ¨Ÿ©§¨

,xayz `ly ick livdléì äìvî éãéãìlkez ize` m`d - §¦¦©§¨¦
.livdl

:epzpynn opgei iax lr dywn `xnbddéáéúéà[dywd-]Léø ¥¦¥¥
,ïðçBé éaøì Lé÷ì,epzpyna epipyïwämixetiv lyL`vnpLàøa ¨¦§©¦¨¨©¥¤§Ÿ

ïéìòBî ïéàå ïéðäð ïéà ,Lc÷ä ìL ïìéàäow la` .epnnäøéLàaL- ¨¦¨¤¤§¥¥¤¡¦§¥£¦¤©£¥¨
,d`pda xzen dxiy` ly oli` y`xaeæézéowd lr dki -äð÷a ©¦§¨¤

.epnn dpdie letiy ick [lwna-]éàî,dpynd zpeek `id dn - ©
åàìdzpeek oi` m`d -dôebî øazéàcitprn dyrpd owa - ¨§¦§©¦¨

dxazypy miakek zcear epiidc ,xetivd dxayy dxiy`d
,dil`néðz÷åy dpynd dazke -,äð÷a æézéxzen owdy xnelk §¨¨¥©¦§¨¤

dywe ,zxzen dil`n dxazypy miakek zceary gkene ,d`pda
.xqe`d opgei iax lr

:`xnbd zvxznàìivrn dyrpd owa zwqer dpynd oi` - Ÿ
`l` ,dxiy`déúééàcxetivd d`iady -íéöòd`pda mixzend §©§¥¥¦

àîìòîdycige .dpiw z` dzpa mdne ,mlera xg` mewnn - ¥¨§¨
s` zepdil `eai `ny miyyeg `le owdn zepdil xzeny dpynd

.d`pda xeq`d oli`d seb ivrn
dyrpd owa zwqer dpyndy gikene df uexiz dgec yiwl yix

:dxiy`d ivrnéëä éàowa zwqer dpyndy ,ok xn`p m` - ¦¨¦
,xg` mewnn mi`ad mixzend mivrn dyrpdéànàrecn - ©©

oli`a `vnpy owa ,dpynd ly `yixa,Lc÷ä ìLy ,epipyïéà ¤¤§¥¥
,ïéìòBî ïéàå ïéðäð`le ,d`pda xzed dxiy`ay owy enk ixde ¤¡¦§¥£¦

dyriy url mixaegny mipwdn envr oli`dn dpdi `ny eyyg
`die xefbp `ly ozep oicd ycwd oli`ay owa mb jk ,ow mdn

.mixzend mivrn dyrp ixdy ,d`pda xzenàlàepzpyny dfn ¤¨
dyrpd owa xaecny ,gken ,ycwd oli`ay own zepdil zxqe`
`ed ,lrn `l owdn dpdpdy mrhde ,ycwd ly oli`d ivrn

dyrpy meynïàkî øçàì ïéàaä ïéìecéâaxg`l elcby mitprn - §¦¦©¨¦§©©¦¨
,ycwed oli`dyøáñ÷å,dpynd ly `pzdïéìecéâa ïéìòBî ïéà §¨¨©¥£¦§¦¦

ivr mde zeid mewn lkn j` ,oli`d ycwedy xg`l elcby
dpynd ly `tiqa s` ok m`e .opaxcn d`pda mixeq` md ,ycwd
zxfege ,dxiy`d itprn dyrpy owa xaecn dxiy`ay owa
dxazypy miakek zceary ,d`pda xzen owdy dfn dgkedd
zlhazn dpi`y xaeqd opgei iax lr dywe ,zlhazn dil`n

.dxeq`e
.'dtebn xazi`'a zwqer epzpyny ztqep di`x d`ian `xnbd

:zwiicne `xnbd dtiqenàøazñî énð éëäxazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
,dxiy`d itprn dyrp owdy zwqer dpynd ly `tiqdyéàc§¦

Czòc à÷ìñjzrc lr dler m`y -àîìòî éúééàcdyrp owdy - ¨§¨©§¨§©§¥¥¨§¨
,dxiy`dn `le mixzen mivrnì ,'äð÷a æézé' éànàì÷Lî déì÷L ©©©¦§¨¤¦§§¥¦§¨

-ivrn dyrp owdy gxken `l` ,lwn `la ecia owd z` lehi
`eai `ny ,micia owd z` lehi `ly minkg exfb jkle ,dxiy`d
ivrn eyrpy owd ivrl minecd mixaegnd dxiy`d ivrn lehie

dxiy`ddil`n dxazypy miakek zceary yiwl yixk gkene .
,d`pda xzen `ed dxiy` ivrn dyrp owdy s` jkle ,zxzen

.xqe`d opgei iax lr dywe
:opgei iax zrcl dpynd z` zayiin `xnbdøîà eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©

íìBòì ,ïðçBé éaømivrn dyrpd owa zwqer dpyndéúééàc- ©¦¨¨§¨§©§¥
xetivd d`iadyàîìòîdxiy` oice ycwd oice ,mlerdn - ¥¨§¨

xeq` ycwdde dxiy`d itprn dyrp `ly df ow mbe ,miey
mixeq`d mixaegnd mitprdn lehi `ny exfby meyn ,d`pda

,d`pdaéàîedpynd zpeek,'æézé'dxiy`ay owdy rnyny ©©¦
xeq` envr owd ,xen`ky ,owd z` fiziy `l ,d`pda xzen

y `l` ,d`pdaæézéd egxtiy ick eiab lríéçBøôàe`vie ©¦¤§¦
,dxiy`a oiae ycwda oia d`pda mixzen migext`dy ,oli`dn
oli`d lr dlri `ny yeygl yiy meyn ,micia mlhi `le
,d`pda xeq` dxiy` ivrn dyrpy ow df itle .d`pda xeq`d
iax zhiyke dxeq` dil`n dxazypy miakek zceary oeik

.opgei
:mivial migext` oia zwlgn `xnbdéaøì á÷òé éaø déì øîà̈©¥©¦©£Ÿ§©¦

íéçBøôà ,äéîøé,migext` owa eid m` -ïàëå ïàkoli`a oia - ¦§§¨¤§¦¨§¨
,dxiy` ly oli`a oiae ycwd ly,ïéøzeîmigext`dy oeiky ¨¦

enk mxq`l oi`e oli`d z` mikixv md oi` ,serl milekie milecb
z` lehil ick dpwa fiziy dpyna epipy jk lre ,oli`d

la` .mixzend migext`díéöéa,owd jeza mi`vnpyïàëå ïàk ¥¦¨§¨
,dxiy`a oiae ycwd oli`a oia -,ïéøeñàlr mixnyp mdy oeiky £¦

.oli`d oick mpic `diy minkg exfb ,oli`d ici
íà ,éMà áø øîàdïéëéøö íéçBøôàoiicr,ïnàìmiphw mdy ¨©©©¦¦¤§¦§¦¦§¦¨

,xzeiaeîc íéöéákexq`iy mdilr exfby ,mivia enk mpic - §¥¦¨
.oli`d enk d`pda

äðùî
:ycwd ivra dlirn ipic x`al dkiynn epzpyníéøaæbäly ©¦§¨¦

ycwdeç÷lL[epwy-]íéöò,zexew mdn zeyrl oileg ly xrin ¤¨§¥¦
íéöòa ïéìòBî,zexewl miie`xy oeik ,mnvràì ïéìòBî ïéàå £¦¨¥¦§¥£¦Ÿ

ééetéMa,dxewd z` mixqpnyk zltepd zxeqpa -äéiápa àìå- ©¦§Ÿ©§¦¨
dzid `l ycwd jxevl mivrd z` epwyky meyn ,mivrd ilra
oi` milrde zxeqpde ,ycwdl jixvy dn wx ycweiy mzpeek

.jxev mda ycwdl

àøîâ
eze` miyicwn eid ,ycwd jxevl oipa mipeayky zx`an `xnbd

:dpapy xg`l wx,ìàeîL øîà,ziad wca liaya oipa mipeayk ¨©§¥
ìBça ïéðBa,mieel eidy oileg zernn ,oipad ikxv lk z` mipew - ¦©

,dtwda mipew eidy e`Ck øçàåeid oipad xnbpykïéLéc÷îz` §©©¨©§¦¦
oipad lk inc mekqk ycwd zern migwel eidy ici lr oipad
dyecwd legzy mixne`e ,oipad z` epay mipne`d xky mekqke
zernde ycwzn oipad did jk ici lre ,oipad lr zernd lr yiy
xky z`e oipad ze`ved z` mda mirxete ,oilegl mi`vei

.mipne`dàîòè éàî,ok eyrc oeikïàî[iny-]úBòî ácðúîc ©©£¨©§¦§©¥¨
ziad wcaleäì Léc÷îeid m` jkle ,macep `edy drya cin ©§¦§

did ,mziipw zrya cin oipad ikxv lr xkenl minlyn mixafbd
dyecwl oi` el enliyyky oeik ,zerndn dpdiyk lren xkend

,legl dn lr zerna yiyå] (øîàã)jkl[øîà,jk xafbd xne` - §¨©
ìeçézellgzi -úMeã÷dïéðaà úBòî,iepa xaky oipad lr -åf` ¥§©¨©¦§¨§

ïøëNa ïéðneàì ïBäì áéäéoileg xak mdy zernd z` ozi - ¨¦§¨¨¦¦§¨¨
zepwl ick sqk mdn eely inl mlyi s`e ,mzgxh xkya mipne`l

.oipad ikxv z`
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קצז
oifge` mipy` cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

äìèéá àìã.yexita ieb dlhia `l ixdy Ðúøúåî øîà ùé÷ì ùéødlhiac Ð

.xayiz `ly dnvr dlivd `ly ,dlvn `l dteb `id :iebd xn` xninc ,eala iebd

ïìéà ìù äéôåâî øáúéàãdcear epiidc ,owd dyre oli` ly mitprd on xaiy Ð

.d`pda xzenc rnync ,"fizi" ipzwe ,iebd dlhia `lc dil`n dxazypy dxfàì
àîìòî íéöò óåòä éúééàã.ow dyre Ð

éîð à÷éã`le oipdp `l" ycwd iab ipzwc Ð

mivr izii`c `nlya zxn` i` ."oilren

li`ed ,opaxcn ,oipdp `l ikdl Ð `nlrn

Ð oilren `le ,i`w ycwd ly oli` lre

.'eke zxn` i` `l` .`nlrn izii`c li`ed

äéôåâî øáúéàã êì àîéà íìåòìi`n`e Ð

oilren `l?oileciba ycwd iab `kd Ð

,opiwqr ycwedy (o`kn) xg`l oi`ad

wcinl `kile .oileciba dlirn oi` :xaqwe

`le ,dil`n dxazypy dxf dcearl `kdn

.opgei iaxl `iywopgei [iax xn` eda`] iaxe

envr owa e`l Ð "fizi" i`dl uxzn Ð

ow ,dxy`c dtebn xazi`c oeikc `l` ,ixiin

"dpwa fizi" i`n `l` .d`pda xeq` envr?
ikd] :`pixg` `pyil .ixiinw migext`a Ð

da ipzwc meyn .eprny `le ,[`xazqn inp

oli`a dlriy rnync Ð "lwyn dilwyil"

on dpdi `ly xyt` i` `de ,ecia edgwie

.oli`dïàëå ïàë íéçåøôàly oli`a oia Ð

oikixv opi`y itl .dxy` ly oiae ycwd

la` .oivexy mewn lka oigxety ,oli`l

,iciip `lc meyn ,oixeq` o`ke o`k Ð mivia

oigext`e .inc envr oli`ke oli`l oikixve

opi`e ozvep dlcb `l oiicry ,on`l oikixvy

.ixiq`e ,inc miviak Ð gextl oileki

äðùîíéöòä úà åç÷ìù ïéøáæâäon Ð

.zexew jxevl oileg ly xridíéöòá ïéìòåî
.zexewl mie`xd onvr Ðéåôùá àìå.dxewd on yxgd dtyny zxeqpd Ðäééáðå

`le ,oipal jixvd xac `l` eyicwde epw `l mixafbdy itl .odly oilr epiid Ð

.diiape diietyàøîâïéùéã÷î êë øçàå ìåçá ïéðåá ìàåîù øîàodyk ,xnelk Ð

ikxv lk oigwel eid e` ,oileg ly zernn oipad ikxv lk oipew eid ,ziad wcaa oipea

ly zernn oi`ian eidy .ok eze` oiyicwn eid oipad xnbpy xg`le .dpn`a oipad

:xne`e ,oipne`d xkye oipaa oipne`d egiaydy gayde oipad lk inc xeriyk ycwd

,oilegl e`vi zernde ,yecw `vnpe ."dfd oipad lr elld zerna yiy dyecw legz"

xete ,oipaa oipne`d egiaydy gayd elligy dnn oipne`d xky odn oirxeteoir

odl epin`dy oze`l e` oipad ikxev oda epdpy oileg ly zern odn eely oze`l

.oipad ikxvàîòè éàîlega oipea Ð?,ziad wcal zern acpznc o`nc meyn

oileg ly xac oda zepwl leki epi` aey ,edl yicwnc oeike .edl yicwn xzl`l

ediy Ð 'eke "legz" jk xn`iy jixv jkitl .oda lren did xkendy itl ,`icda

.xkend icil e`eaiy mcew oillegn
øúåî
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úøúåî,dlvn `l dteb `id" :xne` ,dze` caery iebd :yexit Ð xn` xnin

.dlhiay recia jklde .dinza !?"dlvn icicl

äøùàáù(efd) eyrpy mipwd exaypy Ð dtebn xaz`c e`l i`n dpwa fizi

dcear `nl` .xzen envr owde ,"dpwa fizi" xn`we ,dxy`d sebn

:ipyne !zxzen Ð dil`n dxazypy dxf

ziyrpy ,xnelk Ð `nlrn iziinwc ,`l

ikd i`" .oli`d sebn `le mixg` mipwn owd

Ð "oilren `le oipdp `l i`n` ycwd ly

ly oli`n owd oi`y oeikc ,jixt "oipdp `l"`

xazi`a ixiin `l` ?oipdp `l i`n` ,ycwd

ilren `l i`n` :`niz ike .dtebn`kd ?o

.mileciba dlirn oi` :xaqwe ,mileciba ixiin

ixiinc :yexit Ð "`xazqn inp ikd"

izii`c jzrc `wlq i`c ,dtebn xazi`a

lwyn dilwyil ?dpwa fizi i`n` ,`nlrn

`l` !lwn `la ecia owd lehi ,xnelk Ð

jkle ,dtebn `xazi`c ixiinc dpin rny

iz` `nlc ,ecia lwn lehil dil ixy `l

`dc .xayp `ly dxiy`d sebn lwyinl

oixaegnd mze`l minec exaypy mipw mze`

,`nlrn izii`a ixiin ded i` la` .dxy`l

xfbinl `kiiy `l ,dxy`d sebl inc `lc

i`ce `l` .dnvr dxiy`n liwy `nlc eh`

i`n` :xn`z m`e .dtebn xazi`c ixiin

xazi`a ixii`c ef dgked xnel jxved

iab xn`wcn xity `gken xak `d ,dtebn

dgkedc :xnel yi !?oipdp `l ycwd ly

ikid ikc `inec ,ici lr `l` epi` dpey`x

,dtebn xazi`y ycwd lya ixiinc

lya ixiin ok enk ,"oipdp `l" xn`wcn

iziin eiykr la` .dtebn xazi`a dxy`

,"dpwa fizi" xn`wcn ,dxy`c dtebn

dil`n dxazypy dxf dcear xn`c opgei iaxl `iywe ,dtebn xazi`a ixiinc

"oigext` fizi" .`nlrn izii`c mlerl :opgei ax xn` ,`a` ax xn` ,ipyne !dxeq`

xn`wc `dc .icin iieyw`l `kil ,`nlrn `zii`ck elit`e ,oizipzn ,xnelk Ð

i`ne .dxiy` iab oia ycwd iab oia d`pda xeq` owd i`cec ,ow` i`w `l Ð "fizi"

,dxy` iab oia ycwd iab oia d`pda mixzen migext`dy ,migext` fizi Ð ?"fizi"

`ki`c Ð cia edpilwyilc iieyw`l `kilc .lkd `gip `zyde .dinwl xn`ck

,envr ow` "fizi" i`wc jzrc `wlqck `de :xn`z m`e .dxy`a dlri `ny yginl

i`cec :xnel yie ?"dlri `ny" xn`w `le ,edl lwy `l i`n` dil `iyw ied

ecia owd lehil oiekiy dlri `ny yginl `kil ,envr owd "fizi" xn`wc `xwirn

yginl `ki` i`cec ,migext`` "fizi" i`wc `zyd la` .dxy` iab lr diilr `la

md ik ,dlri `l m` owd `la migext`d lehil jk lk gep oi` ik ,dlri `ny

`l dpwa fiznc oeikc ,migext`d z` dpwa fizdl jixv jkle ,o`ke o`k mihnyp

cneryk s` dpwa mfizdl lw xacd ik ,dpwa fizdl ick dxy`a zelrl jxhvi

oeik ,envr owd on s` oipdp `l ycwd ly i`n` izk` :xn`z m`e .rwxw iab lr

,oli`a mixaegnd mze` eh` `nlrn izii`ca s` xfbinl jiiyc oeik :xn`z m`e .oli`a mixaegnd mipwa itelgi`l ez` `nlc opixfbc :xnel yi ?`nlrn izii`ca ixiinc

ok m`:`xwirn jixt ded ikde ,ziyixtck xfbinl jiiyc xity rci mlerl :xnel yi ?ziyixtck ,xfbnl xity jiiy `de ,"oipdp `l ycwd ly i`n`" jixt ded i`n `xwirn

i`n` jixt ded jkle ,icin eda opixfb `le d`pda xzenc owc ,mipw` i`w "dpwa fizi"c jzrc `wlq `xwirn `dc .opixfb `le ,dxiy` iab enk oipdp `l i`n` ycwd ly

mixzen migext`d la` ,jenqa yxtnck miviad s`e .o`ke o`k xeq` envr owdc ,od miey ycwd ly oli`e dxy`c `zyd la` .dxy` lyn xzei ycwd iab opiyiig

iz` `nlc opixfb `kde `kdc ,md miey dxy`e ycwdc ,icin jxtinl `kil jkld .jenqa yxt`y enk ,ycwd lya oicd `ede ,dxy`c migext`a "fizi" opzc ,o`ke o`k

.dteq cre dy`xn ef `ibeq yxtl digiy uxt iax axd epiax ixenl d`xp jk .ziyixtck ,oli`l mixaegnd mipwa itelg`lïéçåøôàoia :yexit Ð oixzen o`ke o`k

"oipdp `l la`" ycwd iab oicd `ede .migext`` i`w Ð "dpwa fizi" xn`wc `de .jenqa yxtnck ,on`l oikixv oi`e miig gex oda zi`c oeik ,ycwd lya oia dxy`a

irac meyn ,ycwd iab "oipdp `l" `pz ikdlc :xnel yi ?ycwd iab `xeqi`l ipzwe dxy` iab `xizdl opz i`n`e :xn`z m`e .dxy` iab oicd `ede ,miviae ow` i`w Ð

.wgvi epiax ixenl d`xp jk .d`pda migext` ixy ikd elit` ,dxf dcear ly `edy c`n qe`n xac iedc ab lr s`c ,dxy` iab ipzw "dpwa fizn"e ."oilren oi`" ipzinl

ïéðåáÐ ?mrh i`n .oipad lk dyrpy cr ,oipa zeyrl eacpzpy ycwd ly zern mda oipzep eid `le .dtwda oipea eid ,oipea eidyk :yexit Ð oiyicwn jk xg`e lega

yicwn ded i`e ,xnelk Ð "mxkya oipne`l edl aidie oipa` zernd zyecw legiz xn`e edl yicwn zern acpznc o`n" .mipa`d oipa inwn yicwn did `l dnl ,xnelk

lr zernd zyecw llgn ,lega dpeay dzr la` .dk`lnd lr llgzn ycwd oi`y ,ycwd ly zernn oipne`d xky rextl leki did `l ok m` ,oipa inwn mipa`l edl

`xza wxt opixn` `d :xn`z m`e .mze` epwy dnk mipa` xkny inl zern rxete .oilegl e`vie ellgzpy zernd oze`n mipne`d xky jk xg` mirxete ,oipad lk

zia ale ,xeav zacpa d`ay dkyld znexz ip`yc :xnel yi ?`kdc oipne`d xkyn `py i`ne ,dkyld znexzn oxky oilhep milyexiay mixtq idibn :(`,ew) zeaezkc

.xeavl mxqenl myicwd elit` ,cigi zacp ycwda dpzn oic zia al xnel jiiy `l la` .mdilr dpzn oic
xzen
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קצח
oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

úøè÷ä øúåîoiyer eid dn ,dpn ynge miyy ze`n yly lr x`yp didy dn Ð

da?dnexzn axw `ade ,ycg opirac ,dxhwdl diie`x oi` ,oqip qpkpy xg`lc

.dycgäðîî ïéùéøôî:jzrc `wlq `wc .oipne`d xky cbpk zxhwd xzenn Ð

mivrd lr dipw zrya ycwd zern oillgn eid cin ,oipad ikxv epwyk xzl`lc

,epwy oipad ikxv lk lre mipa`d lre

.oipaa oipeay oipne`d xky `l la` ,oirxete

eidy gayd on ueg ,ycw did lkdy

mei lkae .mei lka oipaa oigiayn mipne`d

xeriyk ycwd zern `ian xafbd did

,mei eze`a oipaa oipne`d egiaydy gayd

oipne`d egiaydy gayd lr oze` llgne

lka ok oiyerc `nrh epiide .mei eze`a oipaa

acpznc o`nc :lirl oxn`c meyn Ð mei

.ycw oipade ,oileg zernd eide .'eke zern

zernd odl ozep xafbd did `l la`

`l` znlzyn dpi` zexikyc ,xzl`l

lk oiyer eid oke .oipad xnbiyk ,seqal

lr zxhwd xzen my did `l oiicre ,gayd

xzen my yiy ,oqip ribnyk la` .zernd

Ð dycg dnexzn egwell oikixvc ,zxhwd

zern oze` lr zxhwd xzen eze` oillgn

gayd lr lligy ,xafbd cia yiy oileg

zerne ,leg zxhwd iede .oipne`d egiaydy

oigwele oixfege ,dlgzak ozyecwl exfg

i`e .dycg dnexzn oipne`d on zxhwd

zern lr dllgl jxev dn :jl `iyw

!xzl`l oipne`l zxhwl dazil ,mipne`d

lk xeriyk xzen i`da `kilc ,`iyw `l `d

.ikd icar ikdl .oipne`d xkyêúòã à÷ìñ éàålega oipeac ,l`eny xn`ck Ð

:ipyne .'eke miyixtn i`n`e ,envr oipa` zxhwl dlgil ,miyicwn jk xg`eàìã
ïéðá àëéà.melk dze` epa `ly Ðéðú÷ ïéðîåàä úåòî ìò àäåepac `nl` Ð

oipa `kilc `l` ,oipa epa i`ce Ð oi` .oipa.zern xeriyéúëàå`zi` m` Ð

oipaa oipne`d egiaydy herin eze` lr ,oipa `zxet `edd` dlgil ,l`enycl

xn`c zxhwd inc xeriyk ied `lc ab lr s` ,egiaydy dn lr ellgiy xg`l

.'eke ycwd l`enyàì äìçúëì ìáàoipne`d zern lr dze` oillgn jkld Ð

.calaúøùä éëàìîì äøåú äðúð àìã ìåçá ïéðåáã àîòè åðééä øîà àôô áø
ira `nlcc" .lren `vnpe ,dngd iptn oipac `leha oipnf iazi `lc xyt` i`c Ð

.odn dpdp `vnp ,odilr ayie jxved m`y ,xnelk Ð "oedilr `bfinlíéöòá éà
éîð éëä êìéàå ïàëîã,daexn onf cr oipaa ozepal ezrc oi`c mivra i` ,xnelk Ð

`we oedilr aizi `nlc yginl `ki`c ,oipaa epaiy cr edl opiycwn `lc inp ikd

.lirnäéîåéã íéöòá ïéìòåîã ïéúéðúîá ïðú éë àìàmeia ea ozepal ezrcy Ð

xzl`l edl epae li`ed ,oedilr `bfnl iz` `nlc yginl `kil `zydc ,megwly

.oipaa meia ea

úàèç ãìå êìò ïøãä
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øúåîzeni oipnk oipn dynge miyye ze`n yly zg`k oinhtn eid Ð zxhwd

oipn dyly cere .axra eivge xwaa eivg ,mei lka zxhw xihwdl dngd

miyyl mrt :(a,e zezixk) mzd xn`ck ,zxhwd on xzep dide ,mixetkd mei jxevl

ivgl mixiyd oiler eid ,xnelk ,mi`vg [oinhtn] (`a) eid dpy mirayl e` dpy

eid dn :oizrnyc jd i`w dlre .zxhwd

oipne`d xky oiyixtn ?xzen eze`n oiyer

mixg` ici lr oze` dkfne ,dkyld zernn

mze` lr zxhwd millgne ,oipne`d liaya

oiqpkpe .oipne`d liaya mda dkfy zernd

dnexz zyecwa zxhwd zyecwa zernd

eze` oipzepe ,oilegl `vei zxhwde ,dpyi

oigwele mixfege ,mxkya oipne`l zxhwd

jkle .dkyld znexzn oipne`d cin oze`

xyt` i`y itl ,ok zeyrl jixv did

.d`ad dpyl dpyi dnexzn zxehw xihwdl

elligy ok zeyrl ewwfed dnle :xn`z m`e

llgl mdl did ,oipne`d zern lr zxhwd

`viy zxhwd lr dycg dnexz ly zern

itl ,ith sicr ikdac :xnel yi !oilegl xak

.ith ripv iede ,ynn xknne gwn jxc `edy

iz` Ð ok oiyer eid `l m` :inp i`

zyecw llgl xefgl o`k yiy ,ileyxzi`l

la` .zxhwd lr dycg dnexz ly zern

iz` `l Ð cil cil yixtn `edy dzr

,xnelk !"oipa` dilgil ?i`n`e" .ileyxzi`l

,lega oipea xn`c l`enycl dil zi` i`

mze` ellgi ,dl` lk zeyrl odl dnl

ellgie exfgie oilegl `vie oipad lr zxhwd

llgle mxky yixtdl oikixv eid dnle !zxhw dze` lr dycg dnexz ly zern

!oipaa miweqry :rnyn ,ipzw "oipne`d zern" `de :jixte .oipa `kilc :ipyne .'ek

oipa yi i`cec inp ikd oi` :yexit Ð zxhw ly zern xeriyk oipa `kilc :ipyne

jixv jkle ,zxhw ly (ony) zern xeriyk oipa oi` j` ,"mipne`d" ipzwcn ,leg

ike :xn`z m`e .mipne`d xkyl zxhwd xeriyk dkyld znexzn zern yixtdl

yiy ,xeiv zepne`a :xnel yi ?oipad lr daexn `ed oipad xkyy jk zeidl xyt`

oipad zern xeriyk oipa `kilc ,eyexit ikd :inp i` .oipa zernn xzei oipne`l xky

miaiigy xkya ixiinc :miyxtn yie .oeir jixve ,oipad mry oipne`d xky ilel

oipa `kilc oeik jkld .oipa yi zvw j` ,ziyrp `l oiicry dk`ln liaya oipne`l

llgl xyt` i` ,zxhwd ycwl mivexy dpyd seqa zxhwd xeriyk iepa oiicr

xy` dk`lnd zeyrl mdl ozil cizry oipne`d xky lk miyixtn la` .eilr

wp ikdle .xak eligzdi`pb did Ð llk oipa `kil i`c ,zvw oipa `ki`c `zlin h

ekxvedy jezn `l` .cizrd oipne`d xky lr dkyld znexzn zern yixtdl

.cizrd lr daxd yixtdl i`pb epi` ,hrend oxky liaya oipne`d jxevl yixtdl

oileki oi` ixdy ,inc exnby ink Ð dk`lna eligzd o`kny itl :i"yx xn` cere

.mda xefgl

øîàäådne ,xnelk Ð llegn dhext dey lr elligy dpn dey ycwd l`eny

la` ,caric Ð ilin ipd :ipyne ?zern xeriyk oipa `kil i` jka

xyt`e ,`l Ð ycwdl `ciqt `kilc ,miiw ycwnd zia oi`y onfa la` ,ycwdl `ciqt `ki`c ,miiw ycwnd ziay onfa `wece .ycwdc `ciqt meyn ,`l Ð dlgzkl

,miiw ycwnd ziac oeik mewn lknc :xnel yie ?ycwdl mixfeg elld zxhwd ixiy ixdy ,ycwdl `ciqt mey `kil inp `kd :xn`z m`e .dhext dey lr dlgzkl llgl

`ciqt `ki`c zenewn aex eh` (`nlc) opixfbc ,llegn epi` mewn lkn Ð `ciqt `kil `kdc ab lr s` ,ycwdl `ciqt `ki`c `nlra dhext dey lr millgn eid m`e

.ycwdl `ciqt oipr meya jiiy `l mzdc ,llgl xyt` miiw ycwnd zia oi`y onfa xn`wc mzdc `iddl inc `le .`peeb i`dka ycwdlàìzxyd ik`lnl dxez dpzip

.oilreny `vnpe ,mipa`d lr jenql milretd mikixvy minrty .ediilr `bfinl iz` `nlc ,lega car ik dnegd on epdi `ly xdfil xyt` i`e Ð

éà.mdilr jenqln xdfil mileki hren onfae ,dgiwld meia mzepal egwly mivr ,xnelk Ð dineic mivra opiwqr i`na `kd inp ikd jli`e o`knc mivra
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,ïéðneàä øëN äpnîïéìlçîe,ïéðneàä úBòî ìò dúBà ¦¤¨§©¨¨¦§©§¦¨©§¨¨¦

äîeøzî dúBà ïéìèBðå ïéøæBçå ,ïéðneàì dúBà ïéðúBðå§§¦¨¨¨¦§§¦§§¦¨¦§¨
?éànàå .äLãçdéìçéì!ïéðaà¯.ïéða àkéà àìc¯àäå £¨¨§©©¦§¥©¦§¨§¨¦¨¦§¨§¨

!éðú÷ "ïéðneàä úBòî"¯.úBòî øeòéLk ïéða àkéìc §¨¨¦¨¨¥§¥¨¦§¨§¦¨
äåL ìò BìléçL äðî äåL Lc÷ä :ìàeîL øîàäå§¨¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤

äèeøt¯!ìleçî¯éléî éðä¯älçzëì ,ãáò éàc¯.àì §¨§¨¨¥¦¥§¦£©§©§¦¨¨
àîòè eðééä :øîà àtt áøïéðBácìBça¯äðzð àì ©©¨£©©§©§¨§¦©Ÿ¦§¨

àâæe ,àâæéîì éòa àîìc ,éøîà .úøMä éëàìîì äøBz¨§©§£¥©¨¥¨§¦¦§¨¨¥§¦§¨§¨
éà ,eäééìòàðaàLãe÷a¯.àLãe÷a ìéòî÷c çkzLéà £©§¦§¨§§¨¦§©©§¨¨¥§§¨

íéöòä úà eç÷lL ïéøaæbä :ïðz¯ïéàå ,ïäa ïéìòBî §©©¦§¨¦¤¨§¤¨¥¦£¦¨¤§¥
?ïäa ïéìòBî éànàå .déiáða àìå ééetéLa àì ïéìòBî£¦Ÿ§¦¥§Ÿ¦§¦¨§©©£¦¨¤
àâæe ,àâæéîì éòa àîìãc éøîà ,ìBça ãáòéì éîð àëä̈¨©¦¦£©©¨§¦§¦§¨¨¥§¦§¨§¨

,ïäéìòçkzLéàåéà :àtt áø øîà !íéLãwa ìòBî à÷c £¥¤§¦§©©§¨¥©¨¨¦£©©©¨¦
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כל בעל שכל הישר, המודה על האמת, מוכרח להגיע לידי מסקנה, שקיומו ועצם מהותו של עמנו קשורים בחיי תורה ומצוות, כי הם 
חיינו ואורך ימינו.

ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc - dlirn(iyily meil)

:dpynn l`eny lr dywn `xnbdéáéúéîdaiyid ipa eywd - ¥¦¥
dpyna epipy ,l`eny lr(d"n c"t milwy),úøèwä øúBîzxhw - ©©§Ÿ¤

,zncewd dpya dkyld z` enxzy zernn dipnnq z` epwy
dxhwdl ie`x dxzen oi`e ,dzvwn xzepe oqip yceg y`x ribde

,zncewd dpyd ilwyn `ay oeikBa ïéNBò eéä äîelkeiy ick ¤¨¦
,exihwdläpnî ïéLéøôî eéäz` ,[zxehwd xzenn-]ïéðneàä øëN ¨©§¦¦¦¤¨§©¨¨¦

,ziad wcal oipeadåeiddúBà ïéìlçîzxehwd xzen z`-] §§©§¦¨
,[mipne`d xkyl eyixtdyúBòî ìòxkyl ecrEiy oileg ©¨

,ïéðneàälr mzyecw z` elligy ici lr xak ellgzp el` zerne ¨¨¦
,oipaa mipne`d egiaydy dnlr zxehwd xzen lelig ici lre

eycwzpe exfg zernde ,oilegl zxehwd xzen d`vi ,el` zern
,zxehwd mewnadúBà ïéðúBðå[zllegnd zxehwd xzen z`-] §§¦¨

ïéðneàìzxehwd xzen z` mxky zerna ecty ziad wca ly, ¨¨¦
ïéìèBðå ïéøæBçådpewe xfeg xafbd -dúBà[zxehwd xzen z`-] §§¦§§¦¨

mdnäLãç äîeøzîdpyd ly dkyld znexz ilwyn - ¦§¨£¨¨
dnexz zernn d`a zxehwd xzeny `vnp df ici lre ,dycgd

.dycgd dpya dxihwdl milekie ,dycg
:dziiyew zniiqn `xnbdå,xn`y l`eny ixack xeaqp m` §

xg`l wxe ,leg oiicr `edyk eze` mipea ,ycwdl oipa mipeayky
,oipad z` miyicwn iepa `edyéànàxzen z` llgl mikixv eid ©©

,mipne`d egiaydy gayd lr ellgzpy zernd lr zxehwd
délçéìzxehwd xzen z` llgp -ïéðaà`edy envr oipad lr - ¦©¥©¦§¨

oipea'y gken `l` .edeyicwde eziipa z` exnby mcew leg oiicr
eid oipad liaya mivrde mipa`d z` epwy cin okle ,'ycewa
zxehwd xzen zyecw z` llgl mcia did `le ,mze` miyicwn
lega mipea' xn`y l`eny ixack `le ,mipne`d xky lr `l`

.'miyicwn jk xg`e
:`xnbd zvxznïéða àkéà àìc,oipa ef dpya ycwd epa `ly - §Ÿ¦¨¦§¨

.oipad lr zxehwd xzen z` zectl zexyt` oi` jkle
:`xnbd dywnúBòî àäål ycwd mlyny,éðz÷ ïéðneàägkene §¨¨¨¨¦¨¨¥

mikixv eid `l ,ok `l m`y ,ycwdl oipa dpy dze`a epay
mipne`l xky mlyl.

lega eze` mipea eid s`e ycwdl oipa epa ok`y :`xnbd zvxzn
`l` ,l`eny ixackúBòî øeòéLk ïéða àkéìcepay oipady - §¥¨¦§¨§¦¨

mileki `l jkle ,zxehwd xzen ly ieeyd z` ea oi` ycwd
xkya la` ,dpy dze`a epay oipad lr zxehwd xzen z` zectl

.zxehwd xzen ly mincd xeriyk did mipne`d

:`xnbd dywnLc÷ä ìàeîL øîàäåyäåL ìò BìléçL äðî äåL §¨¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤
,ìleçî äèeøt,zxehwd ly ieeya dey `l oipady s` ok m`e §¨§¨

:`xnbd zvxzn .eilr ellgl xyt`ãáò éàc éléî éðäl`eny - ¨¥¦¥§¦£©
dpn dey llig xak m`y ,xnelk ,carica wx el` mixac xn`

la` ,llegn `ed ixd dhext dey lràì älçzëìdey millgn §©§¦¨Ÿ
z` millgn eid jkle ,ciqti `l ycwdy ick dhext dey lr dpn
lr `le mdly ieeyd lka mipne`d zern lr zxehwd xzen

.envr oipad
:lega ycwdl mipea recn sqep mrh d`ian `xnbdàtt áø©¨¨

àîòè eðééä ,øîàmrhd edf -ìBça ïéðBácoeik ,ycwdl mipeayk ¨©©§©£¨§¦©
yéøîà ,úøMä éëàìîì äøBz äðzð àì,minkg exn`e -éòa àîìc Ÿ¦§¨¨§©§£¥©¨¥¨§¦¦§¨¨¥

eäééìò àâæe àbæéîì,zayl evxi dipad zrya milretd `ny - §¦§¨§¨£©§
e ,mze` mipeay mipa`d iab lr eayieàLãe÷a àða éàm`e - ¦§¨§§¨

,miyecw mipa`de mivrd eidi dipad zryaìéòî÷c çëzLéà¦§§©§¨¨¦
àLãe÷amze` eyicwiy epwiz jkl ,ycewa elrny `vnp -wx §§¨

.mzepal exnbiy xg`l
:epzpynn `tt ax lr dywn `xnbdïðz,epzpyna epipy - §©

íéöòä úà eç÷lL ïéøaæbä,ycwd jxevl oileg ly xrinïéìòBî ©¦§¨¦¤¨§¤¨¥¦£¦
ééetéMa àì ïéìòBî ïéàå ,ïäa,zxeqpa -äéiápa àìå.milra - ¨¤§¥£¦Ÿ©¦§Ÿ©§¦¨

:`xnbd dywnéànàåe miyecw mivrd recn -àëä ,ïäa ïéìòBî §©©£¦¨¤¨¨
ãáòéì énðmze` epwiy xg`l s`y minkg epwzie eyriy - ©¦¤¡©

mda ecarie ,eycwzi `l mixafbd,ìBçaoeik ,eycwei jk xg`e ©
céøîàeyygie exn`iy -ïBäéìò àâæe àbæéîì éòa àîìãc`ny - ¨§¦§¦§¨¨¥§¦§¨§¨£¥

mipeay mivrd iab lr eayie ,zayl evxi dipad zrya milretd
,mze`ìòBî à÷c çëzLéàåmilretd miíéLãwa. §¦§§©§¨£¦©¨¨¦

:`xnbd zvxznéà ,àtt áø øîàxaecn did m` -ïàkîc íéöòa ¨©©¨¨¦§¥¦§¦¨
Cìéàå,onf xg`l mda ynzydl ezrcy -énð éëäyeygl yiy §¥©¨¦©¦

,seqal wx eyicwi `l mze`e ,mda elrni `nyïðz ék àlà¤¨¦§©
ïéúéðúîamilreny,íéöòal ezpeekykdéîBéceze`a mzepal - §©§¦¦§¥¦§¥

dpeay oeik mab lr ayi `ny yeygl oi`y ,mze` dpwy mei
.cin mze`
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oifge` mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

úøè÷ä øúåîoiyer eid dn ,dpn ynge miyy ze`n yly lr x`yp didy dn Ð

da?dnexzn axw `ade ,ycg opirac ,dxhwdl diie`x oi` ,oqip qpkpy xg`lc

.dycgäðîî ïéùéøôî:jzrc `wlq `wc .oipne`d xky cbpk zxhwd xzenn Ð

mivrd lr dipw zrya ycwd zern oillgn eid cin ,oipad ikxv epwyk xzl`lc

,epwy oipad ikxv lk lre mipa`d lre

.oipaa oipeay oipne`d xky `l la` ,oirxete

eidy gayd on ueg ,ycw did lkdy

mei lkae .mei lka oipaa oigiayn mipne`d

xeriyk ycwd zern `ian xafbd did

,mei eze`a oipaa oipne`d egiaydy gayd

oipne`d egiaydy gayd lr oze` llgne

lka ok oiyerc `nrh epiide .mei eze`a oipaa

acpznc o`nc :lirl oxn`c meyn Ð mei

.ycw oipade ,oileg zernd eide .'eke zern

zernd odl ozep xafbd did `l la`

`l` znlzyn dpi` zexikyc ,xzl`l

lk oiyer eid oke .oipad xnbiyk ,seqal

lr zxhwd xzen my did `l oiicre ,gayd

xzen my yiy ,oqip ribnyk la` .zernd

Ð dycg dnexzn egwell oikixvc ,zxhwd

zern oze` lr zxhwd xzen eze` oillgn

gayd lr lligy ,xafbd cia yiy oileg

zerne ,leg zxhwd iede .oipne`d egiaydy

oigwele oixfege ,dlgzak ozyecwl exfg

i`e .dycg dnexzn oipne`d on zxhwd

zern lr dllgl jxev dn :jl `iyw

!xzl`l oipne`l zxhwl dazil ,mipne`d

lk xeriyk xzen i`da `kilc ,`iyw `l `d

.ikd icar ikdl .oipne`d xkyêúòã à÷ìñ éàålega oipeac ,l`eny xn`ck Ð

:ipyne .'eke miyixtn i`n`e ,envr oipa` zxhwl dlgil ,miyicwn jk xg`eàìã
ïéðá àëéà.melk dze` epa `ly Ðéðú÷ ïéðîåàä úåòî ìò àäåepac `nl` Ð

oipa `kilc `l` ,oipa epa i`ce Ð oi` .oipa.zern xeriyéúëàå`zi` m` Ð

oipaa oipne`d egiaydy herin eze` lr ,oipa `zxet `edd` dlgil ,l`enycl

xn`c zxhwd inc xeriyk ied `lc ab lr s` ,egiaydy dn lr ellgiy xg`l

.'eke ycwd l`enyàì äìçúëì ìáàoipne`d zern lr dze` oillgn jkld Ð

.calaúøùä éëàìîì äøåú äðúð àìã ìåçá ïéðåáã àîòè åðééä øîà àôô áø
ira `nlcc" .lren `vnpe ,dngd iptn oipac `leha oipnf iazi `lc xyt` i`c Ð

.odn dpdp `vnp ,odilr ayie jxved m`y ,xnelk Ð "oedilr `bfinlíéöòá éà
éîð éëä êìéàå ïàëîã,daexn onf cr oipaa ozepal ezrc oi`c mivra i` ,xnelk Ð

`we oedilr aizi `nlc yginl `ki`c ,oipaa epaiy cr edl opiycwn `lc inp ikd

.lirnäéîåéã íéöòá ïéìòåîã ïéúéðúîá ïðú éë àìàmeia ea ozepal ezrcy Ð

xzl`l edl epae li`ed ,oedilr `bfnl iz` `nlc yginl `kil `zydc ,megwly

.oipaa meia ea
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øúåîzeni oipnk oipn dynge miyye ze`n yly zg`k oinhtn eid Ð zxhwd

oipn dyly cere .axra eivge xwaa eivg ,mei lka zxhw xihwdl dngd

miyyl mrt :(a,e zezixk) mzd xn`ck ,zxhwd on xzep dide ,mixetkd mei jxevl

ivgl mixiyd oiler eid ,xnelk ,mi`vg [oinhtn] (`a) eid dpy mirayl e` dpy

eid dn :oizrnyc jd i`w dlre .zxhwd

oipne`d xky oiyixtn ?xzen eze`n oiyer

mixg` ici lr oze` dkfne ,dkyld zernn

mze` lr zxhwd millgne ,oipne`d liaya

oiqpkpe .oipne`d liaya mda dkfy zernd

dnexz zyecwa zxhwd zyecwa zernd

eze` oipzepe ,oilegl `vei zxhwde ,dpyi

oigwele mixfege ,mxkya oipne`l zxhwd

jkle .dkyld znexzn oipne`d cin oze`

xyt` i`y itl ,ok zeyrl jixv did

.d`ad dpyl dpyi dnexzn zxehw xihwdl

elligy ok zeyrl ewwfed dnle :xn`z m`e

llgl mdl did ,oipne`d zern lr zxhwd

`viy zxhwd lr dycg dnexz ly zern

itl ,ith sicr ikdac :xnel yi !oilegl xak

.ith ripv iede ,ynn xknne gwn jxc `edy

iz` Ð ok oiyer eid `l m` :inp i`

zyecw llgl xefgl o`k yiy ,ileyxzi`l

la` .zxhwd lr dycg dnexz ly zern

iz` `l Ð cil cil yixtn `edy dzr

,xnelk !"oipa` dilgil ?i`n`e" .ileyxzi`l

,lega oipea xn`c l`enycl dil zi` i`

mze` ellgi ,dl` lk zeyrl odl dnl

ellgie exfgie oilegl `vie oipad lr zxhwd

llgle mxky yixtdl oikixv eid dnle !zxhw dze` lr dycg dnexz ly zern

!oipaa miweqry :rnyn ,ipzw "oipne`d zern" `de :jixte .oipa `kilc :ipyne .'ek

oipa yi i`cec inp ikd oi` :yexit Ð zxhw ly zern xeriyk oipa `kilc :ipyne

jixv jkle ,zxhw ly (ony) zern xeriyk oipa oi` j` ,"mipne`d" ipzwcn ,leg

ike :xn`z m`e .mipne`d xkyl zxhwd xeriyk dkyld znexzn zern yixtdl

yiy ,xeiv zepne`a :xnel yi ?oipad lr daexn `ed oipad xkyy jk zeidl xyt`

oipad zern xeriyk oipa `kilc ,eyexit ikd :inp i` .oipa zernn xzei oipne`l xky

miaiigy xkya ixiinc :miyxtn yie .oeir jixve ,oipad mry oipne`d xky ilel

oipa `kilc oeik jkld .oipa yi zvw j` ,ziyrp `l oiicry dk`ln liaya oipne`l

llgl xyt` i` ,zxhwd ycwl mivexy dpyd seqa zxhwd xeriyk iepa oiicr

xy` dk`lnd zeyrl mdl ozil cizry oipne`d xky lk miyixtn la` .eilr

wp ikdle .xak eligzdi`pb did Ð llk oipa `kil i`c ,zvw oipa `ki`c `zlin h

ekxvedy jezn `l` .cizrd oipne`d xky lr dkyld znexzn zern yixtdl

.cizrd lr daxd yixtdl i`pb epi` ,hrend oxky liaya oipne`d jxevl yixtdl

oileki oi` ixdy ,inc exnby ink Ð dk`lna eligzd o`kny itl :i"yx xn` cere

.mda xefgl

øîàäådne ,xnelk Ð llegn dhext dey lr elligy dpn dey ycwd l`eny

la` ,caric Ð ilin ipd :ipyne ?zern xeriyk oipa `kil i` jka

xyt`e ,`l Ð ycwdl `ciqt `kilc ,miiw ycwnd zia oi`y onfa la` ,ycwdl `ciqt `ki`c ,miiw ycwnd ziay onfa `wece .ycwdc `ciqt meyn ,`l Ð dlgzkl

,miiw ycwnd ziac oeik mewn lknc :xnel yie ?ycwdl mixfeg elld zxhwd ixiy ixdy ,ycwdl `ciqt mey `kil inp `kd :xn`z m`e .dhext dey lr dlgzkl llgl

`ciqt `ki`c zenewn aex eh` (`nlc) opixfbc ,llegn epi` mewn lkn Ð `ciqt `kil `kdc ab lr s` ,ycwdl `ciqt `ki`c `nlra dhext dey lr millgn eid m`e

.ycwdl `ciqt oipr meya jiiy `l mzdc ,llgl xyt` miiw ycwnd zia oi`y onfa xn`wc mzdc `iddl inc `le .`peeb i`dka ycwdlàìzxyd ik`lnl dxez dpzip

.oilreny `vnpe ,mipa`d lr jenql milretd mikixvy minrty .ediilr `bfinl iz` `nlc ,lega car ik dnegd on epdi `ly xdfil xyt` i`e Ð

éà.mdilr jenqln xdfil mileki hren onfae ,dgiwld meia mzepal egwly mivr ,xnelk Ð dineic mivra opiwqr i`na `kd inp ikd jli`e o`knc mivra

úàèç ãìå êìò ïøãä

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

?Ba ïéNBò eéä äî úøèwä øúBî :éáéúéî¯ïéLéøôî eéä ¥¦¦©©§Ÿ¤¤¨¦¨©§¦¦
,ïéðneàä øëN äpnîïéìlçîe,ïéðneàä úBòî ìò dúBà ¦¤¨§©¨¨¦§©§¦¨©§¨¨¦

äîeøzî dúBà ïéìèBðå ïéøæBçå ,ïéðneàì dúBà ïéðúBðå§§¦¨¨¨¦§§¦§§¦¨¦§¨
?éànàå .äLãçdéìçéì!ïéðaà¯.ïéða àkéà àìc¯àäå £¨¨§©©¦§¥©¦§¨§¨¦¨¦§¨§¨

!éðú÷ "ïéðneàä úBòî"¯.úBòî øeòéLk ïéða àkéìc §¨¨¦¨¨¥§¥¨¦§¨§¦¨
äåL ìò BìléçL äðî äåL Lc÷ä :ìàeîL øîàäå§¨¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤

äèeøt¯!ìleçî¯éléî éðä¯älçzëì ,ãáò éàc¯.àì §¨§¨¨¥¦¥§¦£©§©§¦¨¨
àîòè eðééä :øîà àtt áøïéðBácìBça¯äðzð àì ©©¨£©©§©§¨§¦©Ÿ¦§¨

àâæe ,àâæéîì éòa àîìc ,éøîà .úøMä éëàìîì äøBz¨§©§£¥©¨¥¨§¦¦§¨¨¥§¦§¨§¨
éà ,eäééìòàðaàLãe÷a¯.àLãe÷a ìéòî÷c çkzLéà £©§¦§¨§§¨¦§©©§¨¨¥§§¨

íéöòä úà eç÷lL ïéøaæbä :ïðz¯ïéàå ,ïäa ïéìòBî §©©¦§¨¦¤¨§¤¨¥¦£¦¨¤§¥
?ïäa ïéìòBî éànàå .déiáða àìå ééetéLa àì ïéìòBî£¦Ÿ§¦¥§Ÿ¦§¦¨§©©£¦¨¤
àâæe ,àâæéîì éòa àîìãc éøîà ,ìBça ãáòéì éîð àëä̈¨©¦¦£©©¨§¦§¦§¨¨¥§¦§¨§¨

,ïäéìòçkzLéàåéà :àtt áø øîà !íéLãwa ìòBî à÷c £¥¤§¦§©©§¨¥©¨¨¦£©©©¨¦
Cìéàå ïàkîc íéöòa¯ïéúéðúîa ïðz ék àlà ,éîð éëä §¥¦§¦¨§¥¨¨¦©¦¤¨¦§©§©§¦¦
¯.déîBéc íéöòa§¥¦§¥

êìò ïøãäãìåúàèç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

אגרות קודש

ב"ה ז' תשרי, ה'תשי"א

 מחו' הרה"ג והרה"ח הוו"ח 

אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר גרשון שי'

שלום וברכה!

...ת"ח על השורות האחדות שכותב לי בדבר הכינוס שהי' בח"י אלול, ובטח, כפי המנהג, עשו 

פרטי-כל מהשקו"ט והמו"מ שהי' שם.

הנני מסגיר פה קונטרס לשבת תשובה ויוהכ"פ שזה עתה הו"ל ובטח יזכה בו את הרבים באופן 

המתאים.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה והצלחה בעבודתו בקדש, המחכה לבשורות טובות.

מנחם שניאורסאהן
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oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäìéòîì,lrn Ð dhext deya gafn iycw ipin ipyn dpdp m`y Ð

e` ,`nh e` lebit e` xzep meyn odilr aiigl Ð zifkl inp oitxhvne

.uega dlrn meyn aiigl Ð (zifkl)äæ íò äæ ïéôøèöî úéáä ÷ãá éùã÷Ð

,ziad wca iycwa ibdp `l ipdc meyn ,oda oi` Ð `nhe xzepe lebt la` ,dlirnl

.edpip minc zyecwe÷ãá éùã÷å çáæî éùã÷
äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî úéáäla` Ð

dl bilt `w ikd meyne .xg` xacl `l

iycwe onvr ipta gafn iycw ipzc ,oizipzn

.onvr ipta ziad wcaàøîâéàðé áø øîà
àúøååçîzxeegna" enk ,`ed xexa xac Ð

.(`,bq) xifp ,"eilrïéàùoaxw oiaiig Ð

.'eke opz 'eke dlirn:uxzneïðáøãî`ed

`l la` ,gafn iycwa dlirn eda zi`c

.`ziixe`cnäéç àéäùë úàèçä ïî äðäðä
íåâôéù ãò ìòî àìdilr akxy oebk Ð

dlirn onwlc oiwxita yxtnck ,dyigkde

`niiwc ,ixiin men zlra z`hgac (`,hi)

,ycwdl ciqtdy Ð lrn jkitl ,incl

dpdpy oeik ,dzn `idyke .dincn zgty

e`lc ,lrn Ð mbt `ly it lr s` ,dpnn

miycwd z` oicet oi`y ,`niiw incl

"lrn" i`d .(`,hk migqt) mialkl olik`dl

.opaxcn Ð inpáéñð à÷ àø÷ àäåÐ

.[lrn `ziixe`cnc] opireny`léãéî åàöé
äøåú øáã äìéòîiycw" aizkc meyn Ð

'd`l Ð eznc oeike ,".'d iycwl efgéàîáå
ziad wca iycwa `nil` ,`ler ixiinw Ð

`l .dlirn icin e`vi `l inp ezn elit` Ð

dycw `l in ,dty` yicw`c `l` `di

dlirn da zi`c ,dincl?i`c inp ikd !

dznc ab lr s` ,ziad wcal dnda yicw`

.dlirn da zi`e ,mincl inp dycw Ðàìà
éøééî çáæî éùã÷áã àèéùôxg`le Ð

llkn ,dxez xac dlirn icin e`vi dzin

,`ziixe`cn dlirn oda yi Ð odiigac

.i`pi iaxl `iyweéàðé éáø êì øîà,oi` Ð

dlirn eda zi` inp gafn iycwa i`ce

'd iycw" i`dn la` ,`ziixe`cn`xwac "

dipin opirny `l "lrn lernz ik ytp"c

`l` .'dl oixeegnc ,ziad wca iycw `l`

zi` gafn iycwc ol `wtp `pixg` `xwn

ycw lk`i ik yi`e" :aizkc ,dlirn eda

.ixiin ycw lkac Ð (ak `xwie) 'ebe "dbbya
äðùî
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éùã÷xyane zif ivg ef dler xya lk` m` Ð dlirnl df mr df oitxhvn gafn

(a,gi) onwl xn`c o`nl oke .dlirn oaxw aiig Ð zif ivg zxg` dler

.aiig Ð efn dhext dey ivge efn dhext dey ivg lk` m` ,dhext deya dlirnc

áééçìåaiig Ð dfn zif ivge dfn zif ivg lk` m`y Ð `nhe xzepe lebit meyn

df mr df oitxhvn ziad wca iycw .zxk

dlirnlivge dfn xeriy ivg dpdp m`e ,

.lrn Ð dfn xeriyãçàcg`e gafn iycw

zif ivgk dpdp m`y Ð 'ek ziad wca iycw

xyan zif ivgke gafn iycw xya

.oitxhvn Ð ziad wcal dycwedy

àúùägafn iycw cg`" ipzw Ð xnel yi

"oitxhvn ziad wca iycw cg`e

mr gafn iycw" ,oizipznc `tiqa ipzwck

`yix ipzw i`n`e !?`irain "gafn iycw

ike ,dnzn `w i`ne :xn`z m`e ?oizipznc

oda dpeyy zenewn daxda zeipyn jxc oi`

jixtc :xnel yi ?"ef s`e ef"a oiprd dfa

iycw cg`"c ,`id `tiq llkn `yixc meyn

lka rnyn "ziad wca iycw cg`e gafn

,ziad wca iycw mr gafn iycw oia Ð oipr

iycw oia ,gafn iycw mr gafn iycw oia

oi` ok m`e .ziad wca iycw mr ziad wca

zepyl dvex did m` ."ef s` ef"c dhiy df

iycw" `tiqa ipzinl dil ded Ð "ef s` ef"a

."ziad wca iycw mr oitxhvn gafníåùî
xzepe lebit meyn eilr aiigle dlr ipzwc

.ikd `ki` `l ziad wca iycwac Ð `nhe

okl ,xnelk Ð "dil bilt `w ikd meyn"

`lc meyn ,dnvrl dpey`x `aaa d`py

"lebit meyn dilr aiigle" ipzinl jiiy ded

oeike .ziad wca iycw da ipzwc `tiq iab

ediicegl gafn iycw mr gafn iycw ipzwc

wca iycwa `peeb i`dk inp `pz ,`aa cga

.edl opirny `tiqnc ab lr s`e ,ziad

àúøååçî`ed xeegne xexa xac :xnel Ð

zi` Ð gafn iycw la` ,df

zil jkld ,milral eda zi`e mipdkl oda

.mipdkl dxer Ð inp dlere .dlirn eda

xn`wc cr ,`aeh dlr jixt jenqae

dfn ik xnel dvx i`pi iaxlc `pwqna

.gafn iycwa dlirn ol `wtp `l weqtd

xn` (a,al) dxenz idliya `de :xn`z m`e

'd iycwn" xn`py ,cala dlera `l` dxezd on zyxetn dlirn oi`c i`pi iax,"

`kde ,ziad wca iycwn xzei dlirn zyxetn gafn iycwac `kti` rnyn `nl`

'd iycwn"c weqtd jezn rnyn i`ce `dc ,ziad wca iwet`l dlera xn`w `l :eyexit ikdc ,iccd` eyw `lc xnel yi ?`kti` xn`wmda yi ziad wca iycwa "

yxetn dlirn oi` :mzdc eyexit ikde .dler enk myl micgein mpi`y ,zyxetn dlirn mda oi` my`e z`hgc xnel i`pi iax `a `l` .`d` biltc o`n `kile ,dlirn

'd iycw" ixwi`c ,dler iwet`l iz` `l Ð "ziad wca iycw lr `l`" xn`wc `kde .dlera `l` gafn iycwaoi` Ð mipdkl dxerc ab lr s`e ,gafnl daixw `idy ,"

`zlin ziad wca iycwac ,ziad wca lr `l` dlirn meyn oiaiig oi` :`kd xn`w ikde .my`e z`hg iwet`l `l` iz` `le .xwir daxwdc mewn lknc ,melk jka

eda zi`e mipdkl eda zi` gafn iycwa la`" xn`wc `d epiide .dlera eda `l` dlirn `kilc `wiqt `zlin `ied `l gafn iycwa la` .dlirn eda zi`c `id `wiqt

.lilk dleky oeik ,"myl zcgein" xity `ixwin dlerc ,my`e z`hg epiidc ,dlirn zilc `ed ipda ,xnelk ,"gafnlàéäùëÐ mbt `d Ð mebtiy cr lrn `l dig

.dlirn eda zi`

åìéôàådie`x Ð dty` ,inc in :lecb odkd miig epax dywde .dty`n irxb `lc ,dlirn xity jiiyc ,xnelk Ð 'ek dty` iyecw`c `l` `di `l [inp] (edl) ezn ik

ocinrdc opiwqr `l in :inp i` .dcnrd llka eid `l ziad wca iycw xaqw `nyc :xnel yi ?dkxrde dcnrd xa e`lc ,`ed oeict xa e`l Ð i`d la` ,zectl

olik`dl miycwd z` oicet oi`" xn`c meyn ,lrn `lc dil wetiz :xn`z m`e .dlirn icin e`vic `ler xn`w ikd elit`e ,ezny cr miign ozectl witqd `le ,miign

,oicet Ð ze`pd x`yl la` ,mialkl olik`dl `wec ,my yxitck :xnel yi !dlirn `kilc (`,hk migqt) "dry lk" wxta opixn` ziad wca iycwa elit`e ,"mialkl

.dlirn ezny miycwa `kd jiiy ikdle .eliyaz zgz owiqdl oebk ,ziad wca iycwa (oebk)éàäî'd iycwn"c `xwn ,xnelk Ð opirny ziad wca iycw `xw`wtp `l "

aiqp `w `xw `de" qxb `l` ,"alg lk `ipzde" lirl opiqxb `lc miyxtn yie ."alg lk"c lirlc `xwn gafn iycw ol `wtpe ,gafn iycw `le ,ziad wca iycw `l` ol

digiy ixenl d`xp edin ."mxei xy`k"n minly gafl geyn odk xt yiwnc ,dlirn `ki`c (`,fiw oileg) "xyad lk" wxt seqa ,`xwn witn `w i`pi iax :yexit Ð "dl

yic `pwqna dipin iwtnc `xw epiide ,"alg lk"c `xwn jixt `l` ,`nlra `zknq`e xn`w opaxcnc dil `hiyt Ð i`pi iaxn witn `lc `de ,"alg lk `ipzde" qxbc

'd iycwn"c `xw edpiwt`c oeikc :xnel yi ?milw miycw ixeni`a `l` `xw ixii` `l `de ,miycw iycw dipin dil `wtp j`ide :xn`z m`e .gafn iycwa dlirn`iddn ,"

.ixenl d`xp ok .miycw lka dil opinwen `l` llk dipin iyxc `l `nl` ,myl oicgeind miycw `wecc lirl xn`wc `yxc
dyng
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÷éLã,äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî çaæîáéiçìe ¨§¥¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨§©¥
÷ãá éLã÷ .àîèå øúBðå ìebét íeMî íäéìò£¥¤¦¦§¨§¨¥¨§¥¤¤
éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà .äæ íò äæ ïéôøèöî úéaä©©¦¦§¨§¦¤¦¤¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥

.äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî úéaä ÷ãáàøîâàzLä ¤¤©©¦¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨¨§¨
÷ãá éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà" éðú÷c øîBì Lé¥©§¨¨¥¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤
eléôà ,íéîc úMeã÷ éàäå óebä úMeã÷ éàäc ,"úéaä©©¦§©§©©§©§©¨¦£¦
éLã÷ íò çaæî éLã÷ ,"äæ íò äæ ïéôøèöî" éðú÷ éëä̈¦¨¨¥¦§¨§¦¤¦¤¨§¥¦§¥©¦¨§¥
íeMî ïäéìò áéiçì" dìò éðú÷c íeMî !àéòaéî çaæî¦§¥©¦¨£¨¦§¨¨¥£¨§©¥£¥¤¦
,éëä àkéà àì úéaä ÷ãá éLã÷c ,"àîèå øúBð ìebét¦¨§¨¥§¨§¥¤¤©©¦¨¦¨¨¦
ïéà ,àzøåeçî :éàpé éaø øîà .déì âéìt à÷ éëä íeMî¦¨¦¨¨¥¥£©©¦©©§©©§¨¥
äìBòå úéaä ÷ãá éLã÷ ìò àlà äìéòî íeMî ïéáéiç©¨¦¦§¦¨¤¨©¨§¥¤¤©©¦§¨

?àîòè éàî .ãáìa¯ìòî ìòîú ék Lôð" àø÷ øîàc ¦§©©©§¨©£©§¨¤¤¦¦§Ÿ©©
éLãwîä'"¯,äìéòî ïäa Lé 'äì ïéãçeéîä íéLã÷ ¦¨§¥¨¨¦©§¨¦©¥¨¤§¦¨

çaæî éLã÷ ìáà¯íéðäkì eäa úéàúéàå.íéìòaì eäa £¨¨§¥¦§¥©¦§©Ÿ£¦§¦§©§¨¦
!"äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî çaæî éLã÷" :ïðz¯ §©¨§¥¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤¦§¦¨

íéLã÷ éLã÷" .ïðaøcîïèçML"ïäa íéìòBî íBøca¯ ¦§©¨©¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨£¦¨¤
ìòî àì äiç àéäLk úàhçä ïî äðäpä" ïðz .ïðaøcî¦§©¨©§©©¤¡¤¦©©¨§¤¦©¨Ÿ¨©
!"ìòî àeäL ìk äðäpL ïåék äúî àéäLk .íBbôiL ãò©¤¦§§¤¦¥¨¥¨¤¤¡¨¨¤¨©

¯.ïðaøcî¯àúééøBàcîeìk" :øîBà éaø ,àéðúäå ?àì ¦§©¨©¦§©§¨¨§¨©§¨©¦¥¨
'äì áìç"¯!äìéòîì íél÷ íéLã÷ éøeîéà úBaøì ¥¤©§©¥¥¨¨¦©¦¦§¦¨

¯.ïðaøcî¯?dì áéñð à÷ àø÷ àäå¯àzëîñà ¦§©¨©§¨§¨¨¨¥¨©§©§¨
.àîìòa¯íéLã÷ :ïðçBé éaø øîà ,àleò øîà àäå §¨§¨§¨£©¨£©©¦¨¨¨¨¦

àîéìéà ,éàîa .äøBz øác äìéòî éãéî eàöé eúnL¤¥¨§¦¥§¦¨§©¨§©¦¥¨
úéaä ÷ãá éLã÷a¯àlà àäé àì ,éîð eúî ék eléôà §¨§¥¤¤©©¦£¦¦¥©¦¨§¥¤¨

.äìéòî da úéà åàì ,úéaä ÷ãáì ätLà Léc÷àã§©§¥©§¨§¤¤©©¦¨¦¨§¦¨
àlà ?äìéòî eäa úéà éî ,àúééøBàc çaæî éLã÷ àlà¤¨¨§¥¦§¥©§©§¨¦¦§§¦¨¤¨

àø÷ éàäî :éàpé éaø éác éøîà à÷ éëä¯÷ãá éLã÷ ¨¦¨¨§¦§¥©¦©©¥©§¨¨§¥¤¤
çaæî éLã÷ ,dpéî ïéòîL úéaä¯.dpéî ïéòîL àì ©©¦¨§¦¦¨¨§¥¦§¥©¨¨§¦¦¨

äðùî
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc - dlirn(iriax meil)

çáæî éùã÷ ¯ éòéáø ÷øô
mixeqi`a eilr miaiigzny xeriyl sexiv zeklda wqer df wxt
xeriy eilr xary xeqi`a did `ly dxwna ,dxezay mipey
ipin dnk xeriyd milydl etxhvdy `l` ,cg` xacn mly
ipic xe`iaa dpynd dgzt dligz .xeqi` eze`a mixeq`d mixac
jk ab`e ,ef zkqna oecpd oiprd `idy dlirn oiprl sexivd
miycwa mibdepd mixg` mixeqi`a sexivd zekld mb eyxtzp

.dxezay mixg` mixeqi` oiprl oke

äðùî
çaæî éLã÷,gafnd lr maixwdl miycwend zepaxwd -ïéôøèöî ¨§¥¦§¥©¦§¨§¦
äæ íò äæmdn cg` oin -minly mr dler oebke ,xg` oin mr, ¤¦¤
äìéòîìivg deya cg` lkn mdn mipin ipyn dpdp m`y - ¦§¦¨

xeriyd `edy dhext xeriyl cgi md mitxhvn ,dhext
,zelirn my` eilr miaiigznyíäéìò áéiçìecifna xaera zxk §©¥£¥¤

,bbeya xaera z`hg e`íeMîxeqi`,ìebétel` elbtzp m` ¦¦
lek`l mdizecearn zg`a aygy ici lr mdn lk`y miycwd
dxhwdl mdn ie`xdn xihwdl e` ezlik` onfl ueg mxyan

,mzhigy zxgnlålr aiigzdl zifk xeriyl cgi mitxhvn ok §
eid m` mzlik`øúBðdxezd mdl drawy mzlik` onf xary ¨

,epick miycwd on cg` lklåaiigzdl zifk xeriyl mitxhvn ok §
lke`d mc`d did m` mdilr.àîè̈¥

:df mr df miycw sexiv ipica sqep oic dpynd zx`an÷ãa éLã÷̈§¥¤¤
úéaä,ycwnd zia oewiz ikxvl eycwedyäæ íò äæ ïéôøèöîm` ©©¦¦§¨§¦¤¦¤

cgi mitxhvn ,dhext ivg deya cg` lka zeycwd ipyn dpdp
oiprl sexiv la` ,zelirn my` dilr aiigzdl dhext deyl
dl` mixeqi` oi`y ,mda jiiy epi` `nhe xzep lebit ixeqi`

.gafnd lr miaxwd miycwa `l` mibdep
:cgi miycw ipin sexiv oica dpynd zcnln cereéLã÷ ãçà¤¨¨§¥

úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå çaæîlke md zeyecw ipin ipyy it lr s` ¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤©©¦
mewn lkn ,xg` jxevl cner mdn cg`äæ íò äæ ïéôøèöî¦§¨§¦¤¦¤

äìéòîì.cgi mdipyn dhext xeriyk dpdp m` ¦§¦¨

àøîâ
gafn iycwa yxtl dpynd dkxved dnl x`al d`a `xnbd

:`xnbd dywn .dlirnl df mr df mitxhvnyøîBì Lé àzLä- ©§¨¥©
oeikn ,zeywdl dzr jl yi,éðz÷cyéLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà §¨¨¥¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥

úéaä ÷ãaab lr s` ,dlirnl df mr df mitxhvnéàäciycw - ¤¤©©¦§©
mzyecw ,gafnéàäå ,óebä úMeã÷mzyecw ,ziad wca iycw - §©©§©
,íéîc úMeã÷,efl ef zeey odizeyecw oi`y `vnpeeéëä eléôà §©¨¦£¦¨¦

çaæî éLã÷ íò çaæî éLã÷ ,äæ íò äæ ïéôøèöî éðz÷mzyecwy ¨¨¥¦§¨§¦¤¦¤¨§¥¦§¥©¦¨§¥¦§¥©
,deyàéòaéî.:`xnbd zvxzndìò éðz÷c íeMîly df oic lr - ¦©§¨¦§¨¨¥£¨

,df mr df gafn iycw sexiv,àîèå øúBð ìebét íeMî ïäéìò áéiçì§©¥£¥¤¦¦¨§¨¥
wca iycw mr mitxhvny dnn cenll epleki `l df sexivy

,ziadéëä àkéà àì úéaä ÷ãa éLã÷cziad wca iycwa ixdy - §¨§¥¤¤©©¦Ÿ¦¨¨¦
,llk mibdep el` mixeqi` oi`zifk xeriy milydl mileki mpi`e

,el` mixeqi` oiprldéì âéìt à÷ éëä íeMî`pzd jxved jkitl - ¦¨¦¨¨¦¥
mitxhvny cnll ick ,envr ipta gafn iycw sexiv oic yxtl
.mdiabl mitxhvn ziad wca iycw oi`y el` mixeqi` oiprl mb
dxeza xen`d weqtdny xn`y i`pi iax ixac d`ian `xnbd

dlirn zyxta(eh d `xwie)gafn iycwa dlirn bdpzy cenll oi`
xnel ezrc ok` m` eixaca `xnbd dpce ,ziad wca iycwa `l`

:dxezd on gafn iycwa zbdep dlirn oi`y,éàpé éaø øîà̈©©¦©©
àzøåeçîicia `ed xexa xac -,yïéáéiç ïéàzelirn my` `iadl §©©§¨¥©¨¦

minelyzd lr yneg siqedleäìéòî íeMî,miycwa lrnyàlà ¦§¦¨¤¨
,úéaä ÷ãa éLã÷ ìòålr ok,ãáìa äìBòeycwedy migaf lr `le ©¨§¥¤¤©©¦§¨¦§¨

.zepaxw x`yl,ok cnl epnny eixac xewn z` i`pi iax yxtne

,àîòè éàîàø÷ øîàcycwda dlirn oic da yxtzpy dyxta ©©£¨§¨©§¨
(my)ìòî ìBòîú ék Lôð'dbbWA d`hge,''ä éLãwîyi jkne ¤¤¦¦§©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥

cenllyïéãçeéîä íéLã÷ixnbl'äì,deab jxevl -ïäa Lé ¨¨¦©§¨¦©¥¨¤
kì eäa úéà çaæî éLã÷ ìáà ,äìéòîíéðäd`pd mda yi - §¦¨£¨¨§¥¦§¥©¦§©Ÿ£¦

mpi`e mipdkl milk`pd xekae my`e z`hg xyak ,mipdkl
,minlye dcez xya ly weye dfg oke ,deabl milereäa úéàå§¦§

íéìòaìmiycwd lk ly xya x`yk ,milral wlg mda yie - ©§¨¦
el` miycway cenll yi ef dyxcne ,mdilral milk`py milwd
s` jkitle ,llk dlirn zyxt mda dxn`p `l deabl mlek oi`y
.mda zbdep dlirn oi` gafnd lr dxhwdl mpicy mdixeni`

mb dlirn yiy ef zkqna zeipyn dnkn gikedl zywan `xnbd
:i`pi iax ixac yxtl dzr epxaqy itk `lye ,gafn iycwa,ïðz§©

ipin dnkyì äæ íò äæ ïéôøèöî çaæî éLã÷ie`xd xeriy ¨§¥¦§¥©¦§¨§¦¤¦¤§
xeqi` zngn eilr aiigzdl,äìéòîxeqi` yiy jkn gken ixde §¦¨

ea zxacny df dlirn xeqi` :`xnbd dgec .gafn iycwa dlirn
`l` epi` epzpynïðaøcî,mitxhvny dpynd dxn`y dne ¦§©¨¨

on dpdpy dn mlyl lrend z` aiigl epiid ,cgi gafn iycw
ony ,ef dlirn lr aiigzi `l ynege zelirn my` la` ,ycwdd

.llk mda zbdep dlirn oi` dxezd
dpynd on ,i`pi iax ixack `ly gikedl `xnbd dqpn cer

lirl epipyy(.a):íBøca ïèçML íéLã÷ éLã÷mpick `ly ¨§¥¨¨¦¤§¨¨©¨
oetva hgyidl(.fn migaf)mipdkl mxya xzed `l jk meyne ,

,dlik`l,ïäa íéìòBîixd heicdl dlik`l exzed `ly oeikny £¦¨¤
oi`y ,miign mdilr dzidy mzyecwa lren mda dpdpd
jkne ,dlik`l xyad dxizn dpi`y dhigya zrwet dyecwd
ef dlirn mb :`xnbd dgec .gafn iycwa zbdep dlirny gken

`l` dpi`.ïðaøcî¦§©¨¨
:gikedl dqpn aey `xnbdïðz(.gi),úàhçä ïî äðäpä`idy §©©¤¡¤¦©©¨

,men zlraíBbôiL ãò ìòî àì äiç àéäLk,diieyn zegtie da §¤¦©¨Ÿ¨©©¤¦§
llkd itke(my)oi` mbtidl ekxce mbt ea jiiyy xac lky

zgite ea mbt m` `l` ,cala epnn dpdpy d`pda ea milren
zegtl mxeb da mbety ici lr `id men zlray ef z`hge ,eieyn
mbta `l` cal d`pda da dlirn oi` jkitle ,oeictl diieyn
zlra e` dninz z`hgn dpdp m` la` ,diieyn zegtl mxebd

menàeäL ìk äðäpL ïåék ,äúî àéäLkdeyd d`pda epiide §¤¦¥¨¥¨¤¤¡¤¨¤
,mbt `la elit`e dhext,ìòî,oeictl die`x dpi` dzne xg`ny ¨©

`ed llk ixdy(.hk migqt),mialkl mlik`dl miycw micet oi`y
,mbt da jiiy oi`e minc dl oi` oeictl zcner dpi`y oeikneixde

mby :`xnbd dgec .z`hg zndaa dlirn yiy jkn gken
`l` dpi` ef dpyna dxen`d dlirnd.ïðaøcî¦§©¨¨
:i`pi iax ixac xexiaa `xnbd dkiynnàì àúééøBàcîem`d - ¦§©§¨Ÿ

iycwa llk dlirn oi` dxezd ony xnel i`pi iax zrcy xyt`
,gafn,øîBà éaø ,àéðúäåmilw miycw ixeni`a xn`py weqtdy §¨©§¨©¦¥

(fh b `xwie),''äì áìç ìk'`aíél÷ íéLã÷ éøeîéà úBaøìxg`l ¨¥¤©§©¥¥¨¨¦©¦
gafnd lr zelrl miie`x mdy mcd zwixf,äìéòîìgken ixde ¦§¦¨

mb :`xnbd dgec .`ziixe`cn gafn iycwa dlirn yiy o`kn
`l` dpi` ef `ziixaa dxen`d dlirn.ïðaøcî`xnbd zxfeg ¦§©¨¨

,opaxcn dlirnl ezpeeky iax ixac yxtl xyt` ji` :dywne
dì áéñð à÷ àø÷ àäå.weqtd zyxcn eixac z` cnl ixde - §¨§¨¨¨¦¨

`l` dpi` eixaca iax xikfdy ef dyxcy :`xnbd zvxzn
àîìòa àzëîñàdlirn zbdepy df weqtn `iady `ed jnq - ©§©§¨§¨§¨

iycwa llk dlirn oi` dxezd on la` ,milw miycw ixeni`a
.minkg zpwzn `l` gafn

oi`y i`pi iax ixac yxtl epxaqy dn lr cer dywn `xnbd
:`xnbd dywn .gafn iycwa dxezd on llk dlirnøîà àäå§¨¨©

,ïðçBé éaø øîà àleòzendaøác äìéòî éãéî eàöé eúnL íéLã÷ ¨¨©©¦¨¨¨¨¦¤¥¨§¦¥§¦¨§©
,äøBzxn`p dlirn zyxtay meyn(eh d `xwie)dbbWA d`hge' ¨§¨§¨¦§¨¨

,''d iWcTnjxev mey cer da oi`y dzny miycw zndae ¦¨§¥
oi`y dkldd itk die`x dpi` oeictl s`y ,ycwdl zlreze
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המשך בעמוד נא



רי
oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äðùîäìéòîì,lrn Ð dhext deya gafn iycw ipin ipyn dpdp m`y Ð

e` ,`nh e` lebit e` xzep meyn odilr aiigl Ð zifkl inp oitxhvne

.uega dlrn meyn aiigl Ð (zifkl)äæ íò äæ ïéôøèöî úéáä ÷ãá éùã÷Ð

,ziad wca iycwa ibdp `l ipdc meyn ,oda oi` Ð `nhe xzepe lebt la` ,dlirnl

.edpip minc zyecwe÷ãá éùã÷å çáæî éùã÷
äìéòîì äæ íò äæ ïéôøèöî úéáäla` Ð

dl bilt `w ikd meyne .xg` xacl `l

iycwe onvr ipta gafn iycw ipzc ,oizipzn

.onvr ipta ziad wcaàøîâéàðé áø øîà
àúøååçîzxeegna" enk ,`ed xexa xac Ð

.(`,bq) xifp ,"eilrïéàùoaxw oiaiig Ð

.'eke opz 'eke dlirn:uxzneïðáøãî`ed

`l la` ,gafn iycwa dlirn eda zi`c

.`ziixe`cnäéç àéäùë úàèçä ïî äðäðä
íåâôéù ãò ìòî àìdilr akxy oebk Ð

dlirn onwlc oiwxita yxtnck ,dyigkde

`niiwc ,ixiin men zlra z`hgac (`,hi)

,ycwdl ciqtdy Ð lrn jkitl ,incl

dpdpy oeik ,dzn `idyke .dincn zgty

e`lc ,lrn Ð mbt `ly it lr s` ,dpnn

miycwd z` oicet oi`y ,`niiw incl

"lrn" i`d .(`,hk migqt) mialkl olik`dl

.opaxcn Ð inpáéñð à÷ àø÷ àäåÐ

.[lrn `ziixe`cnc] opireny`léãéî åàöé
äøåú øáã äìéòîiycw" aizkc meyn Ð

'd`l Ð eznc oeike ,".'d iycwl efgéàîáå
ziad wca iycwa `nil` ,`ler ixiinw Ð

`l .dlirn icin e`vi `l inp ezn elit` Ð

dycw `l in ,dty` yicw`c `l` `di

dlirn da zi`c ,dincl?i`c inp ikd !

dznc ab lr s` ,ziad wcal dnda yicw`

.dlirn da zi`e ,mincl inp dycw Ðàìà
éøééî çáæî éùã÷áã àèéùôxg`le Ð

llkn ,dxez xac dlirn icin e`vi dzin

,`ziixe`cn dlirn oda yi Ð odiigac

.i`pi iaxl `iyweéàðé éáø êì øîà,oi` Ð

dlirn eda zi` inp gafn iycwa i`ce

'd iycw" i`dn la` ,`ziixe`cn`xwac "

dipin opirny `l "lrn lernz ik ytp"c

`l` .'dl oixeegnc ,ziad wca iycw `l`

zi` gafn iycwc ol `wtp `pixg` `xwn

ycw lk`i ik yi`e" :aizkc ,dlirn eda

.ixiin ycw lkac Ð (ak `xwie) 'ebe "dbbya
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éùã÷xyane zif ivg ef dler xya lk` m` Ð dlirnl df mr df oitxhvn gafn

(a,gi) onwl xn`c o`nl oke .dlirn oaxw aiig Ð zif ivg zxg` dler

.aiig Ð efn dhext dey ivge efn dhext dey ivg lk` m` ,dhext deya dlirnc

áééçìåaiig Ð dfn zif ivge dfn zif ivg lk` m`y Ð `nhe xzepe lebit meyn

df mr df oitxhvn ziad wca iycw .zxk

dlirnlivge dfn xeriy ivg dpdp m`e ,

.lrn Ð dfn xeriyãçàcg`e gafn iycw

zif ivgk dpdp m`y Ð 'ek ziad wca iycw

xyan zif ivgke gafn iycw xya

.oitxhvn Ð ziad wcal dycwedy

àúùägafn iycw cg`" ipzw Ð xnel yi

"oitxhvn ziad wca iycw cg`e

mr gafn iycw" ,oizipznc `tiqa ipzwck

`yix ipzw i`n`e !?`irain "gafn iycw

ike ,dnzn `w i`ne :xn`z m`e ?oizipznc

oda dpeyy zenewn daxda zeipyn jxc oi`

jixtc :xnel yi ?"ef s`e ef"a oiprd dfa

iycw cg`"c ,`id `tiq llkn `yixc meyn

lka rnyn "ziad wca iycw cg`e gafn

,ziad wca iycw mr gafn iycw oia Ð oipr

iycw oia ,gafn iycw mr gafn iycw oia

oi` ok m`e .ziad wca iycw mr ziad wca

zepyl dvex did m` ."ef s` ef"c dhiy df

iycw" `tiqa ipzinl dil ded Ð "ef s` ef"a

."ziad wca iycw mr oitxhvn gafníåùî
xzepe lebit meyn eilr aiigle dlr ipzwc

.ikd `ki` `l ziad wca iycwac Ð `nhe

okl ,xnelk Ð "dil bilt `w ikd meyn"

`lc meyn ,dnvrl dpey`x `aaa d`py

"lebit meyn dilr aiigle" ipzinl jiiy ded

oeike .ziad wca iycw da ipzwc `tiq iab

ediicegl gafn iycw mr gafn iycw ipzwc

wca iycwa `peeb i`dk inp `pz ,`aa cga

.edl opirny `tiqnc ab lr s`e ,ziad

àúøååçî`ed xeegne xexa xac :xnel Ð

zi` Ð gafn iycw la` ,df

zil jkld ,milral eda zi`e mipdkl oda

.mipdkl dxer Ð inp dlere .dlirn eda

xn`wc cr ,`aeh dlr jixt jenqae

dfn ik xnel dvx i`pi iaxlc `pwqna

.gafn iycwa dlirn ol `wtp `l weqtd

xn` (a,al) dxenz idliya `de :xn`z m`e

'd iycwn" xn`py ,cala dlera `l` dxezd on zyxetn dlirn oi`c i`pi iax,"

`kde ,ziad wca iycwn xzei dlirn zyxetn gafn iycwac `kti` rnyn `nl`

'd iycwn"c weqtd jezn rnyn i`ce `dc ,ziad wca iwet`l dlera xn`w `l :eyexit ikdc ,iccd` eyw `lc xnel yi ?`kti` xn`wmda yi ziad wca iycwa "

yxetn dlirn oi` :mzdc eyexit ikde .dler enk myl micgein mpi`y ,zyxetn dlirn mda oi` my`e z`hgc xnel i`pi iax `a `l` .`d` biltc o`n `kile ,dlirn

'd iycw" ixwi`c ,dler iwet`l iz` `l Ð "ziad wca iycw lr `l`" xn`wc `kde .dlera `l` gafn iycwaoi` Ð mipdkl dxerc ab lr s`e ,gafnl daixw `idy ,"

`zlin ziad wca iycwac ,ziad wca lr `l` dlirn meyn oiaiig oi` :`kd xn`w ikde .my`e z`hg iwet`l `l` iz` `le .xwir daxwdc mewn lknc ,melk jka

eda zi`e mipdkl eda zi` gafn iycwa la`" xn`wc `d epiide .dlera eda `l` dlirn `kilc `wiqt `zlin `ied `l gafn iycwa la` .dlirn eda zi`c `id `wiqt

.lilk dleky oeik ,"myl zcgein" xity `ixwin dlerc ,my`e z`hg epiidc ,dlirn zilc `ed ipda ,xnelk ,"gafnlàéäùëÐ mbt `d Ð mebtiy cr lrn `l dig

.dlirn eda zi`

åìéôàådie`x Ð dty` ,inc in :lecb odkd miig epax dywde .dty`n irxb `lc ,dlirn xity jiiyc ,xnelk Ð 'ek dty` iyecw`c `l` `di `l [inp] (edl) ezn ik

ocinrdc opiwqr `l in :inp i` .dcnrd llka eid `l ziad wca iycw xaqw `nyc :xnel yi ?dkxrde dcnrd xa e`lc ,`ed oeict xa e`l Ð i`d la` ,zectl

olik`dl miycwd z` oicet oi`" xn`c meyn ,lrn `lc dil wetiz :xn`z m`e .dlirn icin e`vic `ler xn`w ikd elit`e ,ezny cr miign ozectl witqd `le ,miign

,oicet Ð ze`pd x`yl la` ,mialkl olik`dl `wec ,my yxitck :xnel yi !dlirn `kilc (`,hk migqt) "dry lk" wxta opixn` ziad wca iycwa elit`e ,"mialkl

.dlirn ezny miycwa `kd jiiy ikdle .eliyaz zgz owiqdl oebk ,ziad wca iycwa (oebk)éàäî'd iycwn"c `xwn ,xnelk Ð opirny ziad wca iycw `xw`wtp `l "

aiqp `w `xw `de" qxb `l` ,"alg lk `ipzde" lirl opiqxb `lc miyxtn yie ."alg lk"c lirlc `xwn gafn iycw ol `wtpe ,gafn iycw `le ,ziad wca iycw `l` ol

digiy ixenl d`xp edin ."mxei xy`k"n minly gafl geyn odk xt yiwnc ,dlirn `ki`c (`,fiw oileg) "xyad lk" wxt seqa ,`xwn witn `w i`pi iax :yexit Ð "dl

yic `pwqna dipin iwtnc `xw epiide ,"alg lk"c `xwn jixt `l` ,`nlra `zknq`e xn`w opaxcnc dil `hiyt Ð i`pi iaxn witn `lc `de ,"alg lk `ipzde" qxbc

'd iycwn"c `xw edpiwt`c oeikc :xnel yi ?milw miycw ixeni`a `l` `xw ixii` `l `de ,miycw iycw dipin dil `wtp j`ide :xn`z m`e .gafn iycwa dlirn`iddn ,"

.ixenl d`xp ok .miycw lka dil opinwen `l` llk dipin iyxc `l `nl` ,myl oicgeind miycw `wecc lirl xn`wc `yxc
dyng
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רב
oifge` mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúìñäå áìçäå øùáä äæ íò äæ ïéôøèöî äìåòá íéøáã äùîçepiid Ð

meyn aiigl zifka df mr df oitxhvn onyde oiide dnr d`ad dgpn

`pzc ab lr s`e .inp dlirn meyne ,`nhe xzepe lebt meyn aiigle ,uega dlrn

opireny`l Ð `d ipzinl jixhvi` ,"df mr df oitxhvn gafn iycw" inp `yix

ab lr s` ,oitxhvn oiie zlqe xyac ,`zeax

.edpip `pixg` `pincäãåúáù íéøáã äùù
.`nhe xzepe lebitl df mr df oitxhvn Ð

inp epiid ,dcez iab ipzwc inp zlq i`de

opixn`ck ,dcezd mr d`ad mikqp zgpn

(a,v) "zecn izy" wxta zegpn zkqna

dil witnc ,mikqp zgpn dperh inp dcezc

."gaf e`"nàøîâúøîà÷ íìåòáÐ

mixac dyng mleray migafd lka :rnync

.`l eze ,df mr df oitxhvnyäéì øîàå
ïéôøèöîù íéøáã äùù äá ùéù äãåú éøäå

äæ íò äæoi`y itl Ð aiyg `w `l mce Ð

,`nha `le lebta `l dizile ,minca oilren

.(a,fiw oileg) "xyad lk" wxta opixn`ck

íéøáã äùîç àëéà äìåòá éðú àìà
øçà íå÷îá àìå ïéôøèöîä:xg` oipr Ð

xac lkacn Ð zxn`w "mlera" ,iax el xn`

`de ,mixac dyng el` oitxhvn mleray

`le ixiin migafac rnync ,"dceza" ipzw

.oilegaúéæëì ïéôøèöî äéøåîéàå äìåò
õåçá åúåìòäìxya zif ivgk xihwn i`c Ð

mdilr aiig Ð uega oixeni` zif ivgke

,zifka opira dxhwde .uega xihwn meyn

migaf) opixn`e ,"lk`i lk`d m`e" aizkck

zg` ,xacn aezkd zelik` izya :(a,gk

zlik` dn .gafn zlik` zg`e mc` zlik`

gafn zlik` s` ,zifka Ð mc`.zifka Ð

ïéôøèöî àéä ìéìëã äìåòalgde xyad Ð

lilk opi`c minly la` ,uega dxhwd aiigl

.oixeni`l itxhvn `l Ðïäéìò áééçì àìà
àîèå øúåðå ìåâéô íåùîi`n` minlya Ð

xzepe lebit meyn aiigl zifka oitxhvn `l

`nheàîéà àìà ?dixeni`e dler Ð

iaxe .mcd z` odilr wexfl zifkl oitxhvn

.'eke `ipzc ,`id ryediìéìë äìåëùdn Ð

ryedi iaxc dinrhe .migafd x`ya ok oi`y

lk`d m`e" aizkc meyn :migaf x`ya

zelik` izyac lirl opixn`ck ,"lk`i

oi`c dil `xiaq ikd meyn .xacn aezkd

zifk odn xiizyiy cr mcd z` odilr oiwxef

Ð alg zifk e`] ,mc` zlik` epiidc Ð xya

,xya zif ivg] la` .[gafn zlik` epiidc

e`lc ,alg zif ivge [mc` zlik` `idc

oi`c ,eilr wxef epi` Ð `ed mc` zlik`

Ð alg zif ivgke xya zif ivgk elit` ,mc` zlik` da zilc dler la` .oitxhvn

.oitxhvnàîéé÷ äìåë åìéôà äçðîáå.wexfi `l Ð xyad on melk my oi`e Ð

äéúãéáò éàî äçðîdgpn dperh dwixf i`n Ðíéëñð úçðî àôô áø øîà ?Ð

d`ad dgpn dze`a Ð 'eke "`niiw dlek elit` dgpnae" xn`wc i`d ,xnelk

gaf icdae li`ed :jzrc `wlq `wc .'ebe "zlq mzgpne" :aizkck ,xn`w mikqpa

dilr wexfi Ð melk xyad on xiizyp `lc ab lr s`e .`inc gafc `tebk Ð `iiz`w

.`lc ,ol rnyn `w .mcd z`äðùîäîåøúä.d`nn ixz ,dlecb dnexz epiid Ð

øùòî úîåøúå.xyrnd on xyrn epiid Ðéàîã ìù øùòî úîåøúåcg` `edy Ð

.d`nnøåñàì äæ íò äæ ïéôøèöî íéøåëáäå äìçäåjezl olekn ltp m`y Ð

.dxeq` Ð ungl ick ea yie oileg ly dqirïìåëî ìëåàì ïéôøèöîådeya Ð

.ynegd z` odilr aiigl dbbya dhextàøîâàîòè éàîdlg oitxhvn Ð

.dnexzd mr mixekaeêðéà ìáà."dnexz" exwin `dc ,df mr df oitxhvnc iiezi`l `xw ikixv `l jpd x`y ,xnelk Ðäðùîåæ íò åæ úåôøèöî úåìéáðä ìëÐ

a zlap mr d`nh dnda zlap elit` :`zyd rnyn .zifkl.zifk odn lke`l df mr df oitxhvn mivxyd lke .dxedh dndàøîâ
øîà
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äùîç.lif`e edl yxtn Ð 'ek dlera mixacéðúîdyng daxl `ped ax dil

xn` `ede ,"dlera" qxbc ,dpynd zqxiba dreh did Ð mlera mixac

?mixac dyng `l` mlera oi` ike ,xnelk Ð zxn`w "mlera" :dil xn` ."mlera"

ja xefg ,xnelk Ð "dleray" ipz `l` :wiqne !"dcezay mixac dyy" ipzw `de

."dlera" qixbe

àîìùá`ied lilkc dler uega ezelrdl

dlrd m` :yexit Ð oitxhvn

,aiig Ð mixeni` oia xya oia ,zifk uega

.mixeni` enk aeyg lkde ,lilk dleky iptn

zifk uega dlrd :yexit ,`l Ð minly

ixdy ,xeht Ð mixeni`e xya oia ,minlyn

xac lr `l` ueg z`lrd lr aiig epi`

hgeyd" wxt mzd `zi`ck ,mipta lawzny

epi` minly xyae ,(a,`iw migaf) "dlrnde

mr df oitxhvn oilebitd lk :opzde .gafnl

dler" :`ni` `l` !xyae oixeni` elit`e ,df

Ð "mcd z` dilr wexfl oitxhvn dixeni`e

mixeni`n zif ivg x`ype ca` m`y ,xnelk

eli`k mcd wxef Ð dlerd xya on zif ivge

zlik` lkd ixdy ,mdn cg`n zifk x`yp

la` .df mr df sxhvdl mdl yie ,gafn

zlik` Ð mixeni`dy .`l Ð minlya

mc` zlik`e ,mc` zlik` Ð xyae ,gafn

iax ?ipne .mitxhvn `l gafn zlik`e

.'ek "migafd lk" `ipzc ,`id ryedi

lr s` ,mc yi :xn`c xfrl` iaxcn iwet`le

ipzwc `de .opira `l dicicl .xya oi`y it

Ð "`nhe xzepe lebit meyn dilr aiigl"

.xyaa dlgzkl mcd z` eilr wexfl epiid

Ð `nhe xzepe lebit meyn eilr miaiig

eaxw" dia ixwe ,lebita ezraew dwixfdy

."oixizn

úéæëalg zifk e` Ð alg zifke xya

.xn`wäçðîÐ dizciar i`n

ax xn` ?`kd `kiiy mc zwixf i`n ,xnelk

mr gaf yiy :yexit Ð mikqp zgpn :`tt

jzrc `wlqe .gafd lk ca`e ,dgpnd

zgz `id ixde ,`niiw dgpndc oeikc :`pin`

rnyn `w .wexfie ,mixeni`d zgz e` xyad

.`lc ,oläîåøúäÐ 'ek xyrn znexze

exwi` ipd lkc meyn :`nrh yxtn `xnba

."dnexz"

ìëxak Ð 'ek mixzepd lke 'eke milebitd

ipzinl irac icii`e ,`yixa dil `pz

mivxyd lke zetxhvn zeliapd lk"

."milebitd lk" inp `pz ,"zetxhvn

ìáàdnexz :yexit Ð `kixv `l jpd

ly xyrn znexze xyrn znexze

mdy `ed heyt xac ixdy ,xnelk .itxhvnc `nrh i`n iyextl jixv `l i`nc

."dnexz" mi`xwp onvrìë.xn`w i`n oiprl yxtn `xnba Ð zeliapdìë
.[zxg`] dlap xya mr ef dlap xya ,xnelk Ð ef mr ef zetxhvn zeliapdøîà

zetxhvn zeliapd lk :oizipzna xn`w ikde Ð d`neh oiprl `l` epy `l ax

.onvrl mi`nhe onvrl mixedh `l` ,oitxhvn `l Ð dlik` oiprl la` ,d`nehl

dliap meyn la` ,d`neh meyn Ð d`nh xeqi`e ,dlap meyn Ð dxedhc xeqi`c

m`e .oitxhvn inp dlik`l :xn` iele .xeqi` lr lg xeqi` oi` :xaqwc ,`kil Ð

lr lg xeqi`a ibiltc opixn`c ,`nlra i`pzc `zbelta iele ax ibilt ike :xn`z

lr lg xeqi` `pz i`d xaqw :ipyn `we iq` axl jenqa jixtcn `d ?xeqi`

oi`c `kd ibiltc i`xen` edlekl edl zi` `nl` ,xeqi`
xeqi`
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רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc - dlirn(iriax meil)

äðùî
iycwa mpyiy mipeyd mipind sexiv ipic x`al dkiynn dpynd

:el` miycwa mibdepd mixeqi`d lk oiprl gafníéøác äMîç- £¦¨§¨¦
mpyiy gafnd lr miaxwd mipinäæ íò äæ ïéôøèöî ,äìBòa- ¨¨¦§¨§¦¤¦¤

uega dlrd m` bbeya z`hge cifna zxk mdilr aiigzdl
mlekn zifk lk`e lebit eid m` oke ,cgi mlekn zifk xeriyk
m` e` ,mdn lk`e gafd zhigy zxgnl cr exzep m` e` ,cgi
dpdp m` dlirn meyn mdilr aiigzdl oke ,`nh mc` mlk`

mde ,cgi mlek sexiva dhext deyaøNaä,dlerd znda ly ©¨¨
áìçäå,dayúìBqäå,dnr d`ad mikqpd zgpn lyïîMäå ïéiäå §©¥¤§©¤§©©¦§©¤¤

.mikqpd zgpn lyäMLåmpyi mixacäãBzasxhvdl miie`xd - §¦¨©¨
mde ,el` mixeqi` lklïîMäå ïéiäå úìBqäå ,áìçäå ,øNaäly ©¨¨§©¥¤§©¤§©©¦§©¤¤

dcezd ikqp,íçläåoaxway ,dfa epl ycgzpe ,dcezd mr `ad §©¤¤
sxhvn mgl enr `ay dcez.el` mixeqi`l `ed mb

àøîâ
gqepa mi`xen`d cia dzidy zxg` `qxib d`ian `xnbd

:ze`qxibd on dpekpd `qxibd z` zxxane ,epzpynáø déì éðúî©§¥¥©
àáøì àðeä`idyn xg` gqepa ef dpyn `axl `ped ax dpy - ¨§¨¨

,epiptlíìBòa íéøác äMîç'epiptly dpynd gqep itk `le] £¦¨§¨¦¨¨
['dlera','äæ íò äæ ïéôøèöîgqep itl dpynd ixac zernyne ¦§¨§¦¤¦¤

milekid mixac ipin dyng mpyi zepaxway xnel d`ay ,df
.`nhe xzep lebit ixeqi` oiprl cgi sxhvdldéì øîàaxl `ax ¨©¥

,`pedúøîà à÷ íìBòadpynd dxn` jky xnel dz` xeaq ike - ¨¨¨¨§©
mitxhvnd mixac dyng `l` mleray zepaxwd ipin lka oi`y

,cgiéðz÷ àäåzxacnd dpynd jynda epipy ixde -,äãBúa §¨¨¨¥§¨
éîçìå ïîMäå ïéiäå úìBqäå áìçäå øNaä äãBzaL íéøác äML¦¨§¨¦¤©¨©¨¨§©¥¤§©¤§©©¦§©¤¤§©§¥

,äãBúxyt` ji`e ,mdnr sxhvdl ie`xd iyy xac epiptl ixde ¨
miie`xd mixac dyng `l` mlera oi`y dpynd dxn`y

.el` mixeqi`l sxhvdldéì øîà,jixack zn`d ,`axl `ped ax ¨©¥
ok`eéðzdpynd gqepa dpy -,'äìBòa'ixac ef `qxib itle §¦¨¨

g `l` oi` dlera ok`y ,miayein dpyndmiie`xd mixac dyn
.mixac dyy da mitxhvn mgl dnr `ay dceza la` ,sxhvdl
sexiv oic dpyp da mby `ziixa dpynd ixacl dkinqn `xnbd

:df mr df miycwd ipinn mipey mipinàäì àðéðzo`k epipy - §¦¨§¨
df oic epzpynaïðaø eðúcxya ,`ziixaa mi`pzd epyy -äìBò §¨©¨¨¨

,äéøeîéàå,zeilkde cakd zxzeie algd mdyúéfëì ïéôøèöî §¥¤¨¦§¨§¦§©©¦
õeça ïúBìòäìm` bbeya z`hge cifna zxk mdilr aiigzdl - §©£¨©

,dxfrl ueg gafnd lr dxhwdl zifk mdn dlrdåokïäéìò áéiçì §§©¥£¥¤
ìebét íeMîdlerd zecearn zg`a aygy daygna elbtzp m` ¦¦

,jk xg` dpnn lk`e xgnl dpnn xihwdlåxg` mdn lk` m` ok §
eyrpyå ,øúBðmc` mdn lk` m` ok.àîè ¨§¨¥

zepaxwa `le dlera df oic `ziixad dhwp recn zxxan `xnbd
:`xnbd zwiicn .mixg`éðz÷sxhvny df oic `ziixaa dpyp - ¨¨¥
,mixeni`d mr gafd xyaïéà äìBòarnyne ,bdep `ed dleray - ¨¨¦

y jknàì íéîìLamr mda sxhvn xyad oi`e ,bdep epi` - ¦§¨¦Ÿ
:`xnbd dywn .mixeni`dàîìLadf oic bdep oi`y dn oaen - ¦§¨¨

oiprl dlera `l`,õeça ïúBìòäìixdyàéä ìéìëc äìBò- §©£¨©¨§¨¦¦
,gafnd lr xhwp elek dxyayïéôøèöî`ed leki jkitl - ¦§¨§¦

la` ,uega d`lrd xeriyl mixeni`d mr sxhvdlíéîìLoi`y §¨¦
,gafnd lr dxhwdl odn dler,ïéôøèöî àìxdy`ed llk i Ÿ¦§¨§¦

(.hw migaf)ie`xd xaca `l` ueg z`lrda zxk aeig oi`y
,mipta gafnd lr axwidlàlàoiprlìebét íeMî ïäéìò áéiçì ¤¨§©¥£¥¤¦¦

,àîèå øúBðåjk lr dywiáéiçî àì éànà íéîìL`l recn - §¨§¨¥§¨¦©©Ÿ¦©©
oiprl mixeni`de xyad mda etxhviy minlya mb xn`p

,el` mixeqi`ïðúäåoldl dpyna epipy ixde -íéìebétä ìk' §¨§©¨©¦¦
'Bæ íò Bæ úBôøèöî úBøúBpä ìëå äæ íò äæ ïéôøèöîzernyne ¦§¨§¦¤¦¤§¨©¨¦§¨§¦

ode xyan od xzepe lebit ipin lk cgi mitxhvny dpynd ixac

.zepaxw dnkn elit`e mixeni`n
uxezz eitly xg` ote`a `ziixad ixac zx`an `xnbd

:`iyewdàîéà àlàxnel dzpeeky `ziixad ixac x`ae xen` - ¤¨¥¨
yícä úà ïäéìò ÷Bøæéì úéfëì äæ íò äæ ïéôøèöî äéøeîéàå äìBò¨§¥¤¨¦§¨§¦¤¦¤§©©¦¦§£¥¤¤©¨

oiprl xn`p `ziixaa xn`pd xyad mr mixeni`d sexivy -
ie`xd on zifk epiptl miiw m` `l` wxfp oaxw mc oi`y dkldd
dleray `ziixad dxn` jk lre ,gafnd lr epnn xhwp zeidl
mdipyy oeik ,cgi mixeni`ne xyan mb sxhvdl df zifk leki
,`weec dlera df oic `ziixad dhwp jkitle ,gafnd lr mixhwp
`l ok` ,dxhwdl `le dlik`l epic mxyay minlya eli`y
cnerd on elek zeidl jixv df zifky iptn ,mixeni`d mr sxhvi
dxhwdl cnerd on sxhvn epi`e ,dlik`l cnerd on e` dxhwdl

.cgi dlik`leeoiprl `ed df sexivy `ziixad dxn`y dn
dfa dpeekd ,`nhe xzep lebit ixeqi`yúà ÷Bøæéì ïéôøèöîc ïåék¥¨§¦§¨§¦¦§¤

,'åëå áéiç ícäoaxwa `l` mdilr miaiig oi` el` mixeqi`y ©¨©¨
,oick enc wxfpyzifk lr wxfp mnc oi`y minlya jkitle

m` s`y ,el` mixeqi` mda ebdpi `l ,mixeni`e xyan sxevnd
wxfp dncy dlera la` ,dxiyk dwixf ef oi` df zifk lr mnc wxf
mixeqi` da ebdpiy ef dwixf lirez ,cgi mixeni`e xyan zifk lr

.el`
:`xnbd zxxandì éðz÷ ïàîezipyp mi`pzd on in zrcae - ©¨¨¥¨

,ef `ziixaàéä òLBäé éaø,ryedi iax zrck -òLBäé éaø ,àéðúc ©¦§ª©¦§©§¨©¦§ª©
L äøBzaL íéçáfä ìk ,øîBàzwixf mcew mdixeni`e mxya eca` ¥¨©§¨¦¤©¨¤

mcdeøNa úéfk ïäî øéizLð,dlik`l ie`xdåmdn xiizyp m` ok ¦§©¥¥¤©©¦¨¨§
,áìç úéfkícä úà ÷øBæ`l` mdn xiizyp `l m` la` ,epick ©©¦¥¤¥¤©¨

,ícä úà ÷øBæ Bðéà áìç úéæ éöçëå øNa úéæ éöçkdnn cnl jky ©£¦©¦¨¨§©£¦©¦¥¤¥¥¤©¨
xn`py(fk ai mixac)xUAde Lidl` 'd gAfn lr KtXi Ligaf mce'§©§¨¤¦¨¥©¦§©¡Ÿ¤§©¨¨

xzip xyad didi m` `l` gafnd lr ozip mcd oi`y 'lk`YŸ¥
dnny ,daxwdl mixeni`d mixzip m` e` ,eci lr dlik`l

xn`py`xwie)(e ficrFn ld` gzR 'd gAfn lr mCd z` odMd wxfe'§¨©©Ÿ¥¤©¨©¦§©¤©Ÿ¤¥
s` wxfp zeidl mcd ie`xy epcnl ''dl ggip gixl algd xihwde§¦§¦©¥¤§¥©¦Ÿ©©
dlik` xeriy `edy zifk o`k oi` m` la` ,mixeni` zxhwd lr
yi m` s`e ,dwixfl ie`x mcd oi` ,algn `le xyan `l ,dxhwde
dxhwde mc` zlik` oi`y iptn ,cgi mdipyn zifk xeriy o`k

,cgi mitxhvn gafn zlik` `idyåjk rxi` m` mle`,äìBòa §¨¨
eléôà`l` xiizyp `l m`÷øBæ ,áìç úéæ éöçëå øNa úéæ éöçk £¦©£¦©¦¨¨§©£¦©¦¥¤¥

dlekL éðtî ,ícä úàmixhwp dixeni` ode dxya odìéìklr ¤©¨¦§¥¤¨¨¦
mcd ie`x jkitle ,gafn zlik`l zifk o`k yiy `vnpe ,gafnd

.eilr wxfil
eilr wleg xfril` iax mle` ,ryedi iax zrc df lk(.fr migqt)

`l miniiw oi` xy`k s` gafnd lr wxfidl mcd ie`xy xaeqe
oia df oipra yxtd mey oi`y eixacl `vnpe ,algd `le xyad
`ziixad z` `xnbd dyxity dn itle ,zepaxw x`yl dler

.ryedi iax zrck ef `ziixa cinrdl dkxved
:`ziixad cer dtiqenåm`jk rxi`,äçðnaúîéi÷ dlek eléôà §©¦§¨£¦¨©¤¤
,melk dpnn ca`p `le÷Bøæé àìm`d :`xnbd zl`ey .mcd z` Ÿ¦§
oaxwl `ziixad zpeek,äçðîdézãéáò éàîmcl yi zekiiy efi` - ¦§¨©£¦§¥

:`xnbd zvxzn .dgpna,àtt áø øîàl dpeekd ef dgpnúçðî ¨©©¨¨¦§©
íéëñðeca` m`y cnll `ziixad d`a dilre ,oaxwd mr d`ad §¨¦

,enr d`ad mikqpd zgpn `l` xiizyp `le eixeni`e oaxwd xya
.oaxwd sebn dpi`y iptn ,mcd z` dilr wexfi `l

äðùî
,df mr df miycw sexiv ipic lirl dpynd dx`iay dn ab`

:dxezay mixeqi` x`y sexiv ipic mb dpynd zyxtnäîeøzä- ©§¨
,ux`d ilecibn zyxtend dlecb dnexzøNòî úîeøúexyrn - §©©£¥

odkl ezzle el ozipd oey`x xyrnn yixtdl ield lry,úîeøúe§©
éàîc ìL øNòîon yxtedy oey`x xyrnn zyxtend dnexz - ©£¥¤§©
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oifge` mipya cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

äðùîúìñäå áìçäå øùáä äæ íò äæ ïéôøèöî äìåòá íéøáã äùîçepiid Ð

meyn aiigl zifka df mr df oitxhvn onyde oiide dnr d`ad dgpn

`pzc ab lr s`e .inp dlirn meyne ,`nhe xzepe lebt meyn aiigle ,uega dlrn

opireny`l Ð `d ipzinl jixhvi` ,"df mr df oitxhvn gafn iycw" inp `yix

ab lr s` ,oitxhvn oiie zlqe xyac ,`zeax

.edpip `pixg` `pincäãåúáù íéøáã äùù
.`nhe xzepe lebitl df mr df oitxhvn Ð

inp epiid ,dcez iab ipzwc inp zlq i`de

opixn`ck ,dcezd mr d`ad mikqp zgpn

(a,v) "zecn izy" wxta zegpn zkqna

dil witnc ,mikqp zgpn dperh inp dcezc

."gaf e`"nàøîâúøîà÷ íìåòáÐ

mixac dyng mleray migafd lka :rnync

.`l eze ,df mr df oitxhvnyäéì øîàå
ïéôøèöîù íéøáã äùù äá ùéù äãåú éøäå

äæ íò äæoi`y itl Ð aiyg `w `l mce Ð

,`nha `le lebta `l dizile ,minca oilren

.(a,fiw oileg) "xyad lk" wxta opixn`ck

íéøáã äùîç àëéà äìåòá éðú àìà
øçà íå÷îá àìå ïéôøèöîä:xg` oipr Ð

xac lkacn Ð zxn`w "mlera" ,iax el xn`

`de ,mixac dyng el` oitxhvn mleray

`le ixiin migafac rnync ,"dceza" ipzw

.oilegaúéæëì ïéôøèöî äéøåîéàå äìåò
õåçá åúåìòäìxya zif ivgk xihwn i`c Ð

mdilr aiig Ð uega oixeni` zif ivgke

,zifka opira dxhwde .uega xihwn meyn

migaf) opixn`e ,"lk`i lk`d m`e" aizkck

zg` ,xacn aezkd zelik` izya :(a,gk

zlik` dn .gafn zlik` zg`e mc` zlik`

gafn zlik` s` ,zifka Ð mc`.zifka Ð

ïéôøèöî àéä ìéìëã äìåòalgde xyad Ð

lilk opi`c minly la` ,uega dxhwd aiigl

.oixeni`l itxhvn `l Ðïäéìò áééçì àìà
àîèå øúåðå ìåâéô íåùîi`n` minlya Ð

xzepe lebit meyn aiigl zifka oitxhvn `l

`nheàîéà àìà ?dixeni`e dler Ð

iaxe .mcd z` odilr wexfl zifkl oitxhvn

.'eke `ipzc ,`id ryediìéìë äìåëùdn Ð

ryedi iaxc dinrhe .migafd x`ya ok oi`y

lk`d m`e" aizkc meyn :migaf x`ya

zelik` izyac lirl opixn`ck ,"lk`i

oi`c dil `xiaq ikd meyn .xacn aezkd

zifk odn xiizyiy cr mcd z` odilr oiwxef

Ð alg zifk e`] ,mc` zlik` epiidc Ð xya

,xya zif ivg] la` .[gafn zlik` epiidc

e`lc ,alg zif ivge [mc` zlik` `idc

oi`c ,eilr wxef epi` Ð `ed mc` zlik`

Ð alg zif ivgke xya zif ivgk elit` ,mc` zlik` da zilc dler la` .oitxhvn

.oitxhvnàîéé÷ äìåë åìéôà äçðîáå.wexfi `l Ð xyad on melk my oi`e Ð

äéúãéáò éàî äçðîdgpn dperh dwixf i`n Ðíéëñð úçðî àôô áø øîà ?Ð

d`ad dgpn dze`a Ð 'eke "`niiw dlek elit` dgpnae" xn`wc i`d ,xnelk

gaf icdae li`ed :jzrc `wlq `wc .'ebe "zlq mzgpne" :aizkck ,xn`w mikqpa

dilr wexfi Ð melk xyad on xiizyp `lc ab lr s`e .`inc gafc `tebk Ð `iiz`w

.`lc ,ol rnyn `w .mcd z`äðùîäîåøúä.d`nn ixz ,dlecb dnexz epiid Ð

øùòî úîåøúå.xyrnd on xyrn epiid Ðéàîã ìù øùòî úîåøúåcg` `edy Ð

.d`nnøåñàì äæ íò äæ ïéôøèöî íéøåëáäå äìçäåjezl olekn ltp m`y Ð

.dxeq` Ð ungl ick ea yie oileg ly dqirïìåëî ìëåàì ïéôøèöîådeya Ð

.ynegd z` odilr aiigl dbbya dhextàøîâàîòè éàîdlg oitxhvn Ð

.dnexzd mr mixekaeêðéà ìáà."dnexz" exwin `dc ,df mr df oitxhvnc iiezi`l `xw ikixv `l jpd x`y ,xnelk Ðäðùîåæ íò åæ úåôøèöî úåìéáðä ìëÐ

a zlap mr d`nh dnda zlap elit` :`zyd rnyn .zifkl.zifk odn lke`l df mr df oitxhvn mivxyd lke .dxedh dndàøîâ
øîà
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äùîç.lif`e edl yxtn Ð 'ek dlera mixacéðúîdyng daxl `ped ax dil

xn` `ede ,"dlera" qxbc ,dpynd zqxiba dreh did Ð mlera mixac

?mixac dyng `l` mlera oi` ike ,xnelk Ð zxn`w "mlera" :dil xn` ."mlera"

ja xefg ,xnelk Ð "dleray" ipz `l` :wiqne !"dcezay mixac dyy" ipzw `de

."dlera" qixbe

àîìùá`ied lilkc dler uega ezelrdl

dlrd m` :yexit Ð oitxhvn

,aiig Ð mixeni` oia xya oia ,zifk uega

.mixeni` enk aeyg lkde ,lilk dleky iptn

zifk uega dlrd :yexit ,`l Ð minly

ixdy ,xeht Ð mixeni`e xya oia ,minlyn

xac lr `l` ueg z`lrd lr aiig epi`

hgeyd" wxt mzd `zi`ck ,mipta lawzny

epi` minly xyae ,(a,`iw migaf) "dlrnde

mr df oitxhvn oilebitd lk :opzde .gafnl

dler" :`ni` `l` !xyae oixeni` elit`e ,df

Ð "mcd z` dilr wexfl oitxhvn dixeni`e

mixeni`n zif ivg x`ype ca` m`y ,xnelk

eli`k mcd wxef Ð dlerd xya on zif ivge

zlik` lkd ixdy ,mdn cg`n zifk x`yp

la` .df mr df sxhvdl mdl yie ,gafn

zlik` Ð mixeni`dy .`l Ð minlya

mc` zlik`e ,mc` zlik` Ð xyae ,gafn

iax ?ipne .mitxhvn `l gafn zlik`e

.'ek "migafd lk" `ipzc ,`id ryedi

lr s` ,mc yi :xn`c xfrl` iaxcn iwet`le

ipzwc `de .opira `l dicicl .xya oi`y it

Ð "`nhe xzepe lebit meyn dilr aiigl"

.xyaa dlgzkl mcd z` eilr wexfl epiid

Ð `nhe xzepe lebit meyn eilr miaiig

eaxw" dia ixwe ,lebita ezraew dwixfdy

."oixizn

úéæëalg zifk e` Ð alg zifke xya

.xn`wäçðîÐ dizciar i`n

ax xn` ?`kd `kiiy mc zwixf i`n ,xnelk

mr gaf yiy :yexit Ð mikqp zgpn :`tt

jzrc `wlqe .gafd lk ca`e ,dgpnd

zgz `id ixde ,`niiw dgpndc oeikc :`pin`

rnyn `w .wexfie ,mixeni`d zgz e` xyad

.`lc ,oläîåøúäÐ 'ek xyrn znexze

exwi` ipd lkc meyn :`nrh yxtn `xnba

."dnexz"

ìëxak Ð 'ek mixzepd lke 'eke milebitd

ipzinl irac icii`e ,`yixa dil `pz

mivxyd lke zetxhvn zeliapd lk"

."milebitd lk" inp `pz ,"zetxhvn

ìáàdnexz :yexit Ð `kixv `l jpd

ly xyrn znexze xyrn znexze

mdy `ed heyt xac ixdy ,xnelk .itxhvnc `nrh i`n iyextl jixv `l i`nc

."dnexz" mi`xwp onvrìë.xn`w i`n oiprl yxtn `xnba Ð zeliapdìë
.[zxg`] dlap xya mr ef dlap xya ,xnelk Ð ef mr ef zetxhvn zeliapdøîà

zetxhvn zeliapd lk :oizipzna xn`w ikde Ð d`neh oiprl `l` epy `l ax

.onvrl mi`nhe onvrl mixedh `l` ,oitxhvn `l Ð dlik` oiprl la` ,d`nehl

dliap meyn la` ,d`neh meyn Ð d`nh xeqi`e ,dlap meyn Ð dxedhc xeqi`c

m`e .oitxhvn inp dlik`l :xn` iele .xeqi` lr lg xeqi` oi` :xaqwc ,`kil Ð

lr lg xeqi`a ibiltc opixn`c ,`nlra i`pzc `zbelta iele ax ibilt ike :xn`z

lr lg xeqi` `pz i`d xaqw :ipyn `we iq` axl jenqa jixtcn `d ?xeqi`

oi`c `kd ibiltc i`xen` edlekl edl zi` `nl` ,xeqi`
xeqi`
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oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

åðù àì áø øîàd`nh dnda zlap elit` :rnync ,ef mr ef zetxhvn zelapc Ð

(`i `xwie) aizk ediiexzac ,oda rbepd d`neh oiprl `l` ,dxedh dnda zlap mr

"dlap lk elk`z `l" meyn dilr aiigl ,dlik` oiprl la` ."`nhi dzlapa rbepd"

,ef mr ef zetxhvn onvr ipta mixedh zelap `l` .oitxhvn `l Ð (ci mixac)

xeqi` oiprl la`) onvr ipta ze`nh zelape

lr lg xeqi` oi`c ,(oitxhvn `l Ð dlik`

xeqi` lr liige dlap xeqi` iz` `lc ,xeqi`

.oitxhvn `l jkld ,d`nh dndaøîà éåìå
éôøèöî éîð äìéëàì åìéôà:xaqwc Ð

meyn zg` :mizy aiige ,xeqi` lr lg xeqi`

.dlap meyn zg`e ,d`nh dndaàëéà
áøãà àâéìô éñà áøã àä éøîàãopivne Ð

iq` ax xn`wc i`d (xaqwc) `nwe`l

(meyn) Ð "dnvrl d`nhe dnvrl dxedh"

miwene .dlik` oiprl oiae d`neh oiprl oiac

zelapd lk" ipzc oizipznl iq` ax

oi`nhe onvr ipta oixedh epiid Ð "zetxhvn

epiide .d`neh oiprl elit`e ,onvr ipta

,`bilt `l :ixn`c `ki`e] ."axc` `bilt"

ike .axck iq` axcl inp inwe`l [opivnc

oiprl Ð "onvrl oixedh" iq` ax xn`w

,oitxhvnc inp ikd Ð d`nehl la` ,dlik`

.axk epiideìîâ ééçå äøô úúéîm`y Ð

lnbn zif ivg jzge dzn dxtn zif ivg lhp

meyn `l ,aiigl oitxhvn mpi` Ð mlk`e ig

igd on xa` meyn `le ,dxt zzinc dlap

.ig lnbn `adíäéðù úúéî àäzn lnbn zif ivge dzn dxtn zif ivg lhpy Ð

xn`wc ,axc` `biltc xn`c o`nc `ail` iq` axl `iywe ,d`nehl oitxhvn Ð

,ikextl ivn `l axl la` .onvrl zexedhe onvrl ze`nh inp d`neh oiprl elit`

.xn`w d`neh oiprl Ð oitxhvn mdizy zzin `dc `iwec `dl inwe`l ivn axc

ïéôøèöî ïäéðù ééç àä àîéà.igd on xa` zifkl Ðàéä äãåäé éáø éðîåxn`c Ð

.d`nha inp bdep igd on xa`c (`,`w oileg) "dypd cib" wxtaïäéðù úúéî ìáà
éôøèöî àì [éàî].onvrl ze`nhe onvrl zexedhc meyn Ðïë íài`n` Ð

`d ,zn dfe ig dfc meyn "oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin" `ziixa ipze hidx

:ikd ipzile .mizn mdipyc ab lr s` ,"oitxhvn oi` odipy zzin elit`" opixn`

lnb iige dxt zzin" ipzcnc i`ce `l` !"oitxhvn oi` mdipy Ð lnbe dxt zzin"

.iq` axl `iywe ,oitxhvn Ð odipy zzin `dc dil `xiaqc llkn ,"oitxhvn opi`

'åëå äøô úéæ éöç àéðú ãåòåoiiga oia ,lnbn zif ivge dxtn zif ivg la` Ð

ipzwc lirlc `ziixa i`dc `tiq epiide .oitxhvn Ð odipy zzina oia ,oiig odipyy

."lnb iige dxt zzin"àùéø àéù÷:zwiicc ,'eke "lnb iige dxt zzin" ipzwc Ð

diiga oia dxtn zif ivg la`" ipzwc `tiq `d` ,oitxhvn `l Ð odipy zzin `d

,odipy zzin ztxhvn Ð `tiqcn :dpin rny e`l `l` !"oitxhvn Ð dzzina oia

.axc` `biltc ixn`c `ki`l iq` axl `iywe ,odipy zzin ztxhvn Ð inp `yixa

øåñéà ìò ìç øåñéà øáñ÷ àðú éàä éñà áø êì øîàxeqi` `ki`c ab lr s`c Ð

il `xiaq `l` ,ikd il `xiaq `le .oitxhvn ikdl ,dlap xeqi` `ki` ,d`nh ly

zzin" `yixa ipzwc `de .oitxhvn oi` Ð odipy zzine ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c

iz` `lc ,d`nh dndalc igd on xa`e dlap epiid Ð "oitxhvn oi` lnb iige dxt

"diiga dxtn zif ivg" `tiq ipzwc `de .igd on xa` xeqi`` liige dlap xeqi`

xeqi` `l` ,dlap xeqi` `kil d`nh dndaac ,dlap xeqi` `kil mzd Ð 'eke

" ipzwc `yix `dc ,`tiq` `yix dyw :xg` oipr .igd on xa`e d`nh dndaivg

ipzwc `tiq `dl dyw "oitxhvn oi` Ð dzzina lnbn [zif] ivge diiga dxtn zif

ipzwc `dc ."oitxhvn Ð dzzina oia diiga oia lnbn zif ivge dxtn zif ivg la`"

."oitxhvn" ipzwe ,dzxag iige `cg zzina oia :dil rnyn "dzzina oia diiga oia"

,xninl jl zi` i`n `l` :xn`w ikde .oitxhvn odipy zzinc dpin rny e`l `l`

oia diiga [oia]" ipzwc `tiq `dl iyextl jixv ikd Ð `tiql `yix iywiz `lc

axl `iywe .oitxhvnc ipzwe ,odipy zzina oia dzzina oia :ikd uixz ,"dzzina

inp d`nehl elit`c iq` axl dil `xiaqc rnync ,axc` `biltc `pyil jdl iq`

.oitxhvn oi`'åëå øáñ àðú éàä éñà áø êì øîà.dxend on `le Ð
øîà
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lg xeqi` oi` xn`c o`nl ixii` edlek i`cec :yxtl d`xpe !xeqi` lr lg xeqi`

dcen `kd ,xeqi` lr lg xeqi` oi` `nlrac ab lr s` :jl xn` iele .xeqi` lr

ebe] dliap alge" :(f `xwie) aizkc ,dlapa `xw ilbc ,xeqi` lr lg xeqi`clek`e ['

oicd `ede ,alg xeqi` lr legie dliap xeqi` `ai :dxn` dxezd Ð "edelk`z `l

iq` axe .d`nh` dliap xeqi` inp liigc

.onvr ipta oi`nhe onvr ipta mixedh :xne`

oiprlc xaqwe ,axc` `bilt :ixn`c `ki`

i`ne :xn`z m`e .itxhvn `l inp d`neh

epyxitck Ð dlik` oiprl gpizdc ,`nrh

d`neh oiprl `l` ,md mixeqi` ipyc lirl

dxedh xeqi` `de ?itxhvn `l i`n` Ð

oeik xaqwc :xnel yi !d`neh meyn d`nhe

inp d`neh oiprl ,itxhvn `l dlik` oiprlc

oizipzna ipzw `de :xn`z m`e .itxhvn `l

lkl itxhvnc :rnync "zeliapd lk"

ixiinc :xnel yi ?d`neh oiprl zegtd

d`nha e` ,dxte fr oebk dxedhe dxedha

`de :xn`z m`e .xenge lnb oebk d`nhe

dey ez`nehe exeriyy lk" oizipzna ipzw

d`neh ly oia zeliapd lke ,"oitxhvn Ð

yi !dey exeriye ez`neh dxedh ly oia

,mivxya `l` oitxhvn xn`w `lc :xnel

dndaa la`] .dlik` oiprl miwelg oi`y

d`nh e` dxedh oebk [dlik` oiprl dwelgc

.itxhvnc xn`w `l `da Ðàëéàåixn`c

ipta mixedh" xn`wc `de Ð axc` bilt `l

.axl dcen d`neh oiprl la` ,xn`w dlik` oiprl Ð "onvr ipta oi`nhe onvr

éáéúéîÐ oitxhvn mdipy zzin `d df mr df oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin

iwen axc meyn ,axl jixt `l la` .axc` biltc xn`wc `pyill iq` axl dywe

`nl` ,"iq` ax jl xn`" jenqa xn`wcn dxe`kl rnyn oke .d`neh oiprl dl

`d jgxk lr `de ,d`neh oiprl ax dl iwen ivn ikidc ,eze .jixtw `wec iq` axl

ivg lk` m`y ,xn`w dlik` oiprl Ð "oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin" xn`wc

`le dlap meyn `l aiigzdl oitxhvn oi` Ð ig lnbn zif ivge dzn dxtn zif

xn`ck ,d`neh mey `kiiy `l lnb iigac ,ixiin `l d`neh oiprlc .d`neh meyn

:xnel yie ?`nhn epi` igd on yxetd xyac (a,gkw oileg) "ahexde xerd" wxta

zxeza mzd xn`ck ,d`neh dia `kiiyc ,igd on xa` epiid `kdc "lnb iig"c

,sexiv il dnl ,ok m` :xn`z m`e .dlapc `inec `iede ,oitilg el oi`y itl ,mipdk

oicib xya `diy opira mewn lknc :xnel yi ?xeriy el oi`c mzd opixn` `d

sexiv jixv jkle ,`kil xya la` ,zenvre oicib `zi`ca ixiin `kde .zenvre

opixn` `de ,"oitxhvn odipy iig `d" igc `w ikid :`iyw mewn lkne .`nhiy mcew

xaer epi` Ð uegan ewlg m` mly xa`a s`c ,(a,bw my) "dypd cib" wxt seqa

elk`e mipyl xa`d wlg m`c `nl` .eilripyn zifk oky lke .xeht Ð elek

`kd ixiin jgxk lrc dpin rny `l` !xehtc ,dfn xa` ivge dfn xa` ivg ,mixa`

ikd oi`c :xnel yie ?iq` axl jixtc enk axl jixt `l i`n` ok m`e ,dlik` oiprl

lral dil `xiaqc meyn Ð "iq` ax jl xn`" xn`wc `de ,axl elit` jixtc inp

`lc cenlzddil `gip inp `nrh i`dn Ð iq` axl `gipc ikid ike ,axc` bilt

iq` axe ax ok m` ,axc` `bilt `lc oeyld itlc :digiy ixen xne` cere .axl

.ecinlz did `edy ,xn`w axc dinyn iq` axe ,cg` lkd

éáøåigd on xa`c (a,`w oileg) "dypd cib" wxta xn`wc :yexit Ð `id dcedi

,dxedhae d`nha bdepc igd on xyal oicd `ede ,dxedhae d`nha bdep

hidxc `ixi` i`n .igd on xa` meyne ,dlik`a aiigzdl mdipy iig oitxhvn jkle

oeyle ."lnb iige dxt zzin" hwpc `ixi` i`n ,xnelk Ð "lnb iige dxt zzin" ipze

."zenewn x`yn `ed dpeyn dlirn" ivewn dyn epaxãåòåÐ 'ek zif ivg `ipz

zzinc dpin rny `nl`" .`tiq` `yix `iyw Ð oitxhvn 'ek dxtn zif ivg la`

oia mzzina oia" `ziixa jdc `tiqa xn`wc `d s` :yexit Ð "oitxhvn mdipy

dywz ok m` .oitxhvnc ,`kti` e` dxt zzine lnb iig oebk :xnel dvex "mdiiga

mdipy zzina oia :xnel yie .oitxhvn mdipy zzina dpin rny `l` !`tiq` `yix

iedizc iywiz `lc `ziixad ayiil ick wx df oi` ,ikd xn`wc `de .mdiiga oia

,zn cg`e ig cg` :xnel dvex odiiga oia mzzina oia `d ded i` `dc ,`zyayn

lirl epyxitck Ð xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nl `pin`w `p`e ,xeqi` lr lg xeqi` `pz i`d xaqw :iq` ax jl xn` .`ed mdipy zzin xity gken mewn lkn

.xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nc `ail` ibilt i`xen` edlekc
i`n
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,ïîöò éðôa ïéøBäèíéàîèe:øîà éåìå .ïîöò éðôa §¦¦§¥©§¨§¥¦¦§¥©§¨§¥¦¨©

íéøBäè :øîà éñà áøå .ïéôøèöî éîð äìéëàì eléôà£¦©£¦¨©¦¦§¨§¦§©©¦¨©§¦
,áøcà àâéìt :éøîàc àkéà .ïîöòì ïéàîèe ,ïîöòì§©§¨§¥¦§©§¨¦¨§¨§¦§¦¨©§©
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¯épîe ,ïéôøèöî¯ïî øáà :øîàc ,àéä äãeäé éaø ¦§¨§¦©¦©¦§¨¦©£©¥¤¦

?éàî íäéðL úúéî ìáà .äàîèa âäBð éçä¯àì ©©¥¦§¥¨£¨¦©§¥¤©¨
äøt úúéî éðúå èéäøc àéøéà éàî ïk íà ,éôøèöî¦§¨§¦¦¥©¦§¨§¨¥§¨¥¦©¨¨
,ãBòå !éôøèöî àì íäéðL úúéî eléôà àä ,ìîâ éiçå§©¥¨¨¨£¦¦©§¥¤¨¦§¨§¦§

ìîb úéæ éöçå äéiça äøt úéæ éöç :àéðzdúúéîa¯ ©§¨£¦©¦¨¨§©¤¨©£¦©¦¨¨§¦¨¨
úéæ éöçå äøtî úéæ éöç ìáà ,ïéôøèöî ïéàìîbîïéa , ¥¦§¨§¦£¨£¦©¦¦¨¨©£¦©¦¦¨¨¥

dúúéîa ïéa äéiça¯!àôéqà àLéø àéL÷ .ïéôøèöî §©¤¨¥§¦¨¨¦§¨§¦©§¨¥¨©¥¨
íäéðL úúéî :dpéî òîL åàì àlà¯øîà !ïéôøèöî ¤¨¨§©¦¨¦©§¥¤¦§¨§¦£©

.øeqéà ìò ìç øeqéà øáñ àpz éàä :éñà áø Cì̈©©¦©©¨¨©¦¨©¦
øîà
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc - dlirn(iying meil)

eðL àì,ef mr ef zeliapd lk zetxhvny epzpynaïéðòì àlà Ÿ¨¤¨§¦§©
äàîeè,zelapa zbdepdïéðòì ìáàlr zewln aiigzdläìéëà §¨£¨§¦§©£¦¨

zlap `l` ,zifk xeriyl zetxhvn zeliapd lk oi` ,mxyan
miig ilraïîöò éðôa ïéøBäèmdilr zewll zifkl cgi mitxhvn §¦¦§¥©§¨

,dlap zlik` ly e`l meynemiig ilraïéàîèmitxhvnéðôa §¥¦¦§¥
ïîöò,d`nh dnda zlik` ly e`l meyn mdilr zewll zifkl ©§¨

oi`'y oeikn ,dlap zlik`ay e`l meyn mdilr miaiig oi` la`
mdilr yi xak mdiiga mceray xg`ne ,'xeqi` lr lg xeqi`
jkitle ,mzena mdilr lg dlap xeqi` oi` ,d`nh dnda xeqi`

pi`eilr zewll zifkl zexedh zenda mr sxhvdl miie`x m
.dlap zlik`ay e`l meynì eléôà ,øîà éåìåxeqi` oipräìéëà §¥¦¨©£¦§£¦¨

ïéôøèöî énðxaeqy ,enrhe ,zexedh mr ze`nh zenda zelap ©¦¦§¨§¦
meyn mb ze`nh zendaa yi jkitle ,xg` xeqi` lr lg xeqi`y
xeriy milydl zexedh zelap mr sxhvdl zeie`xe ,dlap xeqi`

.df xeqi`øîà éqà áøåzelapd lky epzpyna xn`py dny §©©¦¨©
y eyexit zetxhvníéøBäèmitxhvn.ïîöòì ïéàîèe ïîöòì §¦§©§¨§¥¦§©§¨

:iq` ax ixaca miyexit ipy d`ian `xnbdéøîàc àkéàdny - ¦¨§¨§¥
,cgi mi`nhe mixedh mitxhvn oi`y iq` ax xn`yáøcà àâéìt§¦¨©§©

mewn lkn ,jk xn` ax mby s`y ,ax ixac lr zwelgna xn`p -
xaeq d`neh oiprl la` ,dlik` oiprl `l` ok xaeq epi`
wlig `l iq` ax eli`e ,mi`nh mr mixedh mb mitxhvny
d`neh oiprl mby xaeqy meyn ,d`nehl dlik` oia eixaca

.mitxhvn mpi`àâéìt àì ,éøîàc àkéàålr wleg iq` ax oi` - §¦¨§¨§¦Ÿ§¦¨
mi`nhe mnvrl mixedh `l` mitxhvn oi`y xn`y dne ,ax
dcen d`neh oiprl la` ,dlik` oiprl `ed mb ezpeek ,mnvrl

.mitxhvny
:iq` ax ixac lr dywn `xnbdìîb éiçå äøt úúéî ,éáéúéî- ¥¦¥¦©¨¨§©¥¨¨

,ig lnbn zif ivge dzn dxtn zif ivg lhpíò äæ ïéôøèöî ïéà¥¦§¨§¦¤¦
äæ,igd on xa` xeqi` oiprl `le dlap xeqi` oiprl `l ,zifkl ¤

meyn ,d`neh oiprl `l s`e ,mdn cg`n zifk o`k oi` ixdy
a oi`yixacn `xnbd zwiicne ,dlapk `nhn igd on yxetd xy

,`ziixadàä`ly `ziixad dxikfd `ly dnn gken ixd - ¨
zn cg`de ig cg`dyk `l` etxhviayíäéðL úúéîsxiv m` - ¦©§¥¤

y ,mizn mdyk mdipyn zif ivgéqà áøì àéL÷å ,ïéôøèöîxn`y ¦§¨§¦§©§¨§©©¦
.mitxhvn mpi` oipr meyly oey`x oeyl itl

`l` ,jixack `ziixad on wiicz `l :`xnbd zvxznàîéà- ¥¨

,dpnn wiice xen`àäon zif ivge dxtd on zif ivg ylz m` ¨
a lnbdïéôøèöî ,íäéðL éiçxeqi` meyn eilr aiigzdl zifkl ©¥§¥¤¦§¨§¦

dhwpy dna wiicl `ziixad dpeekzpy `ed dfe ,igd on xa`
zzin hrnl d`a `l la` ,lnb iige dxt zzina `weec dixac

.iq` ax ixacke mitxhvn mpi` dfa s`y ,mdipye`ziixa df itl
efépî,zkled `id in zrck -øîàc ,àéä äãeäé éaø(:`w oileg)øáà ©¦©¦§¨¦§¨©¥¤

a âäBð éçä ïîdnda.äàîè ¦©©¥¦§¥¨
:`ziixad ixac weicn uexizd zxzeq `xnbdìáàylzpd xya £¨

a mdnéàî íäéðL úúéîy ,jvexiz itl ea xnel dvxz dn -àì ¦©§¥¤©Ÿ
éôøèöî,iq` ax ixackeïk íà,jixacl dywièéäøc àéøéà éàî ¦§¨§¦¦¥©¦§¨§¨¦

éðúå`weec epeyl zvexna `pzd dpyy df edn -éiçå äøt úúéî §¨¥¦©¨¨§©¥
,éôøèöî àì íäéðL úúéî eléôà àä ,ìîbeprinydl did lekie ¨¨¨£¦¦©§¥¤Ÿ¦§¨§¦

jk dpy `ly dnne ,etxhvi `l dfa mby mdipy zzina mb eixac
.mitxhvn ea s`y df ote` mb eixaca hrnl `ay gken

ixac jynd gkn iq` ax ixac lr uexizd zegcl dtiqen `xnbd
:`ziixadàéðz ãBòå,zxkfpd `ziixad ixac jynda epipy -éöç §©§¨£¦

úéæxyanäøtdpnn ylzpyúéæ éöçå äéiçaxyanìîbylzpy ©¦¨¨§©¤¨©£¦©¦¨¨
dpnnìîbî úéæ éöçå äøtî úéæ éöç ìáà ,ïéôøèöî ïéà dúúéîa§¦¨¨¥¦§¨§¦£¨£¦©¦¦¨¨©£¦©¦¦¨¨

mdn eylzpyäéiça ïéae lnbde dxtd iiga -dúúéîa ïéa- ¥§©¤¨¥§¦¨¨
,mdipy zzina,ïéôøèöîok m`eàLéø àéL÷wiicl lirl epxn`y ¦§¨§¦©§¨¥¨

mitxhvn mpi` mdipy zzinay epnnàôéqàx`ean day ©¥¨
,mitxhvnyåàì àlài`ce -dpéî òîLyïéôøèöî íäéðL úúéî ¤¨¨§©¦¨¦©§¥¤¦§¨§¦

`ziixad dpeekzp mb jkly gxkdae ,`tiqa x`eany enk
xack `ly dpnn gkene ,`yixa.iq` ax i

:`xnbd zvxznøîàuxzi -àpz éàä ,éqà áø Cìdf `pz - ¨©¨©©¦©©¨
ef `ziixa dpyyøáñyøeqéà ìò ìç øeqéà,xg`ezrc jkitle ¨©¦¨©¦

,`ziixad on gkenk dlap xeqi`l mi`nhe mixedh mitxhvny
oi`y dne ,mi`nha mb dlap xeqi` bdep ok` ezrcly meyn
xeqi` oi`y meyn ,jtidl e` lnb zzine dxt iiga mitxhvn
xg`l s` exeqi` oi`e ,diiga dpnn yxetd xa` lr lg dlap
xeriy o`k oi`y `vnpe ,igd on xa` meyn `l` dndad zzin
,iq` ax ixac lr ef `ziixan zeywdl oi`e .cg` xeqi`n mly
lg xeqi` oi`' mixaeqd mixg` mi`pz zhiya mikled eixacy
jkitle ,dlap xeqi` meyn mi`nha oi` mdixacle ,'xeqi` lr

.mixedh zlap mr mitxhvn mpi`
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רה
oifge` mipy` cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

åðù àì áø øîàd`nh dnda zlap elit` :rnync ,ef mr ef zetxhvn zelapc Ð

(`i `xwie) aizk ediiexzac ,oda rbepd d`neh oiprl `l` ,dxedh dnda zlap mr

"dlap lk elk`z `l" meyn dilr aiigl ,dlik` oiprl la` ."`nhi dzlapa rbepd"

,ef mr ef zetxhvn onvr ipta mixedh zelap `l` .oitxhvn `l Ð (ci mixac)

xeqi` oiprl la`) onvr ipta ze`nh zelape

lr lg xeqi` oi`c ,(oitxhvn `l Ð dlik`

xeqi` lr liige dlap xeqi` iz` `lc ,xeqi`

.oitxhvn `l jkld ,d`nh dndaøîà éåìå
éôøèöî éîð äìéëàì åìéôà:xaqwc Ð

meyn zg` :mizy aiige ,xeqi` lr lg xeqi`

.dlap meyn zg`e ,d`nh dndaàëéà
áøãà àâéìô éñà áøã àä éøîàãopivne Ð

iq` ax xn`wc i`d (xaqwc) `nwe`l

(meyn) Ð "dnvrl d`nhe dnvrl dxedh"

miwene .dlik` oiprl oiae d`neh oiprl oiac

zelapd lk" ipzc oizipznl iq` ax

oi`nhe onvr ipta oixedh epiid Ð "zetxhvn

epiide .d`neh oiprl elit`e ,onvr ipta

,`bilt `l :ixn`c `ki`e] ."axc` `bilt"

ike .axck iq` axcl inp inwe`l [opivnc

oiprl Ð "onvrl oixedh" iq` ax xn`w

,oitxhvnc inp ikd Ð d`nehl la` ,dlik`

.axk epiideìîâ ééçå äøô úúéîm`y Ð

lnbn zif ivg jzge dzn dxtn zif ivg lhp

meyn `l ,aiigl oitxhvn mpi` Ð mlk`e ig

igd on xa` meyn `le ,dxt zzinc dlap

.ig lnbn `adíäéðù úúéî àäzn lnbn zif ivge dzn dxtn zif ivg lhpy Ð

xn`wc ,axc` `biltc xn`c o`nc `ail` iq` axl `iywe ,d`nehl oitxhvn Ð

,ikextl ivn `l axl la` .onvrl zexedhe onvrl ze`nh inp d`neh oiprl elit`

.xn`w d`neh oiprl Ð oitxhvn mdizy zzin `dc `iwec `dl inwe`l ivn axc

ïéôøèöî ïäéðù ééç àä àîéà.igd on xa` zifkl Ðàéä äãåäé éáø éðîåxn`c Ð

.d`nha inp bdep igd on xa`c (`,`w oileg) "dypd cib" wxtaïäéðù úúéî ìáà
éôøèöî àì [éàî].onvrl ze`nhe onvrl zexedhc meyn Ðïë íài`n` Ð

`d ,zn dfe ig dfc meyn "oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin" `ziixa ipze hidx

:ikd ipzile .mizn mdipyc ab lr s` ,"oitxhvn oi` odipy zzin elit`" opixn`

lnb iige dxt zzin" ipzcnc i`ce `l` !"oitxhvn oi` mdipy Ð lnbe dxt zzin"

.iq` axl `iywe ,oitxhvn Ð odipy zzin `dc dil `xiaqc llkn ,"oitxhvn opi`

'åëå äøô úéæ éöç àéðú ãåòåoiiga oia ,lnbn zif ivge dxtn zif ivg la` Ð

ipzwc lirlc `ziixa i`dc `tiq epiide .oitxhvn Ð odipy zzina oia ,oiig odipyy

."lnb iige dxt zzin"àùéø àéù÷:zwiicc ,'eke "lnb iige dxt zzin" ipzwc Ð

diiga oia dxtn zif ivg la`" ipzwc `tiq `d` ,oitxhvn `l Ð odipy zzin `d

,odipy zzin ztxhvn Ð `tiqcn :dpin rny e`l `l` !"oitxhvn Ð dzzina oia

.axc` `biltc ixn`c `ki`l iq` axl `iywe ,odipy zzin ztxhvn Ð inp `yixa

øåñéà ìò ìç øåñéà øáñ÷ àðú éàä éñà áø êì øîàxeqi` `ki`c ab lr s`c Ð

il `xiaq `l` ,ikd il `xiaq `le .oitxhvn ikdl ,dlap xeqi` `ki` ,d`nh ly

zzin" `yixa ipzwc `de .oitxhvn oi` Ð odipy zzine ,xeqi` lr lg xeqi` oi`c

iz` `lc ,d`nh dndalc igd on xa`e dlap epiid Ð "oitxhvn oi` lnb iige dxt

"diiga dxtn zif ivg" `tiq ipzwc `de .igd on xa` xeqi`` liige dlap xeqi`

xeqi` `l` ,dlap xeqi` `kil d`nh dndaac ,dlap xeqi` `kil mzd Ð 'eke

" ipzwc `yix `dc ,`tiq` `yix dyw :xg` oipr .igd on xa`e d`nh dndaivg

ipzwc `tiq `dl dyw "oitxhvn oi` Ð dzzina lnbn [zif] ivge diiga dxtn zif

ipzwc `dc ."oitxhvn Ð dzzina oia diiga oia lnbn zif ivge dxtn zif ivg la`"

."oitxhvn" ipzwe ,dzxag iige `cg zzina oia :dil rnyn "dzzina oia diiga oia"

,xninl jl zi` i`n `l` :xn`w ikde .oitxhvn odipy zzinc dpin rny e`l `l`

oia diiga [oia]" ipzwc `tiq `dl iyextl jixv ikd Ð `tiql `yix iywiz `lc

axl `iywe .oitxhvnc ipzwe ,odipy zzina oia dzzina oia :ikd uixz ,"dzzina

inp d`nehl elit`c iq` axl dil `xiaqc rnync ,axc` `biltc `pyil jdl iq`

.oitxhvn oi`'åëå øáñ àðú éàä éñà áø êì øîà.dxend on `le Ð
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lg xeqi` oi` xn`c o`nl ixii` edlek i`cec :yxtl d`xpe !xeqi` lr lg xeqi`

dcen `kd ,xeqi` lr lg xeqi` oi` `nlrac ab lr s` :jl xn` iele .xeqi` lr

ebe] dliap alge" :(f `xwie) aizkc ,dlapa `xw ilbc ,xeqi` lr lg xeqi`clek`e ['

oicd `ede ,alg xeqi` lr legie dliap xeqi` `ai :dxn` dxezd Ð "edelk`z `l

iq` axe .d`nh` dliap xeqi` inp liigc

.onvr ipta oi`nhe onvr ipta mixedh :xne`

oiprlc xaqwe ,axc` `bilt :ixn`c `ki`

i`ne :xn`z m`e .itxhvn `l inp d`neh

epyxitck Ð dlik` oiprl gpizdc ,`nrh

d`neh oiprl `l` ,md mixeqi` ipyc lirl

dxedh xeqi` `de ?itxhvn `l i`n` Ð

oeik xaqwc :xnel yi !d`neh meyn d`nhe

inp d`neh oiprl ,itxhvn `l dlik` oiprlc

oizipzna ipzw `de :xn`z m`e .itxhvn `l

lkl itxhvnc :rnync "zeliapd lk"

ixiinc :xnel yi ?d`neh oiprl zegtd

d`nha e` ,dxte fr oebk dxedhe dxedha

`de :xn`z m`e .xenge lnb oebk d`nhe

dey ez`nehe exeriyy lk" oizipzna ipzw

d`neh ly oia zeliapd lke ,"oitxhvn Ð

yi !dey exeriye ez`neh dxedh ly oia

,mivxya `l` oitxhvn xn`w `lc :xnel

dndaa la`] .dlik` oiprl miwelg oi`y

d`nh e` dxedh oebk [dlik` oiprl dwelgc

.itxhvnc xn`w `l `da Ðàëéàåixn`c

ipta mixedh" xn`wc `de Ð axc` bilt `l

.axl dcen d`neh oiprl la` ,xn`w dlik` oiprl Ð "onvr ipta oi`nhe onvr

éáéúéîÐ oitxhvn mdipy zzin `d df mr df oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin

iwen axc meyn ,axl jixt `l la` .axc` biltc xn`wc `pyill iq` axl dywe

`nl` ,"iq` ax jl xn`" jenqa xn`wcn dxe`kl rnyn oke .d`neh oiprl dl

`d jgxk lr `de ,d`neh oiprl ax dl iwen ivn ikidc ,eze .jixtw `wec iq` axl

ivg lk` m`y ,xn`w dlik` oiprl Ð "oitxhvn oi` lnb iige dxt zzin" xn`wc

`le dlap meyn `l aiigzdl oitxhvn oi` Ð ig lnbn zif ivge dzn dxtn zif

xn`ck ,d`neh mey `kiiy `l lnb iigac ,ixiin `l d`neh oiprlc .d`neh meyn

:xnel yie ?`nhn epi` igd on yxetd xyac (a,gkw oileg) "ahexde xerd" wxta

zxeza mzd xn`ck ,d`neh dia `kiiyc ,igd on xa` epiid `kdc "lnb iig"c

,sexiv il dnl ,ok m` :xn`z m`e .dlapc `inec `iede ,oitilg el oi`y itl ,mipdk

oicib xya `diy opira mewn lknc :xnel yi ?xeriy el oi`c mzd opixn` `d

sexiv jixv jkle ,`kil xya la` ,zenvre oicib `zi`ca ixiin `kde .zenvre

opixn` `de ,"oitxhvn odipy iig `d" igc `w ikid :`iyw mewn lkne .`nhiy mcew

xaer epi` Ð uegan ewlg m` mly xa`a s`c ,(a,bw my) "dypd cib" wxt seqa

elk`e mipyl xa`d wlg m`c `nl` .eilripyn zifk oky lke .xeht Ð elek

`kd ixiin jgxk lrc dpin rny `l` !xehtc ,dfn xa` ivge dfn xa` ivg ,mixa`

ikd oi`c :xnel yie ?iq` axl jixtc enk axl jixt `l i`n` ok m`e ,dlik` oiprl

lral dil `xiaqc meyn Ð "iq` ax jl xn`" xn`wc `de ,axl elit` jixtc inp

`lc cenlzddil `gip inp `nrh i`dn Ð iq` axl `gipc ikid ike ,axc` bilt

iq` axe ax ok m` ,axc` `bilt `lc oeyld itlc :digiy ixen xne` cere .axl

.ecinlz did `edy ,xn`w axc dinyn iq` axe ,cg` lkd

éáøåigd on xa`c (a,`w oileg) "dypd cib" wxta xn`wc :yexit Ð `id dcedi

,dxedhae d`nha bdepc igd on xyal oicd `ede ,dxedhae d`nha bdep

hidxc `ixi` i`n .igd on xa` meyne ,dlik`a aiigzdl mdipy iig oitxhvn jkle

oeyle ."lnb iige dxt zzin" hwpc `ixi` i`n ,xnelk Ð "lnb iige dxt zzin" ipze

."zenewn x`yn `ed dpeyn dlirn" ivewn dyn epaxãåòåÐ 'ek zif ivg `ipz

zzinc dpin rny `nl`" .`tiq` `yix `iyw Ð oitxhvn 'ek dxtn zif ivg la`

oia mzzina oia" `ziixa jdc `tiqa xn`wc `d s` :yexit Ð "oitxhvn mdipy

dywz ok m` .oitxhvnc ,`kti` e` dxt zzine lnb iig oebk :xnel dvex "mdiiga

mdipy zzina oia :xnel yie .oitxhvn mdipy zzina dpin rny `l` !`tiq` `yix

iedizc iywiz `lc `ziixad ayiil ick wx df oi` ,ikd xn`wc `de .mdiiga oia

,zn cg`e ig cg` :xnel dvex odiiga oia mzzina oia `d ded i` `dc ,`zyayn

lirl epyxitck Ð xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nl `pin`w `p`e ,xeqi` lr lg xeqi` `pz i`d xaqw :iq` ax jl xn` .`ed mdipy zzin xity gken mewn lkn

.xeqi` lr lg xeqi` oi` xn`c o`nc `ail` ibilt i`xen` edlekc
i`n
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oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

úéæëá àìà ïäéìò ä÷åì åðéà íéöøù úìéëà áø øîà äãåäé áø øîà`le Ð

.dycrkaåäá áéúë äìéëà àîòè éàî,(`i `xwie) "md uwy ik melk`z `l" Ð

.zifkn dzegt dpi` dlik`eäìéëàá áåúëä çúô(k `xwie my) aizkc i`dc Ð

.diytp uwyn Ð edl lik` ikc ,dlik`a epiid Ð "mkizeytp z` evwyz `le"íééñå
äàîåèámy) "`nhl mkl izlcad xy`" Ð

Ð uxy z`neh dn :jl xnel `l` .(`xwie

odilr dwel Ð dlik` s` ,dycrka

.dycrkaïðçåé éáø äéñì÷åipzc i`dl Ð

dcedi axl `iywe ,`pipg iax xa iqei iax

."zifka" xn`c ax xn`ïàë àéù÷ àì
ïúúéîá ïàë ïäééçáÐ "zifk" ipzc `d Ð

lik` ik la` ,odiiga ediipin lik` ik epiid

,iwl dycrka elit` Ð ozzina ediipin

.d`nehc `inecéà÷ ïéúéðúîà éîð áø àäå
ax xn`wc meyn ,`ed ikdc irci `pne Ð

`idde ,"dlik` oiprl `l` epy `l" lirl

zelapd lk"` ,i`w oizipzn` i`ce

zlik`" ax xn`wc `d inp `kd ."oitxhvn

,oizipzn` i`w "zifka odilr dwel mivxy

oizipzne ."df mr df oitxhvn mivxyd lk"`

zelapd lk" ipzw `dc ,ixiin `w ozzina Ð

oeike .ozzina epiidc ,"ef mr ef zetxhvn

inp ax xn`wc `dc llkn ,oizipzn` i`wc

axcl `vxzn ikide ,ozzina i`w "zifka"

odiiga'åëå àúøåô àëéàã ?eprny `l Ð

.eyexitàåää ééáàì óñåé áø äéì øîà
àéä êìéã à÷åéã`wc `weic i`d ,xnelk Ð

eze` `di jly ,i`w oizipzn` axc zwiic

zlik`" xn`c axc il `xiaq `le .wecwc

.xn`w `nlra `zrny `l` ,oizipzn` i`w `l 'eke "mivxy,ïðçåé éáø äéñì÷å
éáéúéîzlik`c dil `xiaqc rnync ,opgei iax diqlwc lirl xn`wc `d lr Ð

.`zyd dil aizen ,dycrka mivxyøåòéù íäì ïéà íéøáàä`edy lk xa`c Ð

`edy ,uxyd on mly xa` e` ,zelap oiprl zifkn zegt `ed elit` ,mly `ed m`

xeriyk oda oi`y it lr s` ,oinly oixai` ode li`edc .oi`nhn Ð dycrkn zegt

.iaiygc meyn ,oi`nhn Ðúéæëá àìà ïäéìò ä÷åì ïìëåàä ïéà ïðçåé éáø øîàå
i`ce `ziixa jde ,"oixai`d"c `ziixa i`d` i`w opgei iaxc rnyn `zyde Ð

`l` oiwel oi`" opgei iax xn`e ,"zelap zifkn zegt elit`" ipzwc ,ixiinw ozzina

,dycrka odilr oiwelc `pipg iax xa iqei iaxc `dl opgei iax diqlw ikide ,"zifka

ixiinw ozzinac inp dl `pniwe`c?!ïðçåé éáøãà ïðçåé éáøã àéù÷åàáø øîà
áåúëä øáã ïéìãáåîás` ,dycrka d`neh dn" `iddl opgei iax diqlwc `dc Ð

jpda ,"mzlcade" oda aizkc ipda .aezkd xac oilcaena Ð "dycrka dlik`

on xzei d`neh oiprl oixenge mivxy x`yn oilcaeny dxezay mivxy dpeny

rnync ,`xw xn`w edpdae .dpeny ipd `l` llk enhn `l mixg`c ,mixg`d

i`w `l "zifka `l` odilr oiwel oi`" opgei iax xn`c i`de .dycrka inp dlik`c

oiwel oi`c opgei iax xn`w ,oilcaen opi`y mivxya ixiin i`ce `ziixac ,`ziixa`

.zifka `l` odilräúòî àìàoia `xeriy ipync ,aezkd xac oilcaenac Ð

,`xw cga mivxyl `pngx dyiwde li`ed ,inp dnda .oilcaen opi`yl oilcaen

xy` lka 'ebe mzlcade" aizkc ,mivxyl dxedh dnda zlape d`nh dnda zlap

dpi`yl zlcaen oia ipyc ,edpiyw` ikdlc inp `nip Ð 'ebe "dnc`d yenxz

dndal .zlcaena epiid Ð zifka d`nhn dlapc xn`wc `dc :ikd `nile .zlcaen

la` .dlik`a zxzenc ,ze`nh zendan zlcaeny Ð "zlcaen" dl ixw dxedh

`ki`c cr ,zifkn ith `ki`c cr d`nhn `l Ð zlcaen dpi`y ,d`nh dnda
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éàî.zifka dlik` mzqe Ð eda aizk dlik` `nrhçúôd`neha miiqe dlik`a

[z`] evwyz `le (dxedhl d`nhd) dndad oia (mz`) mzlcade" :aizkc Ð

aezkd gzt" jl ixd Ð "dnc`d yenxz xy` lkae serae dndaa mkizeytp

"`nhl [mkl] (mze`) izlcad xy`" aizke .dlik`a jiiy ytp uewiyc ,"dlik`a

miiq" epiide ,dribpa mixg` `nhl epiidc Ð

'ek "dycrka d`neh dn :xnel" ."d`neha

miiqe dlik`a aezkd gzt ikdl ,xnelk Ð

xeriyk dlik` xeriy :jl xnel ,d`neha

opiyxcck ,dycrka Ð d`neh dn .d`neh

minkg exriye ,"mda" "mdn" :(`,`i dbibg)

.dycrka eziixa zlgz hnegäéñì÷åiax

xciqy `pipg iax xa iqei iaxl Ð opgei

xn`c axl `iyw ok m`e ,eiptl `ziixad

`xazqnc ,`xab` `xab `le ."zifka"

mbe ,biltc o`n `kilc meyn axc `nrh

.i`xwn `zlin witn

ïàë,xnelk Ð mdiiga o`k ozzina

Ð dycrka d`neh `ki`c ,ozzina

.d`neh xeriyk exeriy dlik` xeqi` :ixn`

dwelc :ixn` Ð d`neh `kil ,miiga la`

ax `de iia` dil xn`" .zifka ezlik` lr

dxn` ax `lde ,xnelk Ð "i`w oizipzn`

,"mivxyd lk"c epizpyn lr dizlinl

dil] xn`" .mdiiga oia mzzina oia ixiinc

xehpw oeyl Ð "`ed jlic `edd [sqei ax

wqr il oi`e didi jly df weic ,xnelk .`ed

,xnelk Ð "xn`w `nlra `zrny ax" .ea

.i`w oizipzn` `le ,diytp it`a `zlin

`inec oizipzn` i`wc dizrc `wlq iia`e

."d`neh oiprl `l` epy `l"c lirlc `iddcäéñì÷å.dinza Ð opgei iax

!df lr daeyz yi `lde ?opgei iax qliw ike ,xnelk Ð 'eke "mixa`d iaizin"

opirac ab lr s` Ð "xeriy mdl oi` mixa`d" .opgei iaxc` opgei iaxc `iywc

iax xn`e" .xeriy mey opira `l mixa`a mewn lkn ,dycrka uxyae zifk dlapa

"zifka `l` odilr oiwel oi` :opgei,ipyil :xn`z m`e .ibq dycrka xn`w lirle Ð

,ozzina ixiin inp `kd (`nlr ilekc) :xnel yie ?"odiiga Ð o`k ,ozzina Ð o`k"

."oi`nhn" xn`wcn ,dzina ixiinc ,(`d) i`w mixa`c `ziixa`cøîà`ax

epiid Ð "d`nehk exeqi`" opgei iax xn`c `d ,xnelk Ð aezkd xac oilcaena

iax xn`wc `de .dycrka oz`nehc mivxy dpeny ,xnelk ,dyxtay milcaen

,`nhln mixedh mdy ,ixiin mivxy x`ya Ð "zifka `l` mdilr oiwel oi`" opgei

,mdiiga Ð o`k" lirl ipy ik :xn`z m`e ."d`nehk exeqi`" xnel oda jiiy `le

yi ?`kd ik "oilcaen opi`ya Ð o`k ,oilcaena Ð o`k" ipyil ,"ozzina Ð o`k

?ax ol rnyn `wc dizeax i`n ,oilcaen oi`a lirlc axc `d ixiin i`c :xnel

opgei iax ,ok m`c :`iyw edin !dxezay oixeqi` lk` dedc icin ,zifk irac `hiyt

:`iyw cere ?d`neh jiiy `lc ,mivxy x`ya ixiinc oeik ,ol rnyn `w i`n inp

ixiinc i`n` i`w `l ok m` ,mivxy x`ya `kdc opgei iaxc jd ixiinc ok m`c

:eyexit ikdc d`xp jkl ?"oi`nhn" ipzwcn ,oilcaend mivxy dpenya `ziixaa

iab `l` d`nehl dlik` aezkd yiwd `l ,xnelk Ð "aezkd xac oilcaena"

dnda la` .mixg`d on oilcaeny mivxy dpeny oebk ,dlcad eda jiiyc mivxy

`le .zifk opirac opgei iax xn`wc `ed dndaae ,dz`nehl dzlik` dywed `l

.dlapc mixa`` `l` ,uxyd on dycrkn zegt` i`w `l ,`ziixac ilin lk` i`w

mewn lkn ,zifkn zegt elit` ipdn Ð d`neh oiprlc ab lr s`c :ol rnyn `we

dpi`yl zlcaen oia beltl inp dnda" :jixt df lre .zifk opira Ð dlik` oiprl

oilcaen iabe ,oilcaen opi`l oilcaen oia oibltn mivxy iabc ikid ik Ð "zlcaen

.d`nehl dlik` iyew`l ol ded ,dnda iab inp ikd .d`nehl dlik` iywn Ð

ipzwc `de ."xeriy mdl oi` mixa`d" ipzwck ,`edy lka epiidc ,d`nehk dxeqi` `diy Ð dnda zlap xa` oiprl dpin `wtpe ,`xw i`da mivxyl ywzi` dnda `dc

,xnelk Ð "evwyz lal `pngx edl yiwn ik" :ipyne .zifk (xa`) iraiz `l dnda iablc ,xnelk `l` ,`wec e`l "zelcaen opi`yl" Ð "zelcaen opi`yl zelcaen oia"

opi`yl oilcaen oia ibeltl `kilc ,"izlcad xy`"c `xw ixiin `l Ð dnda la` ."`nhl mkl izlcad xy`" i`w ediilrc ,mivxya epiid ,d`nehl dlik` opiywnc `d

d`nehl dlik` iieyw`l `kil ok m`e ,zenda` `xwc `tiq i`w `l ,dlcad eda `kiiy `lc oeik ,jkld .ze`nhn Ð ze`nh oia zexedh oia ,zendad lk ixdy ,oilcaen

d`nehl dlik` iyew`l `kilc xity rci `l ike ?jzrc `wlq i`n `xwirnc :c`n wegc df yexite ."evwyz la"l `weec epiid ,mivxyl dnda yewzi` ike .dnda iab

d`nehl dlik` iyew`l `kilc i`ce `d ,xnelk Ð "oilcaen opi`yl oilcaen oia beltil inp dnda" :eyexit ikd `xwirnc d`xp jkl ?dlcad eda jiiyc mivxya `l`

ol ded inp dnda iab ,dlcad eda jiiyc meyn d`nehl dlik` ywzi` mivxy iabc oeik mewn lkn `l` .dlcad da jiiy `l dnda iabc d`xpc ,`ywidaxninl

lal `weec epiid mivxye dndal `pngx edl yiwd ik" :ipyne ?`xw i`da iccdl eywzi` mivxye dnda `dc ,zifk iraz `l mixa` iabe ,d`nehk dzlik` xeqi`c

.uxyk dnda ied `l Ð d`nehk dlik` zeyrl oiprl la` ,"evwyz la"c e`l mdipya yiy Ð "evwyz
mivxyd
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רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc - dlirn(iying meil)

aiigzdl mivxy zlik` xeriy oipra ax ixac d`ian `xnbd
:e`l xeqi`a mdilríéöøL úìéëà ,áø øîà äãeäé áø øîàoi` ¨©©§¨¨©©£¦©§¨¦

åéìò ä÷Bì`l`úéfëaoiprly s`e ,dxezay mixeqi` lkak ¤¨¨§©©¦
.dycrka mxeriy mda zbdepd d`nehàîòè éàîxn`p `l ©©£¨

,dycrka mxeriy didi dlik`l s`yeäa áéúk äìéëàmeyn - £¦¨§¦§
dlik` oi`e ,dlik` oeyl xn`p mivxya mixen`d oie`lay

.zifkn zegta
:ax ixac lr dywn `xnbddén÷ àðéðç éaø øa éñBé éaø éðúäå§¨¨¥©¦¥©©¦£¦¨©¥

,ïðçBé éaøcdxeza xn`p(dk k `xwie)äøBähä äîäaä ïéa ízìcáäå' §©¦¨¨§¦§©§¤¥©§¥¨©§¨
äîäaa íëéúBLôð úà eöwLú àìå øBähì àîhä óBòä ïéáe äàîhì©§¥¨¥¨©¨¥©¨§Ÿ§©§¤©§¥¤©§¥¨

,'ànèì íëì ézìcáä øLà äîãàä NBîøz øLà ìëáe óBòáednne ¨§Ÿ£¤¦§¨£¨¨£¤¦§©§¦¨¤§©¥
y,äìéëàa áeúkä çútz` evwyz `le' weqta xn`py dny ¨©©¨©£¦¨

dlik` ici lr ytp uewiyy ,dlik`a jiiyd oeyl `ed 'mkizeytp
,`edäàîeèa íéiñåyi ,'`nhl mkl izlcad xy`' xn`py dna §¦¥§§¨

y jkn cenlläàîeh äîdxeriyäìéëà óà ,äLãòëadxeriy ©§¨§¨£¨¨©£¦¨
mivxya `id mbïðçBé éaø déñl÷å .äLãòëaopgei iax gaiye - §¨£¨¨§¦§¥©¦¨¨

,mzenk xaeqy jkn gkene ,eiptl dzpypy ef `ziixa ixac z`
áøãì àéL÷åzvxzn .zifka dlik` oiprl mivxy xeriyy xn`y §©§¨¦§©

:`xnbdïàk ,àéL÷ àì,dycrka mxeriyy zxne`d `ziixaa - Ÿ©§¨¨
da xaecndïúúéîa,dycrka d`neh mda zbdepy mivxyd ly §¦¨¨

xn`pd ywidd meyn dycrka mxeriy dlik`l s` jkle
eli`e ,`ziixaaïàk,zifka mxeriyy xne`d ax ixaca - ¨

mda xaecndïäéiça`le ,mda zbdep d`neh oi`y mivxyd ly §©¥¤
mxeriy dlik` oiprl mb jkitle ,dycrk xeriy f` mda xn`p

.dxezay mixeqi` lkk zifka
:df uexiz lr dywn iia`áø àäå ,ééaà déì øîàxeriyy xn`y ¨©¥©©¥§¨©

,zifka mivxy zlik`éà÷ ïéúéðúnàepzpyn lr eixac exn`p - ©©§¦¦¨¥
eixacy myky ,df mr df mitxhvn mivxyd lky zxne`d

lirl mixen`d(`"r)sexivl dlik` oiprl zelap sexiv oia wlgl
xeriya el` eixac mb jk ,epzpyn lr exn`p d`neh oiprl
eilry xeriydy cnlle ,epzpyn lr exn`p mivxy zlik`

,zifka `ed el mitxhvny dpynd dxn`ïéúéðúîe`lde - ©§¦¦
oic zx`and epzpynéðz÷ ,íéöøMä ìk`id zwqer -eléôà ¨©§¨¦¨¨¥£¦

,ïúúéîamby xazqne ,zelap z`neh oic mb da dpyp `ldy §¦¨¨
,mizn mdyk mb mda dpeekd da mixkfpd mivxydàkéàc åàì)¨§¦¨

.(éàäî àúøeôe éàäî àúøet§¨¥©§¨¥©
:iia` ziiyew z` sqei ax uxznóñBé áø déì øîà,iia`làéää ¨©¥©¥©¦

à÷eic,dpynd lr miaqen ax ixacy epnn zcnly df weic - ¦¨
àeä Cìécxaeqy meyn ,df weicl yyeg ipi` ,xnelke ,`di jly - ¦¨

y ip`øîà÷ àîìòa àzòîL áø`xnink eixac z` ax xn` - ©§©§¨§¨§¨¨¨©
ok` dpyndy s` jkitle ,dpynd ixac lr `le dnvr ipta
md mb mixen` ax ixacy jkn gikedl oi` mizn mivxya zxacn
mdn dxizq oi`e ,miig mivxya exn`p `l` ,mizn mivxya
dlik`l mxeriyy mizn mivxya xn`y opgei iax ixacl

.dycrka
:opgei iax ixac lr dywne zxfeg `xnbdïðçBé éaø déñl÷åike - §¦§¥©¦¨¨

`pipg xa iqei iax eiptl dpyy `ziixad ixac z` opgei iax qliw
mb xaeqy gken jkn `lde ,dycrka mivxy zlik` xeriyy

jk lre ,ok `edéáéúéî,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywd - ¥¦¥
ïéøáéàä,mi`nhn mdy miig ilra ly minlyøeòéL ïäì ïéà ¨¥¨¦¥¨¤¦

e ,mz`nehläìáð úéfkî úeçt eléôà,dz`neh xeriy `edy £¦¨¦©©¦§¥¨
õøMä ïî äLãòkî úeçôe,ez`neh xeriy `edy,ïéànèîmeyn ¨¦©£¨¨¦©¤¤§©§¦

.xeriykn zegta s` `nhl zeaiyg ea yie `ed mly xa`y
,ïðçBé éaø øîàåmly xa` aeyg d`neh oiprly it lr s`y §¨©©¦¨¨

mewn lkn ,xeriykn zegta `nhlïäéìò ïé÷Bì ïéàmzlik` lr - ¥¦£¥¤
,úéfëa àlàmivxy s`y opgei iax zrcy jkn x`ean ixde ¤¨§©©¦

recn ok m` dywe ,zifka `ed mdilr zewll mzlik` xeriy
mxeriyy eiptl dpyy `pipg xa iqei iax ixac z` opgei iax qliw

.dlik`l mb dycrkaàáø øîà,ef `iyew uxzløac ïéìcáeîa ¨©¨¨§§¨¦¦¥
áeúkälkae serae dndaa mkizeytp z` evwyz `le' weqtd - ©¨

dcnl epnny '`nhl mkl izlcad xy` dnc`d yenxz xy`
mivxy zlik` xeriyy `pipg xa iqei iax dpyy `ziixad
epi`y cenll yi jkne ,'mzlcade' ezligza xn`p ,dycrka
mixen`d mivxyd dpeny mde ,milcaend mivxya `l` xacn

mpicy dxeza,d`neh mda yiy jka mivxy x`yn lcaen
dycrka mzlik` xeriyy `ziixa dze` dxn`y `ed dl`ae
oi`y opgei iax ixace ,mivxy x`ya `l la` ,mz`neh xeriyk
`le mivxy x`ya mixacn zifka `l` mivxy zlik` lr miwel

.el` mivxy dpenya
:`ax uexiz lr dywn dad` xa `c` axøa àãà áø déì øîà̈©¥©£¨©

äzòî àlà ,àáøì äáäà`ly 'mYlCade' xn`py dnn epcnly - ©£¨§¨¨¤¨¥©¨§¦§©§¤
lcaen mpicy miig ilraa `l` d`nehl dlik` weqtd deyd

a ,mixg`néâìôéì énð äîäada mb wlgp -úìcáeî ïéadnda - §¥¨©¦¦§§¦¥§¤¤
,dlik`a zxzen `idy jka zenda x`yn lcaen dpicy dxedh

ìdndaúìcáeî dðéàLjkly xn`pe ,d`nh dnda xnelk - §¤¥¨§¤¤
oi`y cnll ick ,zexedhe ze`nh zenda mb df weqta exkfp
,dxedh dndaa `l` dlik` xeriyk zifka d`nehl xeriyd

.dviaka d`nehl dxeriy `di d`nh dnda la`
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oifge` mipya cenr fh sc ± oey`x wxtzereay

úéæëá àìà ïäéìò ä÷åì åðéà íéöøù úìéëà áø øîà äãåäé áø øîà`le Ð

.dycrkaåäá áéúë äìéëà àîòè éàî,(`i `xwie) "md uwy ik melk`z `l" Ð

.zifkn dzegt dpi` dlik`eäìéëàá áåúëä çúô(k `xwie my) aizkc i`dc Ð

.diytp uwyn Ð edl lik` ikc ,dlik`a epiid Ð "mkizeytp z` evwyz `le"íééñå
äàîåèámy) "`nhl mkl izlcad xy`" Ð

Ð uxy z`neh dn :jl xnel `l` .(`xwie

odilr dwel Ð dlik` s` ,dycrka

.dycrkaïðçåé éáø äéñì÷åipzc i`dl Ð

dcedi axl `iywe ,`pipg iax xa iqei iax

."zifka" xn`c ax xn`ïàë àéù÷ àì
ïúúéîá ïàë ïäééçáÐ "zifk" ipzc `d Ð

lik` ik la` ,odiiga ediipin lik` ik epiid

,iwl dycrka elit` Ð ozzina ediipin

.d`nehc `inecéà÷ ïéúéðúîà éîð áø àäå
ax xn`wc meyn ,`ed ikdc irci `pne Ð

`idde ,"dlik` oiprl `l` epy `l" lirl

zelapd lk"` ,i`w oizipzn` i`ce

zlik`" ax xn`wc `d inp `kd ."oitxhvn

,oizipzn` i`w "zifka odilr dwel mivxy

oizipzne ."df mr df oitxhvn mivxyd lk"`

zelapd lk" ipzw `dc ,ixiin `w ozzina Ð

oeike .ozzina epiidc ,"ef mr ef zetxhvn

inp ax xn`wc `dc llkn ,oizipzn` i`wc

axcl `vxzn ikide ,ozzina i`w "zifka"

odiiga'åëå àúøåô àëéàã ?eprny `l Ð

.eyexitàåää ééáàì óñåé áø äéì øîà
àéä êìéã à÷åéã`wc `weic i`d ,xnelk Ð

eze` `di jly ,i`w oizipzn` axc zwiic

zlik`" xn`c axc il `xiaq `le .wecwc

.xn`w `nlra `zrny `l` ,oizipzn` i`w `l 'eke "mivxy,ïðçåé éáø äéñì÷å
éáéúéîzlik`c dil `xiaqc rnync ,opgei iax diqlwc lirl xn`wc `d lr Ð

.`zyd dil aizen ,dycrka mivxyøåòéù íäì ïéà íéøáàä`edy lk xa`c Ð

`edy ,uxyd on mly xa` e` ,zelap oiprl zifkn zegt `ed elit` ,mly `ed m`

xeriyk oda oi`y it lr s` ,oinly oixai` ode li`edc .oi`nhn Ð dycrkn zegt

.iaiygc meyn ,oi`nhn Ðúéæëá àìà ïäéìò ä÷åì ïìëåàä ïéà ïðçåé éáø øîàå
i`ce `ziixa jde ,"oixai`d"c `ziixa i`d` i`w opgei iaxc rnyn `zyde Ð

`l` oiwel oi`" opgei iax xn`e ,"zelap zifkn zegt elit`" ipzwc ,ixiinw ozzina

,dycrka odilr oiwelc `pipg iax xa iqei iaxc `dl opgei iax diqlw ikide ,"zifka

ixiinw ozzinac inp dl `pniwe`c?!ïðçåé éáøãà ïðçåé éáøã àéù÷åàáø øîà
áåúëä øáã ïéìãáåîás` ,dycrka d`neh dn" `iddl opgei iax diqlwc `dc Ð

jpda ,"mzlcade" oda aizkc ipda .aezkd xac oilcaena Ð "dycrka dlik`

on xzei d`neh oiprl oixenge mivxy x`yn oilcaeny dxezay mivxy dpeny

rnync ,`xw xn`w edpdae .dpeny ipd `l` llk enhn `l mixg`c ,mixg`d

i`w `l "zifka `l` odilr oiwel oi`" opgei iax xn`c i`de .dycrka inp dlik`c

oiwel oi`c opgei iax xn`w ,oilcaen opi`y mivxya ixiin i`ce `ziixac ,`ziixa`

.zifka `l` odilräúòî àìàoia `xeriy ipync ,aezkd xac oilcaenac Ð

,`xw cga mivxyl `pngx dyiwde li`ed ,inp dnda .oilcaen opi`yl oilcaen

xy` lka 'ebe mzlcade" aizkc ,mivxyl dxedh dnda zlape d`nh dnda zlap

dpi`yl zlcaen oia ipyc ,edpiyw` ikdlc inp `nip Ð 'ebe "dnc`d yenxz

dndal .zlcaena epiid Ð zifka d`nhn dlapc xn`wc `dc :ikd `nile .zlcaen

la` .dlik`a zxzenc ,ze`nh zendan zlcaeny Ð "zlcaen" dl ixw dxedh

`ki`c cr ,zifkn ith `ki`c cr d`nhn `l Ð zlcaen dpi`y ,d`nh dnda

.dviak
øîà
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éàî.zifka dlik` mzqe Ð eda aizk dlik` `nrhçúôd`neha miiqe dlik`a

[z`] evwyz `le (dxedhl d`nhd) dndad oia (mz`) mzlcade" :aizkc Ð

aezkd gzt" jl ixd Ð "dnc`d yenxz xy` lkae serae dndaa mkizeytp

"`nhl [mkl] (mze`) izlcad xy`" aizke .dlik`a jiiy ytp uewiyc ,"dlik`a

miiq" epiide ,dribpa mixg` `nhl epiidc Ð

'ek "dycrka d`neh dn :xnel" ."d`neha

miiqe dlik`a aezkd gzt ikdl ,xnelk Ð

xeriyk dlik` xeriy :jl xnel ,d`neha

opiyxcck ,dycrka Ð d`neh dn .d`neh

minkg exriye ,"mda" "mdn" :(`,`i dbibg)

.dycrka eziixa zlgz hnegäéñì÷åiax

xciqy `pipg iax xa iqei iaxl Ð opgei

xn`c axl `iyw ok m`e ,eiptl `ziixad

`xazqnc ,`xab` `xab `le ."zifka"

mbe ,biltc o`n `kilc meyn axc `nrh

.i`xwn `zlin witn

ïàë,xnelk Ð mdiiga o`k ozzina

Ð dycrka d`neh `ki`c ,ozzina

.d`neh xeriyk exeriy dlik` xeqi` :ixn`

dwelc :ixn` Ð d`neh `kil ,miiga la`

ax `de iia` dil xn`" .zifka ezlik` lr

dxn` ax `lde ,xnelk Ð "i`w oizipzn`

,"mivxyd lk"c epizpyn lr dizlinl

dil] xn`" .mdiiga oia mzzina oia ixiinc

xehpw oeyl Ð "`ed jlic `edd [sqei ax

wqr il oi`e didi jly df weic ,xnelk .`ed

,xnelk Ð "xn`w `nlra `zrny ax" .ea

.i`w oizipzn` `le ,diytp it`a `zlin

`inec oizipzn` i`wc dizrc `wlq iia`e

."d`neh oiprl `l` epy `l"c lirlc `iddcäéñì÷å.dinza Ð opgei iax

!df lr daeyz yi `lde ?opgei iax qliw ike ,xnelk Ð 'eke "mixa`d iaizin"

opirac ab lr s` Ð "xeriy mdl oi` mixa`d" .opgei iaxc` opgei iaxc `iywc

iax xn`e" .xeriy mey opira `l mixa`a mewn lkn ,dycrka uxyae zifk dlapa

"zifka `l` odilr oiwel oi` :opgei,ipyil :xn`z m`e .ibq dycrka xn`w lirle Ð

,ozzina ixiin inp `kd (`nlr ilekc) :xnel yie ?"odiiga Ð o`k ,ozzina Ð o`k"

."oi`nhn" xn`wcn ,dzina ixiinc ,(`d) i`w mixa`c `ziixa`cøîà`ax

epiid Ð "d`nehk exeqi`" opgei iax xn`c `d ,xnelk Ð aezkd xac oilcaena

iax xn`wc `de .dycrka oz`nehc mivxy dpeny ,xnelk ,dyxtay milcaen

,`nhln mixedh mdy ,ixiin mivxy x`ya Ð "zifka `l` mdilr oiwel oi`" opgei

,mdiiga Ð o`k" lirl ipy ik :xn`z m`e ."d`nehk exeqi`" xnel oda jiiy `le

yi ?`kd ik "oilcaen opi`ya Ð o`k ,oilcaena Ð o`k" ipyil ,"ozzina Ð o`k

?ax ol rnyn `wc dizeax i`n ,oilcaen oi`a lirlc axc `d ixiin i`c :xnel

opgei iax ,ok m`c :`iyw edin !dxezay oixeqi` lk` dedc icin ,zifk irac `hiyt

:`iyw cere ?d`neh jiiy `lc ,mivxy x`ya ixiinc oeik ,ol rnyn `w i`n inp

ixiinc i`n` i`w `l ok m` ,mivxy x`ya `kdc opgei iaxc jd ixiinc ok m`c

:eyexit ikdc d`xp jkl ?"oi`nhn" ipzwcn ,oilcaend mivxy dpenya `ziixaa

iab `l` d`nehl dlik` aezkd yiwd `l ,xnelk Ð "aezkd xac oilcaena"

dnda la` .mixg`d on oilcaeny mivxy dpeny oebk ,dlcad eda jiiyc mivxy

`le .zifk opirac opgei iax xn`wc `ed dndaae ,dz`nehl dzlik` dywed `l

.dlapc mixa`` `l` ,uxyd on dycrkn zegt` i`w `l ,`ziixac ilin lk` i`w

mewn lkn ,zifkn zegt elit` ipdn Ð d`neh oiprlc ab lr s`c :ol rnyn `we

dpi`yl zlcaen oia beltl inp dnda" :jixt df lre .zifk opira Ð dlik` oiprl

oilcaen iabe ,oilcaen opi`l oilcaen oia oibltn mivxy iabc ikid ik Ð "zlcaen

.d`nehl dlik` iyew`l ol ded ,dnda iab inp ikd .d`nehl dlik` iywn Ð

ipzwc `de ."xeriy mdl oi` mixa`d" ipzwck ,`edy lka epiidc ,d`nehk dxeqi` `diy Ð dnda zlap xa` oiprl dpin `wtpe ,`xw i`da mivxyl ywzi` dnda `dc

,xnelk Ð "evwyz lal `pngx edl yiwn ik" :ipyne .zifk (xa`) iraiz `l dnda iablc ,xnelk `l` ,`wec e`l "zelcaen opi`yl" Ð "zelcaen opi`yl zelcaen oia"

opi`yl oilcaen oia ibeltl `kilc ,"izlcad xy`"c `xw ixiin `l Ð dnda la` ."`nhl mkl izlcad xy`" i`w ediilrc ,mivxya epiid ,d`nehl dlik` opiywnc `d

d`nehl dlik` iieyw`l `kil ok m`e ,zenda` `xwc `tiq i`w `l ,dlcad eda `kiiy `lc oeik ,jkld .ze`nhn Ð ze`nh oia zexedh oia ,zendad lk ixdy ,oilcaen

d`nehl dlik` iyew`l `kilc xity rci `l ike ?jzrc `wlq i`n `xwirnc :c`n wegc df yexite ."evwyz la"l `weec epiid ,mivxyl dnda yewzi` ike .dnda iab

d`nehl dlik` iyew`l `kilc i`ce `d ,xnelk Ð "oilcaen opi`yl oilcaen oia beltil inp dnda" :eyexit ikd `xwirnc d`xp jkl ?dlcad eda jiiyc mivxya `l`

ol ded inp dnda iab ,dlcad eda jiiyc meyn d`nehl dlik` ywzi` mivxy iabc oeik mewn lkn `l` .dlcad da jiiy `l dnda iabc d`xpc ,`ywidaxninl

lal `weec epiid mivxye dndal `pngx edl yiwd ik" :ipyne ?`xw i`da iccdl eywzi` mivxye dnda `dc ,zifk iraz `l mixa` iabe ,d`nehk dzlik` xeqi`c

.uxyk dnda ied `l Ð d`nehk dlik` zeyrl oiprl la` ,"evwyz la"c e`l mdipya yiy Ð "evwyz
mivxyd
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נ.ב. בשאלתו במכתבו במרז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול, שאינו מובן, שהרי כשזה קם זה 

נופל, והפירוש בהאמור הוא, כשנותנים לאדם נשמה גדולה נפש אלקית נעלית במדריגתה, הרי מתאים 

לזה גם כן נפש הבהמית גדולה היא במדותי' וענינה ז.א. בהתנגדותה ]והוא מכמה טעמים, שלא יבואו 

בטענות, שנצח המלחמה ע"י שנתנה לו נפש אלקית נעלית ונפה"ב חלושה ביותר[, ולאחרי זה כשלוחם 

בכחות נפשו האלקית להאיר בנר מצוה ותורה אור, הרי מתחילה הפעולה דאור דוחה חשך וכשזה קם 

זה נופל, עד שסו"ס יכול להגיע גם להדרגא שאין לו יצר הרע כי הרגו בתענית וע"ד המבואר בתניא 

קדישא בנוגע לדוד מלך ישראל.

המשך מעמוד רד



`oifgeרח mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

àðîçø åäðéù÷à éë äéì øîàibeltl e`l ,mivxyl dxedhe d`nh dnda Ð

`we ."evwyz la"l `l` ,zlcaen dpi`y dliapl oia zlcaen dliap oia `xeriy

Ð mivxy cg`e ,dxedh dnda zlap zg`e ,d`nh dnda zlap zg`c ol rnyn

e`ln cal d`nh dnda zlapa e`l iyet`le .inp "evwyz la" meyn olke`d aiign

e`le "evwyz `l"c e`l `ki`c ,dlapc

.d`nh dndacäðùîåøùáå õøùä íãÐ

.`nhl dycrkl oitxhvnéáø øîà ììë
ïéåù åøåòéùå åúàîåèù ìë òùåäéoebk Ð

.xakre cleg e` ,dlape dlapàìå åúàîåè
åøåòéùdey oz`nehc ,dlape uxy oebk Ð

Ð exeriy `le ,axr z`neh oiied odipyc Ð

uxye] zifka dz`neh xeriy dlapc

.[dycrkaåúàîåè àìåzne dlap oebk] Ð

ez`neh `ied zn ,[zifka oi`nhn ediiexz Ð

.axr z`neh `l` `ied `l dlape ,rayàì
åøåòéù àìå åúàîåè,uxye zn oebk Ð

cr ez`nehe dycrka exeriy Ð uxyc

ez`nehe zifka exeriy Ð zne ,axrd

.drayàøîâ'åëå ïéðç áø øîà,xnelk Ð

Ð "oitxhvn xyade uxyd mc" ipzwc `d

yxity envr uxy eze` ly exya `wec

`le .cg` uxyn xyae mc iedc ,mcd epnn

la` ,xg` uxyn xyade cg` uxyn mcdy

.sxhvn `l Ð mivxy ipyn ez` i`íéàîèä
uxy elit` sxhvny cnln ,`xizi `"d Ð

ivgke df uxyn xeriy ivgk ,xnelk .uxye

xeriy ivg ,oitxhvn Ð xg` uxyn xeriy

.oitxhvn Ð xakrn xeriy ivge clegn

.opgei iaxl `iyweåìåëá ïàë óñåé áø øîà
åúö÷îá ïàë,oinily olek mivxy eed i` Ð

ivg yxite ,zeny ipyn oia cg` mWn oia¥

mc dfn e` ,dfn xeriy ivge dfn xeriy

,aeyg mewnn ez`c oeik Ð xya dfne

vxyd ediieexzc,iaiyge edpip oinily mi

epiid Ð 'eke oipg iax xn`c `de .oitxhvn

`l` oinily mivxyd eed `lc ,ozvwna

yxite ,o`ka gpen cg`e cg` lk ly ezvwn

ez` `le li`ed Ð dfn xyae dfn mc

itxhvn `le iaiyg `l ,oinily mivxyn

uxy eze` xya mr `l` ,xyad mr mcd

.mcd epnn yxityàøîéú àðîåol ipyc Ð

.ezvwnl elek oiaäôöøä ìò êôùðÐ

.qxthw enewn dide dnily mc ziriax

,dwlg dzid dtvxdy Ð "dtvx" hwp ikdle

.mcd hytzpe ,oexcnk `iedcìò ìäéà
åúö÷îlr ldi` `lc meyn ,xedh Ð ezvwn lr dgyy oebk ,mc ziriax ly Ð

.xeriyd lkåìåë ìò ìäéà.`nh mc ly ziriaxd lr Ðàðéðç áø øîà àäå
äá ñéâäù íã úéòéáøqibd ikc ab lr s`e .xedh Ð xkxka e` yeka da jtdy Ð

jci` ipzw i`n`e .ea qibnd eze` ,"xedh" ipzw ,elek lr lid`i `ly xyt` i` da

."`nh Ð elek lr ldi`" `ziixaåúö÷îá ïàë åìåëá ïàë äðéî òîù åàì àìà
znn mc ziriax i`d iz`c `kid epiid ,"`nh Ð elek lr ldi`" ipzwc i`dc Ð

`lc `kid epiid ,"xedh Ð da qibdy" ipzwc `de .ld`a `nhnc aiyg ikdle ,mly

yxite ,zn zvwn my gpen didy .ezvwnn `viy `l` ,mly znn df ziriax `a

,aiyg `l Ð mly znn `a epi`e li`ed ,ziriax dia zi`c ab lr s` .mc eze` epnn

.iax xn` oke .ld`a `nhn epi`e'åâå íëì äæå áéúëã äéì øîàxzein `xw i`de Ð

mi`nhd dl`" (`i `xwie) `pixg` `xw aizk `dc ,ikd dia yxcinl ,`yxcl `ed

."mklåì åøîà.`izn iax ly eicinlz `izn iaxl Ðéàçåé ïá åì íéëçxak Ð

.df xac xnel rceiy i`gei oa mkgzpêåøò ãåîìolpne .ezrcn dxn` `le Ð

.'eke cg` mrty .`kdn ,iqei iax xa xfrl` iaxn dcnlcéîå÷ øôéñågliby Ð

`ly ick ,oiyer miebdy zixela oirk eixg` ly xryd gipde ,egvn lry xryd

.icedi `edy ea exikiáéåà åì ùéù éî.ipriy epevx e` xiyriy epevx Ð
àåäù
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íéöøùä.'ebe xakrde ,clegd :mivxy dpeny oebk Ð df mr df oitxhvnìë
.dliape dliap ,uxye uxy oebk Ð oitxhvn oiey exeriye ez`nehy

`le .ld`a dey d`nehy ,znd on zifke znd on xa` oebk Ð exeriy `le ez`neh

uxy Ð exeriy `le ez`neh `l .`edy lka xa`e xyaa `nhn zifkc ,exeriy

.dlapeøîà`d :yexit Ð 'ek oipg ax

exyae uxyd mc" oizipzna xn`wc

,uxya mcd cera `weec epiid Ð "oitxhvn

oi` Ð uxyd xyan mcd yxit la`

:`pipg iax xa iqei iax aizn" .oitxhvn

uxy elit`e ,oitxhvny cnln Ð "mi`nhd"

ipyn oia cg` myn oia ,mce uxy ,uxye

ipy Ð "zeny ipy" :yexit Ð "zeny

mc sxhvn f` ,xakre cleg enk ,mivxy

uxyd mc oky lke ,xg` uxy mr uxyd

ax xn`" .yxit ik elit` oitxhvny exyae

`d ,xnelk Ð "ezvwna o`k eleka o`k :sqei

ly mc oitxhvny `ziixaa `kd xn`c

`weec epiid Ð xg` uxy xyae df uxy

aeyg efe ,mly uxyn mcd yxity ,eleka

oi`c oizipzn iab xn`c `de .sxhvdl

epiid Ð ea ecer ok m` `l` sxhvn

cg` xa`n `l` mcd yxit `ly ,ezvwna

.sxhvdl aeyg epi` f`e ,zg` dkizgn e`

`ayk oia welig yiy Ð "`xniz `pne"

?mly epi`y uxyn `ayk oia mly uxyn

dnewn dide dtvxd lr jtyp ,`ipzck"

znd mc ziriax jtyp :yexit Ð "qxthw

,cg` mewna akrzn did `le ,oexcn mewna

lr lid`d" .hrn o`ke hrn o`k `l`

lk lr lid`d `ly itl Ð "xedh Ð ezvwn

lr ldi`y Ð "elek lr ldi`" .mcd ziriax

eilr eci ldi`y oebk ,mcd jtypy mewn lk

xaqwc .ziriax lr ldi` f`c ,`nh Ð

mewnay mcl sxhvn df mewnay mcdy

.xg`àäåqibdy mc ziriax opgei iax xn`

dpwa e` ska mcd qibn :yexit Ð xedh ea

dh Ðdpwd rla `ly xyt` i`y itl ,xe

opixn` `d ,xedh i`n`e .ziriax x`yi `le

`ly it lr s` ,`nh Ð ezvwn lr ldi`

?[cg` mewna] ziriaxd lk lr lid`d

`d Ð "ezvwna o`k ,eleka o`k ,`l`"

epiid Ð "`nh ezvwn lr ldi`" opixn`c

.mly znn `a mc eze`yk ,xnelk .eleka

zvwnn `ayk Ð xedh opgei iaxc `de

:eyexitl `iywe .mly znn `a `le ,znd

,xya ira sexiv i`n ,uxyd xyaa mcdy ,xnelk 'ek ecera dil iwenc oeikc

i`d iziz `kidn :`iyw cere !mlern yxit `ly oeik ,dileka dia `pixw "uxyd"

znn `a il dn mly znn `a il dn ,ziriax `ki`c oeik ,ezvwnl elekac welig

"ixirf ax xn` oipg ax xn`" opiqxbc :oe`b miqp epiax yxity enk d`xp jkl ?xqg

mcd eze` `diy jixv ,('eke dxen`d) iqei 'x xn` ixirf iax xn` :yexit Ð 'ek

sxhvn epi` Ð df uxy ly mc la` ,xnelk .epnn dlcap xyady uxyd eze`n

`icda xn`wc ,zeny ipy mi`ay `iddn jixt df lre .xg` uxy xya mr

Ð "ezvwna o`k eleka o`k" :ipyne .mivxy ipyn mi`ay it lr s`e ,oitxhvnc

rbpy oebk Ð mivxy ipyn mi`ac ab lr s` ,oitxhvnc mzd xn`wc `d :yexit

oebk Ð mivxy ipyn `le cg` uxyn `wecc ixirf xn`wc `de .xyaae mca eleka

oitxhvnc cg` uxyn md ikc xn`w ikdle .xyaa e` mca ,ezvwna `l` rbp `ly

,cge cg lk Ð mivxy ipyn mdyk la` .cg`k oixaegn xyade mcd eli`k iedc Ð

rbp oia eleka rbp oia ikda ibeltl `ki`c Ð "`xniz `pne" .`ed envr ipta xac

oia welig yiy `nl` Ð 'ek "xedh ezvwn lr ldi` 'ek jtyp `ipzck" .ezvwna

m` :xn`z m`e .dribpa wlgl yiy oicd `ede ,ezvwn lr ldi`l elek lr ldi`

i`c meyn :ivewn xyd yxit ?'ek "mc ziriax opgei iax xn`de" ez iziin i`n` ok

"xedh ezvwn lr ldi`" `kd xn`c `dc xninl ivn ded ,opgei iaxc `idd `l

.ezvwna `l` rbp `ly oeik ,xedh `ed mewn lkne ,ziriaxa s` ixiinc ,opgei iaxc `d iziin ikdle .ziriax `kilc oebk Ðáéúëãe"iec `xeziin Ð `nhd mkl dfe

."`nhd"c `"dn e` ,yixcw "dfe"cíéëç.envrl mkgzp ,xnelk Ð igei oa diløôéñåxkpzdl ick dyr Ð inewmixtqn mpi` micediy ,icedi `edy ea exiki `ly

.inewåøîà.dxfbd lhal zeyrl aehe xacd oekp ,xnelk Ð ziahåìéàgelyl invrl mixne` mz`y enk ,"dbixdl jpa oz" xnel mz` oileki Ð miiw `ztlg `a` did

xn` jkle ,xaca okzqi ot zeklnd zni` xeara `l` ,exeara jk xne` did `ly xaeq did oerny iaxe .epyipri `ny ip` `xie ,oqrk `edy igei oa oerny iax mr ipa
eli`
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?àøîéz àðîe¯äéäå ,ätöøä ìò CtLð :àéðúcî §¨¥§¨¦§©§¨¦§©©¨¦§¨§¨¨
.ñøôè÷ dîB÷îBúö÷î ìò ìäéà¯ìò ìäéà ,øBäè §¨§©§¥¦¥©¦§¨¨¦¥©

Blek¯àäå ,íc úö÷î àîéìéà ?"Búö÷î" éàî .àîè̈¥©¦§¨¦¥¨¦§¨¨§¨
íc úéòéáø :éaø øîà ,àðéðç éaø øîàñébäLda¯ ¨©©¦£¦¨¨©©¦§¦¦¨¤¦¦¨
ïàk :dpéî òîL åàì àlà !äøBäè¯ïàk ,Bleëa¯ §¨¤¨¨§©¦¨¨§¨

éaø úà Løç ïa àéúî éaø ìàL .dpéî òîL ,Búö÷îa§¦§¨§©¦¨¨©©¦¨§¨¤¨¨¤©¦
àeäL íéöøL íãì ïépî :éîBø øéòa éàçBé ïa ïBòîL¦§¤©¨¦¦¦©¦§©§¨¦¤
eøîà ."àîhä íëì äæå" àø÷ øîàc :déì øîà ?àîè̈¥£©¥©£©§¨§¤¨¤©¨¥¨§
ãeîìz :íäì øîà .éàçBé ïa déì íékç :åéãéîìz Bì©§¦¨©¦¥¤©¨©¨¤©§

.éñBé éaø øa øæòìà éaø ìL åéôa CeøòíòtLúçà ¨§¦¤©¦¤§¨¨©©¦¥¤©©©©
àlLå ,úaMä úà eøîLé àlL äøæb úeëìnä äøæb̈§¨©©§§¥¨¤Ÿ¦§§¤©©¨§¤Ÿ

,íäéða úà eìeîéeìòáiLåïáeàø éaø Cìä .úBcð úà ¨¤§¥¤§¤¦§£¤¦¨©©¦§¥
ïaéìaBøèñéàøîà .íänò áLéå Cìäå ,éîB÷ øtéñå , ¤¦§§§¦§¦¥¦§¨©§¨©¦¨¤¨©

,áéBà Bì LiL éî :íäìéðòé.éðòé :Bì eøîà ?øéLòé Bà ¨¤¦¤¥¥¥¨¦©£¦¨§¥¨¦
.eðòiL éãk ,úaLa äëàìî eNòé àì ,ïk íà :íäì øîà̈©¨¤¦¥Ÿ©£§¨¨§©¨§¥¤¥¨

:eøîà:íäì øîàå øæç .deìèáe .ìèáéì .øîà úéáè ¨§¨¦£©¦§©©§¨©§¨©¨¤
.Léçëé :Bì eøîà ?àéøáé Bà Léçëé ,áéBà Bì LiL éî¦¤¥¥©§¦©§¦¨§©§¦

íäéða eìeîé ,ïk íà :íäì øîàìäðBîL,íéîéeLéçëéå. ¨©¨¤¦¥¨§¥¤¦§¨¨¦§©§¦
LiL éî :íäì øîàå øæç .deìèáe ,øîà úéáè :eøîà̈§¨¦£©©§¨©§¨©¨¤¦¤¥
,ïk íà .èòîúé :Bì eøîà ?èòîúé Bà äaøé ,áéBà Bì¥¦§¤¦§©¥¨§¦§©¥¦¥
Ba eøékä .deìèáe ,øîà úéáè :eøîà .úBcð eìòáé àìŸ¦§£¦¨§¨¦£©©§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc - dlirn(iyiy meil)

:dad` xa `c` ax ziiyew z` `ax uxznLéwî à÷ ék ,déì øîà̈©¥¦¨©¦
àðîçømr cgi ze`nhe zexedh zenda df weqta eywedy dn - ©£¨¨

xn`p ,mivxyìmda bdep ze`nhae zexedh zelapa mby cnl §
e`ldìá`le' -eöwLúxW` lkaE sFraE dndAA mkizFWtp z` ©§Ÿ§©§¤©§¥¤©§¥¨¨§Ÿ£¤

lka mixen`d mie`ld caln ,df weqta xen`d 'dnc`d UFnxY¦§¨£¨¨
,enewna mdn cg`ì ìáàïéøeòéLxeriy dpzyiy xnel - £¨§¦¦

,mz`neh,àì.df weqtn jk cenll oi` Ÿ

äðùî
,cgi mipey ze`nehe mixeqi` sexiv oic xe`iaa dkiynn dpynd

:mxya mr mivxy mc sexiv oic epzpyn zx`aneõøMä íc©©¤¤
äæ íò äæ ïéôøèöî øNaäåz`neh xeriy `edy dycrk xeriyl §©¨¨¦§¨§¦¤¦¤

.mivxy
ef ze`nehd lk sexiv oic ielz eay llkd dpynd zx`an cer

:ef mr,òLBäé éaø øîà ììkìk`nhnd xacBúàîehLxneg - §¨¨©©¦§ª©Ÿ¤§¨
,mini dray z`neh e` axr z`neh m` ,eci lr d`ad d`nehd

BøeòéLå`nhlïéåLoebke ,enr dtxhvpy zxg`d d`nehd mr §¦¨¦
dycr ivg e` ,zxg` dlapn zif ivge zg` dlapn zif ivg

,xakr xyan divge cleg xyanïéôøèöîmilydl df mr df ¦§¨§¦
`l` xg`d `nhnl dey oi` m` la` ,xg`d ici lr cg`d xeriy

xnegaàìå Búàîeèa,BøeòéLmdipy z`nehy dlape uxy oebke - §¨§Ÿ¦
xeriye dycrka d`nehl uxy xeriy la` ,`id axr z`neh

a el deyy e` ,zifka dnda zlapàìå BøeòéLa,Búàîeèoebke ¦§Ÿ§¨
yaoi` la` ,zifka mdipy xeriyy dnda zlap xyae znd on x

,mini dray ea rbepd z` `nhn zny ,dey mz`neh zbxcn
epi` m` oke ,cg` meil `l` da rbepd z` d`nhn dpi` dlape

el deyàìa[àìå] Búàîeèa,BøeòéLzndy ,uxye zn oebke Ÿ§¨§Ÿ¦
,dycrkae cg` meil `nhn uxyde ,zifkae dray z`neh `nhn

el` lkïéôøèöî ïéà.xg`d mr cg`d ¥¦§¨§¦

àøîâ
epzpyn ixac micinrnd mi`xen`d ixac d`ian `xnbd

:cala minieqn mipte`aBae (ïëå) àøéòæ áø øîà ïéðç áø øîà- ¨©©£¦¨©©§¦¨−
mr `l` epi` ,xyad mr uxyd mc sxhvny dpyna xn`py dn

.sxhvn epi` xg` uxy mr la` ,epnn `viy uxy eze` xya
:`ziixan `xirf ax ixac lr dywn `pipg xa iqei iaxéaø áéúBî¦©¦

àðéðç éaø øa éñBé`ziixad on `xirf ax ixac lr zeywdl ¥©©¦£¦¨
weqta xn`p ,da epipyy(`l `i `xwie)lkA mkl mi`nHd dN`'¥¤©§¥¦¨¤§¨

xn`py dne ,'uxXdïäL ãnìî 'ïéàîhä'mivxyd zpeny - ©¨¤©§¥¦§©¥¤¥
my mincewd miweqta mixkfpdïéôøèöî,d`nehl df mr df ¦§¨§¦

õøL eléôàåcg`õøLåe` ,xg`ãçà íMî ïéa ,íãå õøLoinn - ©£¦¤¤§¤¤¤¤¨¨¥¦¥¤¨
xakr mr xakr e` xg` cleg mr cleg oebke ,mivxy ly cg`

,xg`úBîL éðMî ïéamr cleg oebke ,mivxy ly mipin ipyn - ¥¦§¥¥
uxy xya mr uxy mc sxhvny dler ixd ef `ziixane ,xakr
ax ixack `lye ,mipey mipinne mivxy ipyn md xy`k elit`

.`xirfóñBé áø øîà,ef `iyew uxzlïàk ,àéL÷ àìixac - ¨©©¥Ÿ©§¨¨
mixacn ,xg` uxy mr mb uxyd mc sxhvny `ziixadBleëa- §

yxit jk xg`e ,mzenilya mivxyd ipy epiptl o`k eid xy`k
,dycrkn zegt mc xg`dne ,dycrkn zegt xya mdn cg`n
lirene ,xzei miaeyg md minly mcera epiptl eidy meyny

e .cgi mivxy dnkn mb sexiv mdlïàkax dcinrdy epizpyna - ¨
iptn edf ,`weec epnn `ay uxyd mr uxyd mc sexiva `xirf

dpynd zxacnyBúö÷îa`l` mivxyd epiptl e`a `l xy`k - §¦§¨
oi`e ,zeaiyg mda oi` df ote`ay ,miwlgl ecxtzpy xg`l

.xg` uxyn xya mr cg` uxyn mc sexiv mdl liren
:sqei ax ly eweligl xewn d`ian `xnbdàøîéz àðîewlgl - §¨¥§¨

,jkàéðúcî,znd on mc ziriax oiprl `ziixaa epipyy dnn - ¦§©§¨
CtLðmcddîB÷î äéäå ,ätöøä ìòef dtvx lyñøôè÷oexcn - ¦§©©¨¦§¨§¨¨§¨§©§¥

,rteynìäéàeteba mc` lid`d m` -Búö÷î ìòoebke ,df mc ly ¦¥©¦§¨
,dtvxd lr xfetnd mcd zvwn lrn stekzde dgyyøBäè̈

m`e ,mc ziriax lr lid`d `ly meynàîè ,Blek ìò ìäéàixdy ¦¥©¨¥
:`xnbd zxxan .mly xeriy lr lid`déàîdpeekd `id dn - ©

`ziixad dxn`y dnaàîéìéà ,Búö÷îwlgl d`ay xn`p m` - ¦§¨¦¥¨
lr ldi` oiaíc úv÷î,jk lr dyw ,elek lr ldi` oialøîà àäå ¦§¨¨§¨¨©

íc úéòéáø ,éaø øîà àðéðç éaøznd on `adda ñéâäLjtidy - ©¦£¦¨¨©©¦§¦¦¨¤¥¦¨
,dkeza agzy dpwa daäøBäèici lr `nhp `l qibnd mc`d - §¨

,dpwd jeza mcd on hrn rlap i`ce jetidd ici lry meyn ,jk
mca qibd xy`ky s`e ,ilka mc ziriax cer o`k oi`y `vnpe
oi`y meyn `nhp `l mewn lkn ,elek lr lid`d i`ce ilkay
s`e ,ea qibdy dpwa rela ezvwny cg` mewna elek mcd
recn dywe .ilkay mcl dpwa relad mcd zvwn rbep oiicry
mcd lk oi`y s` `nh elek lr lid`n xy`ky `ziixad dxn`

.cg` mewnadpéî òîL åàì àlàweligd jk jezn gken - ¤¨¨§©¦¨
,ezvwnn d`ad d`nehl mly xacn d`ad d`neh oia epxn`y

y ,ef `iyew mb ayiizz jkaeïàklid`ny zxne`d `ziixad - ¨
zxacn `nh cg` mewna dpi`y mc ziriax lramcd `ay ote` §

nBleë,mly znn -eïàk,mc ziriaxa qibna `pipg iax ixaca - ¨
mixacnamcd `ay ote`nBúö÷î:`xnbd dwiqn .zn lyòîL §¦§¨§©

dpéî.jk gikedl yi ok` - ¦¨
mcy oicd xewna i`gei oa oerny iax ixac d`ian `xnbd

:`nhn mivxyéàçBé ïa ïBòîL éaø úà Løç ïa àéúî éaø ìàL̈©©¦©§¨¤¨¨¤©¦¦§¤©
àîè àeäL íéöøL íãì ïépî ,éîBøa.mxyakdéì øîàel aiyd - §¦¦©¦§©§¨¦¤¨¥¨©¥

dnn epcnl jky ,i`gei oa oerny iaxàø÷ øîàc(hk `i `xwie)äæå' §¨©§¨§¤
àîhä íëì`ldy ,`ed xzein df weqte ,'ux`d lr uxXd uxXA ¨¤©¨¥©¤¤©Ÿ¥©¨¨¤

mi`nHd dN`' aey my xn`p ,mivxyd zpeny my epnpy xg`¥¤©§¥¦
zeaxl `a '`nhd mkl dfe' dligz xn`py dne ,'uxXd lkA mkl̈¤§¨©¨¤

.exyak `nhny uxyd mc z`Bì eøîàyxg oa `izn iaxl ¨§
éàçBé ïa déì íékç ,åéãéîìzoa oerny iax mkgzpy ep` mi`ex - ©§¦¨©¦¥¤©

.miaezkd zyxcn df oic cenll yxc dtiy xzeia i`geiøîà̈©
íäìdyxc i`gei xa oerny iax ycig `ly ,yxg oa `izn iax ¨¤

`l` ,ezrcn efCeøò ãeîìzef dyxc `idøa øæòìà éaø ìL åéôa ©§¨§¦¤©¦¤§¨¨©
,éñBé éaø.oldl x`eanke ,epnn i`gei oa oerny iax dlaiwe ©¦¥

i`gei oa oerny iax laiwy dler ekezny dyrn d`ian `xnbd
:iqei xa xfrl` iaxn '`nhd mkl dfe' zyxcäøæb úçà íòtL¤©©©©¨§¨

äòLøä úeëìn ãîL,l`xyi ipa lràlLå ,úaMä úà eøîLé àlL §¨©§¨§¨¨¤Ÿ¦§§¤©©¨§¤Ÿ
,éìaBøèñéà ïa ïáeàø éaø Cìä .úBcð úà eìòáiLå ,íäéða úà eìeîé̈¤§¥¤§¤¦§£¤¦¨©©¦§¥¤¦§§¨¦

øtéñådiexwd zxetqza exry z`,éîB÷`idexryd z` glbny §¦¥¦
eixeg`ny xryd z` gipne eipt cvnymibdepd miiebd jxck

,icedi `edy ea exiki `ly ick ,jk xtzqdlíänò áLéå Cìäå- §¨©§¨©¦¨¤
.zeklnd ilecb mríäì øîà,zeklnd ilecbl oae`x iaxLiL éî ¨©¨¤¦¤¤

,áéBà Bìy zevxl ekxc m`déðòéeaie`Bày,Bì eøîà .øéLòéi`ce ¥¥¨¦¥¨¥¨§
y zevxl ekxcïk íà ,íäì øîà .éðòémc`l xzei gepy mkixack ¥¨¦¨©¨¤¦¥

y ahen ixd ,eaie` ipriyeNòé àìl`xyiäëàìîexkzyi `le Ÿ©£§¨¨
mzk`lna,eðòiL éãk úaMaexnyi `ly mdilr mzxfb recne ©©¨§¥¤¥¨
.zayd z`eøîà,zeklnd ilecbøîà úéáèmipekpe miaeh - ¨§¨¦¨©

ef dxifb die`xe ,eixacå ,ìèaéìok`øîàå øæç .äeìhácer,íäì ¦¨¥§©§¨¨©§¨©¨¤
,áéBà Bì LiL éîy zevxl ekxc m`dBà Léçëéy,Bì eøîà .àéøáé ¦¤¥¥©§¦©§¦¨§

y zevxl ekxc i`ceïk íà ,íäì øîà .Léçëéjxcy mkixack ©§¦¨©¨¤¦¥
y ahen ixd ,eaie` yigkiy zevxl mc`ì íäéða eìeîéäðBîL ¨§¥¤¦§¨

å ,íéîéjkaeLéçëéz` eleni `ly mdilr mzxfb recne ,mdipa ¨¦§©§¦
.mdipaeøîà,zeklnd ilecbøîà úéáè,eixac mipekpe miaeh - ¨§¨¦¨©
äeìháe.ef dxifbl mbíäì øîàå øæç,cer,áéBà Bì LiL éîm`d ©§¨¨©§¨©¨¤¦¤¤¥

y zevxl ekxcäaøéeaie`Bày,Bì eøîà .èòîúéekxc i`ce ¦§¤¦§©¥¨§
y zevxl.èòîúé,oae`x iax mdl xn`ïk íày ahen ixdàì ¦§©¥¦¥Ÿ

,úBcð eìòáémdl mxebe ,diaxe dixta weqrln md mihrnn jkay ¦§£¦
.ehrnziy xacdeøîà,zeklnd ilecbøîà úéáèmipekpe miaeh - ¨§¨¦¨©

,eixacäeìháeokn xg`l mle` .ef dxifbl mbeøékäilecb ©§¨¦¦
zeklndBailaexhqi` oa oae`x iaxa -,éãeäé àeäLdzid `le ¤§¦

,mdilrn zexifbd xiardl micedid zaehl `l` eixaca ezpeek
jkitleíeøéæçä.zexkfpd zexifbd zylyl -eøîàminkgd ¤¡¦¨§

z` ,xecayéîy gelyl ie`x.úBøæbä ìháéå Cìé ¦¥¥¦©¥©§¥
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רט oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

àðîçø åäðéù÷à éë äéì øîàibeltl e`l ,mivxyl dxedhe d`nh dnda Ð

`we ."evwyz la"l `l` ,zlcaen dpi`y dliapl oia zlcaen dliap oia `xeriy

Ð mivxy cg`e ,dxedh dnda zlap zg`e ,d`nh dnda zlap zg`c ol rnyn

e`ln cal d`nh dnda zlapa e`l iyet`le .inp "evwyz la" meyn olke`d aiign

e`le "evwyz `l"c e`l `ki`c ,dlapc

.d`nh dndacäðùîåøùáå õøùä íãÐ

.`nhl dycrkl oitxhvnéáø øîà ììë
ïéåù åøåòéùå åúàîåèù ìë òùåäéoebk Ð

.xakre cleg e` ,dlape dlapàìå åúàîåè
åøåòéùdey oz`nehc ,dlape uxy oebk Ð

Ð exeriy `le ,axr z`neh oiied odipyc Ð

uxye] zifka dz`neh xeriy dlapc

.[dycrkaåúàîåè àìåzne dlap oebk] Ð

ez`neh `ied zn ,[zifka oi`nhn ediiexz Ð

.axr z`neh `l` `ied `l dlape ,rayàì
åøåòéù àìå åúàîåè,uxye zn oebk Ð

cr ez`nehe dycrka exeriy Ð uxyc

ez`nehe zifka exeriy Ð zne ,axrd

.drayàøîâ'åëå ïéðç áø øîà,xnelk Ð

Ð "oitxhvn xyade uxyd mc" ipzwc `d

yxity envr uxy eze` ly exya `wec

`le .cg` uxyn xyae mc iedc ,mcd epnn

la` ,xg` uxyn xyade cg` uxyn mcdy

.sxhvn `l Ð mivxy ipyn ez` i`íéàîèä
uxy elit` sxhvny cnln ,`xizi `"d Ð

ivgke df uxyn xeriy ivgk ,xnelk .uxye

xeriy ivg ,oitxhvn Ð xg` uxyn xeriy

.oitxhvn Ð xakrn xeriy ivge clegn

.opgei iaxl `iyweåìåëá ïàë óñåé áø øîà
åúö÷îá ïàë,oinily olek mivxy eed i` Ð

ivg yxite ,zeny ipyn oia cg` mWn oia¥

mc dfn e` ,dfn xeriy ivge dfn xeriy

,aeyg mewnn ez`c oeik Ð xya dfne

vxyd ediieexzc,iaiyge edpip oinily mi

epiid Ð 'eke oipg iax xn`c `de .oitxhvn

`l` oinily mivxyd eed `lc ,ozvwna

yxite ,o`ka gpen cg`e cg` lk ly ezvwn

ez` `le li`ed Ð dfn xyae dfn mc

itxhvn `le iaiyg `l ,oinily mivxyn

uxy eze` xya mr `l` ,xyad mr mcd

.mcd epnn yxityàøîéú àðîåol ipyc Ð

.ezvwnl elek oiaäôöøä ìò êôùðÐ

.qxthw enewn dide dnily mc ziriax

,dwlg dzid dtvxdy Ð "dtvx" hwp ikdle

.mcd hytzpe ,oexcnk `iedcìò ìäéà
åúö÷îlr ldi` `lc meyn ,xedh Ð ezvwn lr dgyy oebk ,mc ziriax ly Ð

.xeriyd lkåìåë ìò ìäéà.`nh mc ly ziriaxd lr Ðàðéðç áø øîà àäå
äá ñéâäù íã úéòéáøqibd ikc ab lr s`e .xedh Ð xkxka e` yeka da jtdy Ð

jci` ipzw i`n`e .ea qibnd eze` ,"xedh" ipzw ,elek lr lid`i `ly xyt` i` da

."`nh Ð elek lr ldi`" `ziixaåúö÷îá ïàë åìåëá ïàë äðéî òîù åàì àìà
znn mc ziriax i`d iz`c `kid epiid ,"`nh Ð elek lr ldi`" ipzwc i`dc Ð

`lc `kid epiid ,"xedh Ð da qibdy" ipzwc `de .ld`a `nhnc aiyg ikdle ,mly

yxite ,zn zvwn my gpen didy .ezvwnn `viy `l` ,mly znn df ziriax `a

,aiyg `l Ð mly znn `a epi`e li`ed ,ziriax dia zi`c ab lr s` .mc eze` epnn

.iax xn` oke .ld`a `nhn epi`e'åâå íëì äæå áéúëã äéì øîàxzein `xw i`de Ð

mi`nhd dl`" (`i `xwie) `pixg` `xw aizk `dc ,ikd dia yxcinl ,`yxcl `ed

."mklåì åøîà.`izn iax ly eicinlz `izn iaxl Ðéàçåé ïá åì íéëçxak Ð

.df xac xnel rceiy i`gei oa mkgzpêåøò ãåîìolpne .ezrcn dxn` `le Ð

.'eke cg` mrty .`kdn ,iqei iax xa xfrl` iaxn dcnlcéîå÷ øôéñågliby Ð

`ly ick ,oiyer miebdy zixela oirk eixg` ly xryd gipde ,egvn lry xryd

.icedi `edy ea exikiáéåà åì ùéù éî.ipriy epevx e` xiyriy epevx Ð
àåäù
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íéöøùä.'ebe xakrde ,clegd :mivxy dpeny oebk Ð df mr df oitxhvnìë
.dliape dliap ,uxye uxy oebk Ð oitxhvn oiey exeriye ez`nehy

`le .ld`a dey d`nehy ,znd on zifke znd on xa` oebk Ð exeriy `le ez`neh

uxy Ð exeriy `le ez`neh `l .`edy lka xa`e xyaa `nhn zifkc ,exeriy

.dlapeøîà`d :yexit Ð 'ek oipg ax

exyae uxyd mc" oizipzna xn`wc

,uxya mcd cera `weec epiid Ð "oitxhvn

oi` Ð uxyd xyan mcd yxit la`

:`pipg iax xa iqei iax aizn" .oitxhvn

uxy elit`e ,oitxhvny cnln Ð "mi`nhd"

ipyn oia cg` myn oia ,mce uxy ,uxye

ipy Ð "zeny ipy" :yexit Ð "zeny

mc sxhvn f` ,xakre cleg enk ,mivxy

uxyd mc oky lke ,xg` uxy mr uxyd

ax xn`" .yxit ik elit` oitxhvny exyae

`d ,xnelk Ð "ezvwna o`k eleka o`k :sqei

ly mc oitxhvny `ziixaa `kd xn`c

`weec epiid Ð xg` uxy xyae df uxy

aeyg efe ,mly uxyn mcd yxity ,eleka

oi`c oizipzn iab xn`c `de .sxhvdl

epiid Ð ea ecer ok m` `l` sxhvn

cg` xa`n `l` mcd yxit `ly ,ezvwna

.sxhvdl aeyg epi` f`e ,zg` dkizgn e`

`ayk oia welig yiy Ð "`xniz `pne"

?mly epi`y uxyn `ayk oia mly uxyn

dnewn dide dtvxd lr jtyp ,`ipzck"

znd mc ziriax jtyp :yexit Ð "qxthw

,cg` mewna akrzn did `le ,oexcn mewna

lr lid`d" .hrn o`ke hrn o`k `l`

lk lr lid`d `ly itl Ð "xedh Ð ezvwn

lr ldi`y Ð "elek lr ldi`" .mcd ziriax

eilr eci ldi`y oebk ,mcd jtypy mewn lk

xaqwc .ziriax lr ldi` f`c ,`nh Ð

mewnay mcl sxhvn df mewnay mcdy

.xg`àäåqibdy mc ziriax opgei iax xn`

dpwa e` ska mcd qibn :yexit Ð xedh ea

dh Ðdpwd rla `ly xyt` i`y itl ,xe

opixn` `d ,xedh i`n`e .ziriax x`yi `le

`ly it lr s` ,`nh Ð ezvwn lr ldi`

?[cg` mewna] ziriaxd lk lr lid`d

`d Ð "ezvwna o`k ,eleka o`k ,`l`"

epiid Ð "`nh ezvwn lr ldi`" opixn`c

.mly znn `a mc eze`yk ,xnelk .eleka

zvwnn `ayk Ð xedh opgei iaxc `de

:eyexitl `iywe .mly znn `a `le ,znd

,xya ira sexiv i`n ,uxyd xyaa mcdy ,xnelk 'ek ecera dil iwenc oeikc

i`d iziz `kidn :`iyw cere !mlern yxit `ly oeik ,dileka dia `pixw "uxyd"

znn `a il dn mly znn `a il dn ,ziriax `ki`c oeik ,ezvwnl elekac welig

"ixirf ax xn` oipg ax xn`" opiqxbc :oe`b miqp epiax yxity enk d`xp jkl ?xqg

mcd eze` `diy jixv ,('eke dxen`d) iqei 'x xn` ixirf iax xn` :yexit Ð 'ek

sxhvn epi` Ð df uxy ly mc la` ,xnelk .epnn dlcap xyady uxyd eze`n

`icda xn`wc ,zeny ipy mi`ay `iddn jixt df lre .xg` uxy xya mr

Ð "ezvwna o`k eleka o`k" :ipyne .mivxy ipyn mi`ay it lr s`e ,oitxhvnc

rbpy oebk Ð mivxy ipyn mi`ac ab lr s` ,oitxhvnc mzd xn`wc `d :yexit

oebk Ð mivxy ipyn `le cg` uxyn `wecc ixirf xn`wc `de .xyaae mca eleka

oitxhvnc cg` uxyn md ikc xn`w ikdle .xyaa e` mca ,ezvwna `l` rbp `ly

,cge cg lk Ð mivxy ipyn mdyk la` .cg`k oixaegn xyade mcd eli`k iedc Ð

rbp oia eleka rbp oia ikda ibeltl `ki`c Ð "`xniz `pne" .`ed envr ipta xac

oia welig yiy `nl` Ð 'ek "xedh ezvwn lr ldi` 'ek jtyp `ipzck" .ezvwna

m` :xn`z m`e .dribpa wlgl yiy oicd `ede ,ezvwn lr ldi`l elek lr ldi`

i`c meyn :ivewn xyd yxit ?'ek "mc ziriax opgei iax xn`de" ez iziin i`n` ok

"xedh ezvwn lr ldi`" `kd xn`c `dc xninl ivn ded ,opgei iaxc `idd `l

.ezvwna `l` rbp `ly oeik ,xedh `ed mewn lkne ,ziriaxa s` ixiinc ,opgei iaxc `d iziin ikdle .ziriax `kilc oebk Ðáéúëãe"iec `xeziin Ð `nhd mkl dfe

."`nhd"c `"dn e` ,yixcw "dfe"cíéëç.envrl mkgzp ,xnelk Ð igei oa diløôéñåxkpzdl ick dyr Ð inewmixtqn mpi` micediy ,icedi `edy ea exiki `ly

.inewåøîà.dxfbd lhal zeyrl aehe xacd oekp ,xnelk Ð ziahåìéàgelyl invrl mixne` mz`y enk ,"dbixdl jpa oz" xnel mz` oileki Ð miiw `ztlg `a` did

xn` jkle ,xaca okzqi ot zeklnd zni` xeara `l` ,exeara jk xne` did `ly xaeq did oerny iaxe .epyipri `ny ip` `xie ,oqrk `edy igei oa oerny iax mr ipa
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רי
oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

íéñðá ãîåìî àåäù"oiwilcn dna" wxta opiqxbck ,dxrna miqp el eyrpy Ð

.(a,bl zay)àúôìç àáà äéä åìéà.iqei iax ly eia` Ðïú øîåì íúà ïéìåëé
äâéøäì êðá.dbixdl ipa oz`y il xnel oileki mz` oi` jk .dinza Ðåäì øîà

éñåé éáødf xacae .ipal i`gei oa oerny iax dil yipr `nlc `pitzqn Ðip`

ip` `xiizny ,miaie`d cgtn xzei `xiizn

.epyiprie xac mey liaya eilr qerki `ny

åéìò ìáé÷yipr `lc i`gei oa oerny iax Ð

,onwl opixn`ck ,diypr ok it lr s`e .dil

.'ek oad xefgi l` :dil xn`cåéô í÷éòÐ

mx lew xn` `ly .iqei iax xa xfrl` iax

libx didy zenkn eit mwir `l` ,ebdpnk

iax yibxi `ly ,dyigla xn`e ,xacl

.eiptl dkld dxenk `diy ,i`gei oa oerny

,i`gei oa oerny iax ea yibxd ok it lr s`e

Ð "xkip dz` jizty zniwrn" :el xn`e

,dz` mkgy xkipe ,daeyz zaydy izi`x

l` ,iptl zixede li`ed la` .aiydl zrciy

ikid `zcb`a yxtn jci`e .eyprc ,'ek xefgi

iax xkfpy cr ,zenl eytp dhpc :`caer ded

exifgn `diy eia`l xn`y i`gei oa oerny

`txzp j`ide .mingx eilr ywae ,melyl

.mzd yxtnïåéìîú ïáoixewy cy Ð

.o"eihep*àáà [úéá] ìù äçôùxbd Ð

minrt ylyc .mik`ln dyly dl epncfp

.(fh ziy`xa) dyxta "j`ln" aizkìàò
øñé÷ã äéúøáázwrev dzide ,drbzype Ð

,"i`gei oa oerny iax z` il e`iad" zxne`e

.mzd yxtn dlek jci`e ,dry lkaçëùà
àúøâéà àéääzexifb oild da iaizkc Ð

.lirl oxn`c[éîåø] øéòá äéúéàø éðàÐ

xtaxqiwd ziaa dze` d`xy ,ixiinw zke

ly xirye xtn minc itih dnk dilr eide

(did `le) ,dilr dfedy mixetkd mei

.ef cva ef oitihd eid `ly ,silvnkäðùî
ïäéðùáù ì÷á åìéôàzegtc ,xnelk Ð

zifkl milydl sxhvn epi` uxyc dycrkn

oky lke .lw `edc dlapdpi` dliapc

epiidc ,uxyc dycrkn zegtl ztxhvn

sxhvn epi` zn ly zif ivg oke .xeng xeriy

z`neh `nhl elit` ,dlap ly zif ivgl

.axràøîâåðù àìopi` xzepe lebitc Ð

,mici z`nehl `l` (zif ivgl) oitxhvn

migqt zkqna opixn`ck .`id opaxcnc

z` oi`nhn ediy lebte xzepa exfby (a,kw)

ilvr meyn e` ,dpedk icyg meyn ,micid

oitxhvn opi` ,`id opaxc dxfbc oeike .dpedk

.`zpwzl `zpwz opicar `lc .mici z`nehl

,xzepe lebitc dxfb `d `id opaxcnc oeikc

.dxfbl dxfb `ied Ð oitxhvnc zxn` i`äìéëà ïéðòì ìáàmeyn eilr oiaiig Ð elk`e ,zifkl enilyn xzepe ,lebit zifkn zegt `ki` i`c ,oitxhvn Ð xzepe lebitc Ð

meyn eilr aiigl df mr df oitxhvn Ð dfn zif ivge dfn zif ivg ied i`c iax el xn`e .xzep meyn eilr aiig Ð elk`e ,zifkl enilyn lebite ,xzepc aex ied i` oke .lebit

.lebit meyne xzepíä ùã÷ éë.'eke aezkd `a ,lebte xzep oebk ,leqt ycway lkc `wtp "lk`i `l"ne ,dlik`l oitxhvn odipyc rnyn Ðäðùîáàá àîèðù ìëåàä
äàîåèäipydy jxck ,iyily zeyrl cgi oitxhvne .ipy epiidc ,odipyay lwa `nhl df mr df oitxhvn Ð ipy `edc d`nehd clea `nhpy lke`de ,oey`x cle `edc Ð

.odipyay xeng epiid ok m`c ,ipy dyery oey`x enk ipy eyriy ikdl oitxhvn `l la` .odipyay lw `edc ,dyeràøîâíòè äî ïåòîù áø øîà àéðúoitxhvn Ð

.oey`x dyriy ipyl xyt`y itl ,ipy cle mr oey`x cleøùôà àì àäå,ciar `l inp ipy elit`c .da `veik dyery d`neh epivn `lc ,mlerl oey`x ciarl ipyc Ð

.ciar `l oey`xc oky lkeïéôøèöî íòè äî àìàoey`x e`l ,d`neh icil `eaiy ipyl mxb inc meyn Ð!?ikdle ,oey`x ik ied ,d`neh dilr iz` oey`x gknc oeike

.oitxhvnåäðéð àú÷éá àãç éðáoitxhvnc eey xn` ikdl .oey`x gkn iz` ipyc ,`cgn i`xwn iz` ipye oey`x ediieexzc ,xnelk .(mivxy dpenyn) od cg` zian Ð

."oepi` `zwa `cg ipa" xn`e siqen iy` axc ,oeyl iepiy `l` ediipia `kil iy` axl `ax oia .iyily oiyerc odipyay lwk df mr df
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iax dil yipr `nlc ,ilf` `p`" :iqei iax aiyde .'ek miiw `a` igei did eli`

,qerkl gep oerny iaxe ,aiydl xdnne ,xrp `edy Ð "`pitzqn ixal oerny

xfrl` iax jld mewn lkne .'ek "jxca mikldn mdyk" .`ed hren xaca citwne

.epyipri `ly el xcp oerny iaxy inlyexia yxtnck ,iqei iaxaí÷òxdin Ð eit

.aiydlìàÐ eia` lv` oad xefgi

xkfpyke .`xkq` ezfg`y :yxtn inlyexia

,eia` [l` eaiydl] dpzdy lr oerny iax

.`txzpe eilr lltzpe xfg

àöé`ed `ed eze` Ð oeilnz oa ez`xwl

ohw wepiz enke ,frla jehnl oixewy

.oda uvelzdl miypd oia libxe ,`edøîà
.qp `ai ici lre Ð mknr `ea` mkpevx

`a` zia ly dgty :xn`e oerny iax dka"

xbd lr Ð "minrt yly j`ln dl oncfp

j`ln" [my] (fh ziy`xa) aizkck ,ok xn`

dz`xy cnln Ð minrt yly "(myd)

Ð "zg` mrt `l ip`" .mik`ln dyly

.zg` mrt il oncfiy ie`x ipi` ip`e ,xnelk

qpd `ai ,xnelk Ð "mewn lkn qpd `ai"

lr ,`ed micw" .df heicd ici lr ,mewn lkn

seba qpkpe mdiptl `ed jld Ð "xqiwc zaa

iaxe oerny iax mzdl ehn ik" .xqiw za

zgpa Ð "`v oeilnz oa el exn` xfrl`

,dfa mixg`d eyibxi `ly ,hlae el exn`

.exn` `ed dltz ici lry exaqieåøîà
jlnd zia ipa `d :yexit Ð 'ek eli` oedl

.ok exn`àéääìzxfb ly `xbi` Ð `xbi`

.zeklnd

åðééäåip` iqei iax xa xfrl` iax xn`c

zkextd lr Ð [inex] xira dizi`x

d`xy did o`kay dry dze`ae .ok xn`

dzr wx [inex] xira didy epivn `ly ,eze`

.my dze` d`xe jlnd xve`a didy
ipz
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éaø åét íwò ?àîè àeäL õøMä íãì ïépî :íäéðôa¦§¥¤¦©¦§©©¤¤¤¨¥¦¥¦©¦
øîà ."àîhä íëì äæå" :øîàå ,éñBé éaø øa øæòìà¤§¨¨©©¦¥§¨©§¤¨¤©¨¥£©

:ïBòîL éaø déìúîé÷òîéúôNøkéð äzà EãéîìzL ¥©¦¦§¥£¦©§¨¤©¨¦¨¤©§¦
ïa Búàø÷ì àöé .åéáà ìöà ïaä øBæçé ìà ,äzà íëç̈¨©¨©©£©¥¥¤¨¦¨¨¦§¨¤
:øîàå ïBòîL éaø äëa ?íënò àBáà íëðBöø :ïBéìîz§©§§§¤¨¦¨¤¨¨©¦¦§§¨©

àaà úéa ìL äçôM äî¯ìL Càìî dì ïncæðL ©¦§¨¤¥©¨¦§©¥¨©§¨¨
.íB÷î ìkî ñpä àáé ?úçà íòt àì éðàå ,íéîòt§¨¦©£¦Ÿ©©©©¨Ÿ©¥¦¨¨

ìò ,àeä íéã÷dézøáa:øîà ,íúä àèî ék .øñé÷c ¨¥©¦§©¥§¥¨¦§¨¨¨£©
déì eø÷c ïåéëå !àö ,ïBéìîz ïa !àö ,ïBéìîz ïa¯÷ôð ¤§©§¥¤§©§¥§¥¨§¨¥§©
ïBëì úéàc äî ìk eìéàL :ïBäì øîà .ìæà.ìàLéîì £©£©§§¦¨¨§¦§§¦§©

eäðéìééòådéæðâìì ,,àøâéà àeää eçkLà .eòác ìk ìB÷L §¨§¦§¦§¨¥¦§¨§¨©§¨©¦§¨
äeì÷Läeòø÷e:éñBé éaø øa øæòìà éaø øîàc eðééäå . §©¨§¨¨§©§©£©©¦¤§¨¨©©¦¥

.íéîã étéè änk äéìò eåäå ,éîBø øéòa äéúéàø éðà£¦§¦¦¨¨¦¦§¨¨¤¨©¨¦¥¨¦
äðùîìebétäøúBpäå¯éðL ïäL éðtî ,ïéôøèöî ïéà ©¦§©¨¥¦§¨§¦¦§¥¤¥§¥

õøMä .úBîLäìápäåúnä øNáe äìápä ïëå ,¯ïéà ¥©¤¤§©§¥¨§¥©§¥¨§©©¥¥
ìwa eléôà ,ànèì äæ íò äæ ïéôøèöîïäéðLaL.àøîâ:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà ¦§¨§¦¤¦¤§©¥£¦©©¤¦§¥¤¨©©§¨¨©§¥

úàîeèì àlà eðL àìäìéëà ïéðòì ìáà ,àéä ïðaøcîc íéãiä¯éaø ,àéðúc ,ïéôøèöî Ÿ¨¤¨§§©©¨©¦§¦§©¨©¦£¨§¦§©£¦¨¦§¨§¦§©§¨©¦
"àeä Lã÷ ék ìëàé àì" øîBà øæòéìà¯ìò äNòz àì ïzéì áeúkä àa ,ìeñt LãwaL ìk ¡¦¤¤¥Ÿ¥¨¥¦Ÿ¤¨¤©Ÿ¤¨¨©¨¦¥Ÿ©£¤©

.BúìéëàäðùîìëBàäàîèpLäàîehä áàaàîèpLåäàîehä ãìåa¯íò äæ ïéôøèöî £¦¨¨¤¤¦§¨§©©§¨§¤¦§¨¦§©©§¨¦§¨§¦¤¦
ìwa ànèì äæíäéðLaLäéiåbä ìBñôì ,äæ íò äæ ïéôøèöî íéìëBàä ìk .¯éöçákñøô, ¤§©¥©©¤¦§¥¤¨¨¨¦¦§¨§¦¤¦¤¦§©§¦¨§©£¦§©
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úáúBkëå¯äéiåbä úà ìBñôì ,Bæ íò Bæ ïéôøèöî ïé÷Lnä ìk .íéøetkä íBéa¯úéòéáøa, §©¤¤§©¦¦¨©©§¦¦§¨§¦¦¦§¤©§¦¨¨§¦¦
àìîëåàîâeì¯.íéøetkä íBéaàøîâ?íòh äî :øîBà ïBòîL éaø ,àéðz¯øLôàL §¦§Ÿ§¨§©¦¦©§¨©¦¦§¥©©©¤¤§¨

éî ,øîà÷ éëä :àáø øîà !øLôà àì àä ?ïBLàø éðL ãéáò à÷ éîe .ïBLàø äNòiL éðMì©¥¦¤©£¤¦¦¨¨¥¥¦¦¨¨¤§¨£©¨¨¨¦¨¨©¦
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מעילה. פרק רביעי - קדשי מזבח דף יז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

השיטה שנהייה ככל הגויים, לא זו בלבד שאינה יכולה להבטיח את קיומנו, אלא היא מעמידה את עצם קיומו של עם ישראל בסכנה 
ח"ו.

ממכתב ימי הסליחות, ה'תשי"ז



ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc - dlirn(iyiy meil)

ãneìî àeäL ,éàçBé ïa ïBòîL éaø Cìélibx -,íéqðaeyrp ixdy ¥¥©¦¦§¤©¤§¨§¦¦
ie`xe ,inex xqiw zni`n dxrna xzzqd xy`k miqp dnk el
lehial ezegily gilvdl qp eci lr dzr mb dyriy `ed

:minkgd exn` .zexifbdCìé éî åéøçàå,exn` ,enr zeelzdl cer §©£¨¦¥¥
enr jliéñBé éaø íäì øîà .éñBé éaø øa øæòìà éaø,`ztlg oa ©¦¤§¨¨©©¦¥¨©¨¤©¦¥

,xfrl` iax ly eia` `edyàzôìç àaà äéä eléàåeia` `edy] §¦¨¨©¨£©§¨
[iqei iax lyíéi÷ike ,miiga -ïéìBëémziidða ïz Bì øîBì ízàE ©¨§¦©¤©¥¦§

`eal dpkq da yiy ef zegilyl zkllìici,äâéøäoi` ip` oke ¦£¦¨
.ef zegilya ipa okzqiy znkqn izrc,ïBòîL éaø íäì øîàmb ¨©¨¤©¦¦§

y jk xnel leki ip`àaà éàçBé äéä eléà[oerny iax ly eia`] ¦¨¨©©¨
,íéi÷mziid ikeða ïz Bì øîBì ízà ïéìBëé,äâéøäì Emi`ex ixde ©¨§¦©¤©¥¦§©£¦¨

lrn zerxd zexifbd lhal ick ef dpkql invr qipkn ippdy mz`
zeyrl mdl ie`x inr sxhvdl miwewfd mixg`l s`e ,l`xyi

.jkéñBé éaø eäì øîà,minkglàðìéæà àðàjl`y xzei ahen - ¨©§©¦¥£¨¨¦§¨
ipa jli m`y ,xfrl` iax ipa `le ip`ïBòîL éaø déì Léðò àîìc¦§¨¨¦¥©¦¦§

,ie`xk eceaka xdfi `l m` oerny iax epyipri `ny -à÷c§¨
àðéôzñî.jkn ip` yyegydéìò ìéa÷oerny iax eilr laiw - ¦§§¥¨©¥£¥

déLðòéì àìce ,epyipri `ly -éëä eléôàiax eilr laiwy s` - §Ÿ¦©§¥£¦¨¦
zx`eand daiq mkxca drxi` mewn lkn ,epyipri `ly oerny

dzngny jyndadéLðòlaiwy xkfp xy`ky `l` ,eze` ypr - ©§¥
.oldl x`eank yperd eilrn xiqd epyipri `ly eilr

Cøca ïéëläî eéäLkl` `eal,inexBæ äìàL äìàLðlirl zxkfpd §¤¨§©§¦©¤¤¦§£¨§¥¨
åét íwò ,àîè àeäL õøMä íãì ïépî ,íäéðôadpiy -øæòìà éaø ¦§¥¤¦©¦§©©¤¤¤¨¥¦¥¦©¦¤§¨¨

éñBé éaø øaaiyde mx lewa xacl ezelibx itkn exeaic z` ©©¦¥
`die ezaeyza i`gei xa oerny iax yibxi `ly ick ,dyigla

,eax iptl dkld dxenkøîàåxn`py dnn df oic cnlpy l`eyl §¨©
(hk `i `xwie).'àîhä íëì äæå'oerny iax jka yibxd ok it lr s`e §¤¨¤©¨¥

e ,eilr citwdeéúôN úîé÷òî ,ïBòîL éaø déì øîàEjixacn - ¨©¥©¦¦§¥£¦©§¨¤
dyigla zxaicyäzà íëç ãéîìzL økéð äzàl`eyl zaydy ©¨¦¨¤©§¦¨¨©¨

jkitle ,jax ipta dkld zixedy ziyr dti `ly `l` ,obedk
- xn`e eilr oerny iax citwdåéáà ìöà ïaä øBæçé ìà,melya ©©£©¥¥¤¨¦

dxkq`a xfrl` iax dlgy oerny iax ly ezctwd dnxb ok`e
iax eia`l gihady oerny iax xkfp jk xg`y `l` ,zenl dhpe

.`txzpe eilr lltzde epyipri `ly iqei
inex xirl eribd xy`kBúàø÷ì àöéoerny iax lyïBéìîz ïa- ¨¨¦§¨¤§©§

m`d ,xfrl` iaxe oerny iaxl l`ye ,jk iexwd cyíëðBöø§§¤
yíënò àBáà.zexifbd lhal mkcia riiql jlnd lkidléaø äëa ¨¦¨¤¨¨©¦

ïBòîL,df cy ici lr l`xyi ly mzreyi lblbzzy exrv zngn ¦§
äî ,øîàå`l` dpi`y zixvnd xbdàaà úéa ìL äçôM- §¨©©¦§¨¤¥©¨

,epia` mdxa`dì ïncæðdkxvlCàìîminyd onìLíéîòt L ¦§©¥¨©§¨¨Ÿ§¨¦
m`e ,minyd on dricedl eywiay mixac dyly zrced jxevl
ep`y l`xyi jxeve ikxvl jk zeidl ie`x didy oky lk ok

,mdxa` ly erxfnåeli`àì éðàs` j`ln ikxvl oncfiy izikf §£¦Ÿ
`l.úçà íòt,cyd enr `eaiy oerny iax mikqd ok it lr s`e ©©©©

`l` dreyid didz in ici lr yegl oi`y xn`y meynñpä àáé̈Ÿ©¥
íB÷î ìkî.`eaiyàeä íéã÷zial mdiptl `eal df cy micwd ¦¨¨§¦
e ,jlndøñé÷c dézøáa ìòdrbzype ,jlnd za ly dteba qpkpe - ¨¦§©¥§¥¨

i`gei xa oerny iax z` dil` e`iaiy zxne`e zwrev dzide
.dze`txl eciayíúä àèî ékzial oerny iax `a xy`k - ¦§¨¨¨

,jlndøîàcyl oerny iax,ïåéëå ,àö ïBéìîz ïa ,àö ïBéìîz ïa ¨©¤§©§¥¤§©§¥§¥¨
déì eø÷c,xfrl` iaxe oerny iax el e`xw xy`k cine -ìæà ÷ôp §¨¥§©£©

.el jlde xqiwd za ly dtebn `vi -ïBäì øîàxqiwd xn` - ¨©§
d`txzpy lr daeh mdl xikdy jezn xfrl` iaxe oerny iaxl

,mci lr ezaeìéàLipnn eywa -ìàLéîì ïBëì úéàc äî ìk- §¦¨©§¦§§¦§©
,ywal mkpevxaydéæðâì eäðéìéiòåeifpbl mqipkde -ììk ìB÷L §©§¦§§¦§¥¦§¨

eòác.lehil mpevxy dn lk myn elhiy -àøbéà àeää eçkLà- §¨©§¨©¦§¨
lr exfbpy zexifbd da miaezk eidy zxbi` dze` z` e`vn

,lirl zexen`d l`xyiäeì÷Ldegwl -,äeòø÷åelha jkae ©§¨§¨§¨
.da eazkpy zexfbd

,`xnbd dtiqeneéñBé éaø øa øæòìà éaø øîàc eðééäådyrnly - §©§§¨©©¦¤§¨¨©©¦¥
xn`y dna iqei iax xa xfrl` iax zpeek xkfpd df(.fp `nei)oiprl
,miycwd ycw oial lkidd oia dlicand zkextdäéúéàø éðà£¦§¦¦¨

íéîc étéè änk äéìò eåäå ,éîBøamcnlecbd odkd didy ze`fdd §¦©£¨¤¨©¨¦¥¨¦
xy`ky ,my yxetnk miiniptd mixirye mixt mcn dilr dfn
z` f` d`x inexay zeklnd ifpbl qpkdl dyrn eze`a dyxed
zia z` eaixgdy miinexd ici lr myl d`aedy zkextd

.ycwnd

äðùî
cgi ze`nehe mixeqi` dnk sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

:mz`neh xeriylìebétäaygy ici lr elbtzpy miycw - ©¦
mpicy ,mzlik` onf xg` mdn lek`l mzecear ziiyra
mda epwiz cere ,zxk aiig cifna mdn lke`de dlik`a mixeq`y
dnexza eicia jk xg` rbp m`e ,eici e`nhp mda rbepdy minkg

,jk ici lr mlk`ln elqtp miycwa e`øúBpäåxary miycw - §©¨
,zxk mdilr miaiige dlik`a dzr mixeq` mdy ,mzlik` onf

,mda rbepl mici z`neh minkg epwiz mda mbeïéôøèöî ïéàcgi ¥¦§¨§¦
ivgke lebitn xeriy ivgka rbp m` oebke ,mz`neh xeriyl

,ef dribpa eici e`nhp `l ,xzepn xeriyïäL éðtîlebitd - ¦§¥¤¥
xzepdeúBîL éðLcg` lkn mly xeriy o`k oi`e ,xeqi` ly §¥¥

.micid z` `nhl minkg zpwz eilr legzy
:sqep oic dpynd d`ianõøMämiiepnd mivxy dpenyn xya - ©¤¤

dxeza(l-hk `i `xwie),mda rbepd z` mi`nhnyäìápäåxya - §©§¥¨
ea rbepd z` `nhny `ed mb epicy dhigy `la dzny dnda

,eze` `yepd z` e`ä ïëåoicxya sexiva mbäìápdndan §¥©§¥¨
dlapzpyúnä øNáee` ea rbepd z` `nhn `ed mby zn mc` - §©©¥

mdn cg` lkn xeriy ivg epiptl did m` ,eze` `yepdïéà¥
ànèì äæ íò äæ ïéôøèöîuxyny xeriyd i`vg ipya rbepd z` ¦§¨§¦¤¦¤§©¥

xyany xeriyd i`vg ipy `yepd e` rbepd oke ,dlap xyane
xeriyd i`vg ipy e`nhi `le .znd xyane dlapa eléôàxeriy £¦§

d,ïäéðLaL ìwdlape dycrka exeriy uxy ixdy ,xnelke ©¤¦§¥¤
jkae ,hren xeriya `nhny xzei xeng uxydy `vnpe ,zifka
mr uxyd xyany dycrd ivg sexiva m` s`y dpynd zcnln
milyiy mixne` oi` ,mly zifk epiptl yi dlapd on zifkn zegt
lw `edy dlapd xya xeriy z` xzei xeng epicy uxyd xya
epic znd xyay ,znd xya mr dlap xya sexiv oiprl oke .xzei
xyaa rbepd eli`e ,mini dray `nh ea rbepdy xzei xeng
sexiv lirei `l ok it lr s`e ,axrd cr `l` `nh epi` dlapd
xya xeriy z` milydl `l s` xengd znd xyany zifd ivg
`l s` mdipyn sxevnd zifka rbepd `nhi `le ,lwd dlapd

.axr z`neh

àøîâ
lebitd oi`y dpynd ixac exn`p oipr dfi`l zx`an `xnbd

:df mr df mitxhvn xzepdeeðL àì ,ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,cgi mitxhvn xzepde lebitd oi`y df oic mi`pzdì àlàoipr ¤¨§

íéãiä úàîeèmigqta x`eank xzepe lebita zbdepd(:kw), §©©¨©¦
lebitd oi`y epipyy `ed jkae ,dviaka ef d`neh oiprl mxeriye

,df xeriyl cgi mitxhvn xzepdeàéä ïðaøcîcd`neh xwiry - §¦§©¨¨¦
o`k oi` xy`k jk minkg exfb `le ,minkg zxifbn `l` dpi` ef

,dxifbl dxifb df ixdy ,cg` xeqi`n mly xeriyïéðòì ìáà£¨§¦§©
xeqi`äìéëàxzepe lebitayïéôøèöî`edy exeriyl mdipy £¦¨¦§¨§¦

z` milyn xzepe ,lebitn zifkn zegt o`k yi m` oebke ,zifka
.lebit zlik` xeqi` meyn zewln elke`d aiigzi ,zifkl exeriy

:`ziixan l`eny ixack `xnbd dgikenàéðúcepipy jky - §©§¨
,`ziixaa,øîBà øæòéìà éaødxeza xn`p(cl hk zeny)xzEi m`e' ©¦¡¦¤¤¥§¦¦¨¥
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המשך בעמוד עא

oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

íéñðá ãîåìî àåäù"oiwilcn dna" wxta opiqxbck ,dxrna miqp el eyrpy Ð

.(a,bl zay)àúôìç àáà äéä åìéà.iqei iax ly eia` Ðïú øîåì íúà ïéìåëé
äâéøäì êðá.dbixdl ipa oz`y il xnel oileki mz` oi` jk .dinza Ðåäì øîà

éñåé éáødf xacae .ipal i`gei oa oerny iax dil yipr `nlc `pitzqn Ðip`

ip` `xiizny ,miaie`d cgtn xzei `xiizn

.epyiprie xac mey liaya eilr qerki `ny

åéìò ìáé÷yipr `lc i`gei oa oerny iax Ð

,onwl opixn`ck ,diypr ok it lr s`e .dil

.'ek oad xefgi l` :dil xn`cåéô í÷éòÐ

mx lew xn` `ly .iqei iax xa xfrl` iax

libx didy zenkn eit mwir `l` ,ebdpnk

iax yibxi `ly ,dyigla xn`e ,xacl

.eiptl dkld dxenk `diy ,i`gei oa oerny

,i`gei oa oerny iax ea yibxd ok it lr s`e

Ð "xkip dz` jizty zniwrn" :el xn`e

,dz` mkgy xkipe ,daeyz zaydy izi`x

l` ,iptl zixede li`ed la` .aiydl zrciy

ikid `zcb`a yxtn jci`e .eyprc ,'ek xefgi

iax xkfpy cr ,zenl eytp dhpc :`caer ded

exifgn `diy eia`l xn`y i`gei oa oerny

`txzp j`ide .mingx eilr ywae ,melyl

.mzd yxtnïåéìîú ïáoixewy cy Ð

.o"eihep*àáà [úéá] ìù äçôùxbd Ð

minrt ylyc .mik`ln dyly dl epncfp

.(fh ziy`xa) dyxta "j`ln" aizkìàò
øñé÷ã äéúøáázwrev dzide ,drbzype Ð

,"i`gei oa oerny iax z` il e`iad" zxne`e

.mzd yxtn dlek jci`e ,dry lkaçëùà
àúøâéà àéääzexifb oild da iaizkc Ð

.lirl oxn`c[éîåø] øéòá äéúéàø éðàÐ

xtaxqiwd ziaa dze` d`xy ,ixiinw zke

ly xirye xtn minc itih dnk dilr eide

(did `le) ,dilr dfedy mixetkd mei

.ef cva ef oitihd eid `ly ,silvnkäðùî
ïäéðùáù ì÷á åìéôàzegtc ,xnelk Ð

zifkl milydl sxhvn epi` uxyc dycrkn

oky lke .lw `edc dlapdpi` dliapc

epiidc ,uxyc dycrkn zegtl ztxhvn

sxhvn epi` zn ly zif ivg oke .xeng xeriy

z`neh `nhl elit` ,dlap ly zif ivgl

.axràøîâåðù àìopi` xzepe lebitc Ð

,mici z`nehl `l` (zif ivgl) oitxhvn

migqt zkqna opixn`ck .`id opaxcnc

z` oi`nhn ediy lebte xzepa exfby (a,kw)

ilvr meyn e` ,dpedk icyg meyn ,micid

oitxhvn opi` ,`id opaxc dxfbc oeike .dpedk

.`zpwzl `zpwz opicar `lc .mici z`nehl

,xzepe lebitc dxfb `d `id opaxcnc oeikc

.dxfbl dxfb `ied Ð oitxhvnc zxn` i`äìéëà ïéðòì ìáàmeyn eilr oiaiig Ð elk`e ,zifkl enilyn xzepe ,lebit zifkn zegt `ki` i`c ,oitxhvn Ð xzepe lebitc Ð

meyn eilr aiigl df mr df oitxhvn Ð dfn zif ivge dfn zif ivg ied i`c iax el xn`e .xzep meyn eilr aiig Ð elk`e ,zifkl enilyn lebite ,xzepc aex ied i` oke .lebit

.lebit meyne xzepíä ùã÷ éë.'eke aezkd `a ,lebte xzep oebk ,leqt ycway lkc `wtp "lk`i `l"ne ,dlik`l oitxhvn odipyc rnyn Ðäðùîáàá àîèðù ìëåàä
äàîåèäipydy jxck ,iyily zeyrl cgi oitxhvne .ipy epiidc ,odipyay lwa `nhl df mr df oitxhvn Ð ipy `edc d`nehd clea `nhpy lke`de ,oey`x cle `edc Ð

.odipyay xeng epiid ok m`c ,ipy dyery oey`x enk ipy eyriy ikdl oitxhvn `l la` .odipyay lw `edc ,dyeràøîâíòè äî ïåòîù áø øîà àéðúoitxhvn Ð

.oey`x dyriy ipyl xyt`y itl ,ipy cle mr oey`x cleøùôà àì àäå,ciar `l inp ipy elit`c .da `veik dyery d`neh epivn `lc ,mlerl oey`x ciarl ipyc Ð

.ciar `l oey`xc oky lkeïéôøèöî íòè äî àìàoey`x e`l ,d`neh icil `eaiy ipyl mxb inc meyn Ð!?ikdle ,oey`x ik ied ,d`neh dilr iz` oey`x gknc oeike

.oitxhvnåäðéð àú÷éá àãç éðáoitxhvnc eey xn` ikdl .oey`x gkn iz` ipyc ,`cgn i`xwn iz` ipye oey`x ediieexzc ,xnelk .(mivxy dpenyn) od cg` zian Ð

."oepi` `zwa `cg ipa" xn`e siqen iy` axc ,oeyl iepiy `l` ediipia `kil iy` axl `ax oia .iyily oiyerc odipyay lwk df mr df
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iax dil yipr `nlc ,ilf` `p`" :iqei iax aiyde .'ek miiw `a` igei did eli`

,qerkl gep oerny iaxe ,aiydl xdnne ,xrp `edy Ð "`pitzqn ixal oerny

xfrl` iax jld mewn lkne .'ek "jxca mikldn mdyk" .`ed hren xaca citwne

.epyipri `ly el xcp oerny iaxy inlyexia yxtnck ,iqei iaxaí÷òxdin Ð eit

.aiydlìàÐ eia` lv` oad xefgi

xkfpyke .`xkq` ezfg`y :yxtn inlyexia

,eia` [l` eaiydl] dpzdy lr oerny iax

.`txzpe eilr lltzpe xfg

àöé`ed `ed eze` Ð oeilnz oa ez`xwl

ohw wepiz enke ,frla jehnl oixewy

.oda uvelzdl miypd oia libxe ,`edøîà
.qp `ai ici lre Ð mknr `ea` mkpevx

`a` zia ly dgty :xn`e oerny iax dka"

xbd lr Ð "minrt yly j`ln dl oncfp

j`ln" [my] (fh ziy`xa) aizkck ,ok xn`

dz`xy cnln Ð minrt yly "(myd)

Ð "zg` mrt `l ip`" .mik`ln dyly

.zg` mrt il oncfiy ie`x ipi` ip`e ,xnelk

qpd `ai ,xnelk Ð "mewn lkn qpd `ai"

lr ,`ed micw" .df heicd ici lr ,mewn lkn

seba qpkpe mdiptl `ed jld Ð "xqiwc zaa

iaxe oerny iax mzdl ehn ik" .xqiw za

zgpa Ð "`v oeilnz oa el exn` xfrl`

,dfa mixg`d eyibxi `ly ,hlae el exn`

.exn` `ed dltz ici lry exaqieåøîà
jlnd zia ipa `d :yexit Ð 'ek eli` oedl

.ok exn`àéääìzxfb ly `xbi` Ð `xbi`

.zeklnd

åðééäåip` iqei iax xa xfrl` iax xn`c

zkextd lr Ð [inex] xira dizi`x

d`xy did o`kay dry dze`ae .ok xn`

dzr wx [inex] xira didy epivn `ly ,eze`

.my dze` d`xe jlnd xve`a didy
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ריב
oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéôøèöî íøëä éàìëå äìøòä.xzepe lebt iab opixn`ck Ðàøîâ
úåëîì àåäù ìë àéðúäåi`nl ok m`e ,e`la xaer Ð `edy lk dlik`d Ð

oitxhvn?äðùîãâáä.zerav` yly lr zerav` yly `nhn `edy Ð÷ùäå
.migth drax` lr migth drax` exeriy Ðãâáä,epnid lwy wyl sxhvn Ð

cg`e cg` lk oke .drax` lr drax`l

xerl sxhvn wyc :epnid lwl sxhvn

lr dyyl utnl xerde ,dyng lr dyngl

mr lwd `l la` .epnid lwl epiidc ,dyy

wyde cbad" ;ikd edl `pz ikdlc .xengd

."df mr df oitxhvn olek 'ek xerde wyd

áùåîá àîèì ïéåàø ïäù éðôîiptn Ð

Ð mdipy oia cg` xeriy olek oia yiyky

.oitxhvn jkld ,eilr ayen `nhil oie`x

àøîâïìåëî òöé÷ àðújzg m`y Ð

cbadn ,oizipzna opzc ipd lkn edyn olekn

.cba olekn dyre ,utnne xerne wyne

äùìù áëùîìeilr ayig m` ,xnelk Ð

yi m` .zqka extezl oebk ,akynl ezeyrl

ie`xe li`ed ,dyly lr dyly cba eze`a

`nhn Ð rxwpy zqkl i`lh epnn zeyrl

.akyn meynáùåîì åáùéç íàåezeyrl Ð

gth lr gth cba eze`a yi m` .cbal i`lh

.af meyn `nhn Ðäæéçàìayig m` Ð

`nhn Ð dfig`l eilrelit`.`edy lka

ãîåò ïëù ùé÷ì ùéø øîà äæéçàì éàî
äìååðì.mibxe`l cba eze` ie`x oky Ð

e` oiaeqa bix` ly dehnd wilgn `edy

`edy lk cba jxek .ewfgl ick xac meya

.hegd epkzgi `ly eilr oibdl erav` lr

erav` lr jexkl Ð "dleepl cner" epiide

,dbix` `id "dleep"e .oihegd dehne bxe`yk

dgky` :(`,cl) oihib zkqna opixn`ck

.dleepe `azicíéðàú éööå÷ì éåàøå ìéàåä
lk cba oikxek mip`zd z` oikzgnyky Ð

,mip`zd yaca eklklzi `ly mdici lr edc

.d`neh lawn jkld

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

äðùîìòî íâô àìù éô ìò óà äðäðä
xaca oia :jzrc `wlq `w Ð

mebtl ekxcy [xaca oiae ,mebtl ekxc oi`y]

.lrn dpdpy oeikc `aiwr iax xn`wíâô åá ùéù.mbtil ekxcy ,xnelk Ðãöéë
.mbt ea oi`y xac `ed Ðàìè÷ äðúðzrah e` ,dx`eva ycwd ly adf ly wpr Ð

.dciaáäæ ìù ñåëá äúù åàoinbtp opi`y ,mbt eda oi` ipd lk .ycwd ly Ð

eda opixryn ikide .lrn Ð dhext dey odn dpdpy oeik `l` ,jka?:oicne` ikd

cakzdl dzynd zial okiledl elldk oihiykz el`yiy ozil dy` dvex dnk

.oda dynzypy d`pd xeriy ycwdl znlyne ,odaíâô åá ùéù øáã ìëåoebk Ð

cr lrn `l Ð mbtil oicnere li`ed ,mecxwa rwia e` zilha dqk e` welg dyal

.dhext deya oda mebtiyàøîâåá ùéù øáãá íéîëçì àáé÷ò éáø äãåîå àðú
íâô.mbt xza `l` ,d`pd xza opilf` `lc .epnbtiykl `l` lrn `l Ðêéøôå

`hiyte ,mebtiy cr lrn `lc mbt ea yiy xaca opaxl `aiwr iax dcenc ok m` Ð

,opax epiid ok m` ,mbt ea oi`y xaca Ð lrn dpdpy oeik `aiwr iax xn`wc `yixc

ibltin `w i`nae?äàòéöî ùåáìá àáø øîà.ixnbl uegan dil yial `lc Ð

inp `eddc Ð exyal jenq miptan ixnbl `le .xzl`l mbt Ð oevigd yealnc

oiae oeilrd yealn oia mizpia yaely yeala `l` .xyal jkgzny ,xzl`l mibt

.daexn onf cr mbtp epi`y Ð oezgzdàìîìîå,xzeia wcy ozyt ly cba Ð

,wc jk lky Ð [`blte] `febn` ik iedc gznpe llnpd xac :(`,hp) oihib opixn`ck

mixwi eincy itle .[ivge] feb`n xzei lecb jxkd oi` ,cgia elek eze` oikxekyky

ea oi`e ,mbti `ly daxd exnyne ,minrt e` dpya mrt `l` eyael epi` ,daxd

oinbtp opi`y mixac eede li`ed :xaq `aiwr iax ,ibilt `dae .daexn onf cr mbt

ea oi`y xack ied Ð xzl`l inbt `lc oeik ,onf xg`l inbtc ab lr s` ,xzl`l

:ixaq opaxe .mbt `lc ab lr s` ,dhext deyk epnn dpdpy oeik ea oilrenc ,mbt

.mebtiy cr lrn `l Ð mewn lkn mbt ea yie li`edùôð.dlirna xen`d Ðïëå
íéìòáä éøçà åðæéå 'åâå åìòîéå øîåà àåä.dxf dcearl mewnd on mnvr epiyy Ð
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éðú:xn`w (a,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxtac dniz Ð sxvl oikixv oi`

opzc ,dinrhl oerny iax :ipyne !xqzile ,xeqi`l xzid sxhvil ,oerny iaxl

oi`"c rnyn `nl` ,"oitxhvn oi` :xne` oerny iax ,mxkd i`lke dlxrd"

dxf dcear zkqnc `eddc :xnel yie !ynn oitxhvn oi`c xnel dvex "oitxhvn

oi`"c `edd `l` ,`kdc jd epiid e`l

seqa iziinc zg` dpync `tiqac "oitxhvn

mipy oilaz"c (a,ht zay) "`aiwr iax" wxt

oerny iax" ,`tiqa `ipze ."zeny dylye

oipin ipy e` ,cg` oinn zeny ipy :xne`

:xnel dvexe ."oitxhvn oi` Ð cg` myn

cg` xeqi` mdipy oi`c oeik ,oitxhvn oi`c

wc `le ,oeyld xviw cenlzde .cg` oinn

ira sexiv i`n :xn`z m`e .dpynd on zvw

yi ?zeknl `edy lk dil zi` `de ,mzd

.elke`e ,oira xeqi`dyk `weec epiidc :xnel

oebk ,zeaexrza `edy ixiin mzd la`

i`d ikae ,cgi eaxrzpy mxkd i`lke dlxr

.zeknl `edy lk oerny iax xn` `l `peeb

(a,dl) xifpa `xw il dnl ,ok `l m`c

mye ?xeqi`l sxhvn xzidl (a,bn) migqtae

dvex (a,ht) zayc `idda mzde .izyxit

inlyexia ipzwck ,cgia eaxrzpy :xnel

ly xyrn znexze dnexzd `iddc `yixa

mr df oitxhvn ,d`ne cg`a oiler Ð i`nc

`l `dc ,eaxrzp `la ixiin `kd la` .df

."d`ne cg`a oiler" ipzwãâáä'eke wyde

dcia yiy zbxe`d jxc :yexit Ð dleepl

,i`cn xzei zwlgn didz `ly ,micba i`la

.mip`z ivvew oke

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

äðäðäit lr s` ycwdd on dhext dey

`xnba yxtn Ð lrn mbt `ly

.mbt ea yiy xaca `aiwr iax dcenc

.minkge `aiwr iax ibilt i`na yxtne

,ciax `id `lhw Ð "dx`eva `lhw dpzp"

."`lhw" :mbxezn "dcrv`" inlyexiae

Ð "lrn dpdpy oeik ,adf ly qeka dzy"

dqk ,welga yal" .mbt ea oi`y xacy itl

.mebtiy cr lrn `l Ð mecxwa rwa ,zilha

,"mebtiy cr lrn `l Ð z`hgd on dpdpd

.`xnba dl yxtnéàîáirvn` yeal :yexit Ð ilnlne irvn` yeala ibltinw

.daxd mbet Ð xyal jenq ,oezgzd oke .i`cn xzei mbet `edy dpeilr iwet`l Ð

:ixaq opaxc ,ibilt `dae .mbet `ed daexn onfl la` ,mbet epi` Ð irvn` la`

`aiwr iaxe .mebtiy cr oilren oi`e ,`ed mbt ea yiy xac Ð mibt dinwlc oeik

`rivn `yeal :miyxtn yie .`ed mbet epi`y xac Ð mibt `l `zydc [oeik] :xaq

,`ed mbt ea yiy xacc :ixaq opax .miptl cr xkip epi` la` ,cin mbt ea yi Ð

qxhpewd yxite .`ed mbt ea oi`y xac :xaq `aiwr iaxe .mebtiy cr ea oilren oi`

`kidc ,mdnr oicd ik iaxl d`xpe .(miptl ea gken zenyde) xwir oexg` oeyl

`zi`ck ,`nlr ilekl `ed mbt ea oi`y xac Ð mbti onwle dzr mbt ea oi`c

?`ed inebti` xa e`l `adce :"adf ly qeka dzy"c `idd lr jixtc dinwl

'ek dnibt `ki` `l in ,xzl`l mbte dpdp `ki` `lc idp :wiqnc cr .'eke dinza

xac" adf ly qekl oizipzna dil ixw ikd elit`e ,dnibt `ki` dinwl ,xnelk Ð

.biltc o`n `kile ,"mbt ea oi`y

àìîìîå.`febn` iblte `febn`k iede wc cba `edy yxtn (`,hp) oihiba Ð

.d`rivn yealk ied Ð mbt ea yiy xac oiprle

ïéàdlirnycw zeyxn ,zeyxl zeyxn lr .legl ycwn :yexit Ð iepiy `l`

zwqere dlra zgpny Ð iepiy dyer `idy dheqn di`x iziine .leg zeyxl

.dl i`pbe ,oileg `edy xaca zwacne

øîåàåÐ milrad ixg` epfie mdizea` idl`a ('da l`xyi ipa) elrnie

,dpdp `wecc :`pin` ded ,dheqn i`c :xnel yie ?"xne`e" i`n dniz

ycwdc zern oebk ,d`pd `la iepiy la` .dxiard on zipdpy dheqc `inec

e` oa` iab oizipzna opzck e` ,envrl utg mda gwely ,oilegl `ivenc

d`vedd on dpdp eteb oi`c ,"lrn `ed exiagl dpzp" ycwd ly dxew
envr
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äðùîíøkä éàìëå äìøòä¯.äæ íò äæ ïéôøèöî ¨¨§¨§¦§¥©¤¤¦§¨§¦¤¦¤
.ïéôøèöî ïéà :øîBà ïBòîL éaøàøîâéøö éîeéaø C ©¦¦§¥¥¦§¨§¦¦§¦©¦

ïBòîLéôeøöìàeäL ìk :øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå ? ¦§¦§¥§¨©§¨©¦¦§¥¨¤
.óøöì ïéëéøö ïéà :éðz !úBkîìäðùîãâaä÷Oäå, §©§¦¥§¦¦§¨¥©¤¤§©©

÷OäøBòäåõtnäå øBòä ,¯;äæ íò äæ ïéôøèöî ïlek ©©§¨¨§©©¨¨¦§¨§¦¤¦¤
íòh äî :ïBòîL éaø øîà¯àîhéì ïéeàø ïäL éðtî ¨©©¦¦§©©©¦§¥¤¥§¦¦¨¥

áLBîa.àøîâìL ïlekî òvé÷ :àðzïäî äNòå ,äL §¨¨¨¦¥©¦¨§¨§¨¨¥¤
,ãâaákLîì¯ìL,äLáLBîì¯,çôèäæéçàì¯ ¤¤§¦§¨§¨§¨¤©©£¦¨

éaø øîà ,Lé÷ì Léø øîà ?"äæéçàì" éàî .eäL ìk̈¤©©£¦¨¨©¥¨¦¨©©¦
ìéàBä :àðz àúéðúîa .äìååðì ãîBò ïkL :éàpééeàøå ©©¤¥¥§©§¨§©§¦¨¨¨¦§¨

éööB÷ì.íéðàú §§¥§¥¦

ïøãäéùã÷ êìòçáæî

äðäpäíât àlL ét ìò óà ,äèeøt äåL Lc÷ää ïî ©¤¡¤¦©¤§¥¨¤§¨©©¦¤Ÿ¨©
¯:íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác ,ìòî̈©¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦

íât Ba LiL øác ìk¯Ba ïéàLå ,íBbôiL ãò ìòî àì ¨¨¨¤¥§¨Ÿ¨©©¤¦§§¤¥
íât¯?ãöék .ìòî äðäpL ïåék¯,døàeöa àìè÷ äðúð §¨¥¨¤¤¡¨¨©¥©¨§¨§¨¨§©¨¨

äðäpL ïåék ,áäæ ìL ñBëa äúL ,dãéa úòaè¯.ìòî ©©©§¨¨¨¨§¤¨¨¥¨¤¤¡¨¨©
Láì÷eìçaòwéa ,úélèa äqk ,íBcø÷a¯ìòî àì ¨©§¨¦¨§©¦¦¥©§ª§Ÿ¨©

äiç àéäLk ,úàhçä ïî äðäpä .íBbôiL ãò¯àì ©¤¦§©¤¡¤¦©©¨§¤¦©¨Ÿ
äúî àéäLk ,íBbôiL ãò ìòî¯.ìòî äðäpL ïåék ¨©©¤¦§§¤¦¥¨¥¨¤¤¡¨¨©

àøîâBa LiL øáãa íéîëçì àáé÷ò éaø äãBî :àðz̈¨¤©¦£¦¨©£¨¦§¨¨¤¥
?éâìtéî à÷ éàîa .íât:àáø øîàLeáìaäàòéöî §¨§©¨¦©§¦£©¨¨¦§§¦¨¨
"Lôð" :ïðaø eðz .àìîìîe¯,àéNpä ãçàå ,ãéçiä ãçà ©§¨¨¨©¨©¤¤¤¨©¨¦§¤¨©¨¦

.çéLnä ãçàå"ìòî ìòîú ék"¯ìòî ïéà §¤¨©¨¦©¦¦§Ÿ©©¥©©
ék Léà Léà" øîBà àeä ïëå ,éepL àlà¤¨¦§¥¥¦¦¦

BzLà äèNú" øîBàå ,"ìòî Bá äìòîeeìòîiåéäìàa ¦§¤¦§¨£¨¨©§¥©¦§£¥Ÿ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc - dlirn(ycew zay meil)

äðùî
:cg` xeriyl mipey mixeqi` sexiv ipic xe`iaa dkiynn dpynd

äìøòämpicy ezrihpl mipy yly jez elcby oli` zexit - ¨¨§¨
,d`pdae dlik`a mixeq`yíøkä éàìëåipine miptbn gnevd - §¦§¥©¤¤

,d`pdae dlik`a mixeq`y zeaexrza erxfpy mirxfäæ ïéôøèöî¦§¨§¦¤
äæ íò.dwele mitxhvn ,zif ivg dfne zif ivg dfn lk` m` -éaø ¦¤©¦

,ïéôøèöî ïéà øîBà ïBòîL.dwel epi`e ¦§¥¥¦§¨§¦

àøîâ
:oerny iax lr dywn `xnbdéøö éîeéôeøöì ïBòîL éaø Cike - ¦¨¦©¦¦§§¨¥

oerny iax xaeq mxkd i`lkne dlxrn zifkn zegt lk`y ote`a
,zewln eaiigl ick mtexiva jxev yiy,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúäå§¨©§¨©¦¦§¥

zlik`àeäL ìkdic dxezay mixeqi` lknìdilr aiigzd ¨¤§
,úBkî,dbbya z`hg eaiigl `l` exn`p `l mixeriydy itl ©

zvxzn .xeriy xn`p `l cifna lke`l zewln aiigl la`
:`xnbdéðzy ezpeeky oerny iax ixac yxt -,óøöì ïéëéøö ïéà §¦¥§¦¦§¨¥

.`edy lk zlik` lr dwel ezrcly xg`n

äðùî
milk zkqna x`ean(a"n f"kt)dnecde micbae bix` ipin xeriyy

lawn cbad oi`y ,dfa llkde ,welg d`neh zlaw oiprl mdl
wce jx cbady lkke ,yinyzl `ed ie`x xy`k `l` d`neh
micbae bix` ipin xeriye .xzei ohw xeriya `ed ie`x xzei
qxcn z`neh oiprle ,zerav` yly lr ylya ,rbn z`nehl
dar `edy mifr xryn ieyrd wyde .migth dyly lr dylya
xzei dar `edy xerde .migth drax` lr drax` exeriy ,xzei
milag ly zlvgn `edy utne .migth dyng lr dynga ,wyn
x`az o`k dpynd .migth dyy lr dyya ,inb e` mipw e`

:df mr df el` mipin sexivãâaäozyt e` xnvn ieyrd,÷Oäå ©¤¤§©©
okeøBòäå ÷Oäoke ,dig e` dnda lyïéôøèöî ïlek ,õtnäå øBòä ©©§¨¨§©©¨¨¦§¨§¦

äæ íò äæ.xg`d xeriy z` cg`d milydläî ,ïBòîL éaø øîà ¤¦¤¨©©¦¦§©
íòhepipy `lde ,dfn df welg mxeriyy el` mipin mitxhvn ©©
lirl(.fi),mitxhvn mpi` dey mxeriy oi`y lkyïéeàø ïäL éðtî¦§¥¤¥§¦

áLBîa ànhéìayil ick zephw zekizg mdn sxiv m`y meyn - ¦©¥§¨
odilrx`eank qxcn z`neh zlawn ,gth lr gth oleka yie ,

`l` exn`p `l lirl mixen`d el` mixeriye ,oldl `ziixaa
li`ede .zcgein dpeeka dzyrp `le odn dpncfpy dkizga
xeriyd znlyd oiprl mb mtexiv liren ,df oiprl mitxhvne

.zcgein dpeeka eyrp `lyk mda xen`d

àøîâ
:oerny iax ixac eyxtzi dixac jezny `ziixa d`ian `xnbd

,àðzm`òvé÷jzg -ïlekîcba dpyna mixen`d mipind lkn - ¨¨¦©¦¨
otxive ,utne xer wyákLîì ãâa ïäî äNòådf cba lr ayge - §¨¨¥¤¤¤§¦§¨

,daikyl zcreind zqka i`lh edyriy ici lr eilr akyl
a qxcn z`neh lawnìLäLx`azpy enke ,migth dyly lr §Ÿ¨

`la epncfpy el` mipinn zekizga `l` exn`p `l mixeriydy
ef dkizg owiz m`e .dpeekìjxeváLBîcbal i`lh dzeyrl - §¨

a dxeriy ,daiyil cgeindçôèdpwiz m`e .gth lrìjxev ¤©§
äæéçàa dxeriy ,oldl x`eaiy dn da feg`l -.eäL ìkzxxan £¦¨¨¤

:`xnbdàî'äæéçàì' élk cba el ie`xy dfig`d yinyz edn - ©©£¦¨
.`edyäìåeðì ãîBò ïkL ,éàpé éaø øîà Lé÷ì Léø øîà,dbix`l - ¨©¥¨¦¨©©¦©©¤¥¥§©§¨

jxc okle ,wqtidl milelre mihegd migznp dbix`d zryay
jxce ,mwfgl ick wc xac x`ya e` oiaeqa mwilgdl mibxe`d
lr obdl dphw cba zkizg erav` lr jexkl jk dyerd
sqep yinyz d`ian `xnbd .hegd ici lr ekzgi `ly eizerav`

:df cba ie`xyíéðàz éööB÷ì éeàøå ìéàBä ,àðz àúéðúîamkxcy §©§¦¨¨¨¦§¨§§¥§¥¦
`ly ick ,ohw cba mip`zd zvivw zrya mdici lr jexkl

.mip`zd yaca eklklzi

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

ùã÷ää ïî äðäðä ¯ éùéîç ÷øô

äðùî
dpdpd lr dlirn iaeig milg mipte` dfi`a zx`an epzpyn

:ycwdnLc÷ää ïî äðäpäxeriykäèeøt äåLàlL ét ìò óà , ©¤¡¤¦©¤§¥¨¤§¨©©¦¤Ÿ
íâtdpdpy oeik mewn lkn ,ez`pd zngn ycwdd cqtp `ly - ¨©
,ìòî`iadle ,yneg ztqeza dpdpy dn ycwdl mlyl aiige ¨©

,ezxtkl oaxwBa LiL øác ìk ,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø éøác¦§¥©¦£¦¨©£¨¦§¦¨¨¨¤¤
,íât,yeniyd zngn mbtidl ekxcy utgn dpdp ,xnelkìòî àì §¨Ÿ¨©

íBbôiL ãò.dhext deyaíât Ba ïéàLåekxc oi`y utga la` - ©¤¦§§¤¥§¨
,yeniyd zngn mbtidl,äðäpL ïåékmbt `ly it lr s`ìòî. ¥¨¤¤¡¨¨©

:dpynd zx`anãöék`weec cvike mbty `la s` aeigd lg ¥©
,mbtykäðúðdy`àìè÷ly ['wpr' iexwd adfn hiykz-] ¨§¨©§¨
,ycwd,døàeöadpzpy e`úòaèycwd ly adf,dãéae`äúL §©¨¨©©©§¨¨¨¨
ñBëaycwd,áäæ ìL,zeynzyda mbtp adfd oi`y xg`nïåék §¤¨¨¥¨

,ìòî äðäpLm` la` .mbt `ly s`÷eìça Láìe` ,ycwd ly ¤¤¡¨¨©¨©§¨
äqkenvrúélèae` ,ycwd lyòwéaoileg ivríBcø÷aly ¦¨§©¦¦©§©§

,mbtidl mkxc el` mixace li`ed ,ycwd.íBbôiL ãò ìòî àìŸ¨©©¤¦§
minrte mbtyk `weec lrn minrty mipte` cer d`ian dpynd

:mbty `la mbúàhçä ïî äðäpä,,äiç àéäLk,dilr akxy oebk ©¤¡¤¦©©¨§¤¦©¨
íBbôiL ãò ìòî àìdaikxd ici lr dxya ygkiy -m` la` . Ÿ¨©©¤¦§

z`hgn dpdp,äúî àéäLk,men zlra oia dninz dzn oiaïåék §¤¦¥¨¥¨
ìòî äðäpL,mbt `ly s`zcner dpi` dzny ycwd znday ¤¤¡¨¨©

`ll mb ea milreny ,mbt ea oi`y xack dpic jkitl ,diictl
.mbty

àøîâ
:dpyna minkge `aiwr iax zwelgna dpc `xnbdàðzepipy - ¨¨

,`ziixaaíéîëçì àáé÷ò éaø äãBîlrendy,íât Ba LiL øáãa ¤©¦£¦¨©£¨¦§¨¨¤¤§¨
`aiwr iax dcen m` :`xnbd zxne` .mbt ok m` `l` lrn `ly
xn`y dny gxkda ixd ,mebtiy cr lrn `l mbt ea yiy xacy
,mbtidl ekxc oi`y xaca epiid 'lrn mbt `ly it lr s`' dpyna
xacy exn`y dpyna minkg zhiy `id ef ixdy ,dyw ok m`e

e ,mebtiy cr lrn `l mbt ea yiyéâìôéî à÷ éàîaewlgp dna - §©¨¦§§¦
:`xnbd zvxzn .`aiwr iaxe minkgàáø øîà`id mzwelgn ¨©¨¨

äàòéöî Leáìaipevigd oeilrd yealnd oia miyaely [irvn`-] ¦§§¦£¨
oiae ,milzkd jekiga dpey`x dyiala cin mbtidl ekxcy
dyiala cin mbtp `ed s`y ,exya lry iniptd yealnd
onf cr mbtp epi` irvn`d yeald la` ,drifd zngn dpey`x

,daexnea ewlgp ok enkìîàìîitly ,xzeia wc ozyt ly cba - ©§§¨
mpi`e mbti `ly xzeia mixdfpe eilr mixney eilra ax eieyy
cr mbtdl ekxc oi`e dpya miinrt e` mrt `l` eze` miyael
cin minbtp el` micba oi`e li`edy `aiwr iax xaqe .daexn onf
minkge ,lrn mbt `ly it lr s`y mbt ea oi`y xack mpic
mbt ea yiy xack mpic ,mbtdl mkxc onf xg`le li`edy mixaeq

.mebtiy cr lrn `le
xn`p ycwda dlirn oipra xacnd aezka `xwie zyxtad `xwie)

(eh`xnbd .'mXd iWcTn dbbWA d`hge lrn lrnz iM Wtp' ,¤¤¦¦§Ÿ©©§¨§¨¦§¨¨¦¨§¥©¥
:df weqt zyxecd `ziixa d`ian,ïðaø eðzdlirn oipra xn`p ¨©¨¨

,'Lôð'y ernyneàéNpä ãçàå ãéçiä ãçà[jln-]çéLnä ãçàå- ¤¤¤¨©¨¦§¤¨©¨¦§¤¨©¨¦©
mzlirn lr aiigzdl dey mpic ,dgynd onya gynpy lecb odk

.dyxta mixen`d mipicd lka
:weqt eze`a xn`p cer,'ìòî ìòîú ék',`ziixad zyxtneïéà ¦¦§Ÿ©©¥

ìòîmewn lkaéepL àlàz` dpiy ycwd ly utga ynzyndy , ©©¤¨¦
,leg zk`ln ea dyre deab jxevl cnry ,eceriøîBà àeä ïëå§¥¥

(ai d xacna),dheq zyxtaBá äìòîe BzLà äèNú ék Léà Léà'¦¦¦¦§¤¦§¨£¨
,'ìòîzaikya dlra zaiky dzpiyy ,iepiy ly dyrn `ede ¨©

.dlreaå`ed okøîBà(dk d '` i"dc),éäìàa eìòîiå' §¥©¦§£¥Ÿ¥
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ריג
oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïéôøèöî íøëä éàìëå äìøòä.xzepe lebt iab opixn`ck Ðàøîâ
úåëîì àåäù ìë àéðúäåi`nl ok m`e ,e`la xaer Ð `edy lk dlik`d Ð

oitxhvn?äðùîãâáä.zerav` yly lr zerav` yly `nhn `edy Ð÷ùäå
.migth drax` lr migth drax` exeriy Ðãâáä,epnid lwy wyl sxhvn Ð

cg`e cg` lk oke .drax` lr drax`l

xerl sxhvn wyc :epnid lwl sxhvn

lr dyyl utnl xerde ,dyng lr dyngl

mr lwd `l la` .epnid lwl epiidc ,dyy

wyde cbad" ;ikd edl `pz ikdlc .xengd

."df mr df oitxhvn olek 'ek xerde wyd

áùåîá àîèì ïéåàø ïäù éðôîiptn Ð

Ð mdipy oia cg` xeriy olek oia yiyky

.oitxhvn jkld ,eilr ayen `nhil oie`x

àøîâïìåëî òöé÷ àðújzg m`y Ð

cbadn ,oizipzna opzc ipd lkn edyn olekn

.cba olekn dyre ,utnne xerne wyne

äùìù áëùîìeilr ayig m` ,xnelk Ð

yi m` .zqka extezl oebk ,akynl ezeyrl

ie`xe li`ed ,dyly lr dyly cba eze`a

`nhn Ð rxwpy zqkl i`lh epnn zeyrl

.akyn meynáùåîì åáùéç íàåezeyrl Ð

gth lr gth cba eze`a yi m` .cbal i`lh

.af meyn `nhn Ðäæéçàìayig m` Ð

`nhn Ð dfig`l eilrelit`.`edy lka

ãîåò ïëù ùé÷ì ùéø øîà äæéçàì éàî
äìååðì.mibxe`l cba eze` ie`x oky Ð

e` oiaeqa bix` ly dehnd wilgn `edy

`edy lk cba jxek .ewfgl ick xac meya

.hegd epkzgi `ly eilr oibdl erav` lr

erav` lr jexkl Ð "dleepl cner" epiide

,dbix` `id "dleep"e .oihegd dehne bxe`yk

dgky` :(`,cl) oihib zkqna opixn`ck

.dleepe `azicíéðàú éööå÷ì éåàøå ìéàåä
lk cba oikxek mip`zd z` oikzgnyky Ð

,mip`zd yaca eklklzi `ly mdici lr edc

.d`neh lawn jkld

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

äðùîìòî íâô àìù éô ìò óà äðäðä
xaca oia :jzrc `wlq `w Ð

mebtl ekxcy [xaca oiae ,mebtl ekxc oi`y]

.lrn dpdpy oeikc `aiwr iax xn`wíâô åá ùéù.mbtil ekxcy ,xnelk Ðãöéë
.mbt ea oi`y xac `ed Ðàìè÷ äðúðzrah e` ,dx`eva ycwd ly adf ly wpr Ð

.dciaáäæ ìù ñåëá äúù åàoinbtp opi`y ,mbt eda oi` ipd lk .ycwd ly Ð

eda opixryn ikide .lrn Ð dhext dey odn dpdpy oeik `l` ,jka?:oicne` ikd

cakzdl dzynd zial okiledl elldk oihiykz el`yiy ozil dy` dvex dnk

.oda dynzypy d`pd xeriy ycwdl znlyne ,odaíâô åá ùéù øáã ìëåoebk Ð

cr lrn `l Ð mbtil oicnere li`ed ,mecxwa rwia e` zilha dqk e` welg dyal

.dhext deya oda mebtiyàøîâåá ùéù øáãá íéîëçì àáé÷ò éáø äãåîå àðú
íâô.mbt xza `l` ,d`pd xza opilf` `lc .epnbtiykl `l` lrn `l Ðêéøôå

`hiyte ,mebtiy cr lrn `lc mbt ea yiy xaca opaxl `aiwr iax dcenc ok m` Ð

,opax epiid ok m` ,mbt ea oi`y xaca Ð lrn dpdpy oeik `aiwr iax xn`wc `yixc

ibltin `w i`nae?äàòéöî ùåáìá àáø øîà.ixnbl uegan dil yial `lc Ð

inp `eddc Ð exyal jenq miptan ixnbl `le .xzl`l mbt Ð oevigd yealnc

oiae oeilrd yealn oia mizpia yaely yeala `l` .xyal jkgzny ,xzl`l mibt

.daexn onf cr mbtp epi`y Ð oezgzdàìîìîå,xzeia wcy ozyt ly cba Ð

,wc jk lky Ð [`blte] `febn` ik iedc gznpe llnpd xac :(`,hp) oihib opixn`ck

mixwi eincy itle .[ivge] feb`n xzei lecb jxkd oi` ,cgia elek eze` oikxekyky

ea oi`e ,mbti `ly daxd exnyne ,minrt e` dpya mrt `l` eyael epi` ,daxd

oinbtp opi`y mixac eede li`ed :xaq `aiwr iax ,ibilt `dae .daexn onf cr mbt

ea oi`y xack ied Ð xzl`l inbt `lc oeik ,onf xg`l inbtc ab lr s` ,xzl`l

:ixaq opaxe .mbt `lc ab lr s` ,dhext deyk epnn dpdpy oeik ea oilrenc ,mbt

.mebtiy cr lrn `l Ð mewn lkn mbt ea yie li`edùôð.dlirna xen`d Ðïëå
íéìòáä éøçà åðæéå 'åâå åìòîéå øîåà àåä.dxf dcearl mewnd on mnvr epiyy Ð
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éðú:xn`w (a,gq) dxf dcear zkqnc `xza wxtac dniz Ð sxvl oikixv oi`

opzc ,dinrhl oerny iax :ipyne !xqzile ,xeqi`l xzid sxhvil ,oerny iaxl

oi`"c rnyn `nl` ,"oitxhvn oi` :xne` oerny iax ,mxkd i`lke dlxrd"

dxf dcear zkqnc `eddc :xnel yie !ynn oitxhvn oi`c xnel dvex "oitxhvn

oi`"c `edd `l` ,`kdc jd epiid e`l

seqa iziinc zg` dpync `tiqac "oitxhvn

mipy oilaz"c (a,ht zay) "`aiwr iax" wxt

oerny iax" ,`tiqa `ipze ."zeny dylye

oipin ipy e` ,cg` oinn zeny ipy :xne`

:xnel dvexe ."oitxhvn oi` Ð cg` myn

cg` xeqi` mdipy oi`c oeik ,oitxhvn oi`c

wc `le ,oeyld xviw cenlzde .cg` oinn

ira sexiv i`n :xn`z m`e .dpynd on zvw

yi ?zeknl `edy lk dil zi` `de ,mzd

.elke`e ,oira xeqi`dyk `weec epiidc :xnel

oebk ,zeaexrza `edy ixiin mzd la`

i`d ikae ,cgi eaxrzpy mxkd i`lke dlxr

.zeknl `edy lk oerny iax xn` `l `peeb

(a,dl) xifpa `xw il dnl ,ok `l m`c

mye ?xeqi`l sxhvn xzidl (a,bn) migqtae

dvex (a,ht) zayc `idda mzde .izyxit

inlyexia ipzwck ,cgia eaxrzpy :xnel

ly xyrn znexze dnexzd `iddc `yixa

mr df oitxhvn ,d`ne cg`a oiler Ð i`nc

`l `dc ,eaxrzp `la ixiin `kd la` .df

."d`ne cg`a oiler" ipzwãâáä'eke wyde

dcia yiy zbxe`d jxc :yexit Ð dleepl

,i`cn xzei zwlgn didz `ly ,micba i`la

.mip`z ivvew oke

çáæî éùã÷ êìò ïøãä

äðäðäit lr s` ycwdd on dhext dey

`xnba yxtn Ð lrn mbt `ly

.mbt ea yiy xaca `aiwr iax dcenc

.minkge `aiwr iax ibilt i`na yxtne

,ciax `id `lhw Ð "dx`eva `lhw dpzp"

."`lhw" :mbxezn "dcrv`" inlyexiae

Ð "lrn dpdpy oeik ,adf ly qeka dzy"

dqk ,welga yal" .mbt ea oi`y xacy itl

.mebtiy cr lrn `l Ð mecxwa rwa ,zilha

,"mebtiy cr lrn `l Ð z`hgd on dpdpd

.`xnba dl yxtnéàîáirvn` yeal :yexit Ð ilnlne irvn` yeala ibltinw

.daxd mbet Ð xyal jenq ,oezgzd oke .i`cn xzei mbet `edy dpeilr iwet`l Ð

:ixaq opaxc ,ibilt `dae .mbet `ed daexn onfl la` ,mbet epi` Ð irvn` la`

`aiwr iaxe .mebtiy cr oilren oi`e ,`ed mbt ea yiy xac Ð mibt dinwlc oeik

`rivn `yeal :miyxtn yie .`ed mbet epi`y xac Ð mibt `l `zydc [oeik] :xaq

,`ed mbt ea yiy xacc :ixaq opax .miptl cr xkip epi` la` ,cin mbt ea yi Ð

qxhpewd yxite .`ed mbt ea oi`y xac :xaq `aiwr iaxe .mebtiy cr ea oilren oi`

`kidc ,mdnr oicd ik iaxl d`xpe .(miptl ea gken zenyde) xwir oexg` oeyl

`zi`ck ,`nlr ilekl `ed mbt ea oi`y xac Ð mbti onwle dzr mbt ea oi`c

?`ed inebti` xa e`l `adce :"adf ly qeka dzy"c `idd lr jixtc dinwl

'ek dnibt `ki` `l in ,xzl`l mbte dpdp `ki` `lc idp :wiqnc cr .'eke dinza

xac" adf ly qekl oizipzna dil ixw ikd elit`e ,dnibt `ki` dinwl ,xnelk Ð

.biltc o`n `kile ,"mbt ea oi`y

àìîìîå.`febn` iblte `febn`k iede wc cba `edy yxtn (`,hp) oihiba Ð

.d`rivn yealk ied Ð mbt ea yiy xac oiprle

ïéàdlirnycw zeyxn ,zeyxl zeyxn lr .legl ycwn :yexit Ð iepiy `l`

zwqere dlra zgpny Ð iepiy dyer `idy dheqn di`x iziine .leg zeyxl

.dl i`pbe ,oileg `edy xaca zwacne

øîåàåÐ milrad ixg` epfie mdizea` idl`a ('da l`xyi ipa) elrnie

,dpdp `wecc :`pin` ded ,dheqn i`c :xnel yie ?"xne`e" i`n dniz

ycwdc zern oebk ,d`pd `la iepiy la` .dxiard on zipdpy dheqc `inec

e` oa` iab oizipzna opzck e` ,envrl utg mda gwely ,oilegl `ivenc

d`vedd on dpdp eteb oi`c ,"lrn `ed exiagl dpzp" ycwd ly dxew
envr
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ריד
oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äðäð àìå íâô ìåëérxwy oebk ,dpdp `le mbtc `kid lren `di leki ,xnelk Ð

d`pd `kile iepiy `ki`c ,dxf dcearc "elrnie"c `inec ycwd ly cbaàäé åà ?
íâô àìå äðäðùë ìòåîdnebt ixdy ,mbt `le dpdpc dheqa ogky`c ikid ik Ð

.`id dlirne ,`id dleray ,zcnereò÷ø÷ì øáåçîù øáãá åàly oli`a oebk Ð

lra ly ezegily dyry gilyae .ycwd

dyr eli`y enk gilyd lerniy leki ,ziad

.envr zrcnøîàðå äàèçå øîåì ãåîìú
äîåøúá àèçdn ."`hg eilr e`yz `le" Ð

ine ,dpdpe mbet Ð dnexza xen`d "`hg"

,dnexzd mbty envr `edc Ð dpdp mbty

.dpnn dpdp envr `edåá íâåôù øáãáå
äðäð.xg` xaca `le Ðåúàðäå åúîéâôå
ãçàëez`pd" opixn`ck ,zg` drya Ð

."dey exeriaeò÷ø÷ä ïî ùåìúáåÐ

aizkc ,yelza `l` zbdep dpi` dnexzc

.obci`c epiid Ð "jpbc ziy`x" :(gi mixac)

åúåçéìù äùòù çéìùáå,mxz ikc Ð

.dnexz `iedc `ed ziad lra ly ezrcn

äðäðå íâåô äìéòîá øåîàä àèç óàÐ

rxwy oebk ,dpdp `le mbt iwet`l ,lrn

yal e` ycwd ly oi`xiydpdpy ,welg`le

ivgk dpdpc ,oizipzna ipzwc jci`e ,mbt

.lrn `lc ,xeriyúçàë äàðäå äîéâôåÐ

`d mbet ihernlxgnl dpdpe ,dhext `pci

.dhextåúåçéìù äùòù çéìùlra ly Ð

`ly gilyl hxt .lrn ziad lrac ,ziad

`ly Ð envr zrcn `l` ezegily dyr

.ziad lra lrnäðäðå ìëåà àìà éì ïéàÐ

ogky` `l Ð dnexzn silic oeikc ,oxn`ck

ik yi`e" :(ak `xwie) aizkc ,lke` `l`

.'ebe "dbbya ycw lk`iúìéëàå åúìéëà
åøéáç,ycwdd on dhext dey gwly oebk Ð

e` .exiagl divg lik`de ,divg `ed lk`e

"exag zlik`e ez`pde" .`ed dpdpe ,xg`d ivgd exagl ozpe ,xeriy ivgk `ed dpdp

oke .elk`e ,xg`d ivgd exagl ozpe ,dhext ivga ycwd ly onyn jqy oebk Ð

.lke`a `l` mbet meya ixiin `l `kde .rxtnläáåøî ïîæì åìéôàålk`y oebk Ð

cenlz ?aiig dpdpd `die oitxhvny oipn ,axrl exiage zixgya xeriy ivg df

.daix Ð "lrn lernz" :xnelúåìéëà éúù óøéö àì äîåøúá øåîàä àèç äî éà
úçàë,'ebe "ycw lk`i ik yi`e" :aizkck ,zifka ira [zg`] dlik` `l` Ð

sxivc ol `niiw op`e .zg`k zelik` izy sxiv `l dlirna s` .ixiin `w dnexzac

xgnl lk`e ,xeriy ivg meid lk` m`y xne` dz` oipne .zg`k zelik` izy da

elit`e ,zelik` izy epiidc ,xeriy ivgaiig `edy daexn onflàúìéî àä ?Ð

mipy xg`l oia rnyn `kdc i`dc .lirlc daexn onfl `kdc daexn onf oia `ki`

`l` rnyn `l lirlc `edde ,"xgnl lk`e meid lk`" dia ipzwc .mini dyly e`

."xgnl lk`e meid lk`" `pz `lc ,cg` meiaåìéôàå.ezlik` xeriy milyd `l Ð

ïéðî íéðù ùìù ãòå ïàëîaiig `edy Ð?
ãò
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iepiy iedc dxf dcear iabc dlirn ol rnyn `w .dlirn dfa oi`c `ni` envr

zeyxl ezcearne `ed jexa yecwd zeyxn envr dpyny ,d`pd `la zeyx

zeyxl ycwd zeyxn dpynyk dlirna `ia` ip` s` .dfa dpdp epi`c ,dxf dcear

it lr s` ,lrny Ð heicdl ycwd ly mivtg li`yne ozepe xken oebk ,heicd

iabc dlirn iziile :xn`z m`e .dpdp epi`y

:xnel yie ?dheqn wezyle ,dxf dcear

`la elit`c opireny`l ,dheqn jixhvi`c

ikd elit` ,ycwd ly xafb oebk ,zeyx iepiy

oebk ,mbt `la elit`e ,lrn Ð dpdp m`

epivn `l `de .oizipznc zrahe `lhw

`ki` dxf dcearc ,dxf dcearn slinl

ly ezcear gipny ,zeyxl zeyxn iepiy

ikdl .dxf dcear caere `ed jexa yecwd

ikid dheqne :xn`z m`e .dheqn jixhvi`

dheqa `lde ,zeyx iepiy `la d`pd sili

?lread zeyxl lrad zeyxn iepiy `ki`

,zeyx iepiy `kil i`ce dheqac :xnel yie

dna dlra z` dgipn dpi` `id ixdy

,iziin dxf dcearn la` .eizgz dpfny

dcear caere jlede ycwd zcear gipny

dpi` dheqc dlirnc oeik :xn`z m`e .dxf

xn`w i`n ok m` ,zeyx iepiy diexw

`ed oke ,iepiy `l` dlirn oi`" `ziixaa

"dlrne ezy` dhyz ik yi` yi`" xne`

dcearc dlirn` jnq xwirc :xnel yie ?'ebe

digxe` ab` mewn lkne ,seqal iziinc dxf

`kiiyc opireny`l ,dheqc dlirn iziin

`lae iepiy `la dpdpa ycwda dlirn

:inp i` .onwl wiqnck dheqc `inec ,dnibt

ziyixtck ,dheqa `kil zeyx iepiyc idp

mewn lkn ,jka lrad zeyxn d`vei dpi`y

oi`" `ziixaa xn`w ikde .zvw iepiy `ki`

.mipt ipyc :yexit Ð "iepiy `l` dlirn

,xafb oebk ,zeyx iepiy `la elit` ,ycwdd on dpdp enk ,d`pdc iepiy ,cg`d

oke .heicdl zexeq` eize`pd lk ycwdy oeik ,iepiy ied mewn lknc .dnibt `lae

cere .ziyixtcke ,'ebe "ezy` dhyz ik" aizkc ,dheq iab da `veik dlirn epivn

ycwd zeyxn `iveny Ð zeyxl zeyxn iepiy oebk ,d`pd mey `la ,xg` iepiy yi

,heicd zeyxl dpzypy cine .dl`yde dpizpe dxikn oebk ,heicd zeyxl qipkne

`ly it lr s` ,heicdl heicdn oipwe dikf aeygy dyrn heicdd da dyry epiidc

enk ibqc dxf dcearc "elrnie"n iziin df iepiy lre .dpdp,zeyxl zeyxn iepiy

.digiy ixen wcwc jk .d`pd `la izyxitckìåëé`le mbet [e`] mbt `le dpdp

dpi`y ,dheqn dlirn opitli [jzrc `wlq] mbet `le dpdp :yexit Ð 'eke dpdp

m`e .ycwd iab `nip ikdc `inece .dlra z` dyer `idy zepf ly dliraa dnbet

opitlic mbt `la dpdp xehtl dnexzn iziin i`n mbe ?xn`wc ["leki"] i`n :xn`z

?aiig Ð mbt `la dpdpc ,zrah `lhw dpzpc `id oizipzn `de ,dheqn dlirn

`kde .mbt `la ez`pde eyinyz jxcy ,mbt ea oi`y xaca Ð oizipznc :xnel yie

xaca s` ,xac lka aiig mbt `la dpdp leki :xn`w ikde .i`w mbt ea yiy xaca Ð

leki :xn`w ikde .i`w mbt ea yiy xac` Ð `kde) .mbt `la dpdp ycwdc (dnk) xehtl dlik` epiidc ,dnibt ici lr d`pd jxcy ,dnexzn inp iziine .mbt ea yiy

wqiz ikid ok m` ,ixiin mbt ea yiy xacac oeik :xn`z m`e .welge mecxw oebk (mbt jxc eyinyzy xaca iziine) .mbt ea yiy xaca (s` xac lka aiig mbt `la dpdp

ded ,dnexzc dey dxfbn opitlic `herin e`l i` mewn lknc :xnel yie ?ziyixtck ,mbt ea oi`y xacl `l` `inc `l dheq `lde ,dheqc dlirnn diaeigl `zrc`

oi` `py `l ok m` ,edpiaiigl `xw citw d`pd`c oeik :xnel `ed `xaqc meyn .dheql inc `lc ab lr s` ,mbt ea yiy xaca elit` ,mbt `la dpdp lk dheqn opitli

dizrc` wqiz dpdp `le mbt :yexit Ð dpdp `le mbt .'eke "leki dpdp `le mbt" iab xnel jixv `peeb i`dke .wlgl ,dnexz jixhv` ikdl .mbt ea yi `py `le mbt ea

oebk ,dpdp `la mbet aiigl dlirna `ia` ip` s` .dxf dcear caery dfa llk dpdp epi`e .ladd ixg` jlede miig midl`n jledy ,llgne mbety dxf dcearn slinl

`iveny oebk iyextl `kilc .izyxitck epiid xn`wc mbt jgxk lre .exayn e` mina e` xe`l ekilyne ycwd ly mivtg lhepy oebk .ceai`l ekilyne ycwd wifn

,xehtl dnexzn iziin ik ok m`c ,ikd xninl `kil dfa .xqge cqtp ycwdy itl Ð dnibt dil ixwe ,dl`y e` dpzne dxikn ici lr ,heicd zeyxl eqipkne ycwd zeyxn

`ed Ðexagl dpzp" inp opz mbe .dxf dcearc dlirnn opitli dteb `idc .lren `ed ixd ,heicd zeyxl dqpkde ycwd zeyxn d`ved zeyx iepiy `ki`c oeik i`ce `d

izyxitck ,zeyx iepiy inp `ki` dxf dcear mbta `lde ,dxf dcearn slinl ira ikid dteb `ide :xn`z m`e .ziyixtck ,zeyx iepiy `la wifna ixiin i`ce `l` ."lrn

zeyx iepiy `la elit` ,ok m`e .`pngx citw ycwdc `ciqte `nbt` `l` ,zeyx iepiy meyn e`l `xwc `citw xwirc `pin` jzrc `wlq mewn lknc :xnel yie ?lirl

.digiy ixen wcwc jk .wlgl dnexz jixhv` ikdl .iaeigl `pin` jzrc `wlq inpäîciqtny dnibt `la dlik`l xyt` i`e ,"lk`i ik" aizkdc Ð dpdpe mbet dnexz

:zeywdl oi`e .wifn oebk ,zeyx iepiy `kilc `kid dpdp `la mbt iwet`le ,mbt ea yiy xaca mbt `la dpdp iwet`l .dnexza xeht dpdp `la mbet mbe .odkd on dnexzd

.jenqa onwl jixvn cenlzdc ?jci`n wezyle dnexz aezklåúìéëàzlik`" iyextl `kilc .exiag ly eit jezl ozpy ,exiag z` lik`dy ixiin Ð exiag zlik`e

dlirna ilin ipd ,dnexzn "`hg" "`hg" opitlick ,dlirn iab dxiar xacl zegily yic ab lr s` ,`zil `d Ð ycwdd on lek`l exiag devy ,zegily ici lr "exiag

,aiigzn dfe dpdp df dlek dxezd lka epivn `l :(`,bn oiyecw) "ycwn yi`d" wxt opixn`ck ,`l Ð d`pde dlik` ici lr d`ad dlirna la` ,d`ved ici lr d`ad

,lek`le lehil exiag z` devy oebke ,zegily ici lr mb xnel yi `ny :inp i` .digiy ixenl d`xp jk .`ztqeza my yxitcke ,"algd z` lek`e `v egelyl xne`d" iab

.digiy ixenl d`xp jk .`ztqeza my yxitck .dlik`d mcew lrne ,diipw Ð diab`cne
diyw`
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íäéúáà,äðäð àìå íât ìBëé ."íéìòaä éøçà eðæiå £Ÿ¥¤©¦§©£¥©§¨¦¨¨©§Ÿ¤¡¨
,íât àìå äðäð Bàøaeçîáe,ò÷øwìäNòL çéìLáe ¤¡¨§Ÿ¨©¦§¨©©§©§¨¦©¤¨¨

?BúeçéìL¯"àèç" øîàð ."äàèçå" øîBì ãeîìz §¦©§©§¨§¨¤¡©¥§
"àèç" øîàðå ,äîeøúaäìéòîaøeîàä "àèç" äî . ¦§¨§¤¡©¥§¦§¦¨©¥§¨¨

äîeøúa¯éîe ;äðäðå íâBtíâtL,íâBtL øácáe ;äðäð ¦§¨¥§¤¡¤¦¤¨©¤¡¨©¨¨¤¥
;äðäð BaBúîéâôeBúàðäå;ãçàkLeìúáe;ò÷øwä ïî ¤¡¤§¦¨©£¨¨§¤¨§¨¦©©§©

äìéòîa øeîàä "àèç" óà .BúeçéìL äNòL çéìLáe¯ §¨¦©¤¨¨§¦©¥§¨¨¦§¦¨
;äðäð Ba íâBtL øácáe ;äðäð íâtL éîe ;äðäðå íâBt¥§¤¡¤¦¤¨©¤¡¨©¨¨¤¥¤¡¤
çéìLáe ;ò÷øwä ïî Leìúáe ;ãçàk Búàðäå Búîéâôe§¦¨©£¨¨§¤¨§¨¦©©§©§¨¦©
Ba ïéàL øáãa äðäðå .ìëBà àlà éì ïéà .BúeçéìL äNòL¤¨¨§¦¥¦¤¨¥§¤¡¤§¨¨¤¥

Búééðä ,Bøáç úìéëàå Búìéëà ?ïépî ,íâtúééðäå,Bøáç §¨¦©¦£¦¨©£¦©£¥£¨¨©£¨©£¥
,Bøáç úééðäå Búìéëà ,Bøáç úìéëàå BúàðäïéôøèönL £¨¨©£¦©£¥£¦¨©£¨©£¥¤¦§¨§¦

ìòîú" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,äaeøî ïîæì eléôà äæ íò äæ¤¦¤£¦¦§©§¤¦©¦©§©¦§Ÿ
"ìòî¯äîeøúa øeîàä "àèç" äî éà .íB÷î ìkî¯àì ©©¦¨¨¦©¥§¨¨¦§¨Ÿ

äìéòîa øeîàä "àèç" óà ,ãçàk úBìéëà ézL óøéö¥¥§¥£¦§¤¨©¥§¨¨¦§¦¨
¯ìëàå íBiä ìëà ïépî .ãçàk úBìéëà ézL óøéö àìŸ¥¥§¥£¦§¤¨¦©¦¨©©§¨©

"ìòî ìòîú" :øîBì ãeîìz ?äaeøî ïîæì eléôàå ,øçîì§¨¨©£¦¦§©§¤©§©¦§Ÿ©©
¯äîeøúa øeîàä "àèç" äî éà .íB÷î ìkî¯Búîéât ¦¨¨¦©¥§¨¨¦§¨§¦¨

ïépî .ãçàk BúàðäåBúìéëàìeléôàå ,Bøáç úìéëàå ©£¨¨§¤¨¦©¦©£¦¨©£¦©£¥©£¦
ìL ãòå ïàkîìòîú" :øîBì ãeîìz ?ïépî ,íéðL L ¦¨§©¨¨¦¦©¦©§©¦§Ÿ

"ìòî¯äîeøúa øeîàä "àèç" äî éà .íB÷î ìkî ©©¦¨¨¦©¥§¨¨¦§¨
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc - dlirn(ycew zay meil)

'íéìòaä éøçà eðæiå íäéúBáà,lra dnyy dxf dcearl ecar - £¥¤©¦§©£¥©§¨¦
dcear cearl mewnd zcearn mnvr epiyy ,iepiy ef dlirne

.dxf
.ycwda dlirn oipra xn`pd z` yexcl dkiynn `ziixad
,xn`p `l eli` ik ,'d`hge' weqta xn`p jkl :`ziixad zx`an

ìBëéy iníâtycwdd z`äðäð àìåly cba rxwy oebk ,epnn ¨¨©§Ÿ¤¡¨
,dxf dcearl dlirnd z` aezkd dnic ixdy ,lrn ycwd

.d`pd `la mbt `ed my xen`d iepiydeBày inäðäðutgn ¤¡¨
yeniya mbtidl ekxcyíât àìådnic ixdy ,lrny leki ,eze` §Ÿ¨©

d`pd `id da dxen`d dlirnde ,dheql dlirnd z` aezkd
.mbt `laò÷øwì øaeçîáeycwd ly oli`a oilreny leki - ¦§¨©©§©

,rwxwl xaegnd,BúeçéìL äNòL çéìLáegly m`y leki ,xnelk ¦§¦¤¨¨§¦
,envr zrcn dyr eli`k lrn gilydy ,ycwdd on lehiy gily

.lrn `l glynde
øîBì ãeîìz-aezkd epcnln,'äàèçå'eyxce,dey dxifb jkn ©§©§¨§¨

äîeøúa 'àèç' øîàð(al gi xacna),'`hg eilr E`Uz `le'øîàðå ¤¡©¥§¦§¨§Ÿ¦§¨¨¥§§¤¡©
,äìéòîa 'àèç''d`hge',(my)[dlirnl dnexzn-] jkn epcnl ¥§¦§¦¨§¨§¨
.` :mixac dyyäîeøúa øeîàä àèç äî,yneg eilr oiaiigy ©¥§¨¨¦§¨

d `weec `edå íâBtmb,äðäðxn`p oky(ci ak `xwie)lk`i iM Wi`e' , ¥§¤¡¤§¦¦Ÿ©
d`pd `la dlik`l xyt` i`e ,'odMl ozpe eilr FziWng sqie 'ebe§¨©£¦¦¨¨§¨©©Ÿ¥

.a .dnibteäðäð íâtL éîe`y xfe -`ede mbetd `ed dnexz lk ¦¤¨©¤¡¨
.b .dpdpdäðäð Ba íâBtL øáãáeeze`a od d`pdde dnibtde - §¨¨¤¥¤¡¤

.c .lk`y zifkBúàðäå Búîéâôemi`aãçàk.d .onf eze`a - §¦¨©£¨¨§¤¨
ò÷øwä ïî Leìúáemixaegnd zexit lr dlg dnexzd oi`y - §¨¦©©§©

.e .rwxwl,BúeçéìL äNòL çéìLáed`eazd lra oi` ,xnelk ¦§¦©¤¨¨§¦
mexziy gily zepnl leki `l` ez`eaz mexzl jixv envr

.exear
óàaäìéòîa øeîàä àèç`diy jixv .` :elld mixac dyy ea yi ©¥§¨¨¦§¦¨

,äðäðå íâBt.a .epnn dpdi mbe utgd mbtiy ,xnelkåy jixvéî ¥§¤¡¤§¦
íâtLy df `ed,äðäðrwiay oebk ,exiag dpdpe cg` mbt m` la` ¤¨©¤¡¨

dpdp `ly mecxwd mbtpe exiag ly mivr ycwd ly mecxwa
.b .lrn `l ,exiag `l` `edåy jixv,äðäð Ba íâBtL øáãa`le §§¨¨¤¥¤¡¤

ly xg` xac mbte ,mbt `le ycwd ly cg` xacn dpdp m`
.c .dpdp `l la` ycwdãçàk Búàðäå Búîéâôedpdp m` `le - §¦¨©£¨¨§¤¨

.d .d`pd `la enbt xgnle ,meid mbt `le ycwd ly xacn
ò÷øwä ïî Leìúáe.e .rwxwl xaegnd ycwdn dpdp m` `le - §¨¦©©§©

çéìLáe,ycwd lyn lehil eglyyBúeçéìL äNòLenk ¦§¦©¤¨¨§¦
le glynd aiig ,deehvpyxacl gily yi dlirna ik ,gilyd `

.dxiar
.dnexzl minec mpi`y dlirn ly mipey miaeig daxn `ziixad

,dnexzn dlirn ipic micnly xg`n `ny :`ziixad zxxanïéà¥
éìlerniyàlàd,ìëBà,dpdp mbe mbt mby,dnexza epivn oky ¦¤¨¥

äðäð(å)mbt `leïépî ,íât Ba ïéàL øáãaoipn ok enke .lrny §¤¡¤§¨¨¤¥§¨¦©¦
.` :oldlc mipte`a mb milrenyBøáç úìéëàå Búìéëàgwl - £¦¨©£¦©£¥

.a .exiagl divg lik`de divg lk`e ycwd ly dhext dey
Bøáç úééðäå Búééðäivgk dpdpe ycwd ly dhext dey gwl - £¨¨©£¨©£¥

.b .`ed dpdpe xg`d ivgd z` exiagl ozpe dhextúìéëàå Búàðä£¨¨©£¦©
Bøáçivgk exiag lik`de dhext ivga ycwd ly onya jq - £¥

.c .dhextBøáç úééðäå Búìéëàivga ycwd ly ony lk` - £¦¨©£¨©£¥
,dhext ivgka exiag z` jqe dhextïéôøèönLe` ezlik` ¤¦§¨§¦

ly ez`pdíò äæly ez`pd e` ezlik`äæe .lrneïîæì eléôà ¤¦¤£¦¦§©
,äaeøîzixgya xeriy ivgk dpdp e` lk` m` elit` ,xnelk §¤

,axrl xeriy ivgk exiag z` dpdd e` lik`deïépîdfa s`y ¦©¦
.lrne miyrnd mitxhvnøîBì ãeîìz-aezkd epcnlnìBòîz' ©§©¦§

,'ìòîlrenyíB÷î ìkîlk dyrp `l m` mb ,ote` lka - ©©¦¨¨
.onf yxtdae miyp` ipy zetxhvda `l` cg` dyrna xeriyd
,dnexzl dlirn dywedy xg`n ,`xnbd zxxan :dipy dyxc

äî éàay enk xn`p `ny -ézL óøéö àì äîeøúa øeîàä àèç ¦©¥§¨¨¦§¨Ÿ¥©§¥
ãçàk úBìéëà-mly xeriy lk`iy xfd jixv aiigzdl icky £¦§¤¨

dpiipra aezkk qxt zlik` ick jez zifk ly(ci ak `xwie)iM Wi`e'§¦¦
,zifkn dzegt dlik` oi`e ,'lk`iàì äìéòîa øeîàä àèç óà Ÿ©©¥§¨¨¦§¦¨Ÿ

óøéö[etxhvi-]ïépî ,ãçàk úBìéëà ézLm`yíBiä ìëàivg ¥©§¥£¦§¤¨¦©¦¨©©
xeriyøçîì ìëàåody ,zelik` izy epiidc xeriy ivg §¨©§¨¨

,lrne zetxhvnäaeøî ïîæì eléôàådlik` oia oizndy oebk - ©£¦¦§©§¤
,mini dyly e` mipy dlik`l,'ìòî ìBòîú' øîBì ãeîìzaiigl ©§©¦§©©

dlirn lríB÷î ìkî-ote` lka.`edy ¦¨¨
:ziyily dyxcäî éàay enk xn`p `ny -øeîàä 'àèç' ¦©¥§¨¨

ãçàk Búàðäå Búîéât äîeøúadyrne cg` mc`a mly xeriy - ¦§¨§¦¨©£¨¨§¤¨
xeriy cg` onfa dpdpe lk` m` `l` aiig epi` dlirna s` ,cg`

,ecal mlyBøáç úìéëàå Búìéëàì ïépî,zetxhvn odyeléôàå ¦©¦©£¦¨©£¦©£¥©£¦
wx ezlik` xeriy milyd `l m`ìL ãòå ïàkîíéðL Lïépî`edy ¦¨§©¨Ÿ¨¦¦©¦

,aiig,'ìòî ìBòîú' øîBì ãeîìzdlirn lr aiiglíB÷î ìkî- ©§©¦§©©¦¨¨
.`edy ote` lka
:ziriax dyxcäî éàa enky xn`p m`d -äîeøúa øeîàä àèç ¦©¥§¨¨¦§¨

dnexzd zlik` lr yneg ztqeza aiigziy ep`vn `l
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oifge` mipya cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

äðäð àìå íâô ìåëérxwy oebk ,dpdp `le mbtc `kid lren `di leki ,xnelk Ð

d`pd `kile iepiy `ki`c ,dxf dcearc "elrnie"c `inec ycwd ly cbaàäé åà ?
íâô àìå äðäðùë ìòåîdnebt ixdy ,mbt `le dpdpc dheqa ogky`c ikid ik Ð

.`id dlirne ,`id dleray ,zcnereò÷ø÷ì øáåçîù øáãá åàly oli`a oebk Ð

lra ly ezegily dyry gilyae .ycwd

dyr eli`y enk gilyd lerniy leki ,ziad

.envr zrcnøîàðå äàèçå øîåì ãåîìú
äîåøúá àèçdn ."`hg eilr e`yz `le" Ð

ine ,dpdpe mbet Ð dnexza xen`d "`hg"

,dnexzd mbty envr `edc Ð dpdp mbty

.dpnn dpdp envr `edåá íâåôù øáãáå
äðäð.xg` xaca `le Ðåúàðäå åúîéâôå
ãçàëez`pd" opixn`ck ,zg` drya Ð

."dey exeriaeò÷ø÷ä ïî ùåìúáåÐ

aizkc ,yelza `l` zbdep dpi` dnexzc

.obci`c epiid Ð "jpbc ziy`x" :(gi mixac)

åúåçéìù äùòù çéìùáå,mxz ikc Ð

.dnexz `iedc `ed ziad lra ly ezrcn

äðäðå íâåô äìéòîá øåîàä àèç óàÐ

rxwy oebk ,dpdp `le mbt iwet`l ,lrn

yal e` ycwd ly oi`xiydpdpy ,welg`le

ivgk dpdpc ,oizipzna ipzwc jci`e ,mbt

.lrn `lc ,xeriyúçàë äàðäå äîéâôåÐ

`d mbet ihernlxgnl dpdpe ,dhext `pci

.dhextåúåçéìù äùòù çéìùlra ly Ð

`ly gilyl hxt .lrn ziad lrac ,ziad

`ly Ð envr zrcn `l` ezegily dyr

.ziad lra lrnäðäðå ìëåà àìà éì ïéàÐ

ogky` `l Ð dnexzn silic oeikc ,oxn`ck

ik yi`e" :(ak `xwie) aizkc ,lke` `l`

.'ebe "dbbya ycw lk`iúìéëàå åúìéëà
åøéáç,ycwdd on dhext dey gwly oebk Ð

e` .exiagl divg lik`de ,divg `ed lk`e

"exag zlik`e ez`pde" .`ed dpdpe ,xg`d ivgd exagl ozpe ,xeriy ivgk `ed dpdp

oke .elk`e ,xg`d ivgd exagl ozpe ,dhext ivga ycwd ly onyn jqy oebk Ð

.lke`a `l` mbet meya ixiin `l `kde .rxtnläáåøî ïîæì åìéôàålk`y oebk Ð

cenlz ?aiig dpdpd `die oitxhvny oipn ,axrl exiage zixgya xeriy ivg df

.daix Ð "lrn lernz" :xnelúåìéëà éúù óøéö àì äîåøúá øåîàä àèç äî éà
úçàë,'ebe "ycw lk`i ik yi`e" :aizkck ,zifka ira [zg`] dlik` `l` Ð

sxivc ol `niiw op`e .zg`k zelik` izy sxiv `l dlirna s` .ixiin `w dnexzac

xgnl lk`e ,xeriy ivg meid lk` m`y xne` dz` oipne .zg`k zelik` izy da

elit`e ,zelik` izy epiidc ,xeriy ivgaiig `edy daexn onflàúìéî àä ?Ð

mipy xg`l oia rnyn `kdc i`dc .lirlc daexn onfl `kdc daexn onf oia `ki`

`l` rnyn `l lirlc `edde ,"xgnl lk`e meid lk`" dia ipzwc .mini dyly e`

."xgnl lk`e meid lk`" `pz `lc ,cg` meiaåìéôàå.ezlik` xeriy milyd `l Ð

ïéðî íéðù ùìù ãòå ïàëîaiig `edy Ð?
ãò
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iepiy iedc dxf dcear iabc dlirn ol rnyn `w .dlirn dfa oi`c `ni` envr

zeyxl ezcearne `ed jexa yecwd zeyxn envr dpyny ,d`pd `la zeyx

zeyxl ycwd zeyxn dpynyk dlirna `ia` ip` s` .dfa dpdp epi`c ,dxf dcear

it lr s` ,lrny Ð heicdl ycwd ly mivtg li`yne ozepe xken oebk ,heicd

iabc dlirn iziile :xn`z m`e .dpdp epi`y

:xnel yie ?dheqn wezyle ,dxf dcear

`la elit`c opireny`l ,dheqn jixhvi`c

ikd elit` ,ycwd ly xafb oebk ,zeyx iepiy

oebk ,mbt `la elit`e ,lrn Ð dpdp m`

epivn `l `de .oizipznc zrahe `lhw

`ki` dxf dcearc ,dxf dcearn slinl

ly ezcear gipny ,zeyxl zeyxn iepiy

ikdl .dxf dcear caere `ed jexa yecwd

ikid dheqne :xn`z m`e .dheqn jixhvi`

dheqa `lde ,zeyx iepiy `la d`pd sili

?lread zeyxl lrad zeyxn iepiy `ki`

,zeyx iepiy `kil i`ce dheqac :xnel yie

dna dlra z` dgipn dpi` `id ixdy

,iziin dxf dcearn la` .eizgz dpfny

dcear caere jlede ycwd zcear gipny

dpi` dheqc dlirnc oeik :xn`z m`e .dxf

xn`w i`n ok m` ,zeyx iepiy diexw

`ed oke ,iepiy `l` dlirn oi`" `ziixaa

"dlrne ezy` dhyz ik yi` yi`" xne`

dcearc dlirn` jnq xwirc :xnel yie ?'ebe

digxe` ab` mewn lkne ,seqal iziinc dxf

`kiiyc opireny`l ,dheqc dlirn iziin

`lae iepiy `la dpdpa ycwda dlirn

:inp i` .onwl wiqnck dheqc `inec ,dnibt

ziyixtck ,dheqa `kil zeyx iepiyc idp

mewn lkn ,jka lrad zeyxn d`vei dpi`y

oi`" `ziixaa xn`w ikde .zvw iepiy `ki`

.mipt ipyc :yexit Ð "iepiy `l` dlirn

,xafb oebk ,zeyx iepiy `la elit` ,ycwdd on dpdp enk ,d`pdc iepiy ,cg`d

oke .heicdl zexeq` eize`pd lk ycwdy oeik ,iepiy ied mewn lknc .dnibt `lae

cere .ziyixtcke ,'ebe "ezy` dhyz ik" aizkc ,dheq iab da `veik dlirn epivn

ycwd zeyxn `iveny Ð zeyxl zeyxn iepiy oebk ,d`pd mey `la ,xg` iepiy yi

,heicd zeyxl dpzypy cine .dl`yde dpizpe dxikn oebk ,heicd zeyxl qipkne

`ly it lr s` ,heicdl heicdn oipwe dikf aeygy dyrn heicdd da dyry epiidc

enk ibqc dxf dcearc "elrnie"n iziin df iepiy lre .dpdp,zeyxl zeyxn iepiy

.digiy ixen wcwc jk .d`pd `la izyxitckìåëé`le mbet [e`] mbt `le dpdp

dpi`y ,dheqn dlirn opitli [jzrc `wlq] mbet `le dpdp :yexit Ð 'eke dpdp

m`e .ycwd iab `nip ikdc `inece .dlra z` dyer `idy zepf ly dliraa dnbet

opitlic mbt `la dpdp xehtl dnexzn iziin i`n mbe ?xn`wc ["leki"] i`n :xn`z

?aiig Ð mbt `la dpdpc ,zrah `lhw dpzpc `id oizipzn `de ,dheqn dlirn

`kde .mbt `la ez`pde eyinyz jxcy ,mbt ea oi`y xaca Ð oizipznc :xnel yie

xaca s` ,xac lka aiig mbt `la dpdp leki :xn`w ikde .i`w mbt ea yiy xaca Ð

leki :xn`w ikde .i`w mbt ea yiy xac` Ð `kde) .mbt `la dpdp ycwdc (dnk) xehtl dlik` epiidc ,dnibt ici lr d`pd jxcy ,dnexzn inp iziine .mbt ea yiy

wqiz ikid ok m` ,ixiin mbt ea yiy xacac oeik :xn`z m`e .welge mecxw oebk (mbt jxc eyinyzy xaca iziine) .mbt ea yiy xaca (s` xac lka aiig mbt `la dpdp

ded ,dnexzc dey dxfbn opitlic `herin e`l i` mewn lknc :xnel yie ?ziyixtck ,mbt ea oi`y xacl `l` `inc `l dheq `lde ,dheqc dlirnn diaeigl `zrc`

oi` `py `l ok m` ,edpiaiigl `xw citw d`pd`c oeik :xnel `ed `xaqc meyn .dheql inc `lc ab lr s` ,mbt ea yiy xaca elit` ,mbt `la dpdp lk dheqn opitli

dizrc` wqiz dpdp `le mbt :yexit Ð dpdp `le mbt .'eke "leki dpdp `le mbt" iab xnel jixv `peeb i`dke .wlgl ,dnexz jixhv` ikdl .mbt ea yi `py `le mbt ea

oebk ,dpdp `la mbet aiigl dlirna `ia` ip` s` .dxf dcear caery dfa llk dpdp epi`e .ladd ixg` jlede miig midl`n jledy ,llgne mbety dxf dcearn slinl

`iveny oebk iyextl `kilc .izyxitck epiid xn`wc mbt jgxk lre .exayn e` mina e` xe`l ekilyne ycwd ly mivtg lhepy oebk .ceai`l ekilyne ycwd wifn

,xehtl dnexzn iziin ik ok m`c ,ikd xninl `kil dfa .xqge cqtp ycwdy itl Ð dnibt dil ixwe ,dl`y e` dpzne dxikn ici lr ,heicd zeyxl eqipkne ycwd zeyxn

`ed Ðexagl dpzp" inp opz mbe .dxf dcearc dlirnn opitli dteb `idc .lren `ed ixd ,heicd zeyxl dqpkde ycwd zeyxn d`ved zeyx iepiy `ki`c oeik i`ce `d

izyxitck ,zeyx iepiy inp `ki` dxf dcear mbta `lde ,dxf dcearn slinl ira ikid dteb `ide :xn`z m`e .ziyixtck ,zeyx iepiy `la wifna ixiin i`ce `l` ."lrn

zeyx iepiy `la elit` ,ok m`e .`pngx citw ycwdc `ciqte `nbt` `l` ,zeyx iepiy meyn e`l `xwc `citw xwirc `pin` jzrc `wlq mewn lknc :xnel yie ?lirl

.digiy ixen wcwc jk .wlgl dnexz jixhv` ikdl .iaeigl `pin` jzrc `wlq inpäîciqtny dnibt `la dlik`l xyt` i`e ,"lk`i ik" aizkdc Ð dpdpe mbet dnexz

:zeywdl oi`e .wifn oebk ,zeyx iepiy `kilc `kid dpdp `la mbt iwet`le ,mbt ea yiy xaca mbt `la dpdp iwet`l .dnexza xeht dpdp `la mbet mbe .odkd on dnexzd

.jenqa onwl jixvn cenlzdc ?jci`n wezyle dnexz aezklåúìéëàzlik`" iyextl `kilc .exiag ly eit jezl ozpy ,exiag z` lik`dy ixiin Ð exiag zlik`e

dlirna ilin ipd ,dnexzn "`hg" "`hg" opitlick ,dlirn iab dxiar xacl zegily yic ab lr s` ,`zil `d Ð ycwdd on lek`l exiag devy ,zegily ici lr "exiag

,aiigzn dfe dpdp df dlek dxezd lka epivn `l :(`,bn oiyecw) "ycwn yi`d" wxt opixn`ck ,`l Ð d`pde dlik` ici lr d`ad dlirna la` ,d`ved ici lr d`ad

,lek`le lehil exiag z` devy oebke ,zegily ici lr mb xnel yi `ny :inp i` .digiy ixenl d`xp jk .`ztqeza my yxitcke ,"algd z` lek`e `v egelyl xne`d" iab

.digiy ixenl d`xp jk .`ztqeza my yxitck .dlik`d mcew lrne ,diipw Ð diab`cne
diyw`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' 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.

ונעם לי לקרות במכתבו מהשתתפותו בההתועדויות בשבועות שעברו, והרי ידוע פתגם רבנו 

הזקן, וואס א חסידות'ר פארבריינגען קען אויפטאן קען מלאך מיכאל ניט אויפטאן, במ"ש אודות 

ושינוי בהלימוד  - אחת העצות לזה הוא, הלימוד במקום שלבו חפץ,  כו'  המיחוש, שנופלת תרדמה 

מזמן לזמן, ז.א. שלא יהי' הלימוד שעות רצופות בענין אחד, או בסגנון אחד, מובן שהנ"ל הוא נוסף על 

חיזוק בריאות הגוף בכלל, ובפרט שזהו ענין נעלה גם בפ"ע וכלשון הרמב"ם, היות הגוף בריא ושלם 

מדרכי השם הוא...

בברכת חתימה וגמח"ט ולבשו"ט.
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

äëäæ LLç da ïéàL äàøîa ìkzñäì øzî ìáàhx[òeá÷ dðéà elôà ,ix[øeqà ïéàL ïéðòa àeä íà , £¨ª¨§¦§©¥§©§¨¤¥¨£¨¤£¦¥¨¨©¦§¦§¨¤¥¦
å"ð÷ ïnñ 'äòã äøBé'a øàaúpL Cøc-ìò ,"äMà úìîN øáb Laìé àì" íeMî309: ¦Ÿ¦§©¤¤¦§©¦¨©¤¤¤¦§¨¥§¤¥¨¦¨

כה: סעיף בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

dkld ixe`ia
äæ ùùç [èø מזכוכית הרגילה במראה להסתכל מותר -

כאיזמל  חריפה שאינה מתכת של במראה וכן שבזמננו,
בחול  בה להסיר דרך שאין .307או

òåá÷ äðéà [éø אלא שערות מורידים שאין בזמננו -
כעין  גם לשמש היכול בסכין להביט מותר במספריים,

חד  שהוא אף .308מראה

zetqede mipeiv
'ודרך 307) הקודם: בסעיף שהוסיף משוע"ר משמע כן

של  מראה בכל שאסר לד) (ס"ק כא"ר ודלא בה', להסיר
כשיראה  שמא חיישינן ולא סג: ס"ק ובמשנ"ב מתכת,
להעבירם  כדי מספריים אחר ילך מדולדלין שהן במראה
לא  וכן סג), ס"ק (משנ"ב שבת שהוא מדכר והכי דאדהכי
(אור  שבות משום אלא שאינו בידו יתלוש שמא חששו

הי"ד). פכ"ב שמח
גם 308) להביט בזמננו מותר ועפי"ז סכ"ה, שלמה שלחן

בזמנם. שנאסרה במראה
סעיף 309) שם ובשו"ע לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

גבר  ילבש לא משום במראה, להסתכל לאיש אסור ב:
שחושש  כגון רפואה, משום כן אם אלא ה), כב, (דברים
כוכבים  העובד מן מסתפר אם או עצמו, שמספר או בעיניו,

במראה. לראות מותר חשוב, אדם ליראות וכדי לבינו. בינו
במקום  דוקא היינו במראה לראות דאסור הא וי"א הגה:
לא  משום ביה ואית נשים, רק במראה לראות דרך דאין
האנשים  שדרך במקום אבל ה) כב, (דברים גבר ילבש
במקום  ואפילו פא"מ). (ר"ן מותר. במראה, ג"כ לראות
או  עיניו, שמאיר לרפואה עושה אם להחמיר, שנהגו
שרי. מראשו, נוצות או מפניו הכתמים להסיר שעושה

נהגו. וכן זעלקיל). הר"ר בשם (סמ"ג
458 ע' ח"ג שיחות לקוטי ראה נשיאינו, רבותינו הקילו וכן
רשימות  ובס' התפילין, ליישור במראה השתמש שאדה"ז
חש  לא מהוריי"צ אדמו"ר שכ"ק 391 עמ' (חיטריק) דברים

במראה. הבטה לאיסור כלל

•
"inei ax" gel itl - dltz zekld owfd epax jexr ogley

ÁÈ גדול לצורך לא אם ישנהו שלא לתפלתו מקום יקבע
שכן  בעזרו אברהם אלהי לתפלתו מקום שקובע מי וכל
אברהם  וישכם שנאמר לתפלתו מקום שקבע באברהם מצינו
שיקבע  במה די ואין כו' שם עמד אשר המקום אל בבקר
הכנסת  בבית גם אלא בו להתפלל בעיר אחד הכנסת בית לו
אמות  ד' תוך וכל קבוע מקום לו שיהא צריך בו שקבוע
בביתו  כשמתפלל וגם לצמצם אפשר שאי אחד מקום חשוב

הבית: בני יבלבלוהו שלא מקום לו יקבע

ËÈ הכנסת לבית פתחים ב' שיעור אדם יכנס לעולם
פתחי. מזוזות לשמור שנאמר יתפלל ואח"כ

יכנס  טפחים ח' רוחב דהיינו פתחים ב' שיעור מפרשים יש
עכוב  כמשאוי עליו שנראה לפי הפתח אצל ישב שלא לפנים
עכשיו  ולפ"ז לצאת לפתח סמוך מזומן ויהיה הכנסת בית
אצל  מיוחד מקום לו יש אם מקומו את מכיר אחד שכל
אלא  שם יושב שאינו ידוע שהדבר כלום בכך אין הפתח

קביעות. דרך

לכוין  יכול ואינו לחוץ שמביט מפני הטעם מפרשים ויש
כלום. בכך אין הרבים לרשות פתוח אינו אם ולפ"ז

כשיכ  מיד להתפלל ימהר שלא מפרשים ישהה ויש אלא נס
לחוש  ונכון טפחים ח' דהיינו פתחים ב' שיעור הילוך כדי

הפירושים. לכל

שנאמר  דלתות מב' לפנים ליכנס צריך שהמתפלל וי"א
בית  לפני אכסדרה לעשות נהגו ולכן וגו' דלתותי על לשקוד

הכנסת:

* * *
Î הקיר לבין בינו חוצץ דבר יהיה שלא צריך י"ח המתפלל

קבוע  ודבר ויתפלל הקיר אל פניו חזקיהו ויסב שנאמר
העשוים  שלנו מטות וכן חוצצין אינם ותיבה ארון כגון
קבוע  דבר נקראת למקום ממקום לטלטלן דרך ואין לשכיבה
טפחים  י' שגבהו גדול דבר אלא חוצץ ואינו חוצצות ואינן
חשוב  אינו קטן דבר אבל טפחים ד' על טפחים ד' ורחבו
הוא  אפילו התפלה צורך שהוא דבר וכל לקיר בינו הפסק
שמניחין  שבבית השולחן כגון הפסק חשוב אינו הרבה גדול
אחד  כל לפני שיש הכנסת בבית נהגו ולכן הסידור עליו
הסידורים  עליו שמניחין שטענדי"ר) (שקורין קטן שולחן

ד'. ורוחב י' שגבוה אע"פ
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בקלות  אפשר אי אם אבל המובחר מן למצוה זה וכל
ד' ורוחב י' שגבוה דבר יהא שלא בענין בצבור להתפלל
באיזו  בי' שמתפללים לפעמים כגון הקיר לבין בינו חוצץ
לכותל  בינו חציצה בלא לעמוד אדם לכל אפשר ואי חדר
איסור  בזה אין כי זה בשביל הצבור מתפלת ימנע אל
או  עיניו יעצים מקום ומכל המקום דוחק מצד לכך כשצריך
ביטול  לידי יבא ולא לחוץ יביט ולא הסידור מתוך יתפלל

שלפניו: החוצץ דבר ע"י כוונה

‡Î מינו שהוא מפני חוצץ אינו ואדם חוצצין חיים בעלי
אדם  שום אחורי מלהתפלל ליזהר שיש שאומר מי ויש
באחורי  אלא איסור אין הדין מן אבל לדבריו לחוש וטוב

לקמן: כמ"ש רבו

·Î לנוי הכנסת בית בכותלי שתולים המצויירים בגדים
נכון  אין חציצה משום בהם אין הדין שמן אע"פ
יכוין  ולא בציורם מביט יהא שלא כדי כנגדם להתפלל
וגם  עיניו יעצים נגדם להתפלל לו יקרה ואם בתפלתו
נגד  ציורים לצייר שלא נכון הכנסת בית כותלי כשמציירים
ג"כ  נכון אין ולכן איש מקומת למעלה אלא אדם של פניו
תתבטל  שלא בהם שמתפללין בספרים ציורים לצייר

הכוונה.

לישב  אפילו תפלות דברי עליהם שמצויר בגדים אבל
כדי  הכנסת מבית להוציאם וצריך אסור הכנסת בבית עליהם
להניח  לנו מה כי הכנסת בבית דבר שום לנו ישאר שלא
(אבל  לתפלתם ומזומן מוכן שהוא דבר שלנו הכנסת בבית
האסורים  צורות עליהן מצוייר אפילו הכנסת בבית שלא
כמ"ש  ביטול ע"י תקנה להן יש קמ"א סי' ביו"ד כמ"ש

:( [וקמ"ו] (וקמ"ה) קל"ט סימן ביו"ד

* * *
‚Î'ד שירחיק עד רבו אחורי ולא רבו בצד יתפלל לא

את  מראה רבו מצד בתפלה שכשעומד מפני אמות
וכ"ש  הוא יוהרא ג"כ רבו ואחורי שוים הם כאלו עצמו
אמות. ד' הרחיק א"כ אלא לרבו ואחוריו לפניו יתפלל שלא

כך  אם הכנסת בבית אבל ביחיד כשמתפללין זה שכל וי"א
לאחריו  או לפניו מתפלל אם לחוש אין ישיבתו סדר הוא
ליזהר  צריך ועכ"פ להקל המנהג להחמיר שטוב ואע"פ
פסיעות  ג' לפסוע רבו שיוכל כדי רבו מאחורי שירחיק
את  הוא שיסיים עד עליו להמתין יצטרך ולא לאחוריו
חבר  תלמיד הוא ואם לרבו ועכוב טורח גורם ונמצא תפלתו
ע"ד  אלא חבר בתלמיד אפילו אסור רבו לפני אבל מותר

שנתבאר:

„Î בו מתפללין אין שמע קריאת  בו קורין שאין מקום כל
המת  ומן רע וריח רגלים ומי מצואה שמרחיקין וכשם

לתפלה: מרחיקין כך שמע לקריאת הערוה ומראיית

‰Î ישתוק הכנסת בבית תינוק והשתין בתפלה עומד היה
לפניו  יהלך או רגלים המי על להטיל מים שיביאו עד
אי  אם לצדדיו ילך או אמות ד' לאחריו רגלים מי שיהיו עד
טוב  ויותר תפלתו ויגמור הכנסת מבית יצא או לפניו אפשר
לגמור  כדי ישהה שמא כי לשתוק ולא אחר למקום לילך

שאינה  ברכה גורם ונמצא לראש לחזור ויצטרך כולה את
צריכה:

בדרך: והולך להתפלל הראוי מקום דין צ סימן א' חלק

ולא ‡ מכוסה ערותו שתהא לומר צריך אין כיצד בגדיו
טלית  היתה אם אפילו אלא הערוה את רואה לבו יהא
בטליתו  וחוצץ ולמטה ממתניו לכסותו מתניו על לו חגורה
עד  להתפלל אסור הערוה את רואה לבו יהא שלא מתניו על
לבו  את כסה לא ואם ע"ד סימן שנתבאר מטעם לבו שיכסה
ערותו  וכסה הואיל שיתכסה במה לו ואין שנאנס או

יצא: והתפלל

אבנט · לו יש אם אפילו התפלה בשעת אזור לאזור צריך
לקראת  הכון שנאמר משום הערוה את רואה לבו שאין
חגורה  בלא לברך מותר ברכות בשאר אבל ישראל אלהיך
הערוה  את רואה לבו ואין במכנסיים אבנט לו שיש מאחר
על  ממש מונחים בגדיו אם מכנסיים בלא אפילו הדין והוא
בלא  היום כל שהולך ומי לערוה לבו בין וחוצצים בטנו

תפלה: בשעת לאזור א"צ חגורה

* * *
אומרים ‚ ויש מגולה בראש מפיו אזכרה להוציא אסור

הראש  בגילוי הכנסת לבית ליכנס שלא למחות שיש
אפילו  הראש בגילוי אמות ד' לילך שלא הוא חסידות ומדת

ב': בסי' כמ"ש הכנסת בבית שלא

ידו „ הנחת אבל כיסוי חשובים מקש הקלועים כובעים
גוף  והראש שהיד לפי כיסוי חשובה אינה ראשו על
מניח  אחר אם אבל עצמו את לכסות יכול הגוף ואין הן אחד

לגמרי): מיקל שרש"ל (כיון להקל יש ראשו על ידו

מגולים ‰ ברגלים ולא באפונדתו בתפלה אדם יעמוד לא
אלא  הגדולים לפני יעמדו שלא המקום אנשי דרך אם
הגדולים  בפני יחפים לעמוד דרכם אם אבל רגלים בבתי

יחף. להתפלל מותר הערב בארץ כמו

לא  אם פשתן של שוקיים בבתי להתפלל אין אלו ובמדינות
לעמוד  הוא שגנאי זאקי"ן) (שקורין אנפלאות עליהם ילבש
שכן  ומכל בלבד פשתן של שוקיים בבתי הגדולים בפני
(אבל  מגולה שהעקב פאנטאפי"ל) (שקורין סנדל כשנועלין
שיש  מאחר שוקיים בתי בלא אף להתפלל מותר באנפלאות
ממש  מונחים שבגדיו או לערוה לבו בין להפסיק אזור לו

ב'). בסעיף כמ"ש בטנו על

דרכים: עוברי כדרך ידים בתי התפלה בשעת ללבוש אין וכן

Â כשהן אלא יתפללו שלא ותלמידיהם החכמים דרך
בעולם  שלום כשהיה הראשונים החכמים ומנהג עטופים
כו' הכון משום ומתפללים נאים בבגדים מתקשטים היו
לפני  כעבד עומדים היו הזעם ובעת לפניו התנאה כלומר
את  וחובק כחשוב יראה שלא מעליו אדרתו שמשליך  רבו
שחובק  דהיינו ויראתו רבו מאימת באצבעותיו ידיו
אצבעותיו  ששובר כאדם זה בשל זה ידיו של אצבעותיו
שלום. בעת אף כן עושים שהיו מהחכמים ויש כשמצטער

שלום  בעת אצבעותיו לחבוק שלא ליזהר טוב מקום ומכל
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כפותין  זה על זה ידיו יניח אלא עצמו על דין מוריד בזה כי
צ"ה: בסימן כמ"ש

תפלה: בשעת ראשו ויכסה מתניו שיאזור צא סימן א חלק

* * *
משום ‡ שיפנה עד יתפלל אל  לנקביו צריך היה כיצד גופו

תפלתו  התפלל ואם ישראל אלהיך לקראת הכון שנאמר
בגדולים  אמורים דברים במה ולהתפלל לחזור וצריך תועבה
אינו  בגדולים ואפילו ולהתפלל לחזור א"צ בקטנים אבל
הילוך  שיעור עצמו להעמיד יכול כשאינו אלא לחזור צריך
יצא  פרסה הילוך שיעור עצמו להעמיד יכול אם אבל פרסה
אם  אפילו משוקץ בגוף יתפלל לא לכתחלה אבל בדיעבד
כל  אסור תורה בדברי ואפילו שיפנה עד התפלה זמן יעבור
יכול  אם לכתחלה אפילו שמתיר מי ויש משוקץ שגופו זמן
הוא  אם זה על לסמוך ויש פרסה שיעור עצמו להעמיד

התפלה: זמן יעבור שיפנה שבעוד בענין

באמצע · אם אבל התפלה התחלת קודם כשהוצרך זה וכל
אם  לגדולים בין לקטנים בין תאוה לו נתעורר תפלתו
ולא  עצמו יעמיד תפלתו שיסיים עד עצמו להעמיד יכול

י"ח. תפלת באמצע לקטנים אפילו יפסיק

לקטנים  אבל לגדולים יפסיק עצמו להעמיד יכול אינו ואם
שיכלו  עד ממתין ברכיו על שותתין מים ואפילו יפסיק לא

ע"ח. בסי' כמ"ש להרחיק וא"צ לתפלתו וחוזר המים

ומטיל  מרחיק רצה אם וברכותיה שמע קריאת באמצע אבל
תפלתו  שיסיים עד עצמו ומעמיד כדרכו קורא רצה ואם מים
יפסיק  ולא יכול אם עצמו להעמיד צריך לגדולים אבל
דזמרה  בפסוקי אפילו (או וברכותיה שמע בקריאת אפילו

ואילך). שאמר מברוך

תשקצו  בל משום בו שיהא בענין כך כל מתאוה שאינו והוא
שיעור  עצמו להעמיד יכול שאינו ע"פ אף עצמו כשמעמיד
מפסיק  תשקצו בל משום בו שיש בענין הוא אם אבל פרסה
וברכותיה  שמע קריאת באמצע לגדולים בין לקטנים בין
באמצע  להפסיק התירו שלא י"ח תפלת באמצע לא אבל
וכמו  בלבד נפשות סכנות חשש משום אלא י"ח תפלת
תשקצו  בל איסור משום וחומר וקל ק"ד בסימן שיתבאר
מרוב  (ואם אמרו והם אמרו שהם סופרים מדברי אלא שאינו
(קי"ג) בסי' יתבאר להתעטש שבקש או נתעטש דחקו

[ק"ג]):

* * *
התפלה ‚ קודם יפה עצמו את יבדוק לכתחלה מקום ומכל

כיחו  יסיר וכן בתפלתו ויטרוד אח"כ לנקביו יצטרך שלא
הטורדו. דבר וכל וניעו

שחרית  ידיו שנוטל אע"פ במים ידיו לרחוץ צריך ואח"כ
לא  מקום ומכל שחרית נטילת אחר בטינופת שנגע כיון
מטעם  שחרית נטילת על בירך כבר אם זו רחיצה על יברך

ז': בסימן שנתבאר

אם „ פרסה עד אחריהם לחז(ו)ר צריך מים לו אין ואם
ויכול  פרסה ברחוק לפניו נמצאים והמים בדרך הוא

יחידי  שהולך והוא התפלה זמן שיעבור קודם אליהן להגיע
יחידי  ללכת השיירא מן להפרד א"צ בשיירא הולך אם אבל
מיל  עד מים למקום לאחריו לחזור צריך ואם המים למקום

לחזור. צריך אינו ממיל יותר חוזר

למקום  שיגיע עד התפלה זמן יעבור שמא מתיירא ואם
או  בצרור ידיו ינקה רק כלל אחריהם יחז(ו)ר לא המים

שמנקה: דבר בכל או בקורה או בעפר

אבל ‰ מטונף במקום שנגעו או מלוכלכות כשידיו זה וכל
מהם  דעתו שהסיח אע"פ לכלוך שום להן יודע אינו אם
לנקותן  ולא וליטלן לחזור צריך אין שחרית נטילת אחר
ויש  ברכות לשאר שכשרות כמו לתפלה כשרות ידים שסתם
לאכילה  שפוסל כמו לתפלה פוסל הדעת שהיסח אומרים
וכן  הטינופת במקום נגעו ושמא הן עסקניות שהידים מפני

עיקר.

לחז(ו)ר  א"צ לפניו מזומנים מים אין אם מקום ומכל
יש  זה שלענין לכלוך שום להם יודע אינו אם אחריהם
שמנקה  דבר בכל ידיו ינקה אלא הראשונה סברא על לסמוך
היסח  שפסול הדעת היסח של לידים אף מועיל שנקיון
צואה  או זיעה מעט בהן מודבק שמא משום הוא הדעת

יתקנחו. וכשמנקה

אלא  מים אחר לחז(ו)ר א"צ מלוכלכות בידים ואפילו
ממקומו  לזוז אפשר שאי בתפלה כשעומד אבל כשאפשר
או  צרורות או עפר בנקיון די מטונף במקום שנגע ונזכר

בכותל. ידיו מחכך

מים  לו יש (אפילו מטונף במקום ליגע אסור לכתחלה אבל
בסי' שיתבאר כמו בתפלה להפסיק) שלא לפניו מזומנים

צ"ז:

* * *
Â בעלמא בנקיון די תורה לתלמוד אבל בתפלה זה וכל

לפניו: מזומנים מים יש אפילו ענין בכל

Ê שיש לפי באדם המכוסים מקומות הם המטונף מקום
קס"ד  בסי' כמ"ש הראש חיכך אם וכן זיעה מלמולי  בהם
בהן  ליגע ואסור טינופות הן האף וצואת האוזן צואת וכן

בגד: ע"י אם כי בתפלה

Á אמות ד' הילוך כדי שישהה עד יתפלל לא המשתין
עד  ישתין לא והמתפלל שבאמתו ניצוצות משום
אמות  ד' שכל תפלתו סיום אחר אמות ד' הילוך כדי שישהה
כדי  ששהה לאחר אבל רוחשות ושפתיו בפיו שגורה תפלתו
ומדת  שהתפלל במקום להשתין לו מותר אמות ד' הילוך

תפלה: של אמות ד' בתוך להשתין שלא חסידות

Ë אמות ד' הילוך כדי שישהה עד יתפלל לא הרוקק
כדי  שישהה עד טיול מחמת לרצונו ירוק לא והמתפלל
בתוך  אפילו מותר רוק לו נזדמן אם אבל אמות ד' הילוך

צ"ז: בסי' כמ"ש התפלה

È אחזה בצדק אני שנאמר התפלה קודם צדקה ליתן טוב
פניך:

הכנות: ושאר רחיצה ודין לנקביו הנצרך צב סימן א חלק
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אחת ‡ שעה שמתפלל במקום שישהה צריך המתפלל
אשרי  שנאמר למקום לבו שיכוין כדי תפלתו קודם
תפלתו  אחר אחת ושעה סלה יהללוך ואח"כ ביתך יושבי
שנאמר  ממנה לצאת שממהר כמשאוי עליו נראית תהא שלא
פניך  את ישרים ישבו ואח"כ לשמך יודו צדיקים אך
בינונית  משעות ממש שעה שוהין היו הראשונים וחסידים

כדי  מועטת בשעה די עם ולשאר לעת במעת כ"ד שהן
צ'. בסימן כמ"ש טפחים ח' שהם פתחים ב' הילוך

לפי  והכל מאד לכוין כדי הספר מתוך להתפלל נוהגין יש
בנפשו: מרגיש שהוא מה

לשהות: צריך שיתפלל קודם צג סימן א חלק
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הברית Â‰ÊÂ(נח) כו' החסד ואת הברית את לך ושמר
בא  שאינו הנ"ל עצמות התקשרות בחי' הוא
הצד  מן סיבה משום ולא לבד העצמיות בחי' מצד רק
יצאו  א' שממקו' מפני הן א' ועצם ששרש מצד רק כלל
התקשרות  בבחי' למעלה למשכיל יובן וכך וכה"ג.
כמארז"ל  ב"ה אא"ס בעצמות בשרשן ישראל דנשמות
עצמיות  התקשרות בחי' ה"ז במחשבה עלה ישראל
שהן  אא"ס עצמות ומצד ישראל הנשמות עצם מצד
(וז"ש  כו' ראש לי ישראל בפי' כידוע ממש א' עצם כמו
ובנין  ותשובה תורה לעולם קדמו דברים ז' במדרש
כו') לכולן קדמה ישראל של ומחשבתן כו' בהמ"ק
הבתרים  בן בעברו לאברם ברית כריתת נעשה וע"ז
והתקשרות  האהבה זכרון לעורר דוקא המעשה בבחי'
שלא  כו' העצמי' במחשבה ישראל שעלו הזאת עצמיות
תשכח  או האהבה ותתמעט תקטן כי גם לעולם תבטל
הרבים  הקיטרוגים בסיבת או הריחוק עוצם מצד לגמרי
התקשרו' תוקף ומחלשים הדבקים בין פירוד העושים
ה' בעיני והשנואים הרעים מעשים בסיבת או האהב'
כו' אתם בריתי להפר לכלותם מאסתים לא עכ"ז מאד
בתוקף  להיות תתחדש הנשאר דקטנות הרשימו בחי' כי
שהיו  ברית הכריתת זכרון ע"י כמבראשונה ההתקשרות
להביא  גורמת זו שמעשה הנ"ל מטעם דוקא בפ"מ
הזכרון  לכח ומועיל בתקפה שתתחדש האהבה זכרון

בלא לעו  משא"כ ממש כמקדם האהבה תוקף את רר

כו' להבטל העצמי' התקשרות גם שתוכל ברית כריתת
ברית  הכריתת מעשה על גם הנה אך וד"ל. באורך כנ"ל
הברית  את לך ושמר וזהו להזכירו וצריך לשכוח יוכל
כמו  שמירה ונקרא הברית זכרון לשמור שהוא כו'
הדבר  ושמר ומצפה שהמתין הדבר את שמר ואביו
להיות  הברית את לך ושמר כך ממנו נשכח ולא בלבו
זכרון  ששומר וכמו כו' לעולם ישכח ולא תמיד בזכרון
הפשוט  החסד בחי' שהוא להחסד שומר כך הברית
כלל  שיעור לו שאין מה בדבר מורכב שבלתי העצמי
תמנו  לא כי ה' חסדי כמ"ש ממש א"ס בבחי' הוא כי
בחי' מצד בא והוא הידוע בה' החסד ואת וזהו כו'
גם  ע"כ מתפשט העצמיות כשכל עצמית של התפשטות
מחמת  וזהו כו' הוא חסד חפץ כי כמו א"ס בבחי' הוא
כל  התפשטות בחי' מצד ונקנה שנלקח התקשרות
דוד  אהבת וכמו ביחודם ומקבל דמשפיע העצמיות
ומקבל  משפיע בכל וכה"ג ויהושע משה או ויהונתן
בחי' כמו שזהו אחד לנפש והיו דבוקים שנפשותיהם
דכנסת  וכידוע כנ"ל יחשב העצמיות שמצד התקשרות
כמה  איש נקרא הוא ברוך והקדוש אשה נקר' ישראל
יחוד  בחינ' והוא אישי לי תקראי ההוא ביום שכתוב
רוחא  ואתדבקות התקשרות בבחי' ושכינתיה קוב"ה
ג"כ  שהוא החסד את לך ושמר א' ע"כ כו' ברוחא
ומתפשט  נמשך אא"ס עצמות שכל מאחר א"ס בבחי'
או  לעני להחיות שעושה פשוט חסד כמו או בהשפעתו
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לא  גם מה בדבר מורכב שאינו וכנ"ל המות מן להציל
וביטול  והפסק שיעור לו שאין כנ"ל כו' ותענוג באהבה
כך  כו' זולתו הפקירות מצד שבא החסד כמו או לעולם
התקשרות  שכמו כו' נעוריך חסד לך זכרתי כתיב
וחסדי  כו' ימושו ההרים כי וז"ש כנ"ל יחשב עצמיות
משא"כ  כו' העצמי הפשוט חסדי כו' ימוש לא מאתך
כו' ימושו ההרים וזהו האהבה אופן לפי שתלוי חסד
הרצון  או והשכל הטעם כמו בדבר התלויה אהבה וכמו
או  התענוג כמו בו שתלויה הדבר יבטל שאם ותענוג
החסד  יבוטל וממילא לגמרי זו אהבה בטלה כו' השכל
הררי  כמו הגבוהים ההרים אפי' ימושו ההרים וז"ש
כו' ותענוג שברצון חשוכא טורא בזהר שנקרא קדם
גם  מורכב שבלתי הפשוט חסד אבל במ"א כמ"ש
לו  שאין תמוש לא ועצמי פשוט חסד רק כו' בתענוג
העצמיות  התקשרות של מכח שבא לפי לעולם ביטול

כמו  שזהו בהכרח זה לחסד השמירה והנה וד"ל. כנ"ל
ת  להזכירו שצריך הג' הברית את לך דהיינו ושמר מיד

ע"י  או הריחוק סיבת כמו לגמרי הדבר נשכח אם גם
והשמירה  להזכירו צריך כנ"ל רעים ומעשים קיטרוגים
על  לזכור היינו ברית כריתת בבחי' הנה זה לזכרון
זאת  התקשרות בחי' אבל תמיד ברית דכריתת מעשה
במ"ת  רק ע"ז מעשה נעשה לא ההתפשטות שבבחי'
שמירה  צריך ע"כ כו' ברית עמך כרת אשר  דכתיב
נשבע  אשר מ"ש והיינו ישכח שלא יותר מעולה
על  (כי החסד בחי' על עיקרה זו ושבועה לאבותיך
להפר  יוכל לא כי כ"כ שבועה צריך אין ברית הכריתת
צריך  ע"ז ימוש לא מאתך וחסדי מ"ש על אך ברית
כמו  ג"כ להבטל יוכל הרי שבועה בלא כי ג"כ שבועה
שתוכל  עצמיות התקשרות בבחי' גם למעלה שמבואר

וד"ל): כו' ברית כריתת בלא ההקטנה מצד להבטל
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תקכ"ז  סימן ּברקת .14טּור ִֶֶָָ

קדֹוׁשים ּפרׁשת יקר .15ּכלי ְְִִַָָָָ
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‡˘ ע"ד נשא פי' הם, גם גרשון בני ראש את
זקיפו  פ"ג) (תילים ות"י ראש נשאו ומשנאיך
חייא  ר' תני קוממיות פי"ב בראשית וברבות רישא,

ברי'. מכל יראים ולא זקופה בקומה
‰¯Â‡ÎÏÂ'א דל"א דקדושין בפ"ק ארז"ל הלא צ"ל

כו', דוחק כאילו זקופה בקומה ההולך כל
חכ' על היא מל' השכינה השראת כי שם בסהמ"ק ופי'
א"א  יש, זקופה בקומה וכשהולך אין, מ"ה כ"ח עילאה
כו'. דוחק כאילו וזהו השכינה השראת עליו להיות
עוונות  ע"י כפופה שהשכינה הא' פי', ב' בזה וי"ל
היצה"ר, שורש הקלי' להיכלות השפלה שגורם האדם
שכינה, גלו ה') ך"ו (ישעי' ישפילנה הגולה בתוך ואני
זיכוך  גהינם תמורת מלכיות, שעבוד זיכוך והגלות
שער  בר"ח ע' כרבו להיות לעבד דיו ולכן ועון, חטא
שתהי' לע"ל אבל יזכור, וכאשר בד"ה פ"ו הענוה
הולך  וה' ב' קצ"א בזח"ג ממ"ש במכש"כ גדול בזקף
ה' כלי נושאי הצדיקים גם וא"כ דרישא, זקיפא זקף,

נשא. וזהו זקופה, בקומה ילכו

¯Â‡È·Â מתוך אלא להתפלל עומדין אין ארז"ל הענין
ראש  ב' דל"ו באגדות באו"ת ראש כובד
לך  שחסר מה כי שבראש, הכבדות על ויתפלל שכינה,
מכל  כל, חוסר ע"ד חסרון י"ל כבי', בשכינה יש
ממד"ר  לדבריו וראי' חוסר, ובגלות כל, מרוב מלמדי,
שאין  בזמן גאולה, וח"א גולה ח"א וגולה ל"ב אמור
אין  זקופה קומה גאולה לע"ל כובד, גולה בהמ"ק
קומתך  זאת ע"ד זקופה קומה י"ל גם ראש. כובד שייך
שלא  ועזרי' מישאל חנניה על קאי לתמר דמתה
זקופה, בקומה ועמדו דנבוכדנצר, לצלמו השתחוו
אין  וכמארז"ל לד"א, ולא לה' הביטול אמיתית
כ"ח  ראשונות ג' קומה, בעל על אלא שורה השכינה
עשר  אמה מאה קוממיות וזהו יש, אהבה מ"ה,

י  פעמים יו"ד אין ספירות ג"ר בלא משא"כ ו"ד,
כתר  כשמאיר זקופה קומה ועיקר כ"כ, זקופה הקומה
באיזה  יודע איני זכאי בן יוחנן ר' נסתפק שע"ז מזלי',
מאד  וגבה בקומתן שוין המל' עליית למעלה כן דרך,

לע"ל.
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'ÈÙ‰Â מצד כ"א לעבד, דיו משום אינו כפשוטו הב'
מלא  עכשיו גם כי הגם כבודו, הארץ כל מלא
ודבר  יש והאדם בהעלם, זהו אך כבודו, הארץ כל
אבל  רגלי, ודוחק שוכח זקופה בקומה וכשהולך נפרד,
אצי' ע"ד בנשמות הביטול ה', כבוד ונגלה שיהי' לע"ל
בו  אין נפרד, האדם יהי' לא כי יש, זקופה הקומה אין
מד"ר  החיים חיי חייך מרוחני', חיות אכילה לא
איהו  ע"ס דוגמת מחי' ואתה ל"ב ס"פ משפטים
עם  שם ויהי אכל לא לחם בהר משה וע"ד וגרמוהי,
והיינו  קדוש, לפניהם שיאמרו צדיקים עתידי' וכן בטל,
ההילוך  ולכן הוי', שמם פירש"י שמו על שיקראו מפני
ח"ו  זה ואין קומה שיעור הגבהת ז"ע זקופה בקומה
השגת  לקבל הראש הגבהת בשם וזוקף כ"א יש,
אד' סד"ה בסידור עיין בכריעה כמו שאת ביתר אלקות
חב"ד  הגבהת דלע"ל זקופה הקומה כן תפתח, שפתי
בשם  זוקף א' רנ"ז ד' פנחס בזח"ג ע' אא"ס, לקבל
את  אקים להיות נפלה דכתיב השכינה מעלה עי"ז
לפי' חיוהי פי' [שזהו הוי' ע"י הוא שהקימה סוכת,
השכינה  את שמגביה זקופה קומה יש א"כ האריז"ל],
בקוממיות, קימה הוא עד"ז הקומה], זקיפת [שהו"ע

ע"ד  ונתתי אמר בטל, שהי' קומה בעל הי' משה ולכן
נשבעתי. בי

Ê"ÈÙÏÂ כי הם גם גרשון ובני קהת דבני נשא פי' יובן
לכן  מקיפים והיריעות והכלים הארון נשאו
קומה  ראש נשיאות כ"א ראש לכובד צריכים היו לא
בחי' מרירות מררי בני משא"כ כו', להעלות זקופה
שאמר  יובן ובזה נשא. בהם נאמר לא ראש כובד
האדון  פני מאן ושבחים והתפארות סימנא, אנא רשב"י
שאין  ז"ל רבינו והקשה א') דל"ח (בא רשב"י דא ה'
אינו  ההגבהה דאצי' נשמות ותירץ הצדיקים, מדרך זה

כנ"ל. והיינו מסתיר
ÔÈÚÂ יש ראש נשיאות נאמר לא מררי שבבני מה

בד"ה  בלק"ת שנת' ע"ד הא' פנים, בשני לפרשו
וכל  הריחוק על מרירות ל' מררי בני להיותם והב' נשא,
ריחוקו, יותר ולהרגיש להשיג צריך יותר קרוב הקרוב
בחי' שהוא רבים רחמים מעורר זה מרירות וע"י
הקערה  סידור מענין וכנודע אקבצך, גדולים ברחמים
להיות  רבים רחמים מעוררי' שעי"ז למטה שהמרור
בשה"ש  בלק"ת וע' סגלתא, סגול אלי אתכם ואביא

יעו"ש. בתורים לחייך נאוו בד"ה
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miigd ur qxhpew

,dPde (bkdcQiizp mY` xW` mipFW`xd mixEgAd §¦¥©©¦¨¦¦£¤¦¨¦§©§¨
ExgA dOd mbe ,EpizCEb` cEqi zxHn z` Erci EpizCEb £̀¨¥¨§¤©§©¦£¨¥§©¥¨¨¨
wFqrl dvitg WtpA mdilr ElAwe EniIwe ,dfA Evtge§¨§¨¤§¦§§¦§£¥¤§¤¤£¥¨©£
EUr lÎ`l dcFze .aFHd cEOilaE ,l"Pd onf itM g"`cA§©§¦§¨©©§¦©§¨¨¥¨
mixEgAdn miAx lÎ`l dcFY dYr mbe .Egilvde ixt§¦§¦§¦§©©¨¨¨¥©¦¥©©¦
,ziYin`d dpeEMd l` mini`znE ,dGd KxCA miklFd§¦©¤¤©¤©§¦¦¤©©¨¨¨£¦¦
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llM Erci `l xW` miWcg mixEgA onGd KWnA E`aE¨§¤¤©§¨©¦£¨¦£¤Ÿ¨§§¨
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xTir `Ed xW`A ,zEciqgd cEOil liaWA `Ed EpizCEb £̀¨¥¦§¦¦©£¦©£¤¦©
dOd Eidie ,zilbPd dxFYd cEOilA Eigi `weC dfaE ,EpiIg©¥¨¤©§¨¦§§¦©¨©¦§¥¦§¥¨
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Ì˙‡ ראשיכם אלוקיכם, הוי' לפני כולכם היום נצבים
ישראל, איש כל ושוטריכם זקניכם שבטיכם
עד  עציך מחוטב מחניך בקרב אשר וגרך נשיכם טפכם
ראש  לפני תמיד קוראים זו פרשה והנה מימיך. שואב
תחילת  היום "זה השנה, לראש רומז ו"היום" השנה
עולות  הנשמות כל שאז ראשון", ליום זיכרון מעשיך
מימיך", "שואב עד מ"ראשיכם" אלוקיכם", הוי' "לפני
מהוד  שמעתי כאחד. לאחדים שיהיו "כולכם" ודווקא
ורבי  מורי אבי אדוני קדושת [כב' הרה"ק אאמו"ר כ"ק
שהאדמו"ר  לרבי, מרבי בקבלה לו שהיה הקדוש], הרב
- רבו במעזריטש, היה כאשר - הזקן רבנו - הזקן
חדשה  נשמה שהוא מיהו, לו גילה - ממעזריטש המגיד
היא  ועבודתו בגילוי, בגופו בהתלבשות דאצילות
השם  באהבת הבעלֿשםֿטוב תורת את ולבאר לגלות
חב"ד  החסידות דרך את ולגלות ישראל, ואהבת
המגיד  רבו לו מוסר - לראש ולכל דעת], בינה, [חכמה,
העבודה  דרך - הבעלֿשםֿטוב מורו בשם ממעזריטש
לאהוב  צריך כי פשוטים, אנשים לקרב שצריך היא
למטה  נשמתו ירידת יהודי וכל יהודי, הוא כי יהודי
המטה  את לעשות כדי היא גשמי, בגוף בהתלבשות

לאלוקות. לכלי הגשמי
ביודעו  ממעזריטש, חזר - הזקן רבינו - הרבי וכאשר
עצם  התגלות אצלו ויש חדשה נשמה שהוא מיהו, כבר
תורה  אז אמר הוא בגוף, המאירה בנשמה הנשמה
וחומרי  משם שיצא המקום חומרי עליו "נותנין ברבים,
ממקום  הולך יהודי כאשר לשם". שהלך המקום
עליו  "נותנים למדינה, וממדינה לעיר מעיר למקום,
שהלך  המקום וחומרי משם שיצא המקום חומרי
בירידת  הנה המציאות, ענין ענינו "חומר" לשם".
המקום  "חומרי מלמעלה עליו נותנים למטה, הנשמה

לשם". שבא המקום וחומרי משם שיצא
החומר  המקום. של החומר פירושו, המקום" "חומרי
והכוונה  משם שיצא המקום של פנימית הכוונה הוא
שיצא  המקום "חומרי לשם. שבא המקום של פנימית
משורשה  הנשמה בירידת הכוונה פירושו, משם"
לשם" שבא המקום ו"חומרי האמיתי, ביש ומקורה
עבודה  עלֿידי לפעול צריכה שהנשמה מה פירושו
שבא  העולם של הגשמיים בעניינים ומצות בתורה

עבודתו ידי שעל היינו לשם, המקום, חומר את מעלים
הכוונה  משם", שיצא ל"מקום היש, מציאות שורש

סוף. אין בעצמות שעולה יש במציאות פנימית

כאשר  הרבי, אומר למקום, ממקום הולך יהודי כאשר
אחד  ממקום למקום, ממקום הולכת שבגוף נשמה
העניינים  כל פרטית. בהשגחה הוא שלו ההילוך לשני,
העליון  שהרצון כפי פרטית בהשגחה הם בעולמות
את  לאדם שנותנים האדם ענייני עליהם נוסף הוא,

ברע. ולמאוס בטוב לבחור הבחירה עניין
למקום, ממקום הנשמה את מובילה העליונה ההשגחה
הולך  אינו יהודי המקום. את ולהעלות לברר כדי
ברוך  סוף אין עצמות למקום, ממקום בבחירתו בעצמו
מיוחדת  בכוונה למקום ממקום יהודי מוביל הוא,
ועבודה  תורה ידי על המקום, ובירור עליית את לפעול

המצות. בקיום
שבא  המקום וחומרי משם שיצא המקום "חומרי
כ"ק  הוד אומר משם", שיצא המקום "חומרי לשם".
בשנת  שלו הקודש משיחות באחת הרה"ק אאמו"ר
הוא  בגוף הנשמה ירידת של העניין שכללות תרנ"ו,
היא  בגוף בהתלבשות למטה בירידתה הנשמה שהארת
ממקום  ההילוך עלֿידי עליונה הכוונה את למלא כדי
בזה  שבלב. ועבודה ומצות בתורה והתעסקות למקום
הוא  אחד ובמקום למקום, ממקום הולך שיהודי
ממלא  הוא בזה ברכה, עושה הוא שני ובמקום מתפלל
המקום  חומר את ולהעלות לברר העליונה הכוונה את

יתברך. ברצונו שעלה כפי

* * *

שעלֿ הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד שאמר הכוונה וזוהי
הנשמה  עצם של עצמי האור של העילוי נהיה זה ידי
וממלאת  בעצמות מושרשת שהיא כפי שורשה בשורש
הירידה, של הכוונה הוא העילוי הירידה. כוונת את
ומצוות  התורה קיום עלֿידי הנשמה, של והעלייה
עלֿידי  הגשמיים העניינים בכל שבלב ועבודה
את  משלימה הנשמה, בכוחות הנשמה התפשטות

הירידה. של הכוונה
דשא  בנאות הטיולים באחד הקודש, משיחות באחת
אאמו"ר  כ"ק הוד הואיל תרנ"ט, בקיץ סרברינקה
בגוף  הנשמה בירידת הכוונה עניין לי לבאר הרה"ק
וביאר  הירידה. ידי על הנעשית הנשמה עליית בשביל
הירידה  זה. ידי על הנעשית הנשמה עליית מעלת את
הירידה, ידי על הנעשית והעלייה הנשמה במדרגת היא

הנשמה. בעצמות היא
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את  גדולה באריכות אז ביאר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
חיהֿ במדריגות היינו הנשמה, בעצם העלייה מעלת
הוד  ביאר ובזה הנשמה, ירידת עלֿידי הבאה יחידה,
כ"ק  הוד מאסר של העניין את הרה"ק אאמו"ר כ"ק
נשמתו  עצם התגלות הייתה זה שעלֿידי הזקן רבינו

מטה.ל 

* * *

שיוסף  העניין את אאמו"ר כ"ק הוד ביאר תרע"ה בקיץ
יוסף  עשיה]. יצירה. [בריאה, ובי"ע אצילות הם ואחיו
בגוף. בהתלבשות למטה בגילוי דאצילות נשמה הוא
אור  היא שנשמתו שיוסף פירושו, במצרים יוסף
הנה  באצילות, שהיא כמו דאצילות חכמה האצילות,
באה  היא איןֿסוף, בעצמות שורשה בשורש שהיא כפי
מדריגת  הנה דאצילות, בחכמה למטה גילוי לידי
סוף  אין בעצמות מושרשת שהיא כפי הזו החכמה
הולך  ובהיותו בגילוי, למטה בגופו יוסף אצל האירה
שהיא  כפי דאצילות נשמתו בו האירה מצרים ברחובות
ברוךֿהוא. איןֿסוף בעצמות שורשה בשורש מושרשת
בעניין  בארוכה מבואר חיים] אלוקים [דברי בדא"ח
את  הכיר יוסף הנה ובי"ע, אצילות שהם ואחיו יוסף
המאציל  עצמות הוא יוסף הכירוהו. לא והם אחיו
בבי"ע, שורשם ואחיו איןֿסוף, בעצמות העליון בשורש
בהיותו  אפילו האצילות במדריגת שהוא יוסף הנה
אבל  ההיכרות, עניין עניינה דאצילות הכירם, במצרים
יוסף  אצל הכירוהו. לא בי"ע במדריגת שהם אחיו
למטה  גם הייתה דאצילות נשמתו אור התפשטות
שהם  מפני הכירוהו לא אחיו הנה ולכן בגילוי, במצרים
במדריגות  הכרה אין דבי"ע לנשמות דבי"ע. נשמות

האצילות.
יוסף  בעבודה. במצרים ואחיו יוסף עניין את להבין
שורשה  בשורש היא שאצילות כפי העליון אצילות הוא
הוא  אצילות בי"ע. ואחיו ברוךֿהוא. איןֿסוף בעצמות
האצילות, עצמות ההארה. גילוי ובי"ע העצמי גילוי
הוא  במצרים יוסף עצמות. זהו שהוא מקום בכל הנה
וגבולים. מצרים מצרים, ידי על הוא העצמות שגילוי
ובעבודה  בי"ע. גילוי ידי על מתגלה האצילות עצמות
עניין  כללות כי השכלה. על העבודה מעלת עניין הוא
אריכות  היא והעבודה עבודה. שתהיה הוא ההשכלה
['דערהער'] הרגשה עם להתפלל והיינו התפילה.
של  ההתבוננות ידי ועל התפילה, שקודם בהתבוננות
ההבנה  את מביאה שההשכלה חסידית, השכלה

המידות. התפעלות הוא שהעיקר הפנימית
ה'עובד' את עושה המידות שהתעוררות הכוונה וזו

בשביל  ב'השכלה' עוסקים שכאשר היינו ל'משכיל',
שמבינים, מה את שמרגישים שכרו, הנה 'עבודה',

עובד וכמאמר  וכל עובד משכיל כל "לא הידוע
זאת  ההתבוננות, ענייני את מרגישים כאשר משכיל".
בפועל  בעבודה באים ההתבוננות שענייני אומרת
עורות  מלשון 'עבודה' הפירוש וזהו המידות. בתיקון
ומריח  גס הוא בטבעו עור מעובדים. עורות עבודים,
ומריח  גס הוא הגשמי שהטוב עניינו ובעבודה חזק,
ונפש  הגוף וזיכוך הבירור את לפעול היא, והעבודה
בפתגם  ['דערהער'] וההרגשה ההכרה וזהו הבהמית.
הוא  שהעיקר מבינים כאשר משכיל", עובד "כל
המידות, תיקון של העבודה היינו המידות, התגלות
הנשמה, עצם התגלות את פועל המידות ותיקון

המוחין. עילוי שפועלת העבודה בעניין כמבואר

* * *

כ"ק  הוד הואיל תרס"ג, דקיץ הקודש משיחות באחת
אצילות  בין דההפרש בזה, לבאר הרה"ק אאמו"ר
אור  הוא ובי"ע עצמי אור הוא אצילות הוא, לבי"ע
לבי"ע, אצילות בין ההפרש ב'עבודה', מתפשט.
המדריגות  בעניין הבנה יש ל'משכיל' ו'עובד'. 'משכיל'
דאצילות  במדריגות הרגשה יש ול'עובד' דאצילות

דבי"ע. ההרגש מעלת את מרגיש והוא
הוא  שהעיקר שמבינים היא, המשכיל על העובד מעלת
וההרגש  המידות, תיקון של בעבודה המידות התגלות
מעלת  בעניין כמבואר הנשמה, עצם התגלות את פועל
כ"ק  הוד ששמע כמו המוחין, עילוי שפועלת העבודה
אאזמו"ר  הרה"ק אביו כ"ק מהוד הרה"ק אאמו"ר
אדמו"ר  הרה"ק אביו כ"ק מהוד שקיבל מהר"ש
אדמו"ר  הרה"ק כ"ק וחותנו הוא ששמע צמחֿצדק,
המוחין  מעלת בעניין הזקן רבינו כ"ק מהוד האמצעי
מרגישים. מידות מבינים, חב"ד מוחין המידות, על
ביטוי  מקבלת המוחין של ההבנה חסידי, מתפלל אצל

המידות. ברגש
את  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד מבאר גדולה באריכות
ביחוד  נגנז", הארון ששם ביחוד "וידעו המשנה מאמר
מהטוב, המתולע בהפרדת עוסקים כאשר בבירור.
בהשגחה  שהידיעה הוא השכר התפילה, עבודת עלֿידי
מעלת  וזוהי בירור'דיקע], ['א בבירור היא האלוקית
עצם  עילוי את פועלת שעבודה ההשכלה, על העבודה

הנשמה.
שקיבל  מה סיפר צמחֿצדק הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
שאמר  מה האמצעי, אדמו"ר הרה"ק כ"ק הוד מחותנו
מהוד  ששמע מה שאמר רויזעס פנחס ר' החסיד בשם
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- פטרבורג קודם ברבים בתורה - הזקן רבינו כ"ק
[דערהערט]. מרגיש ו'עובד' מבין 'משכיל'

באחת  הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד מבאר חסידי, מתפלל
הוא  בהתעוררות, התפילה במעלת הקדושות משיחותיו
שתהיה  השכלה, של העניין עיקר שזהו עבודה, בעלֿ
של  שהתפילה והיינו המידות, בתיקון הלב התעוררות
והעילוי  הנשמה, עצם את מעלה שבגוף הנשמה הארת

העצם. עילוי פועלת שההארה הוא
* * *

גם  צריכים הרי כן ואם בגוף מלובשת הנשמה הרי
היא  הרי ומצות בתורה עבודתה גם גשמיים, עניינים
הצטרכות  את ימלא יתברך שהשם הגשמיים, בעניינים
בהרחבה, ומזוני חיי בבני ישראל בני אחינו כל
לרוחניות. טוב כלי ותהיה בהצלחה תהיה שהגשמיות
אחינו  כלל בתוך יחיו, ביתנו ובני ואנחנו אתם וכולנו,
טובה  בשנה נתברך שהם, מקום בכל ישראל בני

וברוחניות. בגשמיות ומתוקה
.ÂÓ˙Á˙Â Â·˙Î˙ ‰·ÂË ‰˘Ï

f"yz'd ,miavp zyxt zay
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ברא ‡. "בראשית התורה, את התחילו היום
נקראים  ישראל ראשית, ב' – "בראשית" אלקים",

'ראשית' נקראת והתורה והמקום 1'ראשית' הזמן .
ברוך־הוא  הבורא רצון זה מחודשים, נבראים הם

מחודשים. יהיו ומקום שזמן
היום  התחלת ומקומה. זמנה את יש מצוה לכל
זו  הודאה לפניך". אני "מודה הודאה, היא יהודי אצל
ידים, נטילת לפני מהשינה כשמתעוררים מיד נאמרת
את  מטמאות אינן שבעולם הטומאות כל שכן

יהודי. של אני" ה"מודה
של  ב'הוא־הא' עמוק השקועים אמריקה יהודי
אני" ה"מודה מכל־מקום כלשונם, חיים" "עשיית
ה"מודה  את אתם הביאו אמריקה תושבי שכן, שלם.
לעטלאנד  גליציה, רוסיה, מפולין, ה'ביתי' אני"

יהודיים. ישובים ומשאר
צרכי  חסרונות. בעלי הם אמריקה יהודי אכן,
הצורה. צרכי על אצלם בתגבורת הם החומר
הילדות  משנות בפרנסה. עוסקים כבר הם מילדותם
אך  פרנסה, בעלי להיות מחפשים ושיבה זקנה עד

בכולם. שלם  ה'ביתי' אני" ה"מודה
המלמדים  בהם הכניסו הקרח, ים של הקור את
החינוך  את מסממים הם בעיקר האפיקורסים.
צרעת" "נגע  – האפיקורסים המלמדים – הם הכשר.

אמותיהם. בארבע לעמוד ואסור הנבחר, בעם
היא ·. המצוה שמחה, של זמן הוא שמחת־תורה

ראש  מצה. אכילת של הזמן הוא הפסח חג שמחה.
מצות  – הכיפורים יום שופר. תקיעת מצות – השנה

נפשותיכם" את "ועיניתם הם 2עינוי, בכלל המועדים .

העבודה  ערך לפי היא והשמחה שמחתינו, זמן
אף־על־פי־כן  הכיפורים. ויום השנה בראש הקודמת
הזזת  היא השנה ראש של העבודה הבדל, קיים
הנפש  חשבון אחרי גם מאד. קשה שהוא דבר הנפש,
מאד  קשה הסליחות, בימי וההתעוררות אלול של
שמחת־תורה  של השמחה אך הנפש, הזזת של הענין
חכמים  תלמידי וגדול, קטן ישראל, בני בכל היא
אאמו"ר  כ"ק הוד וכמאמר בשוה,  פשוטים ואנשים
שמחת־תורה  של המסורים שהריקודים הרה"ק,

השנה. בכל ומצוות בתורה חיות ליהודים מעניקים
של  קרירותם את לראות עמוק, לב  כאב זה הרי

האמריקא  והמצוות התורה שומרי יים.היהודים
כשית  עבית .3שמנת

ה"עבית  אך "שמנת", בעלי כן גם היו הישן' ב'בית
כאן. שהם כמו היה לא כשית"

קיבלתי  כאן, בהיותי שנה, שלש־עשרה לפני
התבוננתי  אמריקה. ליהודי בקשר מסויימת החלטה
 חשבתי מכל־מקום וחסרונותיהם, במעלותיהם
הנוכחית  לשהותי וחצי השנתיים אבל טעיתי. אולי

החלטתי. את חיזקו כאן,
האמונה  מעלות: ישנן – אמריקה ליהודי
האמונה  ממשיך. זה אין אחר־כך, אך והתמימות.
זה  אין לשבת שייך, זה אין לתפילין מתפשטת, איננה
על  שצמח הבוץ זהו כשית". ה"עבית זהו שייך,

השושנה.
הרוח  חול, של במקום הצומחת שושנה ישנה
את  והופך הגשם בא לאחר־מכן חול, עליה מטילה

לבוץ. החול
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התורה  לימוד הבוץ. את להסיר צריכים תורה בני
בן  את תרגיש האדמה רק שלא באופן להיות צריך
להאיר  חלונות, לחצוב צריכים התורה בני התורה,
האור  ייכנס החלונות שעל־ידי לא העולם, את
העולם. את יאירו החלונות שעל־ידי אלא אליהם,
להם  לתת צריכים והמנהלים המדריכים המשפיעים,
שם  מקדש של ענין זה עצמו. הוי' בשם נוגע זה זאת.

שמים.
צריך ‚. בפרט, ישיבות ובתלמידי בכלל תורה בבני

שכל  אלקים", ברא ב"בראשית טוב הרגש להיות
ישראל  בשביל הם והמלחמות, הסיבות הענינים,

והתורה.
את  מביאים הלא־כשרים, התורה תלמודי
הרחוב, באמצע פצצה זורק היה מישהו אם הפצצות.
התורה  תלמודי ואילו כדג , אותו קורעים היו הרי
– היל"ת – רוצים הם פצצות. זורקים הלא־כשרים

התורה. וקדושת ה' אמונת את לשרש
ילמדו  – חול לימודי ללמוד שמוכרחים התלמידים
יהודי  אצל ההתחלה הקודש, לימודי אחרי אותם
ב"מודה  שתהיה ההכרח מן בפרט, ילד ואצל בכלל

בריא. יהודי הוא אז ובתפילה, אני"
והם  בילדים, השם־יתברך שזיכם הורים יהודים!
כשרים  לא ומורות מורים של לידיהם אותם מוסרים
האמונה  את ח"ו לשרש פצצה, בכך זורקים –

אלקים". ברא ב"בראשית
מנהיגי  שוחטים, הרבנים, כל אל פונה הריני
את  לפרסם לבבית, בבקשה השונות, הקהילות
בני  וראשי ראשם על תחולנה וברכות לעיל, האמור

ביתם.

פשוטים,„. יהודים קירב הבעל־שם־טוב מורנו
רבנו ובק  כ"ק והוד אורה, בקרן העמידם זה ירוב

ליהודים  לעזור החוש את בחסידים נטע הזקן
בגשמיות.

חלק  לפרנסתם. קשות עמלו הזקן רבנו חסידי
היו  אחרים עירוניות, מלאכות בעלי היו מהם גדול
את  מציגים שהיו גננים, טוחנים, איכרים,
עבדו  כולם הפריצים. ובחצרות בעיירות סחורותיהם

לפרנסתם. קשה
בפרנסה, טוב שבוע הזקן רבנו של לחסיד כשהיה
מכתב  אותו יקדם לביתו שבבואו בטוח היה הוא
הרבי  של 'משולח' או מהרבי, לצדקה התעוררות

ארץ־ישראל. בני החזקת לצרכי כספים האוסף
חושי  בחסידים והקנה פיתח הזקן רבנו כ"ק הוד
בכלל, עסקים בעלי זולתו. הרגש וחושי חבירו אהבת

בפרט, ובעיירות בחוות הפריצים עם שעסקו ואלו
אגרת  לקבלת ציפו פרנסה, להם נתן כשהשי"ת הנה

הצדקה. על לעורר שלו מ'משולח' או מהרבי
שלו  הקודש' ב'אגרות עורר הזקן רבנו כ"ק הוד
רחבה, וביד יפה בעין הצדקה ענין על החסידים את
כללית: אימרה נוצרה ביתם ובני החסידים שבקרב 

שלך. החלק גם ישנו לנו, נותן שהשי"ת בפרנסה
מלילות ‰. באחד סיפר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

מהוד  ב"יחידות" ששמע מה בית־השואבה, שמחת
לו  שמסר מה מוהר"ש, הרה"ק אאזמו"ר אביו כ"ק
על  – צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר – אביו כ"ק הוד
סבו  כ"ק להוד שהיתה מסירות־נפש של העבודה
של  פנימי הרגש בחסידים להקנות הזקן, אדמו"ר

פשוט. יהודי של וקירובו ישראל, אהבת
את  באריכות הסביר הרה"ק אאמו"ר כ"'ק הוד
מרגיש  הלז כאשר צדקה, נתינת באופן ההבדל

צדקה. בתור לו שנותנים
ומרגיש  חש הנותן הרגש , מתוך היא הנתינה אכן,

נפש. עגמת מכך לו ויש חבירו, של במחסור
לו  והורווח נעזר שחבירו הרצון, שביעות אך
בהרגש  עצמו, מעלת טעם של רע בריח מריח על־ידו,
עצמו, יוקר מהרגש עונג ומדושן לו, עזר שהוא גס 
מלמעלה  אותו שעשו ממה שבע־רצון מאד שהוא

ל'נותן'.
בעל  עצמו, בעיני מכובד נעשה שהוא זאת ולבד
עבודת  כאשר וזאת האמת, היפך זה הרי גאוה,
הזקן, רבנו כ"ק הוד כמאמר לפעול, צריכה הצדקה
אלף  זכים ולבו מוחו "נעשים הצדקה עבודת שעל־ידי

ככה". פעמים
ש  בהתוועדות הרה"ק אאמו"ר כ"ק מחת הוד

הרבי, של אימרתו פירש – תרנ"ז – בית־השואבה
פעמים  אלף זכים ולבו מוחו נעשים צדקה "שעל־ידי
אור  גילוי ועל־ידי הכתר, מדריגת – אלף ככה":
ג' עד פעמים אלף הנפש, התרוממות נעשה הכתר,
שבמאציל  התחתונה הבחינה שהן דעתיק, ראשונות
"מתפלל" התפילה, עבודת לגמרי שונה ואז העליון,
לפי  אחד בכל היום עבודת את מאירה והתפילה לו,

ענינו.

.Ê בנאות – לי אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
יהודיים  וניבים שביטויים – תרנ"ה באליווקע, דשא
מקור  להם יש ישראל, בני בין ומפורסמים המקובלים
עבודה  בעל וליהודי מאד, אותם לייקר שיש פנימי,

תענוג. בהם יש חסידי, "מתפלל" חסידי,
בגימטריא  געלט='כסף' היא: מוכרת אימרה
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אומרים  ורז"ל אלא 4בלאטע='בוץ', זהב נברא "לא
יש*). וזהב (ולכסף המקדש" לצרכי

הכסף  לפרשו. איך לדעת יש חז"ל מאמר כל
של  כסף הוא – הגשמיים לצרכים בו שמשתמשים
תורה  חדרי להקמת בכסף משתמשים כאשר אך בוץ,
היטב. מנוצלים והזהב הכסף נעשים – הכשר וחינוך
נערים  נשים, אנשים, ישראל, בני כל ועל עלינו
את  לעשות חוב מוטל לאמריקה, שהובאו ונערות,
את  למחוק גמור חוב תורה'. ל'מקום אמריקה

אמריקה". "זוהי הביטוי:
ה"תורה־ בעבודת כולנו אותנו יצליח כשהשי"ת
"זוהי  הבושה: מילת את ימחקו – שלנו ועבודה"

אמריקה".
.Ê היה צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

תפילת  אחרי הסוכות חג של ראשון שביום נוהג,
לסדר  מתחיל היה – השני בלילה – ערבית
וריקודים. בניגונים בית־השואבה שמחת התוועדויות
צעירים  אברכים שגם בעצמו, הרבה רוקד היה הוא
בית־ שמחת בהתוועדויות אתו. להחזיק יכלו לא
צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק היה השואבה
הסבא  אומר: היה רוב ועל־פי חסידות, עניני מסביר
של  'חכמה' וסידר שהמשיך – הזקן רבנו כ"ק הוד –
ודודי־ כך, באופן הענין את אומר החסידות תורת
– החסידות תורת של 'בינה' והמשיך שגילה חותני

מהנקודה. המסתעפים פרטים ריבוי מגלה
כ"ק  – הסבא מגלה הענין, את בהסבירו וכך
חסידות  של ה'דעת' כוח את – צדק" ה"צמח אאזמו"ר

חב"ד.
היה  בית־השואבה, שמחת של התוועדות אחרי
לומד  – צדק" "צמח אאזמו"ר כ"ק הוד – הסבא

רב , בעיון משפט' ב'חושן הזיעה הלכה את לייבש כדי
לחיצונים. יניקה שום תהיה שלא מצוה, של

הוד  רקד ההקפות, בשעת תקע"ו תורה שמחת
אברכים  רבות. צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק
מעייפות, נפלו אחרים אתו, להחזיק יכלו לא בריאים
יהודים, "ריקדו בהכריזו: בריקוד המשיך ואב־הסבא
לחיי  תזכו ובזכותה התורה, בשמחת שימחו ריקדו,

רויחא". ומזונא בני
כ"ק  הוד אביה אל נכנסה מוסיא, חי' הרבנית
כ"ק  הוד – שהוא והתאוננה, האמצעי אדמו"ר
החסידים  קהל את מעייף – בעלה הרה"ק אאזמו"ר
לאביה  אמרה – בעצמך לראות צריך היית בריקודיו.

לגמרי. מופשט הוא איך – האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד
לו  שיש עליו לי אמר – הזקן רבנו כ"ק הוד – הסבא

וגדולים. רחבים שלו המוחין רחבים, חושים
האמצעי: אדמו"ר כ"ק הוד לה ענה

"צמח  הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד אצל – אצלו
כפי  התורה שמחת של האור גילוי כעת מאיר – צדק"
נקרא  המקדש בית המקדש. בבית מאיר שהיה
עם  חכמה נתיבות ל"ב של חיבור הוא לבנון "לבנון".
בית־ בשמחת זכה אמיתי בן יונה בינה. שערי נו"ן
– צדק" ה"צמח – והוא הנבואה, לגילוי השואבה
עצמות  לגילוי שלו, התורה שמחת ידי על זוכה,
לתורה  מזה. ולמעלה באצילות שהיא כפי נשמתו
– משמחתו יתברך עצמותו בעצמּות עליה יש עצמה

התורה. בשמחת – צדק" ה"צמח של
כ"ק  הוד היה מעריב, אחרי תורה שמחת מוצאי
אחר, משי מעיל לובש צדק" "צמח הרה"ק אאזמו"ר
וקרוע. זיעה מלא היה שלו המשי מעיל שכן
לחדרו  הולך היה – צדק" ה"צמח – כשהסבא
מקבלים  האמצעי אדמו"ר חסידי גדולי היו המיוחד,
בתורה  להצלחה כסגולה הקרוע, מהבגד חתיכות

ועבודה.
נוטלים  בשמחת־תורה שמחת־תורה. היום
יכולות  השנה בכל עין־הרע. של הכוח את למעלה
אך  רעה, עין ח"ו לעורר והסטרא־אחרא הקליפות
בגילוי. לישראל הוי' ברכת מאירה בשמחת־תורה
שמחת־ ובריקודי לתורה, יחד ובנו אב עולים לכן
מרובה  השפעה מאד, הרבה להמשיך יכולים תורה

בפרט. ועבודה בתורה ולעוסקים בכלל לישראל
כוחות  לי העניק הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

אויב" תרעץ ה' "ימינך בענין הקדושים, .5מרבותינו
בו  עיניו ש"נתן אופן ישנו הקדושה שבפנימיות כידוע

עצמות" של גל  אבי,6ונעשה אצל שפעלתי אלא ,
נועם" דרכי "דרכיה של תורתית הנהגה .7שתהיה

רבנו  כ"ק הוד של אביו – ברוך הר' הגאון הצדיק
גדולי  היו כידוע פשוטים. יהודים מאד קירב – הזקן
תורה, לומדי ובעלי־בתים רבנים חכמים, תלמידי
ובקהילות  הפשוטים. המלאכות מבעלי נבדלים
תפילה  בתי המלאכות לבעלי היו יותר, הגדולות

נפרדים.
את  שהדריך הראשון היה הבעל־שם־טוב מורנו
בהסבירו  יהודי, שהוא מפני יהודי לקרב  תלמידיו
שהוא  מפני א) ישראל: לאהבת טעמים שני שישנם
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א.4) לה, שמו"ר ראה
תיבות. כמה כאן חסרות בההנחה *

ו.5) טו, שמות

א.6) נט, זח"א א. עה, ב"ב א. לד, שבת א. נח, ברכות
יז.7) ג, משלי
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שתי  את מסביר והיה תורה, בן שהוא מפני ב) יהודי.
בכל  עצמית מעלה היא הראשונה שהמעלה המעלות,
של  מעלה היא השניה והמעלה ישראל, בני

התפשטות.
במסירות־ ביצעו הבעל־שם־טוב מורנו תלמידי
גם  הבעל־שם־טוב. מורנו של הוראותיו את נפש
להם  היה הפשוטים, היהודים קירוב של זה בפרט

מסירות־נפש. של מסויימים מקרים
להכנסת  ובית בית־כנסת בחוותו סידר ברוך הר'
שוהים  שהיו והשבים העוברים התאכסנו בו אורחים,
משולחן  ליהנות רצו לא הם רבים, שבועות שם
מסדר  היה ברוך הר' כפיהם. מיגיע כי־אם אחרים

יושבים  היו העבודה ואחרי שונות, עבודות להם
תורות  על חוזרים בתורה, ועוסקים בבית־המדרש
יסוד  שזה מעשיות, סיפורי ועל הבעל־שם־טוב מורנו
לזמן. מזמן ברבים להתוועד החסידים דרכי של הענין
הזקן  רבנו כ"ק שהוד סיפרו, החסידים זקני
למעלה  מה "דע 'תורה': אמר ממזריטש, כשבא

מחכה 8ממך" דאצילות' 'עתיק תלוי, הכל ובך ממך –
מחכים  מעלה מלאכי יהודי, של תורה של לדיבור
עליה  האדמה יהודי. של ו"אמן" "קדושה" ל"ברכו",
ידרוך  שיהודי עד בראשית, ימי מששת מחכה דורכים
יהודים  ששני עד או תהלים, פרק ויאמר עליה

דבר־תורה. ביניהם ישוחחו
b"yz ,dxez zgny
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א.8) ב, אבות

•
ycew zexb`

תש"ה  תשרי, כ"ו ב"ה,

ברוקלין 

שי' יודא מר החשוב התלמיד אל

וברכה! שלום

מכתבו; על במענה

בדיוק, בעלֿפה שיודע המשניות את לחזור יזהר

והעיקר  ימים, לשלשה אחת חדשה משנה ילמוד ולהבא

יהי' והשי"ת שיודע, המשניות את בדיוק היטב לחזור

וברוחניות. בגשמיות בעזרו

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`

•

1

2

3

4

5

6

7

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' תשרי, תשי"ח

ברוקלין.

 הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף מאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מכ"א אלול, ות"ח על הבשו"ט מהרושם שהשאיר הקעמפ גם על 

זמן הבע"ל, ובודאי למותר לעוררם שבכל ענינים כאלו מההכרח לנצלם בעוד הרושם חי וחם, ובפרט 

שעתה גם הוא התחלת זמן הלימוד ועניני חינוך וכל השתדלות בהשפעה בהנוגע לחנוך ה"ז דבר בעתו, 

ולא בכל הפרטים יש לתקן אח"כ באם יהי' גרעון בתעמולה עתה.

מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  הנ"ל  להשתדלותם  שי'  המדריכים-ות  את  אזכיר  רצון  בעת 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ושכרם הרי מובטח הוא ע"י נותן התורה ומצוה המצות במדה כנגד 

מדה אלא שכ"פ ככה, ויה"ר שיקוים בהם דבר משנה מצוה גוררת מצוה שילכו מחיל אל חיל בהפצת 

עניני יהדות ועניני חסידות ביחוד בכל מקום שידם מגעת.

בברכה לבשו"ט ולחתימה וגמח"ט.
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êìéå úùøô
àìàCìiåälàä íéøácä-úà øaãéå äLî ©¥−¤¤®©§©¥²¤©§¨¦¬¨¥−¤

:ìàøNé-ìk-ìàáäàî-ïa íäìà øîàiå ¤¨¦§¨¥«©´Ÿ¤£¥¤À¤¥¨Á
úàöì ãBò ìëeà-àì íBiä éëðà äðL íéøNrå§¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ©½«Ÿ©¬−¨¥´
ïcøiä-úà øárú àì éìà øîà ýåýéå àBáìå§¨®©«Ÿ̈Æ¨©´¥©½¬Ÿ©«£−Ÿ¤©©§¥¬

:äfäâéäìà ýåýééðôì øáò | àeä E-àeä E ©¤«§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹´Ÿ¥´§¨¤À«
éðôlî älàä íéBbä-úà ãéîLéízLøéå E ©§¦º¤©¦¬¨¥²¤¦§¨¤−¦«¦§®̈

éðôì øáò àeä rLBäé:ýåýé øac øLàk E §ªÀ©µŸ¥´§¨¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

Ï‡¯NÈ Ïk Ï‡ . . ‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆∆»ƒ¿»≈

עלֿידי  חיל אל מחיל והתעּלה הל מׁשה – מׁשה" ויל"ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

יׂשראל". ּכל "אל עצמֹו את וחּבר ׁשּקּׁשר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָזה

éåìéðùãïBçéñì äNr øLàk íäì ýåýé äNrå§¨¨³§Ÿ̈Æ¨¤½©«£¤´¨À̈§¦¬
ãéîLä øLà íöøàìe éøîàä éëìî âBòìe§²©§¥¬¨«¡Ÿ¦−§©§¨®£¤¬¦§¦−

:íúàäíäì íúéNrå íëéðôì ýåýé íðúðe Ÿ¨«§¨¨¬§Ÿ̈−¦§¥¤®©«£¦¤´¨¤½
:íëúà éúéeö øLà äåönä-ìëkåeöîàå e÷æç §¨̧©¦§½̈£¤¬¦¦−¦¤§¤«¦§´§¦§½

ýåýé | ék íäéðtî eöørz-ìàå eàøéz-ìà©¦«§¬§©©«©§−¦§¥¤®¦´§Ÿ̈´
éäìààìå Etøé àì Cnr Cìää àeä E ¡Ÿ¤Àµ©«Ÿ¥´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ

:jáæréñ ©«©§¤«¨
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"kyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆

‡ÙÏ‡ ˙Èa ÔkLÓÏ ‰LÓ ÏÊ‡Â(יֹונתן (ּתרּגּום «¬«…∆¿ƒ¿«≈À¿»»ְִָָ

לביתֿהּמדרׁש הל לבניֿיׂשראל, הֹוראה נתן ׁשמׁשה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלפני

ׁשמּועתֹו. את ּוללּבן ּולברר ּבדבר לעּין ּכדי אלפנא"), ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻ("ּבית

:ל ְַלֹומר

ּבּתֹורה  ידיעתֹו סמ על הלכה לפסֹוק לאדם לֹו ְְְֲִִַַַַָָָָָָָאל

את  יֹוציא אחרּֿכ ורק ,ּבׁשלחןֿערּו ׁשּוב לעּין עליו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻוזכרֹונֹו;

הּדין. ְִַַּפסק

ּכּבדּוהּו ׁשּפעם הרׁש"ּב, אדמֹו"ר על מסּוּפר זה ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָּבענין

לחדר  יצא הרּבי מראׁש. ּכ על לֹו להֹודיע מּבלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּב'מפטיר'

לּתֹורה. ועלה לביתֿהּכנסת חזר אז ורק ּבהפטרה, ועּין ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָסמּו

ìàøùééùéìùæåéìà øîàiå rLBäéì äLî àø÷iå©¦§¨̧¤¹¦«ªÀ©©¸Ÿ¤¥¹̈
àBáz äzà ék õîàå ÷æç ìàøNé-ìë éðérì§¥¥´¨¦§¨¥»£©´¤«¡¨¼¦´©À̈¨Æ

ýåýé òaLð øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²
:íúBà äpìéçðz äzàå íäì úúì íúáàì©«£Ÿ−̈¨¥´¨¤®§©−̈©§¦¤¬̈¨«

çéðôì Cìää | àeä ýåýéåCnr äéäé àeä E ©«Ÿ̈º´©«Ÿ¥´§¨¤Àµ¦«§¤´¦½̈
:úçú àìå àøéú àì jáæré àìå Etøé àì¬Ÿ©§§−§¬Ÿ©«©§¤®¨¬Ÿ¦−̈§¬Ÿ¥¨«

è-ìà dðziå úàfä äøBzä-úà äLî ázëiå©¦§´Ÿ¤»¤©¨´©Ÿ¼©¦§À̈¤
ýåýé úéøa ïBøà-úà íéàNpä éåì éða íéðäkä©«Ÿ£¦Æ§¥´¥¦½©´Ÿ§¦½¤£−§¦´§Ÿ̈®

:ìàøNé éð÷æ-ìk-ìàå
éòéáø-ïåùàø

§¤¨¦§¥−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - d"lyz jlie t"y zgiy)

('zexywzd'

‰LÓ CÏÈÂ(א (לא, «≈∆…∆
לאחרי  מׁשה עמד ונׂשגבה רמה ּדרּגה ּבאיזֹו לׁשער ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹנקל

ּביֹומֹו עסק ּבּמה – ּובכלֿזאת ה', עבֹודת ׁשנֹות ועׂשרים ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹמאה

יֹותר. עֹוד נעלית לדרּגה ועלּיה הליכה ,"ּב"וּיל ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהאחרֹון?

éòéáøéíéðL òáL | õwî øîàì íúBà äLî åöéå©§©¬¤−¨´¥®Ÿ¦¥´¤´©¨¦À
:úBkqä âça ähîMä úðL ãrîaàéàBáa §Ÿ¥²§©¬©§¦−̈§©¬©ª«§´

ðt-úà úBàøì ìàøNé-ìëéäìà ýåýé éE ¨¦§¨¥À¥«¨Æ¤§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úàfä äøBzä-úà àø÷z øçáé øLà íB÷na©¨−£¤´¦§¨®¦§º̈¤©¨¬©²Ÿ

:íäéðæàa ìàøNé-ìk ãâðáéírä-úà ìä÷ä ¤¬¤¨¦§¨¥−§¨§¥¤«©§¥´¤¨À̈
éørLa øLà Eøâå óhäå íéLpäå íéLðàäE ¨«£¨¦³§©¨¦Æ§©©½§¥«§−£¤´¦§¨¤®

ýåýé-úà eàøéå eãîìé ïrîìe eòîLé ïrîì§©̧©¦§§¹§©´©¦§§À§¨«§Æ¤§Ÿ̈´
äøBzä éøác-ìk-úà úBNrì eøîLå íëéäìà¡«Ÿ¥¤½§¨«§´©«£½¤¨¦§¥−©¨¬

:úàfäâéeãîìå eòîLé eòãé-àì øLà íäéðáe ©«Ÿ§¥¤º£¤´Ÿ¨«§À¦§§Æ§¨´§½
øLà íéîiä-ìk íëéäìà ýåýé-úà äàøéì§¦§−̈¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¨©¨¦À£¤̧
íéøár ízà øLà äîãàä-ìr íéiç ízà©¤³©¦Æ©¨´£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯

:dzLøì änL ïcøiä-úàôìåçá ë"ò ¤©©§¥²−̈¨§¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr ci zegiy ihewl)

e„ÓÏÈ ÔÚÓÏe eÚÓLÈ ÔÚÓÏ . . ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰(יב (לא, «¿≈∆»»¿««ƒ¿¿¿««ƒ¿¿
ÏÈ‰˜‰Ï] Ì‰È„Èa ·‰Ê ÏL ˙B¯ˆBˆÁÂ . . ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ‰k…¬ƒ¿ƒ«¬¿∆»»ƒ≈∆¿«¿ƒ

[Lc˜n‰ ˙È·Ï ÌÚ‰ ח)‡˙ ז, סוטה העּקרי (ּתֹוספּתא ּתפקידֹו ∆»»¿≈«ƒ¿»ְְִִִֶַָָָ

ּכפי  לקדּׁשה, ּביֹותר הּנמּו את ּגם להעלֹות הּוא ּכהן ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֻׁשל

ׁשּיׁש הּקטרת, ּבעבֹודת ׁשּמצינּו ּדברים מּׁשלׁשה לראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּיׁש

:("ּבאּפ קטֹורה "יׂשימּו (ּכּכתּוב מיחדת חׁשיבּות ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֻּבּה

הרע הּיצר ׁשל הּזהמא את ראּויה (זהר)מעבירה אינּה ; ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

רע. ׁשריחּה חלּבנה, ּבּה יׁש לּקרּבנֹות); (ּבנּגּוד אדם ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָלמאכל

הּנמּו הּיהּודי ּגם העם, ּכל את ּומרים מקהיל ׁשּכהן ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזהּו

ְֵּביֹותר.
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éùéîç
éùéù,

ãééîé eáø÷ ïä äLî-ìà ýåýé øîàiåE ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À¥´¨«§´¨¤»»
ãrBî ìäàa eávéúäå rLBäé-úà àø÷ úeîì̈¼§¨´¤§ªÀ©§¦§©§²§¬Ÿ¤¥−
ìäàa eávéúiå rLBäéå äLî Cìiå epeöàå©«£©¤®©¥³¤¤Æ¦«ª½©©¦§©§−§¬Ÿ¤

:ãrBîåèãîriå ïðr ãenra ìäàa ýåýé àøiå ¥«©¥¨¯§Ÿ̈²¨−Ÿ¤§©´¨®̈©©«£²Ÿ
:ìäàä çút-ìr ïðrä ãenræèýåýé øîàiå ©¬¤«¨−̈©¤¬©¨«Ÿ¤©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

pä äLî-ìàéúáà-ír áëL Eäfä írä í÷å E ¤¤½¦§¬Ÿ¥−¦£Ÿ¤®§¨Á¨¨̧©¤¹
àeä øLà õøàä-øëð éäìà | éøçà | äðæå§¨¨´©«£¥´¡Ÿ¥´¥«©¨À̈¤£¤̧³
øLà éúéøa-úà øôäå éðáærå Baø÷a änL-àá̈¨̧¨Æ§¦§½©«£¨©¾¦§¥¥Æ¤§¦¦½£¤¬

:Bzà ézøkæéàeää-íBiá Bá étà äøçå ¨©−¦¦«§¨¨´©¦´´©«Â©Â
ìëàì äéäå íäî éðô ézøzñäå íézáærå©«£©§¦º§¦§©§¦̧¨©³¥¤Æ§¨¨´¤«¡½Ÿ
àeää íBia øîàå úBøöå úBaø úBòø eäàöîe§¨ª²¨¬©−§¨®§¨©Æ©´©½
úBòøä éðeàöî éaø÷a éäìà ïéà-ék ìr àìä£ÀŸ©´¦¥³¡Ÿ©Æ§¦§¦½§¨−¦¨«¨¬

älàä:çéàeää íBia éðt øézñà øzñä éëðàå ¨¥«¤§¨«Ÿ¦À©§¥̧©§¦³¨©Æ©´©½
íéäìà-ìà äðô ék äNr øLà ärøä-ìk ìr©¬¨¨«¨−̈£¤´¨®̈¦´¨½̈¤¡Ÿ¦−

:íéøçàèéúàfä äøéMä-úà íëì eáúk äzrå £¥¦«§©À̈¦§³¨¤Æ¤©¦¨´©½Ÿ
ïrîì íäéôa dîéN ìàøNé-éða-úà dãnìå§©§¨¬¤§¥«¦§¨¥−¦¨´§¦¤®§©̧©
:ìàøNé éðáa ãrì úàfä äøéMä él-äéäz¦«§¤¦¹©¦¨¬©²Ÿ§¥−¦§¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(199 'nr gi jxk zegiy ihewl)

˙B¯ˆÂ ˙Ba¯ ˙BÚ¯ e‰‡ˆÓe . . Ì‰Ó ÈÙ Èz¯zÒ‰Â(יז (לא, ¿ƒ¿«¿ƒ»«≈∆¿»À»«¿»
הּוא  מהקב"ה מתנּתק יׂשראל עם ׁשּכאׁשר הרמב"ם, ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכתב

"מציאה", ּבדר עליו ּבאֹות והּצרֹות לּמקרה", "מפקר ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻנעׂשה

ּפרטית. ּבהׁשּגחה היא עצמּה זֹו הנהגה אמנם, מעצמן. ְְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָּכאּלּו

ּכאן ּכאן elÒ˜אין ּגם הׁשּגחה קּיימת ּבאמת ׁשהרי ההׁשּגחה, ֵָƒְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הׁשּגחה אּלא ּופרט, ּפרט ּכל ּפני"),zÒÓ¯˙על ("והסּתרּתי ְְְֶַַָָָָָָÀ¿∆∆ְְְִִַַָ

ּבמקרה. ּבאֹות ׁשּצרֹותיו לחׁשב עלּול ׁשאדם ּכ ּכדי ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעד

éùéùëézraLð-øLà | äîãàä-ìà epàéáà-ék¦«£¦¤¹¤¨«£¨¨´£¤¦§©´§¦
ïLãå òáNå ìëàå Láãe áìç úáæ åéúáàì©«£ŸÀ̈¨©³¨¨Æ§©½§¨©¬§¨©−§¨¥®
øôäå éðeöàðå íeãárå íéøçà íéäìà-ìà äðôe¨º̈¤¡Ÿ¦³£¥¦Æ©«£¨½§¦´£½¦§¥¥−

:éúéøa-úààëúBòø Búà ïàöîú-ék äéäå ¤§¦¦«Â§¨Â̈¦«¦§¤̧¨Ÿ¹¨´
ãrì åéðôì úàfä äøéMä äúðrå úBøöå úBaø©»§¨¼Â§¨«§Â̈©¦¸̈©³Ÿ§¨¨Æ§¥½
Bøöé-úà ézrãé ék Bòøæ étî çëMú àì ék¦²¬Ÿ¦¨©−¦¦´©§®¦¯¨©´§¦¤¦§À
õøàä-ìà epàéáà íøèa íBiä äNò àeä øLà£¤̧³Ÿ¤Æ©½§¤´¤£¦¤½¤¨−̈¤

:ézraLð øLàáëäøéMä-úà äLî ázëiå £¤¬¦§¨«§¦©¦§¬Ÿ¤²¤©¦¨¬
:ìàøNé éða-úà dãnìéå àeää íBia úàfä©−Ÿ©´©®©§©§−̈¤§¥¬¦§¨¥«

âëék õîàå ÷æç øîàiå ïeð-ïa rLBäé-úà åöéå©§©º¤§ª´©¦À©Ÿ»¤»£©´¤«¡¨¼¦´
-øLà õøàä-ìà ìàøNé éða-úà àéáz äzà©À̈¨¦Æ¤§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¤£¤

àå íäì ézraLð:Cnr äéäà éëðãë| éäéå ¦§©´§¦¨¤®§¨«Ÿ¦−¤«§¤¬¦¨«©§¦´
úàfä-äøBzä éøác-úà ázëì äLî úBlëk§©´¤À¦§²Ÿ¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ

:ínz ãr øôñ-ìr©¥®¤©−ª¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr bl jxk zegiy ihewl)

„ÚÏ Ea ÌL ‰È‰Â(כו Bz¯‰(לא, ¯ÙÒ ÈÙÏ ·LBiL ÈÓ Ïk ¿»»»¿¿≈»ƒ∆≈ƒ¿≈≈∆»

ÌÏBÚ È‡a ÏÎÏ ÔÓ‡p‰ „Ú‰ ‡e‰L . . L‡¯ „·Îa ·LÈ רמב"ם) ≈≈¿…∆…∆»≈«∆¡»¿»»≈»

תורה) ספר הלכות ׁשּבחר סוף ּכ על עדּות היא ּתֹורה ׁשּספר ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

והּנּכר  הּנראה ּדבר על אינּה עדּות והּנה, העּמים. מּכל ּבנּו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָה'

-,‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ Ìei˜ כן ּכמֹו לעין. הּנראה ּדבר ׁשהּוא ƒ«»¿«ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַָָָ

- לאגלּויי ּדעבידא מּלתא על ּבעדּות צר Ï‡¯NÈאין ˙M„˜, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ¿À«ƒ¿»≈

רצֹון) ּבעת (ּכגֹון ׁשּלפעמים יהּודי, ׁשּבכל הּקדֹוׁשה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּנפׁש

- הּנעלם ּדבר על היא העדּות ּבגּלּוי. מאירה ‰Lw¯היא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָ«∆∆

ÈÓˆÚ‰.יתּבר עצמּותֹו עם יהּודי ׁשל »«¿ƒְְְִִִֵֶַָ

éòéáùäë-úéøa ïBøà éàNð íiåìä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤©«§¦¦½«Ÿ§¥²£¬§¦«
:øîàì ýåýéåëäfä äøBzä øôñ úà ç÷ì §Ÿ̈−¥«Ÿ¨ÀŸ©¥´¥³¤©¨Æ©¤½

íëéäìà ýåýé-úéøa ïBøà ãvî Búà ízîNå§©§¤´Ÿ½¦©²£¬§¦«§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®
:ãrì Ea íL-äéäåæëéøî-úà ézrãé éëðà ékE §¨«¨¨¬§−§¥«¦´¨«Ÿ¦³¨©̧§¦Æ¤¤§§½

íBiä íënr éç épãBòa ïä äLwä Etør-úàå§¤¨§§−©¨¤®¥´§¤Á¦Á©̧¦¨¤¹©À
:éúBî éøçà-ék óàå ýåýé-ír íúéä íéøîî©§¦³¡¦¤Æ¦§Ÿ̈½§©−¦©«£¥¬¦«

çëíëéøèLå íëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−§«Ÿ§¥¤®
äãéràå älàä íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´¨¥½¤§¨¦´¨

:õøàä-úàå íéîMä-úà íaèëéøçà ézrãé ék ½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤¦´¨©À§¦©«£¥³
Cøcä-ïî ízøñå ïeúçLz úçLä-ék éúBî¦Æ¦«©§¥´©§¦½§©§¤´¦©¤½¤
ärøä íëúà úàø÷å íëúà éúéeö øLà£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧¤§¤³¨«¨¨Æ
ýåýé éðéra òøä-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤¨©Æ§¥¥´§Ÿ̈½

:íëéãé äNrîa Bñérëäììéðæàa äLî øaãéå §©§¦−§©«£¥¬§¥¤«©§©¥´¤À§¨§¥Æ
ãr úàfä äøéMä éøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk̈§©´¦§¨¥½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ©−

:ínzttt ª¨«
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ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ãjezn - 378 'nr ,h jxk zegiy ihewl)

('zexywzd'

Ûh‰Â ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰(יב (לא, »¬»ƒ¿«»ƒ¿««

הּוא  ׁשּנֹולד ּתינֹוק ּגם תרי"ב) (מצוה 'חּנּו ה'מנחת ְְְִִִִִֶַַַַָלפי

ׁשל  חּנּוכֹו חׁשּוב: ּכלל מּזה למּדים נמצאנּו המצוה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּבכלל

לדתֹו. עם מּיד מתחיל יהּודי ְְִִִִֵֶֶַָָילד

øéèôîçëíëéèáL éð÷æ-ìk-úà éìà eìéä÷ä©§¦¯¥©²¤¨¦§¥¬¦§¥¤−
íéøácä úà íäéðæàá äøaãàå íëéøèLå§«Ÿ§¥¤®©«£©§¨´§¨§¥¤À¥µ©§¨¦´
:õøàä-úàå íéîMä-úà ía äãéràå älàä̈¥½¤§¨¦´¨½̈¤©¨©−¦§¤¨¨«¤

èëïeúçLz úçLä-ék éúBî éøçà ézrãé ék¦´¨©À§¦©«£¥³¦Æ¦«©§¥´©§¦½
úàø÷å íëúà éúéeö øLà Cøcä-ïî ízøñå§©§¤´¦©¤½¤£¤¬¦¦−¦¤§¤®§¨¨̧
-úà eNrú-ék íéîiä úéøçàa ärøä íëúà¤§¤³¨«¨¨Æ§©«£¦´©¨¦½¦©«£³¤
:íëéãé äNrîa Bñérëäì ýåýé éðéra òøä̈©Æ§¥¥´§Ÿ̈½§©§¦−§©«£¥¬§¥¤«

ìéøác-úà ìàøNé ìä÷-ìk éðæàa äLî øaãéå©§©¥´¤À§¨§¥Æ¨§©´¦§¨¥½¤¦§¥−
:ínz ãr úàfä äøéMättt ©¦¨´©®Ÿ©−ª¨«

.ïîéñ ä"éðãà ,íé÷åñô 'ò íéáöð ìù 'î íòå 'ì

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 220 'nr c"kg zegiy ihewl t"r

('zay z`xwl' jezn -

mzirxn o`v lrn EcxRi `l l`xUi irFx¥¦§¨¥Ÿ¦¨§¥©Ÿ©§¦¨

וּיל כח)ּבפרׁשת זקני (לא, ּכל את אלי "הקהילּו ּכתּוב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

הּיֹום  אֹותֹו תקעּו "ולא רׁש"י: ּומפרׁש וׁשֹוטריכם". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשבטיכם

ואין  ּׁשּנאמר מה לקּים . . הּקהל את להקהיל ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבחצֹוצרֹות

הּמות". ּביֹום ְְִֶַָׁשלטֹון

החסידּות: ּבדר זה לפרׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

הּקדֹוׁשים ּבּספרים ׁשּכתּוב מה זך ידּוע סי' אגה"ק תניא (ראה ְְִִֶַַַַָָָ

ובכ"מ) כח. סי' ונׁשמתֹווביאורו. צּדיק] [ׁשל רּוחֹו ה' ְְְְֲִִֶַַָּד"ּבהעלֹות

הּמעלֹות". רּום עד עילּוי אחר ּבעילּוי יעלה . . יאסף ְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַַָֹאליו

ּביֹום  ׁשלטֹון "אין ּׁשּכתּוב מה עם מתאים זה אי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָותמּוּה,

הּצּדיק? ּבנׁשמת ירידה ׁשּנעׂשה ּדמׁשמעֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמות"

ּדכׁשאדם  למעלּיּותא, הּוא הּכתּוב ּדפירּוׁש ּבזה, לֹומר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויׁש

ׁשּביכלּתֹו עד לּדבר הּוא ׁשּׁשּי הּוא סימן מּׁשהּו, על ְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשֹולט

מּכיון  הּצּדיק, ּפטירת ּביֹום מהּֿׁשאיןּֿכן עליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלׁשלֹוט

עֹולם  לעניני ׁשּיכּות לֹו אין עילּוי, אחר ּבעילּוי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּנתעּלה

הּמות". ּביֹום ׁשלטֹון "אין ּובמילא ְְְִֵֵֶֶַַָָהּזה,

עד  ּכלּֿכ ׁשּנתעּלה מׁשה ּפטירת ּדביֹום הוהֿאמינא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹלפיֿזה

הּקׁשר  נפסק יׂשראל, על "ׁשליטה" לֹו ׁשּיׁש לֹומר ׁשּי ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאין

מרעיתֹו. לצאן ּבינֹו ְְְֲִִֵַַָָָֹרחמנאֿליצלן

"הקהילּו אמר מׁשה, ּפטירת ּביֹום ׁשאף הּכתּוב, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹּומלּמדנּו

ּבכל  ּכי יׂשראל, ּבני ּכל את להקהיל ּבעצמֹו ׁשּביקׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאלי",

ּומאּוחד  קׁשּור עדין מׁשה, ּבֹו ׁשּנמצא ּדרּגא ּובאיזה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹמּצב

רׁש"י וכלׁשֹון מרעיתֹו. צאן עם כא)הּוא כא, הּוא (חקת "מׁשה ְְְִִִִֶַַֹֹ

מׁשה". הּוא ויׂשראל ְְְִִֵֵֶָָֹיׂשראל,

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רמב
,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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ïBòäç÷åBîB÷îaáBèíéNònä ¤¨§©¦§½©©£¦

eðéNòL íéáBhääîlLðeíB÷îa ©¦¤¨¦§©§¨¬¦§

úBðaø÷íéøôéecéå úà:eðéúôN ¨§§¨¦−¤¦§¨¥«
ãî åéðôì eøîà úàæ ãBòøeMààì Ÿ¦§§¨¨¥©´Ÿ

ék äøæò ãBò LwáðeðréLBé àì §©¥¤§¨¦´Ÿ«¦¥À
ñeñ-ìríéøöî úøæò àéäàì ©Æ¦¤§©¦§©¦´Ÿ

ãBò øîàð-àìå ákøðälà ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¥¤

eðéãé äNrîì eðéýìûàlà ¡Ÿ¥−§©«£¥´¨¥®¤¨

Ea-øLàEcáì:íBúé íçøé £¤§−§©§§ª©¬¨«
äæà ,ïk eøîàé øLàkàtøàçìñà ©£¤Ÿ§¥¨¤§¨Æ¤§©

ìíúáeLî,ícøîìíáäàáäBà ¦§´¨½̈§¦§¨«Ÿ£¥−©

úáäà íúBàétà áL ék äáãð ¨©£©§¨®̈¦²¨¬©¦−
:epnîåìhë äéäàøöòð ïéàL ¦¤«¤«§¤³©©Æ¤¥¤§¨

íìBòîçøôé ìàøNéìíéòð íéçøt ¥¨§¦§¨¥½¦§©−§¨¦¨¦

éå äpLBMkCeèMtúäå eLéøLä ©«©®̈§©¬¦§¦§¦§©§

ïBðálk åéLøLïBðáì éöò éLøLk: ¨¨−̈©§¨«§¨§¥£¥§¨

æeëìé÷Bçøîì eèMtúéåéúB÷ðBé ¥«§Æ¦§©§§¥¨«§½̈
íékøä åéôðòúéfë éäéåíéçì åéìòL £¨¨¨©¦¦¦¬©©−¦¤¨¨©¦

äðMä ìkBãBä,Búeçì çkBì çéøå ¨©¨¨®Ÿ©©§¥¬©−
óãBð äéäé BçéøåïBðálkøúBéa çéønä §¥¦§¤¥©§¨«©¥¦©§¥

íéìãbä úBðìéàäå íéáNòä úéaøî éôì§¦©§¦¨£¨¦§¨¦¨©§¥¦

íL:çL elàeáLéeéäé íöøàì ¨¥¤¨ª̧Æ§©§¨¦§

Blöá éáLé,Cøaúé ìàäeiçéúà «Ÿ§¥´§¦½¨¥¦§¨¥§©¬¤

,Cøaúé ìàä úBöîa úò ìëa íîöò©§¨§¨¥§¦§¨¥¦§¨¥

k eéäéåïâãúBiøaä úà äiçîäeçøôéåeèMtúéBøëæ ïôbëäéäé BîL ïBøëæ §¦§§¨−̈©§©¤¤©§¦§¦§§´¦§©§©¨®¤¦§−¦§§¦§¤



רמג

:ïBðáì ïéék Bøëæ ïôbë eçøôéåèíéøôà §¦§§´©¨®¤¦§−§¥¬§¨«¤§©¾¦
éúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî©¦¬−©«£©¦®£¦¯¨¦´¦
éøt épnî ïðrø LBøák éðà epøeLàåE ©«£¤À£¦Æ¦§´©«£½̈¦¤−¦¤§§¬

:àöîðéírãéå ïBáð älà ïáéå íëç éî ¦§¨«¦³¨¨Æ§¨¥́¥½¤¨−§¥«¨¥®
íá eëìé íé÷cöå ýåýé éëøc íéøLé-ék¦«§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§½̈

:íá eìLké íérLôeæçéEBîk ìû-éî «Ÿ§¦−¦¨¬§¨«¦¥´¨À
ì òLt-ìr øáòå ïBr àNðúéøàL Ÿ¥³¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−

õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½¦«¨¥¬
:àeä ãñçèéLaëé eðîçøé áeLé ¤−¤«¨´§©«£¥½¦§−Ÿ

éìLúå eðéúðBr-ìk íé úBìöîa C £«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬¨−¨
:íúàhçëãñç á÷réì úîà ïzz ©Ÿ¨«¦¥³¡¤Æ§©«£½Ÿ¤−¤

éîéî eðéúáàì zraLð-øLà íäøáàì§©§¨¨®£¤¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥
:íã÷¤«¤

`xenl iy
,ïôbë eçøôéåLeøt .Lãçî äòéøæ éìaî äðL ìëa úBøt äàéöBî ïôbäL §¦§§©¨¤¤©¤¤¦¨¥§¨¨¨¦§¦§¦¨¥¨¨¥

ì äðMî úBøt àéöBé ïâcäL ,"ïôbë eçøôéå ïâã eiçé" ,øçà,äòéøæ éìaî äðL ©¥§©¨¨§¦§§©¨¤¤©¨¨¦¥¦¨¨§¨¨¦§¦§¦¨

.ïôbä Bîk,ïBðáì ïéék Bøëæìò æîø àeäå .øúBéa çaLîä ïBðáì ïéék Bçéø §©¤¤¦§§¥§¨¥§¥§¨©§ª¨§¥§¤¤©

."ïBðáì" àø÷pä Lc÷nä úéáa ïéiä Ceqð(è,íéøôà.øîàé íéøôà ¦©©¦§¥©¦§¨©¦§¨§¨¤§©¦¤§©¦Ÿ©

,íéaöòì.íéìéñtä úãBáòìéðà ©£©¦©£©©§¦¦£¦
,éúéðòäðòà éðà ,ä"á÷ä øîàé æàå ¨¦¦§¨Ÿ©£¦¤¡¤

.épnî LwáiM äî ìk ìò Bì©¨©¤§©¥¦¤¦

,epøeLàåúúì Ba çébLàå ìkzñà ©£¤¤§©¥§©§¦©¨¥

.åéëøö ìk Bì,ïðòø LBøák éðà ¨§¨¨£¦¦§©£¨
,çìå ïðòø BúBéäa LBøaä õò Bîk§¥©§¦§©£¨§©

,õøàì ãò BLàø úà óôBëì øLôàL¤¤§¨§¥¤Ÿ©¨¨¤

.Bçéìöäì Bì éeöî ä"á÷ä àäé Ck̈§¥¨§©§¦

éøt épnî,àöîð Eàeä éðà éøä ¦¤¦¤§§¦§¨£¥£¦

.äàa ézàî EúáBè ìkL¤¨¨§¥¦¦¨¨

(é,íá eìLké íéòùôeøLàk Ÿ§¦¦¨§¨©£¤

eéä àìå ,'ä éëøãì íéòLBtä eáeLé̈©§¦§©§¥§Ÿ¨

eìLké ,íé÷écvä Bîk íäa íéìéâø§¦¦¨¤§©©¦¦¦¨§

äæå .Cøcä øékî BðéàL íãàk ,íää¤§¨¨¤¥©¦©¤¤§¤

Cøãa ãBò íalL íéòLBtä ìò øîàð¤¡©©©§¦¤¦¨§¤¤

,íìL áìa íéáMä ìáà .íòLt¦§¨£¨©¨¦§¥¨¥

.íøæòé ä"á÷ä(çé,ïåò àNðøtëî ©©§¥Ÿ¥¨Ÿ§©¥

.ïåò ìò,òLt ìò øáòå,øîBìk ©¨Ÿ§Ÿ¥©¤©§©

ì Ba çébLäì òLtä ìò ãîBò BðéàílL ¥¥©©¤©§©§¦©§©¥

elàk òLtä ìò øáBò àlà ,ìeîb åéìò̈¨§¤¨¥©©¤©§¦

.epàøé àìì,Búìçð úéøàLíúBàì Ÿ¦§¤¦§¥¦©£¨§¨

.ìàBbä àBáa eøàMiL÷éæçä àì ¤¦¨£§©¥Ÿ¤¡¦
,Btà ãòìäðôé àì ,íäéNòî éôì úeìbäî eàöé àlL íéáiç eéäL ét-ìò-óà ¨©©©©¦¤¨©¨¦¤Ÿ¥§¥©¨§¦©£¥¤Ÿ¦§¤

.íäéNòî ìà ãòì(èé,eðéúBðåò ùaëéåéìâø úçz øác LáBkL íãàk ¨©¤©£¥¤¦§Ÿ£Ÿ¥§¨¨¤¥¨¨©©©§¨

.äàøé àlLéìLúå,íúàhç ìk íé úBìeöîa Cùðòì eøëfé àì ,øîBìk ¤Ÿ¥¨¤§©§¦¦§¨¨©Ÿ¨§©Ÿ¦¨§©£Ÿ

.eàøé àlL íiä ÷îòa ízëìLä elàk íäéìò(ë,'åâå á÷òéì úîà ïzz £¥¤§¦¦§©§¨§Ÿ¤©¨¤Ÿ¥¨¦¥¡¤§©£Ÿ
éøác eðì úîàä ,øîBìkäaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe" á÷òéì zçèáäL E §©©£¥¨§¨¤¤¦§©§¨§©£Ÿ¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨

"'åâå(ci,gk ziy`xa)zòaLð øLàëå ,íäøáà ìL Bcñç ìeîb íeìLz äéäé äæå ,§¤¦§¤©§§©§¤©§¨¨§©£¤¦§©§¨

"'åâå åéáéBà øòL úà Eòøæ Løéå ...ézòaLð éa" ÷çöé ìL Búã÷òa íã÷ éîéî eðéúBáàì(fiÎfh,ak ziy`xa)íäøáà úBáàä úùìL ììBk "eðéúBáàì zòaLð øLà"å . ©£¥¦¥¤¤©£¥¨¤¦§¨¦¦§©§¦§¦©©§£¥©©§¨©£¤¦§©§¨©£¥¥§Ÿ¤¨¨©§¨¨

.á÷òéå ÷çöé¦§¨§©£Ÿ

mixn zxhr
ïééka ìãbäïBðáìì økæenäçáL:èøîàiLkãBò él-äî íéøôàúBðôì §¥¬©¨¥©§¨«©§¨¦§¨§¤Ÿ©¤§©¾¦©¦¬−¦§

íéaörìæà ,Lnî da ïéàL øékéå äøæ-äãBáòìéúéðr éðàìò íúBà äðòà ©«£©¦®©£¨¨¨§©¦¤¥¨©¨¨£¦¯¨¦´¦¤¡¤¨©

íäéúBlôzepøeLàå÷Bçøî íäéìò çébLàå èéaàéðàEì äéäàLBøák §¦¥¤©«£¤À©¦§©§¦©£¥¤¥¨£¦Æ¤§¤§¦§´
ïðrø,Ea çébLäì éðéò ìétLàå íBøî ïëBL éðà ïk ,åéLøL ìöà BLàø ïéôôBkL ©«£½̈¤§¦Ÿ¥¤¨¨¨¥£¦¥¨§©§¦¥©§©§¦©§

éøt épnîEEúçìöä éøô ìkàöîð ¦¤−¦¤§§¬¨§¦©§¨¨§¦§¨«
épnî Eì:,Búàeáð òLBä íéìLäLk §¦¤¦§¤¦§¦¥©§¨

øîàéíëç éîíëaälà ïáéå ¨©¦³¨¨Æ¨¤§¨´¥¥½¤
äpä ãò ézøacL úBçëBzäïBáð ©¨¤¦©§¦©¥¨¨−

írãéåéìà áeLéå älà ìëì ïðBaúéå §¥«¨¥®§¦§¥§¨¥¤§¨¥©

ýåýé éëøc íéøLé-ékeàøé íà íb ¦«§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À©¦¦§

Bì áBèå òLø Bà Bì òøå ÷écöíé÷cöå ©¦§©¨¨§§©¦¦Æ
íá eëìéåéëøc ìë ék eòãéå eøéké ék ¥´§½̈¦©¦§¥§¦¨§¨¨

ètLîíá eìLké íérLôeék ¦§¨«Ÿ§¦−¦¨¬§¨«¦

íìBòì âéäðîe øcñî ïéà eøîàé:øæç Ÿ§¥§©¥©§¦¨¨¨©

ì àéápääáBhä ãeòé ìò 'äì çaL ©¨¦§©¥©©©¦©¨

äáBhä ìëì íééeàø eðà ïéàL óà :øîàå§¨©©¤¥¨§¦§¨©¨

ìáà ,ïBò éàìî eðà ék àéääçé-éî ©¦¦¨§¥¥¨£¨¦
àNð EBîk ìûìçBîøáòå ïBr ¥´¨ÀŸ¥³¥¨Æ§Ÿ¥´

ì òLt-ìrBúìçð úéøàLøBcì ©¤½©¦§¥¦−©«£¨®©

ïéîiä õ÷a eøàMiL÷éæçä-àìæçBà ¤¦¨£§¥©¨¦Ÿ¤«¡¦³¥

ãrìíìBò ãòãñç õôç-ék Btà ¨©Æ©¨©½¦«¨¥¬¤−¤
àeäñòkä ìò ävøúé ïëìå: «§¨¥¦§©¤©©©©

èéeðîçøé áeLéæàîkLaëé ¨´§©«£¥½§¥¨¦§−Ÿ
úà ä÷æça NBtúéeðéúðBròébé àlL ¦§§¨§¨¤£«Ÿ¥®¤Ÿ©¦©

ãéúòa åéìò LðBò íeLéìLúåC ¤¨¨¤¨¦§©§¦²
úBìöîa÷îBòíúàhç-ìk íé ¦§ª¬¤−̈¨©Ÿ¨«

ãønä ãvî àlL äåàzä úaña Bà ââBLa íéàaä íéàèçä:ëúîà ïzz ©£¨¦©¨¦§¥§¦©©©£¨¤Ÿ¦©©¤¤¦¥³¡¤Æ
zçèáä øLà Eøác eðì únàá÷réì(èë úéùàøá) Eáæòà àì ékãñç ©¥¨§¨§£¤¦§©§¨§©«£½Ÿ¦Ÿ¤¡¨§¤−¤

zçèáäLíäøáàìì åéðáì äeö øLà'åâå 'ä Cøc øBîLzraLð-øLà ¤¦§©§¨§©§¨®̈£¤¦¨§¨¨¦§¤¤£¤¦§©¬§¨
íã÷ éîéî eðéúáàìúéNò øLà ïòé 'ä íàð ézòaLð éa ,÷çöé úãé÷òa ©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤©£¥©¦§¨¦¦§©§¦§ª©©£¤¨¦¨

'åâå:

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨



רמד

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
áìàeðéæàäõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáéúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®
:áNr-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNkâék ¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥¥«¤¦²

:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL(éåì)ãøevä ¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«©Æ
äðeîà ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìrt íéîz̈¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§®̈¥³¡¨Æ

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàåäåéða àl Bì úçL §¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²−Ÿ¨¨´
:ìzìúôe Lwr øBc íîeîåä-eìîâz ýåýéì ¨®¬¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ¦§§

éáà àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæðw EE ½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£Æ¨¦´¨¤½

ððëéå ENr àeä:E(ìàøùé)æeðéa íìBò úBîé øëæ ¬¨«§−©§«Ÿ§¤«§ŸÆ§´½̈¦−
éáà ìàL øãå øc úBðLéð÷æ Eãbéå E-eøîàéå E §´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§

:Cìçávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr ìçðäa ¨«§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ
:ìàøNé éða øtñîì íénr úìábè÷ìç ék §ª´Ÿ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤

:Búìçð ìáç á÷ré Bnr ýåýééõøàa eäàöîé §Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤
eäððBáé eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½

:Bðér ïBLéàk eäðøvéàé-ìr Bp÷ øéré øLðk ¦§¤−§§¦¬¥«§¤̧¤Æ¨¦´¦½©
-ìr eäàOé eäçwé åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ¦¨¥½¦¨¥−©

:Búøáàáé:øëð ìà Bnr ïéàå epçðé ããa ýåýé ¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הסליחות, ה'תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה בנימין שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכלל ובפרט,

מ. שניאורסאהן



רמה לוח זמנים לשבוע פרשת וילך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:336:378:578:579:309:3110:3210:3213:0112:5918:2918:2218:5518:4718:0318:57באר שבע )ק(

6:326:378:558:569:299:3010:3110:3113:0012:5918:3118:2318:5418:4617:5418:57חיפה )ק(

6:316:358:558:569:289:2910:3010:3013:0012:5818:3218:2418:5318:4617:4618:56ירושלים )ק(

6:336:378:568:579:309:3110:3210:3213:0112:5918:2918:2118:5518:4718:0318:57תל אביב )ק(

6:506:599:029:059:459:4910:4610:4813:1513:1318:3918:2619:1219:0018:1019:12אוסטריה, וינה )ק(

6:005:518:268:209:038:5810:0710:0312:4212:4018:2318:2918:5018:5618:1019:07אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:527:009:059:099:489:5110:4910:5013:1813:1618:4218:3019:1419:0218:1419:15אוקראינה, אודסה )ק(

6:246:338:368:399:209:2310:2110:2212:4912:4718:1318:0118:4618:3417:4518:47אוקראינה, דונייצק )ק(

6:366:448:478:509:319:3410:3210:3313:0012:5818:2418:1218:5718:4517:5618:58אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

7:027:119:119:159:5610:0010:5710:5913:2613:2418:4918:3619:2319:1018:2019:24אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:547:049:039:079:499:5310:5010:5213:1813:1618:4218:2819:1619:0318:1319:17אוקראינה, קייב )ק(

7:187:269:329:3510:1410:1711:1511:1613:4413:4219:1018:5919:4019:2818:4319:41איטליה, מילאנו )ק(

6:015:598:328:309:018:5910:0310:0112:3512:3318:0818:0618:3018:2817:4818:37אקוואדור, קיטו )ח(

6:346:259:018:569:379:3210:4110:3713:1513:1418:5619:0119:2219:2718:4219:37ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:237:139:489:4210:2710:2111:3211:2714:0714:0519:4919:5520:1820:2519:3620:37ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:007:069:199:219:569:5810:5810:5813:2713:2518:5318:4319:2119:1218:2719:23ארה״ב, בולטימור )ק(

6:506:569:089:109:469:4810:4710:4813:1613:1418:4218:3219:1119:0118:1519:12ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:516:579:089:109:469:4810:4810:4813:1713:1518:4218:3219:1119:0118:1619:13ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:277:339:439:4610:2210:2511:2411:2513:5213:5119:1719:0719:4719:3718:5119:49ארה״ב, דטרויט )ק(

7:137:179:389:3810:1010:1111:1211:1213:4213:4019:1019:0319:3519:2818:4619:38ארה״ב, האוסטון )ק(

6:456:499:079:089:419:4310:4310:4313:1213:1018:3918:3119:0618:5818:1419:08ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:127:159:389:3810:1010:1011:1111:1113:4113:3919:1019:0419:3419:2818:4719:38ארה״ב, מיאמי )ק(

6:466:529:039:069:429:4410:4310:4413:1213:1018:3718:2719:0718:5718:1119:08ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:147:209:329:3410:1010:1211:1111:1213:4013:3819:0618:5619:3519:2518:4019:36ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:456:519:029:049:419:4310:4210:4313:1113:0918:3618:2619:0518:5518:0919:07ארה״ב, שיקגו )ק(

6:176:128:488:459:189:1510:2110:1812:5312:5218:2918:3018:5218:5318:1219:02בוליביה, לה-פס )ח(

7:397:499:479:5110:3410:3811:3411:3614:0314:0119:2619:1220:0119:4718:5620:01בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:397:499:479:5110:3410:3811:3511:3714:0314:0119:2619:1320:0119:4718:5720:01בלגיה, בריסל )ק(

5:495:438:208:168:518:479:559:5112:2812:2618:0918:1218:2918:3117:5318:41ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:385:328:088:048:398:369:439:3912:1612:1417:5317:5518:1718:1917:3718:29ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:577:079:059:099:529:5610:5310:5513:2113:1918:4518:3119:1919:0518:1919:19בריטניה, לונדון )ק(

7:067:179:119:1610:0110:0511:0111:0413:2913:2718:5118:3719:2819:1418:2419:28בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:037:149:109:149:5810:0210:5911:0113:2713:2518:5118:3719:2619:1218:2119:26גרמניה, ברלין )ק(

7:227:319:319:3510:1710:2011:1711:1913:4613:4419:0918:5619:4319:3018:4019:44גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:505:438:208:158:528:479:559:5212:2812:2718:1318:1518:3118:3417:5718:43דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:296:308:578:569:279:2610:2910:2812:5912:5718:2918:2418:5218:4718:0718:56הודו, מומבאי )ח(

6:256:268:538:529:239:2210:2510:2412:5512:5318:2518:2018:4818:4318:0318:53הודו, פונה )ח(

6:396:478:518:559:349:3810:3610:3713:0413:0218:2818:1619:0118:4918:0019:01הונגריה, בודפשט )ק(

5:546:018:128:148:508:539:529:5312:2112:1917:4717:3718:1618:0617:2018:17טורקיה, איסטנבול )ח(

7:197:249:389:4010:1510:1711:1611:1713:4613:4419:1219:0319:4019:3118:4619:42יוון, אתונה )ק(

7:007:089:139:169:559:5810:5610:5813:2513:2318:4918:3719:2219:1018:2119:22מולדובה, קישינב )ק(



רמו
ycewÎzaye dpydÎy`xl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה  צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים ראשֿהשנה (בערב

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

dpydÎy`x ly '` lil axr

המוסמכים. הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
של  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

ראש־השנה.
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpydÎy`x ly 'a lil

ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
את  ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
תברך  זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøaå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzàìL øð ÷éìãäì eðeö ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת וילך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:266:278:548:549:249:2410:2610:2512:5612:5418:2618:2118:4918:4418:0418:53מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:075:558:298:229:129:0510:1610:1112:5112:5018:3418:4219:0619:1418:2219:27ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:555:588:208:218:538:539:549:5412:2412:2217:5317:4618:1818:1117:2918:21נפאל, קטמנדו )ח(

6:086:148:268:299:049:0610:0610:0612:3512:3318:0117:5118:3018:2017:3318:31סין, בייג'ין )ח(

6:526:509:239:219:529:5010:5410:5213:2513:2318:5818:5619:2019:1818:3819:27סינגפור, סינגפור )ח(

6:336:438:398:449:279:3210:2810:3012:5612:5418:1918:0518:5518:4117:4918:55פולין, ורשא )ק(

5:535:498:258:228:548:519:579:5412:2912:2718:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:367:449:509:5310:3110:3411:3211:3414:0113:5919:2619:1419:5719:4618:5819:58צרפת, ליאון )ק(

7:477:559:5710:0110:4210:4511:4311:4414:1114:0919:3619:2420:0819:5619:0820:09צרפת, פריז )ק(

5:445:438:158:138:438:429:469:4412:1712:1517:4917:4618:1118:0917:2918:17קולומביה, בוגוטה )ח(

7:127:199:289:3110:0810:1111:0911:1013:3813:3619:0518:5419:3319:2218:3819:34קנדה, טורונטו )ק(

6:506:579:039:069:459:4810:4610:4713:1513:1318:4018:2819:1018:5918:1219:11קנדה, מונטריאול )ק(

6:386:439:009:019:359:3610:3710:3713:0613:0418:3318:2519:0018:5118:0819:02קפריסין, לרנקה )ק(

6:547:058:579:029:489:5310:4910:5113:1713:1518:3818:2319:1719:0118:0819:16רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:276:398:298:349:219:2610:2210:2512:5012:4818:1417:5918:5018:3517:4318:50רוסיה, מוסקבה )ח(

6:176:258:298:329:129:1510:1310:1412:4212:4018:0617:5418:3818:2617:3818:39רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:217:309:349:3710:1710:2011:1811:1913:4613:4419:1419:0219:4319:3118:4619:44שוויץ, ציריך )ק(

6:076:088:378:369:069:0510:0810:0712:3912:3718:1018:0618:3218:2817:4818:37תאילנד, בנגקוק )ח(

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בבית  כ'  ע"י  מרות  קבלת  העדר  של  ענין  נתעורר  אשר  לכאן,  שהגיעה  להשמועה  נצטערתי 

הספר...

המשמעת  לקבל  שעליו  זה  בהשואות  או  בהערכות  כלל  נכנסים  ואין  נוגע  אין  בהנ"ל  והנה 

בדקות  כי  אף  להנ"ל,  דוגמא  ומעין  המשרות,  בין  אלא  האישים,  בין  השואה  בזה  אין  כי  והמנהל, 

דדקות, סיפור הידוע ע"ד רבי יהושע ור"ג, ואדרבה בנדון דידן ההכרח גם עוד יותר, כיון שהעדר קבלת 

עול ומשמעת, פועל היפך הכוונה בהחלט על התלמידים-ות שי'.

ימים אלו  ענין  ובפרט שהרי דוקא  בין כסא לעשור  בענינים אלו,  אין מהצורך כלל להאריך 

הוא קבלת מרות ומשמעת מבלי כל נגיעה בדעת ושכל, מתחיל מקב"ע של ר"ה על כל השנה, והלואי 

שאתבשר טוב בדואר החוזר, שגם מלכתחלה לא הי' העדר האמור או שעכ"פ מכאן ולהבא נתתקן 

הענין במילואו.

בברכה לבשו"ט וחתימה וגמח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



רמז
ycewÎzaye dpydÎy`xl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
להניחה  צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני) היום עבור גם נותנים ראשֿהשנה (בערב

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה

dpydÎy`x ly '` lil axr

המוסמכים. הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
של  השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *

ראש־השנה.
אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית), או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpydÎy`x ly 'a lil

ראש־השנה. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
את  ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
תברך  זאת בכל – חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים 'שהחיינו',

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:ïBøkfä íBé©¦¨«

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøaå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzàìL øð ÷éìãäì eðeö ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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