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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

mildz

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

:åîò äùòù ìåîâä

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

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

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

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

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

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אלול, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יוסף יהודא שי'

שלום וברכה!

רגילותו  מפני  כי  בשאלה,  ומסיים  שלו,  היומי  סדר  מבאר  בו  אלול,  מט'  מכתבו  על  במענה 

להתפלל לאט לאט, הנה חסר אצלו ענין התפלה בצבור, ולפעמים גם זמן התפלה:

רבותינו  נשיאינו  הוראת  עפ"י  זה  הי'  תכופות  ולפעמים  החסידים  הנהגת  בזה  ידוע  מענה: 

הק', אשר בענין תפלה בצבור נהגו בשמיעת ברכו, קדושה )וקריאת התורה( בהמנין, ואח"כ התפללו 

במתינות ולפעמים גם באריכות, והרי ידוע ג"כ הפירוש המובא בקובץ התמים בשם האוורוטשער בן 

האדמו"ר הצ"צ שתפלה בציבור ענינה שמקבץ ומאחד את כל הכחות עשר כחות נפשו בענין התפלה...

בטח יתועדו בח"י אלול הבע"ל, וכן יפרסם את תוכן הקטע משיחת שבת מברכים אלול באופן 

המתאים.

שאמר  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  לו  ידוע  בודאי  הנה  רבקה,  בית  לטובת  גובה  ובהיותו 

להמשולחים והשדרי"ם, אז מען זאל קלייבען גשמיות און זייען רוחניות, ויתן השי"ת הצלחה מרובה 

בעבודתו כפולה זו.

בברכת כוח"ט לו ולכל ב"ב שי' לשנה טובה ומתוקה.
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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‰)
ÔÈ·‰Ï ּבּזהר ּׁשאמרּו הוי'1מה האדן ּפני 2מאן ¿»ƒְְֲֵֶַַַַָָָָָֹֹ

ּומבאר  יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון ר ּבי ּדא ְְִִִֶַָָָֹכּו'

הּזקן  אדמּו"ר ׁשל ּבּמאמר ּכתיב 3ּבזה ּדהּנה ,4 ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

וידּוע  ,ּב ׁשלֹום נא אדּברה ורעי אחי ְְְְֲֵַַַַַַָָָָָָלמען

"ּו"ב זעירֿאנּפין', 'יסֹוד על קאי ְְְִֵֵֶַַָָָׁש"ּׁשלֹום"

נא  "אדּברה ּופרּוׁש הּמלכּות, ספירת על ְְְֲִֵֵַַַַַָָָקאי

זעירֿאנּפין' 'יסֹוד הׁשּפעת הּוא "ּב ְְְְִֵַַַָָָׁשלֹום

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר והּוא הּמלכּות, 5לספירת ְְְִִֶֶֶַַַַַָ

ּבּזהר  (ּכּמבאר ּבארץ ׁשלֹום ּומקּדים 6ונתּתי .( ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

'יסֹוד  ׁשהׁשּפעת ורעי", אחי "למען ְְְְֵֶַַַַַַַָָָּבּכתּוב

("ּב ׁשלֹום נא ("אדּברה ל'ּמלכּות' ֿ אנּפין' ְְְְֲִֵַַַַָָָָזעיר

הּׁשפע  נמׁש ׁשּבׁשבילם ורעי", אחי "למען ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהיא

להבין, וצרי ל'ּמלכּות'. זעירֿאנּפין' 'יסֹוד ְְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשל

ׁשּלֹו. ורעים" "אחים ׁשּנקראים אּלּו הם ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָמי

עׂשר ‡Cב) נאצלּו ּכאׁשר ּדהּנה ּבזה, הענין «ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

וכלים, ּבאֹורֹות ּדאצילּות ְְְֲִִִֵַספירֹות

והן  ּדאצילּות, נׁשמֹות ּגםּֿכן עּמהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָנאצלּו
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א.1) לח, כג.2)ח"ב לד, הזקן 3)תשא אדמו"ר במאמרי לאח"ז (נדפס תקס"ד האדון פני מאן כו' בזהר מ"ש להבין ד"ה

תרל"ג  ואילך. לח ע' ח"א תרל"ב סה"מ ואילך. א שנט, ויחי אוה"ת – וכו' הגהות עם זה מאמר וראה קו). ע' תקס"ד

סה"מ  ואילך. תתכג ס"ע ח"ב להצ"צ הזהר ביאורי גם וראה ואילך. נב ע' תרנ"ה ואילך. רצב ס"ע תרמ"ד ואילך. נ ע' ח"א

ואילך. 167 ע' תרצ"ט ואילך. מג ע' תרפ"ח ואילך. קב ע' תרפ"ז ואילך. ר ס"ע פר"ת ואילך. עח ע' תהלים 4)תרל"ד

ח. ו.5)קכב, כו, סע"ב.6)בחוקותי קיג, ח"ג

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‰fa e¯Ó‡M ‰Ó ÔÈ·‰Ï1'ÈÂ‰ Ô„‡‰ Èt Ô‡Ó2'eÎ נאמר ¿»ƒ«∆»¿«…««¿≈»»…¬»»

את  זכורך כל יראה בשנה, פעמים "שלוש לרגל: העלייה מצוות לגבי ֵֶָבתורה,

ה'"? האדון "פני מיהו - בזוהר כך על ואמרו ישראל". אלוקי ה' האדון פני

‡c- זה –.È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ביאור צריכים אלו ודברים »«ƒƒ¿∆»ƒ
האמירה  משמעות מה ("להבין"):

בזוהר  נקרא יוחאי בן שמעון שרבי

ה'"? האדון "פני

ÏL ¯Ó‡na ‰Êa ¯‡·Óe¿…»»∆««¬»∆
Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡3'המתחיל ב'דיבור «¿«»≈

תקס"ד): בשנת (שנאמר ≈p‰c¿ƒ‰הזה
·È˙k4ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏ ¿ƒ¿««««¿≈»

Úe„ÈÂ ,Ca ÌBÏL ‡ ‰¯a„‡¬«¿»»»»¿»«
„BÒÈ' ÏÚ È‡˜ "ÌBÏM"L∆»»≈«¿

'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ.[זעירות [פנים ¿≈«¿ƒ
העליונות  הספירות עשר כלומר,

לשלושה  כללי באופן מתחלקות

דעת), בינה (חכמה, המוחין – חלקים

נצח, תפארת, גבורה, (חסד, המידות

והמידות  המלכות. וספירת יסוד) הוד,

מ'אריך  (בשונה 'זעירֿאנפין' נקראות

בחינה  שהיא ארוכות], [פנים אנפין'

עצמן  ובמידות מהספירות), שלמעלה

היסוד  למידת מיוחדת חשיבות יש

ששת  של והחותם הסיום שהיא

היסוד  מידת שלפעמים כך המידות,

אנפין', 'זעיר נקראת כשלעצמה

השפעה  על המדבר זה ובפסוק

- בפרט היסוד ומידת בכלל, מהמידות

נקראת  היסוד בחינת המלכות, לספירת

ÈÙÒ¯˙"שלום" ÏÚ È‡˜ "C·"e»»≈«¿ƒ«
,˙eÎÏÓ‰ וחסידות בקבלה כמבואר ««¿

מזכר  להשפעה נמשלה למלכות, – זעירֿאנפין – מהמידות שההשפעה

ההשפעה. את מקבלת (מלכות) והנקבה המשפיע, הוא (ז"א) שהזכר לנקבה,

ל  מתייחסת נקבה, לשון "בך", המילה המלכות ולכן ≈Le¯Ùeספירת
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ' ˙ÚtL‰ ‡e‰ "Ca ÌBÏL ‡ ‰¯a„‡"¬«¿»»»»«¿»«¿¿≈«¿ƒ

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ ‡e‰Â ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ5ÌBÏL Èz˙Â ƒ¿ƒ«««¿¿«∆∆«∆»¿»«ƒ»
¯‰fa ¯‡·nk) ı¯‡a6( של הרוחנית המשמעות זה בפסוק שגם »»∆«¿…»«…«

המלכות  לספירת "שלום" שנקראת היסוד מספירת השפעה היא הדברים

"ארץ". הנקראת

- ·e˙ka ÌÈc˜Óe היא הרוחנית שמשמעותה ּבך" "שלום האמירה לפני «¿ƒ«»ָ

ואומר  - למלכות מיסוד ÚtL‰L˙השפעה ,"ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓÏ"¿««««¿≈»∆«¿»«
- Ca ÌBÏL ‡ ‰¯a„‡") '˙eÎÏn'Ï 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ'¿¿≈«¿ƒ««¿¬«¿»»»»
דברים  ומביאה משפיעה כלומר 'מדברת', "שלום" הנקראת היסוד שבחינת

המלכות) ספירת היא "בך", לבחינת גילוי, ‡ÈÁלידי ÔÚÓÏ" ‡È‰ƒ¿««««
ÌÏÈ·LaL ,"ÈÚ¯Â ולמענם ¿≈»∆ƒ¿ƒ»

Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ' ÏL ÚÙM‰ CLÓƒ¿»«∆«∆¿¿≈
.'˙eÎÏn'Ï 'ÔÈt‡«¿ƒ««¿

el‡ Ì‰ ÈÓ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒƒ≈≈
"ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡" ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ

BlL?כביכול הקדושֿברוךֿהוא, של ∆
‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰ C‡ (·«»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ eÏˆ‡ ¯L‡k«¬∆∆∆¿∆∆¿ƒ

,ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡a ˙eÏÈˆ‡c בדרך «¬ƒ¿¿≈ƒ
עשר  על בחסידות כשמדובר כלל,

לעשר  הכוונה העליונות, הספירות

האצילות, בעולם שהן כפי הספירות

מארבעת  יותר והנעלה הראשון העולם

'סדר  של הכלליים העולמות

 ֿ מהקדוש האלוקות, של ההשתלשלות'

הזה  לעולם ועד בעצמו ברוךֿהוא

ועל  עשייה). יצירה, בריאה, (אצילות,

לשאר  ביחס האצילות עולם של ייחודו

שעולם  בחסידות מוסבר העולמות,

כלומר, ממש'. 'אלוקות הוא האצילות

שבו  האלוקי והאור 'עולם' אמנם הוא

ועם  מזו, זו שונות ספירות לעשר נחלק

היא  האלוקות - האצילות בעולם זאת

שבו  הספירות עשר ולכן בגלוי,

האלוקות  מתוך הופרשו, היינו 'נאצלו',

ספירות  של ל'ציור' והפכו עצמו

מציאות  להיות 'נבראו' לא אבל שונות,

שבעולם  הספירות וכאשר באלוקות. דבוקות נשארו אלא עצמה בפני נבדלת

ב'ציור' מוגדרות ספירות להיות בכלים נתלבשו והאורות 'נאצלו' האצילות

- Ì‰nÚמסוים eÏˆ‡ הספירות eÏÈˆ‡c˙,עם ˙BÓL ÔkŒÌb ∆∆¿ƒ»∆«≈¿»«¬ƒ
מישראל  נפש כל כללי באופן שאמנם כך בנשמות, דרגות חילוקי שיש כידוע

נשמות  יש זאת ובכל ממש', ממעל אלקה 'חלק היא הכלל מן יוצא בלי

הן  ביותר הגבוהות והנשמות נמוכות, יותר מדרגות נשמות ויש יותר גבוהות

הספירות  כמו ממש' 'אלוקות שהן בחסידות נאמר שעליהן דאצילות', 'נשמות

בריאהֿיצירהֿעשיה  העולמות כמו נפרד' ודבר 'יש ולא האצילות, שבעולם

נמוכה, יותר בדרגה הן דאצילות הנשמות דאצילות, הספירות שלעומת (אלא

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

 

כללי מפתח  

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

ג  .....................................  קיז, קטז תהליםמזמורי   )ב

  ה להבין מה שאמרו בזהר"מאמר ד  )ג

ה ..........................  ז"יתש'ה, אלול י"ח, תבוא-כישבת פרשת 

יא  ..................  ז"י אלול תשמ"ח, תבוא' ק פ"ערשמכתב כללי   )ד

  , תבואשבת פרשת שיחת   )ה

טו  ..................................................  ז"יתש'ה ,לולא י"ח

  , תבוא-כישיחת שבת פרשת   )ו

כד  ..................................................  ז"מתש'ה אלול י"ח

  מו  ...  טיכרך  י אלול"ח –א תבו- כי פרשתטי שיחות לקו  )ז

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

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

בנ.................  תבוא- כי פרשת –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

גנ  .............  תבוא-כי פרשתלשבוע יומי חומש  ישיעור  )י

עט  .................  תבוא-כי פרשתלשבוע שיעורי תהלים   )יא

   )מוגה(שיעורים בספר התניא   )יב

פ  .........................................  תבוא-כי פרשתלשבוע  

צא  ..............  תבוא-כי פרשתלשבוע " היום יום"לוח   )יג

צד  ................................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב  )יד

ם"שיעורי רמב

צז  ...............  תבוא-כי פרשתלשבוע פרקים ליום ' ג –  )טו

נגק   ............  תבוא- כי פרשתלשבוע פרק אחד ליום  –  )טז

עבק  ...............  תבוא-כי פרשתלשבוע ות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   )יח

עוק  ........................................... לא-לאיוב פרק , זמפרק  ישעיה

  יומאמסכת  –משניות   )יט

עחק .......................................................ביאור קהתי

פהק  .................................................  תעניתמסכת  יעקבעין   )כ

  עם ביאורים  סנהדריןמסכת   )כא

פוק  ....................................................  נהף עד ד טמף מד

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

ריד  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

  פסחשולחן ערוך הלכות   )כג

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

  תורהלקוטי   )כד

ריז  ..........................................................  ר הזקן"ואדמ

   התשובשערי   )כה

יטר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

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

כר  .................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תורת שמואל תרל  )כז

כר  .......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כח

כאר  ....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ת"שם מאמריספר ה  )כט

כבר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה  )ל

כגר  .....................................................  צ''ר מוהריי''דמוא

  אגרות קודש   )לא

כהר  ...............................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

כור  ................................  ד-גק פרביאורים לפרקי אבות   )לב

כזר  ........................................חומש לקריאה בציבור  )לג

לור  .........................  קריאת התורה למנחת שבת קודש  )לד

לחר  ........................ תבוא-כי פרשתלשבוע לוח זמנים   )לה

לטר  .............  בת קודשש לערבת הדלקת נרות צוסדר מ  )לו



ied'ו oec`d ipt o`n xdefa exn`y dn oiadl

ל'זעירֿאנּפין' ורעים" "אחים .7הּנקראֹות ְְְְִִִִִֵֵַַַָ

(ׁשּנקראֹות  ּדאצילּות הּנׁשמֹות ׁשּבין ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָוהחּלּוק

ּכמֹו לּנׁשמֹות ל'זעירֿאנ ּפין') ורעים" ְְְְְִִִִֵֵַַַָ"אחים

ה  הּבריאה ּבעֹולם ּדאצילּות ׁשהם ׁשּנׁשמה ּוא, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָ

אין  ׁשּבאצילּות לפי רע, ּדבר ּכל לסּבל ּתּוכל ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹלא

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּכלל, והינּו,8רע רע, יגּור לא ְְְְְְֶַַָָָֹ

ואין  מּמׁש, אלקּות הּוא האצילּות ְֱֲִֵֶַָָָֹׁשעֹולם

ולכן  חסֿוׁשלֹום. רע ּתערֹובת ׁשּום ְְֱֲֵֶֶַַַָָֹּבאלקּות

החטא  מעׂשה ׁשּבׁשעת הּמל ּבדוד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמצינּו

כּו' ׁשכינה מּמּנּו ּכאׁשר 9נסּתּלקה מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבֹו יׁש אזי הּבריאה, ּבעֹולם מסּתּתר האלקי ְְְֱֲִִִֵֵַַַַַָָָֹֹהּכח

רע  ׁשּמעּוטֹו רע, ׁשל 10ּתערֹובת ענין ׁשּי ואז , ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָ

ּׁשּנאמר  מה ׁשּזהּו תחטא,11חטא, ּכי ונפׁש ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

 ֿ ּבריאהֿיצירה מעֹולמֹות ׁשהיא ּדיקא, ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ"נפׁש"

האצילּות. מעֹולם ולא ְֲֲִִֵָָָֹעׂשּיה

נׁשמה p‰Â‰ג) היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ¿ƒ≈ְְִִִֶַָָָָָ

האצילּות 12ּדאצילּות  ׁשּבחינת וכיון , ְְֲֲִִִֵֶַַָָ

על  לֹומר יכֹול היה ולכן מּמׁש, אלקּות ְֱִֵַַַָָָָָֹהיא

ּבעלמא" סימנא "אּנא ּבזה 13עצמֹו וכּיֹוצא , ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ

אף  מאד, ּבמאד עצמּותֹו ורֹוממּות ְְְְְְְֲִִַַָֹֹּבהתּפארּות

אינֹו זה ענין ּכי הּצּדיקים, מּדרכי זה ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאין

רֹוממּות  ּכיֿאם עצמֹו, והתנּׂשאּות ְְְְְְִִִַַרֹוממּות

אפן  ּבין ההפרׁש ּגם וזהּו האלקּות. ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָֹֹוהתנּׂשאּות
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תקמו 7) ע' ח"א הצ"צ ולאדמו"ר ואילך. ד קיד, האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי ואילך. סע"ב יט, שה"ש לקו"ת ראה

ובכ"מ.8)ואילך. ג. ג, במדבר לקו"ת ה. ה, א.9)תהלים קז, סנהדרין לקו"ת 10)ראה פ"ד. מז שער פ"ד. מב שער ע"ח

ובכ"מ. ד. שם, א.11)במדבר ה, ובכ"מ.12)ויקרא שם. שה"ש לקו"ת ב. צד, לזח"ג א.13)רמ"ז רכה, זח"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אינן  "אך כ': סימן שבתניא הקודש' ב'אגרת דאצילות נשמות על שכתוב כפי

דעשר  מהכלים ונפרדו יצאו שכבר מאחר מאין, יש לברוא ממש אלוקות

דאצילות Ì‰Âספירות") ÌÈÚ¯Â"הנשמות ÌÈÁ‡" ˙B‡¯˜p‰ ¿≈«ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï7 ֿ חכמה (ולכן מהשכל 'נולדות' המידות שבאדם כשם ƒ¿≈«¿ƒ

אבֿואם), הקבלה בתורת נקראו ובינה

המידות, 'לידת' באצילות, גם כך

העליונים, מהמוחין היא ז"א, בחינת

נקראות  שלמעלה והבינה החכמה ולכן

'אחים' הם דאצילות והנשמות ואם, אב

הנשמות  גם כי העליונות, למידות

העליונים  מהמוחין ונתהוו 'נולדו'

 ֿ אבא מ"יחוד הקבלה: תורת (ובלשון

ומאחר  המידות, כמו דאצילות") ואמא

ה'הורים' הם הנשמות של שה'הורים'

 ֿ של'זעיר נמצא (ז"א), המידות של

יש  - ולנשמות דאצילות, אנפין'

ראוי  ולכן כביכול, משותפים, 'הורים'

'אחים'. דאצילות לנשמות לקרוא

˙BÓLp‰ ÔÈaL ˜elÁ‰Â¿«ƒ∆≈«¿»
ÌÈÁ‡" ˙B‡¯˜pL) ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆ƒ¿»«ƒ
('ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'Ï "ÌÈÚ¯Â¿≈ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÌÏBÚa Ì‰L BÓk ˙BÓLpÏ«¿»¿∆≈¿»
‰ÓLpL ,‡e‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆¿»»
Ïk ÏaÒÏ ÏÎez ‡Ï ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ…«ƒ¿…»
ÌÏBÚaL ÈÙÏ ,Ú¯ ¯·c»»«¿ƒ∆¿»
BÓk ,ÏÏk Ú¯ ÔÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ≈«¿»¿

·e˙kL8,eÈ‰Â ,Ú¯ E¯e‚È ‡Ï ∆»…¿¿»¿«¿
‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚL˙e˜Ï‡ ‡e ∆»»¬ƒ¡…

ÌeL ˙e˜Ï‡a ÔÈ‡Â ,LnÓ«»¿≈∆¡…
.ÌBÏLÂŒÒÁ Ú¯ ˙·B¯Úz לכן «¬∆««¿»

הפסוק מייחסים  את האצילות לעולם

הן  שבו הספירות כי רע', יגורך 'לא

שב'אלוקות  ומובן ממש', 'אלוקות

נתינת  שום אין והסתר, העלם כל ללא אלוקות גילוי יש כאשר היינו ממש',

כלשהו  לרע NÚÓ‰מקום ˙ÚLaL CÏn‰ „Â„a eÈˆÓ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ¿»ƒ«∆∆∆ƒ¿««¬≈
'eÎ ‰ÈÎL epnÓ ‰˜lzÒ ‡ËÁ‰9 נשמה הייתה המלך שלדוד כיוון «≈¿ƒ¿«¿»ƒ∆¿ƒ»

באלוקות  דבוק היה שהרי לחטא, שייך היה לא הוא בעצם הרי מאד, גבוהה

הכלל  מן יוצא באופן כאשר ורק שיחטא, אפשרות שום הייתה ולא תמיד

דוד  ביקש החטא לאחר (ולכן שיחטא אפשרות נוצרה שכינה, ממנו נסתלקה

היינו  תסמכני", נדיבה ורוח ישעך ששון לי "השיבה מהקדושֿברוךֿהוא

כלל. לרע מקום אין האצילות בעולם אבל עליו), ותשרה תשוב שהשכינה

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚa ¯zzÒÓ È˜Ï‡‰ Ák‰ ¯L‡k ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆«…«»¡…ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
או  הבריאה בעולם שהם כפי (רוחניים נבראים של בריאה להיות שתוכל כדי

האלוקי) האור של נוסף הסתר לאחר העשייה, בעולם שהם כפי »¬‡ÈÊגשמיים
Ba LÈ האלוקי ¯Úבכוח BËeÚnL ,Ú¯ ˙·B¯Úz10 בספרי כמובא ≈«¬∆«∆ƒ«

טוב  רובו הבריאה שעולם קבלה

רע  רובו העשייה ובעולם רע, ומיעוטו

טוב, האור Ê‡Âומיעוטו כאשר ¿»
ונעלם  נסתר ÏLהאלוקי ÔÈÚ CiL«»ƒ¿»∆

¯Ó‡pM ‰Ó e‰fL ,‡ËÁ11 ≈¿∆∆«∆∆¡«
"LÙ" ,‡ËÁ˙ Èk LÙÂ¿∆∆ƒ∆¡»∆∆

,‡˜Èc,שמות כמה יש לנשמה שכן «¿»
אחרת, לדרגה מתייחס מהם אחד שכל

שהיא  "נפש" הנקראת בבחינה ורק

האחרות  לדרגות ביחס נמוכה דרגה

‡È‰L– הנפש -˙BÓÏBÚÓ ∆ƒ≈»
‡ÏÂ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿…

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ בנשמות ואילו ≈»»¬ƒ
חטא. ייתכן לא דאצילות

ÓL Èa¯ ‰p‰Â (‚È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚ ¿ƒ≈«ƒƒ¿∆»ƒ
˙eÏÈˆ‡c ‰ÓL ‰È‰12ÔÂÈÎÂ , »»¿»»«¬ƒ¿≈»

‡e‰ ˙eÏÈˆ‡‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»¬ƒ
ÏBÎÈ ‰È‰ ÔÎÏÂ ,LnÓ ˙e˜Ï‡¡…«»¿»≈»»»
‡p‡" BÓˆÚ ÏÚ ¯ÓBÏ È"aL«̄¿ƒ«««¿¬»

"‡ÓÏÚa ‡ÓÈÒ13, אינני אני ƒ»»¿«¿»
תחושת  שום לי ואין עצמאית, מציאות

סימן  רק אני אלא כלשהי, ישות

הקדושֿברוךֿהוא  של למציאותו

˙e¯‡t˙‰a ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ¿»¬
„‡Óa B˙eÓˆÚ ˙eÓÓB¯Â¿¿«¿ƒ¿…

,„‡Ó ביטויים עוד בזוהר מצינו  וכן ¿…
יוחאי  בר שמעון רבי שאמר לזה דומים

מפאר  הוא לכאורה בהם עצמו, על

גדולה  במידה עצמו את ומרומם

קטירא  "בחד עצמו על שאמר המפורסם הביטוי למשל כמו ועצומה,

הקדושֿברוךֿהוא  עם קשור אני – להיטא" ביה אחידא, ביה איתקטרנא,

ובוער, להּוט אני ובו אחּוז אני בו אחד, ÈÎ¯cÓבקשר ‰Ê ÔÈ‡L Û‡ ָָ«∆≈∆ƒ«¿≈
,ÌÈ˜Ècv‰ כאלה עצמו על אמר שרשב"י הדבר פשר מה תמוה: ולכאורה ««ƒƒ

רבה  בענווה כמובן, הנוהגים, הצדיקים מדרכי זה אין והרי מופלאים, ְִָשבחים

עצמם? את מפארים e‡O˙‰Â˙ואינם ˙eÓÓB¯ BÈ‡ ‰Ê ÔÈÚ Èkƒƒ¿»∆≈¿¿ƒ¿«¿
.˙e˜Ï‡‰ ˙e‡O˙‰Â ˙eÓÓB¯ Ì‡ŒÈk ,BÓˆÚ לשאלה התשובה «¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿»¡…

עצמית  מציאות היה ולא הביטול בתכלית לאלוקות ּבטל היה שרשב"י ֵָהיא
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ז f"iyz'd ,lel` i"g ,`eazÎik zyxt zay

לאפן  ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ּבעֹולמֹות ְְְֲֲִִִֶָָָָָָָֹהעבֹודה

 ֿ ּבבריאה ׁשהעבֹודה האצילּות, ּבעֹולם ְְֲֲֲִִִֶָָָָָָָהעבֹודה

ׁשּנתהּוה  לפי הּבּטּול, ּבענין היא ְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָיצירהֿעׂשּיה

נׁשמה  מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', נפרד ּבבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָונברא

ּבבחינת  אּלא נפרד ּבבחינת ׁשאינּה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָּדאצילּות

מּמׁש הגּבהה 14אלקּות ׁשל ּבאפן היא עבֹודתּה , ְְֱֲִֶֶַַָָָָָֹֹ

הגּבהת  אּלא עצמֹו הגּבהת זה ׁשאין לפי ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָכּו',

הּמציאּות  היא מציאּותֹו ּכל ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֶַָָֹהאלקּות,

רּבי  על ּׁשאמרּו מה יּובן ועלּֿפיֿזה ְְֱִִֶֶֶַַַַָָֹּדאלקּות.

ה  ּפני "מאן יֹוחאי ּבן לא ׁשמעֹון א כּו'. אדֹון" ְְִִֵֶַַָָָֹ

,ּכלּֿכ להתנּׂשאֹות יכֹולֹות הּצּדיקים נׁשמֹות ְְְְְִִִִַַַַָָּכל

אצילּות  מּבחינת היא ׁשּנׁשמתם אּלה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָמּלבד

יחידי  והם ורעים", "אחים ׁשּנקראים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָמּמׁש

יֹוחאי  ּבן ׁשמעֹון רּבי ּכנׁשמת ׁשּבּדֹור, ְְְְִִִִֶֶַַַָָֻסגּלה

ועּין  מֹוסיף: ואחרּֿכ) ודיֿלמבין ּבזה, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָוכּיֹוצא

'צבאֹות'. ׁשם ּבענין ּבא, ּפרׁשת אֹור' ְְְְִֵַַָָָָֹּב'תֹורה

עׂשב" "ונתּתי מׁשה ׁשאמר עלּֿדר לֹומר ,15ויׁש ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּמצינּו לפעמים 16ועלּֿדר נקרא ׁשהּמלא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

הוי') .17ּבׁשם ְֲֵָָ
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א).14) (קל, ס"כ אגה"ק תניא ובכ"מ.15)ראה א. נ, בחוקותי לקו"ת וראה טו. יא, (קמא,16)עקב כה סו"ס אגה"ק ראה

א. קנט, קו"א הזקן.17)א). אדמו"ר מאמר תוכן ע"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שום  לו אין עצמו, על שבחים אומר הוא שכאשר כך כדי עד כלל, נפרדת

את  ולנשא לרומם אלא חלילה, אישית, עצמו את ולרומם לפאר כוונה

האלוקות.

e‰ÊÂ למעמדם האצילות, בעולם הנשמות של ומצבם מעמדם בין ההבדל ¿∆
שלמטה  בעולמות הנשמות של ומצבם

האלוקות  - האצילות בעולם מאצילות.

הן  הנשמות וממילא בגלוי, היא

למטה  אבל לאלוקות. הביטול בתכלית

שהאלוקות  כיוון האצילות, מעולם

של  דרגה באותה אינן הנשמות נסתרת,

גורם  זה – ‰‰L¯ÙאתÌbביטול ««∆¿≈
‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ ÔÈa הנשמות של ≈…∆»¬»

Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa»»¿ƒ»¿ƒ»
‰„B·Ú‰ ÔÙ‡Ï ‰iNÚ של ¬ƒ»¿…∆»¬»

‰‡ˆeÏÈ˙,הנשמות  ÌÏBÚa¿»»¬ƒ
Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·a ‰„B·Ú‰L∆»¬»ƒ¿ƒ»¿ƒ»
,Ïeha‰ ÔÈÚa ‡È‰ ‰iNÚ¬ƒ»ƒ¿ƒ¿««ƒ
בעולמות  נמצאות הנשמות כאשר

הן  בי"ע, עולמות מאצילות, שלמטה

מאמץ  היינו לעבודה, זקוקות

לבטל  הביטול, בעניין והשתדלות,

האלוקות  כלפי עצמן את ולהכניע

˙ÈÁ·a ‡¯·Â ‰e‰˙pL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
,'eÎ „¯Ù בגלל) בי"ע בעולמות כי ƒ¿»

האלוקות  של והצמצום ההסתר

חשים  הנבראים אלה) ִָבעולמות

לדבוק  וכדי נפרדת, עצמאית כמציאות

הביטול  בעבודת צורך יש באלוקות

‡l‡ „¯Ù ˙ÈÁ·a dÈ‡L ˙eÏÈˆ‡c ‰ÓL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»»«¬ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»
LnÓ ˙e˜Ï‡ ˙ÈÁ·a14, ּבטלה היא באלוקות, דבוקה שהיא כיוון הרי ƒ¿ƒ«¡…«»ְֵָ

אלא להתבטל כדי ומאמץ ל'עבודה' זקוקה ואיננה ‰È‡לחלוטין d˙„B·Ú¬»»ƒ
,'eÎ ‰‰a‚‰ ÏL ÔÙ‡a אינן וההגבהה וההתרוממות ההתעלות כלומר, ¿…∆∆«¿»»

לאלוקות, המוחלטת להתבטלות BÓˆÚסתירה ˙‰a‚‰ ‰Ê ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈∆«¿»««¿
˙e‡Èˆn‰ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïk È¯‰L ,˙e˜Ï‡‰ ˙‰a‚‰ ‡l‡∆»«¿»«»¡…∆¬≈»¿ƒƒ«¿ƒ

˙e˜Ï‡c,ישות של תחושה כל לה ואין מאלוקות נפרדת מציאות לה ואין ∆¡…
האלוקות. של והתרוממות התעלות זו ומתרוממת, מתעלה היא שכאשר כך

Ô‡Ó" È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ÏÚ e¯Ó‡M ‰Ó Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆»¿««ƒƒ¿∆»ƒ«
.'eÎ "ÔB„‡‰ Èt שהוא רשב"י על אומר שהזוהר פלא זה אין זה, לפי ¿≈»»

בביטול  לאלוקות ּבטל הוא דאצילות, נשמה שבהיותו כיוון ה'", האדון ֵָ"פני

בהערה  נסמן תרפ"ז, משנת (במאמר נ"ע מהוריי"צ אדמו"ר ובלשון מוחלט,

בבחינת  היה ולא לאורֿאיןֿסוף הביטול בתכלית שהיה נ"ע "הרשב"י :(1

שבו, האלוקות היינו ה'' 'אדון עליו לומר שייך עלֿכן כלל, לעצמו מציאות

(שהרבי  הירושלמי התלמוד וכדברי כלל", מציאות בבחינת אינו לעצמו כי

יצחק  ר' דא קדשו, בהיכל "וה' :(511 עמ' ב' חלק שיחות' ב'לקוטי מציין

דקי  מדרשא בכנישתא לעזר המדרש בר' באסיפת לעזר ר' בן יצחק ר' [זה סרין

B‡O˙‰Ï˙בקיסרין]" ˙BÏBÎÈ ÌÈ˜Ècv‰ ˙BÓL Ïk ‡Ï C‡«…»ƒ¿««ƒƒ¿¿ƒ¿«¿
LnÓ ˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁaÓ ‡È‰ Ì˙ÓLpL ‰l‡ „·lÓ ,CkŒÏk»«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ«»
,"ÌÈÚ¯Â ÌÈÁ‡" ÌÈ‡¯˜pL∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈ƒ
,¯BcaL ‰l‚Ò È„ÈÁÈ Ì‰Â¿≈¿ƒ≈¿À»∆«
È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ˙ÓLk¿ƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ
ÔÈ·ÓÏŒÈ„Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«¿≈ƒ

ÛÈÒBÓ CkŒ¯Á‡Â) הכוונה כנראה ¿««»ƒ
צדק' ה'צמח אדמו"ר של להגהה

הזקן: אדמו"ר של הנ"ל ≈»¿ÔiÚÂבמאמר
,‡a ˙L¯t '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»»»«…

.'˙B‡·ˆ' ÌL ÔÈÚa נתבאר שם ¿ƒ¿«≈¿»
לא  'צבאות' שהשם לכך הסיבה כי

- הנביאים בימי רק אלא בתורה נזכר

שנבואתו  רבנו משה שבימי היא,

ישראל  בני האצילות, מעולם הייתה

את  לקבל יכולים והיו נעלה במצב היו

באצילות, שהוא כפי בתורה ה' דבר

בגלוי, תהיה שבתורה שהאלוקות היינו

ישראל  בני כאשר הנביאים בימי אבל

להוכיח  נדרשו שהנביאים במצב היו

לא  הם רצויים, לא מעשים על אותם

היישר  ה' דבר את לקבל יכולים היו

צורך  והיה האצילות, מעולם

מעולם  ה' דבר וירידת בהתלבשות

הלאה, וכן הבריאה לעולם האצילות

'צבאות' בשם דיברו הנביאים ולכן

שבעולם  והנשמות המלאכים וחילות לגדודי ומתייחס הבריאה, לעולם השייך

האצילות  מעולם כאמור, ה', דבר את העביר רבנו משה אבל ≈¿LÈÂהבריאה,
¯ÓBÏ היא רבינו משה עלֿידי האצילות מעולם ה' דבר C¯cŒÏÚשמסירת ««∆∆

"·NÚ Èz˙Â" ‰LÓ ¯Ó‡L15 שלכאורה בחסידות, כך על ומוסבר ∆»«…∆¿»«ƒ≈∆
יזכו  ה' מצוות את ישמעו שאם ישראל לבני לומר רבנו משה יכול איך תמוה

הוא  רבינו שמשה שמשמעו בסגנון בשדך...", עשב "ונתתי ברכות לשפע

שאר  וכל השדה עשב את המשפיע הוא הקדושֿברוךֿהוא והרי הנותן,

הביטול, בתכלית לקדושֿברוךֿהוא בטל היה רבינו שמשה אלא ההשפעות?

ז"ל  חכמינו כדברי אלא לעצמו, חלילה כוונתו אין "ונתתי" אומר הוא וכאשר

"ונתתי" האומר הוא הקדושֿברוךֿהוא ולמעשה גרונו", מתוך מדברת "שכינה

eÈˆnL C¯cŒÏÚÂ16C‡Ïn‰L'ÈÂ‰ ÌLa ÌÈÓÚÙÏ ‡¯˜ וגם ¿«∆∆∆»ƒ∆««¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈¬»»
מציאות  ואינו לקדושֿברוךֿהוא בטל שהמלאך כיוון – סיבה מאותה זה

ה') בשם נקרא הוא הרי הקדושֿברוךֿהוא, בשליחות פועל אלא .17לעצמו

אדמו"ר  של המאמר תוכן את הרבי הביא כאן עד ,17 בהערה שמצויין כפי

כדלהלן. הרבי מוסיף כך ועל תקס"ד), (משנת הזה בדיבורֿהמתחיל הזקן
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ied'ח oec`d ipt o`n xdefa exn`y dn oiadl

נׁשמה e‰ÊÂד) ׁשהיה הּזקן רּבנּו ׁשל ענינֹו ּגם ¿∆ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

למּטה 18ּדאצילּות  ׁשּבהיֹותֹו והינּו, , ְְְְֲִִֶַַַָ

מּמׁש האצילּות ּבעֹולם ּכמֹו ּכל 19היה ולכן , ְְְֲִֵַָָָָָָָ

ּכל  ּבלי מאליהם, נעׂשֹות היּו למּטה ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָהנהגֹותיו

הם  ׁשהענינים ּכמֹו אפן ּבאֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַָָֹהׁשּתּדלּות,

נרּדם  היה ׁשּבתֿקדׁש ׁשּבערב וכּידּוע ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלמעלה,

כּו' ׁשינה זמן הּוא ׁשּלמעלה מּפני .20מאליו, ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָ

ּגּלּוי  אצלֹו והיה ּדאצילּות, נׁשמה ׁשהיה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָוכיון

ּבכחֹו היה לכן למעלה, ּכמֹו למּטה ְְְְְֱֵַַָָָָָֹֹאלקּות

לעיל  ׁשּנתּבאר ּוכמֹו לּכל, אלקּות ּגּלּוי ְְְְֱִִִֵֵֶַָֹֹֹלפעל

,"ּב ׁשלֹום נא אדּברה ורעי אחי "למען ְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָּבפרּוׁש

ּדאצילּות  נׁשמֹות ׁשהם ורעי" אחי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָׁש"ּלמען

ּבספירת  זעירֿאנּפין' 'יסֹוד הׁשּפעת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָנעׂשה

עֹולם  ּגּלּוי נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה ְְֲִֵֶֶַַַַָָהּמלכּות,

ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה. ּבעֹולמֹות ְְְֲֲִִִִָָָָָהאצילּות

ÔÈÚ‰Â נעׂשה הּזקן רּבנּו ׁשעלֿידי ּכּידּוע ּבזה, ¿»ƒ¿»ְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

חּוצה" מעינֹותי ּד"יפּוצּו ְְְְִֶַָָָָהענין

לּבעלֿׁשםֿטֹוב  היֹות 21ׁשּנאמר ּדעם והינּו, . ְְְֱֱִֵֶֶַַַַַ

לּבעלֿׁשםֿטֹוב  ׁשּנאמר ׁשּביאת 22ׁשּבׁשעה ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ויתּגּלה  לּמּוד "ׁשּיתּפרסם ּבעת ּתהיה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָהּמׁשיח

ּגם  ויּוכלּו כּו' חּוצה מעינֹותי ויפּוצּו ְְְְְֶַַָָָָּבעֹולם,

התירא  כּו', "ּכמֹו ויחּודים עלּיֹות לעׂשֹות ְְֲֲִִִִֵֵַָָָהּמה

כּו' עלֿידי 23מּזה זה ענין נפעל מּכלֿמקֹום, , ְְְִִִִֵֶֶַַָָָ

חּב"ד  חסידּות ּתֹורת ּבהתּגּלּות הּזקן ְְֲִִֵֵַַַַַַָרּבנּו

ז"ל  הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת היא והינּו,24[ׁשהיא , ְְִִֵֶַַַַַ

מנה" מאתים ּבכלל ּד"יׁש ּבאפן רק זה ,25ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
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וש"נ.18) .6 ע' תש"ו סה"ש .166 ע' שלום תורת וש"נ.19)סה"ש .91 ע' תש"ז 20.13)סה"ש ע' שלום תורת סה"ש

ובכ"מ.21) ואילך. 112 ס"ע שם בתחילתו.22)סה"ש קה"ת) (הוצאת טוב שם בכתר נדפסה – דהבעש"ט באגה"ק הובא

סה"ש 23)ובכ"מ. גם וראה להיות". אפשר זה מתי כ"כ הזמן  באריכות גדול צער לי "הי' שם: דהבעש"ט אגה"ק ראה

.113 ע' שלום נתבאר 24)תורת – רנט. ע' ח"א שלו אג"ק בתחלתו. יום" "היום – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

ואילך. 1252 ע' ח"ד ב.25)בלקו"ש מא, ב"ב א. עד, ב"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô˜f‰ ea¯ ÏL BÈÚ Ìb e‰ÊÂ מאמר „) אמירת יום אלול, שבח"י ¿∆«ƒ¿»∆«≈«»≈

הולדתו  יום חל eÏÈˆ‡c˙זה, ‰ÓL ‰È‰L18B˙BÈ‰aL ,eÈ‰Â , ∆»»¿»»«¬ƒ¿«¿∆ƒ¿
LnÓ ˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa BÓk ‰È‰ ‰hÓÏ19Ïk ÔÎÏÂ , ¿«»»»¿¿»»¬ƒ«»¿»≈»

,˙eÏczL‰ Ïk ÈÏa ,Ì‰ÈÏ‡Ó ˙BNÚ eÈ‰ ‰hÓÏ ÂÈ˙B‚‰‰«¿»»¿«»»«¬≈¬≈∆¿ƒ»ƒ¿«¿
ÌÈÈÚ‰L BÓk ÔÙ‡ B˙B‡a¿…∆¿∆»ƒ¿»ƒ

,‰ÏÚÓÏ Ì‰ לעיל לאמור בדומה ≈¿«¿»
לעבודה  זקוקות לא דאצילות שנשמות

 ֿ הקדושֿברוך אל להתבטל כדי ומאמץ

וזו  מאליהן. בטלות הם אלא הוא,

שבגלל  הזקן אדמו"ר של הדרגה היתה

כתוצאה  באלוקות, המוחלטת דבקותו

בעולם  בגוף נשמה בהיותו שגם מכך

שנשמתו  כפי ומצבו מעמדו היה הזה

בו  האצילות, בעולם הייתה הגדולה

האלוקות  על והסתר העלם אין

L„˜Œ˙aL ·¯ÚaL Úe„iÎÂ¿«»«∆¿∆∆«»…∆
ÈtÓ ,ÂÈÏ‡Ó Ìc¯ ‰È‰»»ƒ¿»≈≈»ƒ¿≈
‰ÈL ÔÓÊ ‡e‰ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«≈»

'eÎ20.
,˙eÏÈˆ‡c ‰ÓL ‰È‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»¿»»«¬ƒ
˙e˜Ï‡ Èelb BÏˆ‡ ‰È‰Â¿»»∆¿ƒ¡…
‰È‰ ÔÎÏ ,‰ÏÚÓÏ BÓk ‰hÓÏ¿«»¿¿«¿»»≈»»
˙e˜Ï‡ Èelb ÏÚÙÏ BÁÎa¿…ƒ¿…ƒ¡…

,ÏkÏ האלוקות האיר שלגביו כלומר «…
פעל  לכן והסתר, העלם ללא בגילוי,

גם  לכל אלוקות גילוי הזקן אדמו"ר

להלן) שיוסבר (כפי הזה ¿BÓÎeבעולם
ÔÚÓÏ" Le¯Ùa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿≈¿««
ÌBÏL ‡ ‰¯a„‡ ÈÚ¯Â ÈÁ‡««¿≈»¬«¿»»»
"ÈÚ¯Â ÈÁ‡ ÔÚÓl"L ,"Ca»∆¿««««¿≈»
‰NÚ ˙eÏÈˆ‡c ˙BÓL Ì‰L∆≈¿»«¬ƒ«¬»
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ „BÒÈ' ˙ÚtL‰«¿»«¿¿≈«¿ƒ
ŒÈ„ÈŒÏÚL ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ«««¿∆«¿≈
ÌÏBÚ Èelb ‰NÚ ‰Ê∆«¬»ƒ»
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»¿ƒ»

.‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ ההשפעה כאמור, ¿ƒ»¬ƒ»
לספירת  אנפין' 'זעיר הנקראות העליונות המידות ומכללות היסוד, ממידת

וזאת  דאצילות, הנשמות ולמען בשביל כלומר ורעי" אחי "למען היא המלכות,

לעולמות  גם האצילות עולם של העליונים האורות את ולהמשיך להביא כדי

הגדולה, שנשמתו העובדה – הזקן אדמו"ר לגבי גם וכך מאצילות, שלמטה

אלוקות  ולהמשיך להשפיע כדי היא - הזה לעולם ירדה דאצילות, נשמה

מאצילות. שלמטה בעולמות

,‰Êa ÔÈÚ‰Â בעולמות לכל אלוקות גילה הזקן שרבינו מצינו היכן היינו, ¿»ƒ¿»»∆
eˆeÙÈ"cהתחתונים? ÔÈÚ‰ ‰NÚ Ô˜f‰ ea¯ È„ÈŒÏÚL Úe„ik«»«∆«¿≈«≈«»≈«¬»»ƒ¿»¿»

¯Ó‡pL "‰ˆeÁ EÈ˙BÈÚÓ«¿¿∆»∆∆¡«
·BËŒÌLŒÏÚaÏ21 עשה כאשר «««≈

והגיע  נשמה עליית הבעלֿשםֿטוב

 ֿ הבעלֿשם שאל משיח, של להיכלו

מר' אתי קא 'אימתי המשיח: את טוב

המשיח: לו ענה אדוני?], יבוא [מתי

ומאחר  חוצה. מעיינותיך לכשיפוצו

בא  שעלֿידו זה הוא הזקן שרבינו

הזקן  שרבינו הרי פועל, לידי הדבר

שגילוי  כך כדי ועד לכל, אלוקות ְַגילה

של  בתורתו הבעלֿשםֿטוב מעיינות

מביאה  חב"ד, חסידות הזקן, אדמו"ר

הגאולה. את

‰ÚLaL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆¿»»
·BËŒÌLŒÏÚaÏ ¯Ó‡pL22 ∆∆¡««««≈

˙Úa ‰È‰z ÁÈLn‰ ˙‡ÈaL∆ƒ««»ƒ«ƒ¿∆¿≈
‰lb˙ÈÂ E„enÏ ÌÒ¯t˙iL"∆ƒ¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿«∆
EÈ˙BÈÚÓ eˆeÙÈÂ ÌÏBÚa»»¿»«¿¿∆

‰n‰ Ìb eÏÎeÈÂ 'eÎ ‰ˆeÁ גם »¿¿«≈»
הם  ולכאורה ב'חוצה' הנמצאים אלה

החסידות, תורת ממעיינות רחוקים

הם  וגם אליהם גם המעיינות יגיעו

ÌÈ„eÁÈÂיוכלו  ˙BiÏÚ ˙BNÚÏ«¬¬ƒ¿ƒƒ
'eÎ "EBÓk אלו דברים (וכאמור, »

שעשה  בשעה לבעלֿשםֿטוב נאמרו

- עליונים), לעולמות נשמה' 'עליית

'eÎ ‰fÓ ‡¯È˙‰23, ֿ שהבעל כפי ƒ¿»≈ƒ∆
מתאר  הוא בו במכתבו, מספר שםֿטוב

לו  גרם שהדבר נשמה, עליית אותה את

שתושג  שעד (מחשש ובכי צער

חוצה  המעיינות הפצת של המטרה

מאד) רב זמן יעבור יבוא, והמשיח

,ÌB˜ÓŒÏkÓלמעשה‰Ê ÔÈÚ ÏÚÙ חוצה המעיינות הפצת של ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»∆
‡È‰L] „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz ˙elb˙‰a Ô˜f‰ ea¯ È„ÈŒÏÚ«¿≈«≈«»≈¿ƒ¿««¬ƒ««∆ƒ

Ï"Ê ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ‡È‰24ÔÙ‡a ˜¯ ‰Ê ÔÈ‡L ,eÈ‰Â , ƒ««««≈¿«¿∆≈∆«¿…∆
"‰Ó ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LÈ"c25, תורת את גם כוללת חב"ד שתורת כך ¿≈ƒ¿«»«ƒ»∆
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ט f"iyz'd ,lel` i"g ,`eazÎik zyxt zay

הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת אמּתית ׁשּזֹוהי ֲִִִֵֶֶַַַַָאּלא

צריכים 26וכּידּוע  אי הראה ׁשהּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָ

אי הראה הּזקן ורּבנ ּו ,הּׁשםֿיתּבר את ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלעבד

ׁשּגם  ּבאפן [הּׁשםֿיתּבר את לעבד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאפׁשר

אּלּו ׁשּגם ועד אלקּות, יּׂשיגּו אנֹוׁשי ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַֹּבׂשכל

ּכיון  והּׂשגה לּמּוד עלֿידי אינּה ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשעבֹודתם

היא  עבֹודתם אּלא לזה, ׁשּיכים לא ְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשעדין

ׁשם" ׁשמֹו ּברכה 27"לׁשּכן אמירת עלֿידי , ְְְְֲִֵֵַַַָָָ

ּתהּלים  חסידּות 28ּופסּוק ּתֹורת עלֿידי הּנה , ְְֲִִִִֵֵַַָ

ּופסּוק  ּברכה אמירת אצלם ּגם נעׂשית ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָחּב"ד

מאׁשר  יֹותר נעלה לגמרי, אחר ּבאפן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹּתהּלים

האדם, וכמׁשל הּכללית. החסידּות ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָעלֿידי

 ֿ החסדּֿגבּורה ּגם אזי ּבעלֿׂשכל, הּוא ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּכאׁשר

אצלֹו נע ׂשים והּנצחֿהֹודֿיסֹוד ֿמלכּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַּתפארת

יֹותר. נעלה ְֲֵֶֶַֹּבאפן

הּבעלֿׁשםֿטֹוב LÈÂה) ּתֹורת עם זה 29לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֶַַַַַ

הּפסּוק  הארץ 30על אל ּכיֿתבֹוא והיה ְִֶֶַַָָָָָָ

ויׁשבּת וירׁשּתּה נחלה, ל נֹותן אלקי הוי' ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹאׁשר

והמרּוצה  הרצֹון אל ּבאים ׁשּכאׁשר וגֹו', ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָּבּה

אחד  ּבכל ּבירּוׁשה מּלמעלה ּבמּתנה ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּיׁשנֹו

ׁשּיהיה  לפעל היא ּבזה העבֹודה אזי ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמּיׂשראל,

הענינים  ׁשּגם הינּו, ּבּה"), ("ויׁשב ּת ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּבהתיּׁשבּות

צריכים  מּלמעלה, ׁשּנמׁשכים ּביֹותר ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָהּנעלים

הּוא  זה (ׁשענין ּבהתיּׁשב ּות ׁשּיהיּו ּבהם ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹלפעל

ּבעֹולמֹות  האצילּות עֹולם גּלּוי ענין ְְֲִִִֶֶַַָָָעלּֿדר

זה  ענין ׁשּגם – ּכּנ"ל) ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה

ּתֹורת  ּבהתּגּלּות ּדוקא הּזקן רּבנּו עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָנפעל

חּב"ד  ׁשל 31חסידּות ׁשהחּדּוׁש ּבזה, והענין . ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאה  בתוכם כוללים שמאתיים כשם ‡ÈzÓ˙הבעלֿשםֿטוב È‰BfL ‡l‡∆»∆ƒ¬ƒƒ

,·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz,העומק את ומגלה מבארת חב"ד חסידות ««««≈
הבעלֿשםֿטוב תורת בתוך הטמונה והאמת הרבי Úe„iÎÂ26הפנימיות (פתגם ¿«»«

נ"ע) ‡˙הריי"צ „·ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ CÈ‡ ‰‡¯‰ ·BËŒÌLŒÏÚa‰L∆«««≈∆¿»≈¿ƒƒ«¬…∆
Ô˜f‰ ea¯Â ,C¯a˙ÈŒÌM‰«≈ƒ¿»≈¿«≈«»≈
˙‡ „·ÚÏ ¯LÙ‡ CÈ‡ ‰‡¯‰∆¿»≈∆¿»«¬…∆
ÌbL ÔÙ‡a [C¯a˙ÈŒÌM‰«≈ƒ¿»≈¿…∆∆«
,˙e˜Ï‡ e‚ÈOÈ ÈLB‡ ÏÎNa¿≈∆¡ƒ«ƒ¡…
dÈ‡ Ì˙„B·ÚL el‡ ÌbL „ÚÂ¿«∆«≈∆¬»»≈»
ÔÂÈk ‰‚O‰Â „enÏ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ¿«»»≈»

,‰ÊÏ ÌÈÎiL ‡Ï ÔÈ„ÚL אינם כי ∆¬«ƒ…«»ƒ¿∆
ולהבין  ללמוד הם ‡l‡מסוגלים ∆»
אשר  פשוטים, ««¬Ì˙„B·Úאנשים

שלהם  ה' BÓLעבודת ÔkLÏ" ‡È‰ƒ¿«≈¿
"ÌL27, להמשיך (היינו להשכין »

הזה) בעולם ה' שם את »ŒÏÚולגלות)
˜eÒÙe ‰Î¯a ˙¯ÈÓ‡ È„È¿≈¬ƒ«¿»»»

ÌÈl‰z28˙¯Bz È„ÈŒÏÚ ‰p‰ , ¿ƒƒƒ≈«¿≈«
Ìb ˙ÈNÚ „"aÁ ˙e„ÈÒÁ¬ƒ«««¬≈«

‰Î¯a ˙¯ÈÓ‡ ÌÏˆ‡˜eÒÙe ∆¿»¬ƒ«¿»»»
,È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÙ‡a ÌÈl‰z¿ƒƒ¿…∆«≈¿«¿≈
È„ÈŒÏÚ ¯L‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈≈¬∆«¿≈

˙ÈÏÏk‰ ˙e„ÈÒÁ שרמת למרות כי ¬ƒ«¿»ƒ
די  יחסית, נמוכה שלהם והשגה ההבנה

כזו  במידה עליהם להשפיע כדי בה

ופסוקי  ברכות באמירת שעבודתם

יותר  נעלה אחר, באופן תהיה תהלים

‡e‰ ¯L‡kL ,Ì„‡‰ ÏLÓÎÂ¿ƒ¿«»»»∆«¬∆
Œ„ÒÁ‰ Ìb ÈÊ‡ ,ÏÎNŒÏÚa««≈∆¬«««∆∆
Œ„B‰ŒÁˆp‰Â ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b¿»ƒ¿∆∆¿«≈«
BÏˆ‡ ÌÈNÚ ˙eÎÏÓŒ„BÒÈ¿«¿«¬ƒ∆¿

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡a ששכל עובדה ¿…∆«¬∆≈
וככל  שלו, המידות על משפיע האדם

הם  שלו המידות כך יותר נעלה ששכלו

– בענייננו גם וכך יותר, נעלה באופן

שעניינה  חב"ד, חסידות תורת התגלות

בשכל, חסידות ענייני והבנת לימוד

שההבנה  מי שגם כך ומשפיעה פועלת

 ֿ כל גבוהה ברמה איננה שלו וההשגה

יותר. נעלית שלו ה' עבודת וגם החסידות מתורת מושפע הוא גם כך,

·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙¯Bz ÌÚ ‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ שנאמרה ‰29) ¿≈¿«≈∆ƒ««««≈
הרבי  עלֿידי והתגלתה תרנ"ב אלול ח"י כיֿתבוא פרשת בשבת בגןֿעדן

וכמה  כמה עליה חזר דורנו נשיא והרבי נ"ע, הריי"צ והרבי נ"ע הרש"ב

‰eÒt˜פעמים  ÏÚ30השבוע פרשת ‡Ïבתחילת ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â ««»¿»»ƒ»∆
da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ ‰ÏÁ EÏ Ô˙B EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ¯L‡ ı¯‡‰»»∆¬∆¬»»¡…∆≈¿«¬»ƒƒ¿»¿»«¿»»

ÌÈ‡a ¯L‡kL ,'B‚Â מגיעיםBLiL ‰ˆe¯Ó‰Â ÔBˆ¯‰ Ï‡ ¿∆«¬∆»ƒ∆»»¿«¿»∆∆¿
‰Le¯Èa ‰ÏÚÓlÓ ‰zÓa¿«»»ƒ¿«¿»ƒ»
ÈÊ‡ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa¿»∆»ƒƒ¿»≈¬«
ÏÚÙÏ ‡È‰ ‰Êa ‰„B·Ú‰»¬»»∆ƒƒ¿…
z·LÈÂ") ˙e·MÈ˙‰a ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿¿»«¿»

,("da בהרחבה בחסידות כמבואר »
של  באופן להיות צריכה ה' שעבודת

בנבואת  שמקורו (ביטוי ושוב' 'רצוא

המרכבה  מראה את המתאר יחזקאל

חיות  - "והחיות ואומר העליונה,

כלומר  רצואֿושוב"), - רצות הקודש

מלמטה  להתעלות תשוקה של שילוב

בקדושֿברוךֿהוא  ולדבוק למעלה

המשכת  עם ('רצוא'), למסגרתם מחוץ

גדרי  בתוך למטה מלמעלה אלוקות

מיושבת  בצורה העולם וגבולות

גם ומותאמת  לכך ויש ('שוב'), לעולם

- נוספת ÌbLמשמעות ,eÈÈ‰«¿∆«
¯˙BÈa ÌÈÏÚp‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««¬ƒ¿≈

,‰ÏÚÓlÓ ÌÈÎLÓpL במתנה ∆ƒ¿»ƒƒ¿«¿»
ומאמץ  עבודה עלֿידי לא וירושה,

יומשכו  שלא ייתכן ולכן האדם, מצד

המותאמת  פנימית התלבשות בדרך

יישארו  אלא העולם ולגדרי לאדם

- מלמעלה ו'מקיפים' עליונים

eÈ‰iL Ì‰a ÏÚÙÏ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒƒ¿…»∆∆ƒ¿
‡e‰ ‰Ê ÔÈÚL) ˙e·MÈ˙‰a¿ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆
ÌÏBÚ Èel‚ ÔÈÚ C¯cŒÏÚ«∆∆ƒ¿«ƒ»
Œ‰‡È¯a ˙BÓÏBÚa ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ¿»¿ƒ»

Ï"pk ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ היינו ¿ƒ»¬ƒ»««
העליונים  האורות של וגילוי המשכה

שלמטה  לעולמות האצילות שבעולם

שהאורות  כזה באופן מאצילות,

– עולמות) באותם וייקלטו 'יתלבשו'

È„ÈŒÏÚ ÏÚÙ ‰Ê ÔÈÚ ÌbL∆«ƒ¿»∆ƒ¿««¿≈
˙elb˙‰a ‡˜Âc Ô˜f‰ ea«̄≈«»≈«¿»¿ƒ¿«

„"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz31 חב"ד חסידות תורת את לומדים כאשר כי «¬ƒ««
גורמים  וכך בשכל, אותם ו'מלבישים' ביותר נעלים אלוקות ענייני "'קולטים"

בה"). ("וישבת 'בהתיישבות' יהיו נעלים הכי שהדברים
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צריכים  הענינים ׁשּכל הּוא חּב"ד חסידּות ְְֲִִִִִֶַַַָָָּתֹורת

ּדוקא  עבֹודה עלֿידי ּבענינים 32להיֹות ּגם ולכן , ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָ

וירּוׁשה  מּתנה ׁשל ּבאפן מּלמעלה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנמׁשכים

ׁשּיהיּו לפעל עבֹודה, ׁשל ענין להיֹות ְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹצרי

ׁשעלֿידי  לכ ּדנֹוסף הּדבר, וטעם ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבהתיּׁשבּות,

זה  ׁשאין העּלּוי יׁשנֹו אּלּו ּבענינים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָהעבֹודה

ּדכסּופא' 'נהמא העבֹודה 33ּבבחינת עלֿידי הרי , ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָ

מּלמעלה  ּׁשּנּתן מּמה יֹותר  נעלית לדרּגה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּגיעים

יֹותר  נעלה ּבאפן (הינּו וירּוׁשה מּתנה ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּבאפן

יחד  ׁשניהם ).34מּמעלת ְֲִֵֶַַַַ

LÈÂ ּבענינים העבֹודה ׁשּמּלבד ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָ

ׁשל  ּבאפן ׁשּיהיּו מּלמעלה ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹׁשּבאים

ׁשּנמׁשכים  ּבענינים ּגם מעלה יׁש ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהתיּׁשבּות,

ּגדֹול  עּלּוי נֹוסף ׁשעלֿידיֿזה עבֹודה, ְְֲִֵֵֶֶַַָָָעלֿידי

העבֹודה  עלֿידי ׁשּנפעל מה לגּבי ּגם ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָיֹותר

ׁשּזהּו לֹומר , ויׁש מּלמעלה . ׁשּבאים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּבענינים

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ׁשל הּׁשנּיה ּב'ּתֹורה' ְִִֵֶַַַַַַָָהחּדּוׁש

לבא  ׁשּכדי והֹוסיף, הּנ"ל, הּתֹורה על חזר ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּה

המסירּותֿנפׁש עלֿידי הּוא כּו' הרצֹון ְְִֵֶֶֶַַָָאל

הראׁשֹונה  ּב'ּתֹורה' ּכי ּבעֹולם, אלקּות ְְֱִִֵַַָָָָָֹלפרסם

ּכמֹו (הרצֹון) "הארץ" ּבחינת אֹודֹות רק ְְְִֶַַָָָָָֻמדּבר

מּלמעלה  מּתנה ׁשל ּבאפן מּצדֿעצמּה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהיא

יּומׁש ׁשזה היא העבֹודה (ׁשּבּה ְֲִִֶֶֶַָָָָּבירּוׁשה

אֹודֹות  מדּבר הּׁשנּיה ּוב'ּתֹורה' ְְְְְִִַַַָָָֻּבהתיּׁשבּות),

(לא  אליה ׁשּבאים ּב"ארץ", יֹותר נעלית ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבחינה

מּלמעלה, ׁשּנּתנּו ּבענינים העבֹודה עלֿידי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָרק

זה  וכל ּדוקא. עצמֹו ּבכח עבֹודה עלֿידי ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹאּלא)

ּתֹורת  ּבהתּגּלּות  הּזקן רּבנּו עלֿידי ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָנתחּדׁש

ּכּנ"ל. ּדוקא, חּב"ד ְֲִַַַַַָחסידּות
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ואילך). 244 ע' ח"כ ובכ"מ.32)(תו"מ .255 ע' שם לקו"ש ובכ"מ. ב. קמא, ח"א לקו"ד ערלה 33)ראה ירושלמי ראה

ע"ד. ריש ז, צו לקו"ת ה"ג. ואילך).34)פ"א 241 ע' ח"כ (תו"מ ואילך ס"ד שם בשיחה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏkL ‡e‰ „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz ÏL LecÁ‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«ƒ∆«¬ƒ««∆»

‡˜Âc ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈÈÚ‰32Ìb ,ÔÎÏÂ , »ƒ¿»ƒ¿ƒƒƒ¿«¿≈¬»«¿»¿»≈«
‰Le¯ÈÂ ‰zÓ ÏL ÔÙ‡a ‰ÏÚÓlÓ ÌÈÎLÓpL ÌÈÈÚa כמו »ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿«¿»¿…∆∆«»»ƒ»

כיֿתבוא", "והיה בפסוק מדובר שבה הארץ ÔÈÚירושת ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»
eÈ‰iL ÏÚÙÏ ,‰„B·Ú ÏL∆¬»ƒ¿…∆ƒ¿

,˙e·MÈ˙‰a כאשר כלל בדרך שכן ¿ƒ¿«¿
מתנה, או ירושה בדרך לאדם בא דבר

יתכן  מצידו, והשתדלות מאמץ מבלי

יכולת  לפי לו יותאם לא שהדבר

יוכל  לא והאדם שלו, והקיבול הקליטה

פנימי, באופן בו ולהתקשר להתחבר

ומשיג  מקבל שהוא לדברים בניגוד

יש  שמלכתחילה ומאמץ עבודה עלֿידי

והתוצאה  להישג, המאמץ בין התאמה

שחסידות  ומאחר למאמץ, בהתאם היא

וכל  דבר שכל ומחייבת דורשת חב"ד

האדם, עבודת עלֿידי דווקא יהיה עניין

שבאים  דברים שגם בהכרח נמצא

ומתנה כלי בירושה לפי נתפסים

גם  שכן האדם, של והקיבול הקליטה

האדם. עבודת להיות צריכה בהם

,¯·c‰ ÌÚËÂ דורשת באמת מדוע ¿«««»»
האדם  של ויגיעה עבודה חב"ד חסידות

ובירושה  במתנה שבאים בדברים גם

È„ÈŒÏÚLמלמעלה? CÎÏ ÛÒBc¿»¿»∆«¿≈
BLÈ el‡ ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿»ƒ≈∆¿
˙ÈÁ·a ‰Ê ÔÈ‡L ÈelÚ‰»ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ«

'‡ÙeÒÎc ‡Ó‰'33– בושה [לחם «¬»¿ƒ»
לעבוד  מבלי דבר מקבל אדם כאשר

הוא  בלבד, כמתנה כך, לשם ולהתאמץ

נועדה  העצמית והעבודה בושה, חש

לכך  ובנוסף הבושה, את ≈¬‰¯Èלמנוע
ÌÈÚÈbÓ ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»«ƒƒ
ÔzpM ‰nÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰b¯„Ï¿«¿»«¬≈≈ƒ«∆ƒ»
‰zÓ ÏL ÔÙ‡a ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿…∆∆«»»
‰ÏÚ ÔÙ‡a eÈ‰) ‰Le¯ÈÂƒ»«¿¿…∆«¬∆

„ÁÈ Ì‰ÈL ˙ÏÚnÓ ¯˙BÈ34 ≈ƒ«¬«¿≈∆««
יש  עצמם, וירושה למתנה ביחס שכן

מעלות  ויש מתנה לגבי בירושה מעלות

שמושג  מה אבל ירושה, לגבי במתנה

יחד). שניהם של מהמעלות יותר נעלה האדם של עצמית עבודה עלֿידי

ÌÈ‡aL ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰ „·lnL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿«»¬»¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ

,˙e·MÈ˙‰ ÏL ÔÙ‡a eÈ‰iL ‰ÏÚÓlÓ שעלֿידי לעיל שנתבאר כפי ƒ¿«¿»∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿«¿
הבאים  בעניינים העצמית העבודה מעלת את מוסיפים חב"ד חסידות תורת

- ומתנה) ירושה של (באופן ÌÈÈÚaמלמעלה Ìb ‰ÏÚÓ LÈ≈«¬»«»ƒ¿»ƒ
,‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓpL מלמעלה ירושה או במתנה באים ואינם ∆ƒ¿»ƒ«¿≈¬»

ÏB„b ÈelÚ ÛÒB ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆»ƒ»
ÏÚÙpL ‰Ó Èa‚Ï Ìb ¯˙BÈ≈«¿«≈«∆ƒ¿»
ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»¿ƒ¿»ƒ

.‰ÏÚÓlÓ ÌÈ‡aL∆»ƒƒ¿«¿»
LecÁ‰ e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆«ƒ
ŒÏÚa‰ ÏL ‰iM‰ '‰¯Bz'a«»«¿ƒ»∆«««
ÏÚ ¯ÊÁ daL ·BËŒÌL≈∆»»««
È„kL ,ÛÈÒB‰Â ,Ï"p‰ ‰¯Bz‰«»««¿ƒ∆¿≈
ŒÏÚ ‡e‰ 'eÎ ÔBˆ¯‰ Ï‡ ‡·Ï»…∆»»«
ÌÒ¯ÙÏ LÙŒ˙e¯ÈÒÓ‰ È„È¿≈«¿ƒ∆∆¿«¿≈

,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ שמסופר כפי ¡…»»
הבעלֿשםֿטוב  אמר הקודש, בשיחות

"והיה  הפסוק על האמורה ה'תורה' את

ולאחר  ערבית, תפילת קודם כיֿתבוא"

על  הבעלֿשםֿטוב חזר ערבית תפילת

כיֿתבוא  "והיה והוסיף: הזו, התורה

הרצון  אל להגיע בכדי – הארץ" אל

שם", שמו "לׁשּכן עלֿידי זה הרי ְֵַכו',

בעולם  אלוקות לפרסם המסירותֿנפש

- תהלים ופסוק ברכה אמירת עלֿידי

¯a„Ó ‰BL‡¯‰ '‰¯Bz'a Èkƒ«»»ƒ»¿À»
"ı¯‡‰" ˙ÈÁa ˙B„B‡ ˜«̄¿ƒ«»»∆
Œ„vÓ ‡È‰L BÓk (ÔBˆ¯‰)»»¿∆ƒƒ«
‰zÓ ÏL ÔÙ‡a dÓˆÚ«¿»¿…∆∆«»»
daL) ‰Le¯Èa ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»ƒ»∆»
CLÓeÈ ‰ÊL ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ∆∆¿«
'‰¯Bz'·e ,(˙e·MÈ˙‰a¿ƒ¿«¿«»
‰ÈÁa ˙B„B‡ ¯a„Ó ‰iM‰«¿ƒ»¿À»¿ƒ»
ÌÈ‡aL ,"ı¯‡"a ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈»»∆∆»ƒ
È„ÈŒÏÚ ˜¯ ‡Ï) ‰ÈÏ‡≈∆»…««¿≈
ezpL ÌÈÈÚa ‰„B·Ú‰»¬»»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿
È„ÈŒÏÚ (‡l‡ ,‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»∆»«¿≈
.‡˜Âc BÓˆÚ ÁÎa ‰„B·Ú¬»¿…««¿«¿»
בעניינים  עצמו בכוח העבודה וכאמור,

ומתנה, בירושה מלמעלה נמשכו שלא

העצמית  מהעבודה יותר נעלית

מלמעלה  נמשכו שכן אלו, ¯eaבעניינים È„ÈŒÏÚ LcÁ˙ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿«≈«¿≈«≈
.Ï"pk ,‡˜Âc „"aÁ ˙e„ÈÒÁ ˙¯Bz ˙elb˙‰a Ô˜f‰«»≈¿ƒ¿««¬ƒ«««¿»««
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מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א

 ב״ה,  ערב שבת-קודש פ׳ תבוא 

 ח״י אלול, ה׳תשמ״ז

ברוקלין, נ. י.

 אל בני ובנות ישראל 

בכל מקום שהם

ה׳ עליהם יחיו

שלום וברכה!

כידוע מהווה כל חודש אלול תקופה של הכנה לקראת ראש-השנה ולקראת השנה החדשה, 

הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה, בכלל, לכן הרי זה זמן של חשבון-נפש רציני, ובמיוחד בשנים-עשר 

הימים האחרונים של החודש, החל מיום ח״י אלול, שהחשבון בימים אלה בפרט הוא יום לחודש: כל 

יום הוא יום חשבון לחודש מסויים של השנה החולפת ועוברת — ח״י אלול קשור לחודש תשרי שעבר, 

י״ט אלול לחשוון, וכך הלאה.

במיוחד בשנה הנוכחית שהיא שנת שמיטה, שבת לה׳. נדרש חשבון מעמיק יותר מבשנה רגילה, 

וביחוד כאשר תחלתה )ה״ראש״( של השנה, יום ראש-השנה, חלה ביום שבת-קודש, דבר ש״רומם״ 

של  יותר  נעלית  לדרגה   — החולפת  בשנה  יום-יום,  חיי  של  כולל  הענינים,  כל  את  יותר  עוד  וקידש 

קדושה.

ערב שבת-קודש: שהוכפל בו טוב — בראשית א, כה. שם, לא. חזקוני עה״פ שם, לא. וראה רמב״ן שם. 
וראה לקו"ש חכ״ד ע׳ 641 הערה ד״ה עש״ק.

ערב שבת-קודש . . ח"י אלול: זמן ההכנה לח"י אלול, ע״ד מארז"ל )ע"ז ג, א( מי שטרח בערב שבת יאכל 
בשבת.

ערב שבת-קודש . . ה'תשמ״ז: ראה לקו״ש שם הערה ד"ה עש״ק . . ה׳תשד"מ. 
שבת-קודש . . ח"י אלול: יום הולדת את שני המאורות הגדולים, הבעש׳׳ט בשנת נח״ת )ראה לקו״ד כרך 
א לא, א ואילך. ספר השיחות ה׳תש"ג ע׳ 146. שם ע׳ 188( ורבינו הזקן בשנת קה"ת )ראה ספר השיחות שם ע' 
188( — ספר השיחות שם ע׳ 141 ואילך. וראה לקו״ש חכ״ד ע׳ 178 ואילך, ובהנסמן שם. שיחת ש״פ תבוא, ח"י 
אלול שנה זו. ולהעיר, אשר רשב״י )ות"ח בכלל( איקרי שבת )זח״ג קמד, ב. כט, א. וראה ברכות מז, סע״ב. שבת 

קיט, א(.
פ' תבוא: ראה לקו״ש שם ע׳ 641 הערה ד"ה פ׳ תבוא. לקו״ש תבוא שנה זו הערה 1. פ׳ תבוא . . ח"י אלול: 
להעיר מתורות הבעש״ט בפסוקי ריש פרשת תבוא שנאמרו בש״פ תבוא ח"י אלול )כהקביעות דשנה זו( תרנ״ב 

)״היום יום״ ח״י אלול. כתר שם טוב )הוצאת קה"ת( הוספות סי׳ ג(. וראה שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול שנה זו.
ביאור תורה הראשונה — ראה גם לקו״ש חכ"ד שיחה לח"י אלול ס"ה ואילך )ע׳ 183 ואילך(. ביאור ב' 
תורות הראשונות — שיחת ח"י אלול ה'תשי"ז. וראה או״ת להה״מ )הוצאת קה"ת( ר"פ תבוא )נו, א ואילך(. ד"ה 

והי׳ כי תבוא באוה"ת תבוא )כרך ה( ע׳ ב׳נט ואילך. ד"ה זה דח״י אלול ה׳תשל"ז.
אלול: הראשי-תיבות בתיבה זו — ראה לקו״ש ח"ט ע׳ 297 ואילך. חכ״ד ע׳ 177. שם ע׳ 14-313. קונטרס 

שיחת ש״פ ראה ה'תשמ"ו ס״א-ד. וש״נ.
חודש אלול.. הכנה לקראת ראש-השנה: ראה לקוטי מהרי״ל הל׳ ימים הנוראים. ל"ת להאריז״ל עה"פ )תצא 

כא, יג( ובכתה גו' ירח ימים )וראה אוה׳׳ת נ״ך כרך ב ס״ע א׳נ ובשוה״ג שם(. טור או״ח ר"ס תקפא.
חודש אלול . . חשבון-נפש: סה״מ אידיש ע׳ 75, 78, 129. ובכ"מ.

בשנים עשר הימים האחרונים של החודש . . יום לחודש: ספר השיחות ה׳תש"ג ע׳ 177. שם ע׳ 179.
בשנה הנוכחית . . שמיטה: ראה מכתב יום שלשים לחודש תשרי שנה זו, ובהנסמן בהערות שם. 

ויום השבת  . . שבת-קודש: להעיר, אשר שנת השמיטה, שבת להוי׳  שנת שמיטה, שבח להוי׳.. ראש-השנה 
שייכים זל״ז, וכמחז"ל שבת לה׳, כשם שנאמר בשבת בראשית — תו״כ )הובא בפרש״י( עה״פ בהר כה, ב. וראה 

ראב״ע ורמב״ן ועוד שם. 
שבת להוי': בהר שם, ד.

תחלתה )ה״ראש"( של השנה, יום ראש השנה: ראה לקו״ת תבוא מא, ג. נצבים מז, א-ב. דרושים לר״ה נח, 
א-ב. עטרת ראש שער ר״ה בתחילתו. אוה״ת דרושים לר״ה )כרך ה( ע׳ ב׳עז ואילך. ובכ״מ. ולהעיר, שגם יום ח״י 

אלול )יום החשבון דתשרי ור״ה העבר( חל בשנה זו בש״ק. 
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השנה  וחדשי  בימי  ההתנהגות,  היתה  כמה  עד  ביותר,  אמיתי  חשבון-צדק  איפוא,  נדרש, 

החולפת, תואמת את דרישת התורה בזמן זה, ומה ניתן לתקן, להשלים ולשפר בכל האמור — במיוחד 

בימים האחרונים של השנה, כדי שיהי׳ אפשר להתחיל את השנה החדשה ברמה המתאימה.

 — תמיד  מועילה  המתאים  בזמן  נוספת  הדגשה  אך   — קודמות  בהזדמנויות  דובר  כבר 

שחשבון-הצדק, וההחלטות הנובעות ממנו, צריכים להקיף את כל שלושת העמודים: תורה, עבודה 

וגמילות חסדים, אשר על שלושתם יחד עומד וקיים העולם הגדול, וכן ״העולם הקטן״ של כל יחיד. 

וכדי שכל אחד משלושת העמודים יהיה כפי שצריך להיות — נדרשת בכל אחד מהם קביעות, קביעות 

בזמן ובמקום, וכן — ואדרבה: בעיקר — קביעות בנפש.

ביום  בתורה,  וקבועים  סדירים  )שיעורים  כפשוטה  לתורה  קביעות-עתים  על  נוסף  תורה: 

ובלילה( צריכה להיות קביעות בנפש, שכל מה שנלמד בתורת ה׳, תורת חיים )הוראה בחיים(, יחדור 

לידי מעשה״, מעשה  לימוד שמביא  ״גדול   — כדי  עד  )וההכרה( של האדם,  ויקיף את כל המציאות 

המצוות, ושהדבר ישתקף בפועל בכל ההתנהגות בחיי יום-יום, גם אחרי הלימוד.

תפלה״  זו  שבלב  ה״עבודה  צריכה  בצבור,  ותפלה  בזמנה  תפלה  שתהי׳  כך  על  נוסף  עבודה: 

להקיף ולמצות את הלב והנפש, שה״דע לפני מי אתה עומד״ יתבטא בפועל, עד שיהיה ״כל מעשיך לשם 

שמים״ גם לאחר התפלה. וידועה תורת הבעש״ט )שיום ח״י אלול הוא יום הולדתו( ש״כל האדם צריך 

לעבוד השי״ת בכל בחינותיו . . מפני שהשי״ת רוצה שיעבדו אותו בכל האופנים״.

וזה בעצם גם תוכן המילים הראשונות של התפלה וההודאה מיד עם היקיצה מן השינה: ״מודה 

אני לפניך מלך״ — שהאדם יזכור תמיד כי הוא עומד לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

חשבון-צדק אמיתי ביותר: ראה מכתב ערב ח״י אלול ה׳תשמ״א )לקו״ש חכ״ד ע׳ 601 ואילך(. 
הדגשה נוספת בזמן המתאים: להעיר ממחז״ל )מכילתא הובא בפרש״י עה״פ יתרו יט, כד(: שמזרזין את 

האדם קודם מעשה וחוזרין ומזרזין אותו בשעת מעשה.
שלושת העמודים . . עומד וקיים העולם הגדול: אבות פ"א מ״ב. שם מי״ח. וראה לקו"ת שלח מט, ב. ד"ה על 
שלשה דברים ה'ש״ת )ע׳ 160 ואילך(. ולהעיר, אשר ג׳ העמודים נרמזים הם )גם( בהר״ת דאלול — ראה בהנסמן 

לעיל הערה ד"ה אלול.
״העולם הקטן" של כל יחיד: עולם קטן זה האדם — תנחומא פקודי ג. זח״ג לג, ב. תקו״ז תס"ט )ק, ב. קא, 

א(. וראה אדר״נ ספל״א. לקו״ת במדבר ה, סע״א ואילך. זח״א קלד, ב. סה״מ תרכ״ו ע׳ קכו. 
תורה . . קביעות-עתים: ראה גם תניא פל״ד.

קביעות בנפש: ראה לקו״ד כרך א ז, א )בשם אדה׳׳ז(: עפ״י דרך החסידות צריך להיות הקביעות לא רק 
בזמן לבד כ״א שיהי׳ הקביעות בנפש. וראה אוה׳׳ת נ״ך כרך א ע׳ לז. המשך תער״ב ח״א פ"ד )ע׳ ז(.

תורת חיים )הוראה בחיים(: ראה זח"ג נג, ב: תורה, אמאי אקרי תורה בגין דאורי וגלי במאי דהוה סתים 
דלא אתידע. חיים, דכל חיים דלעילא בה אתכלילו וממנה נפקין. וראה רד״ק לתהלים יט, ח. גו״א ר"פ בראשית.
גדול לימוד שמביא לידי מעשה: קידושין מ, ב. וש״נ. רמב״ם הל׳ ת"ת פ״א ה"ג. פ"ג ה"ג. הל׳ ת״ת לאדה״ז 

פ״ד ס"ג.
עבודה שבלב זו תפלה: תענית ב, א. רמב"ם הל׳ תפלה בתחלתן. סהמ״צ להרמב"ם מ"ע ה.

דע לפני מי אתה עומד: ראה ברכות כח, ב.
כל מעשיך לשם שמים: אבות פ"ב מי״ב. רמב״ם הל׳ דעות ספ"ג. טושו״ע או״ח סרל״א. וצע"ק שבשו״ע 
אדה״ז. או"ח סקנ״ו ס״ב השמיטו )אבל מציין בפנים לעיין באדר"נ פי״ז ובח״פ להרמב״ם פ״ה, שבשניהם מקושר 

הנ״ל עם ״בכל דרכיך דעהו״ — שהובא בשו״ע אדה"ז שם(.
וידועה . . הבעש״ט: צוואת הריב"ש )הוצאת קה"ת( בתחילתה )ס״ג(.

שיום ח"י אלול הוא יום הולדתו: בענין יום הולדת של צדיקים — ראה בארוכה לקו"ש ח״ה ע׳ 86 שוה״ג 
להערה 1. וש״נ. וראה ג״כ בעניננו )ח"י אלול(: ספר השיחות ה׳תש״ג ע׳ 89 ואילך. שם ע׳ 186. נתבאר בארוכה 

בלקו״ש חכ״ד ע׳ 178 ואילך.
המילים הראשונות . . מיד עם היקיצה מן השינה: להעיר מכתר שם טוב סרי״ב )כז, ג-ד( ע״ד גודל ענין דיבור 
הראשון בקומו משנתו ואיך שהוא משפיע על כל היום. סה״מ — מלוקט — ע׳ מה-מו. ולהעיר מפתגם כ"ק אדמו״ר 
)מהורש״ב( נ"ע, אשר ה״נקודה" )שאחרי תיבת "בחמלה"( שב"מודה אני׳ צריך לפושטה )פאנאנדערשפרייטן( על 
 .)25 ע׳  זו  ניסן שנה  ב,  גליון  )נדפסה ב״כרם חב״ד״  יום אחש״פ תרצ״ז בסעודה ס״א  שיחת   — כולו  כל היום 

קונטרס ענינה של תורת החסידות ס״ט.
מיד עם היקיצה מן השינה: מודה אני: סדר היום בתחילתו — הובא בבאר היטב או"ח ס"א סק״ה. שו״ע 

אדה"ז או׳׳ח מהדו״ק ס"א ס״ה. מהדו״ב ס׳׳א ס״ו. סידור אדה״ז לפני ״מודה אני״.

אגרות קודש
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ובנשמתו, הן  נוסף על החסד והצדקה בפשטות, כולל הדבר הן חסד בגופו  גמילות חסדים: 

חסד בממונו, בין לעשירים ובין לעניים, גם עשירים ועניים ברוחניות:

וכל האופנים צריכים להיות חדורים באהבת ישראל אמיתית, על בסיס ה״כלל גדול בתורה״: 

ואהבת לרעך כמוך.

וידועה תורת אדמו״ר הזקן )שיום ח״י אלול הוא יום הולדתו( ש״ואהבת לרעך כמוך״ הוא כלי 

ל״ואהבת את ה׳ אלקיך״, הקשורים באהבת התורה, תורת ה׳ אלקיך.

לכל האמור — החשבון-צדק, ההחלטה, המעשה בפועל בהשלמת כל זה עד כדי הרמה והגבהה 

לדרגה של ״שבת״ — ישנה ההקדמה וההבטחה של תורתנו, תורת חיים: ״איני מבקש אלא לפי כוחו״, 

הקב״ה דורש מן האדם לפי כוחותיו, וכל אחד ואחת, מקטן ועד גדול, מקבלים מן הקב״ה את מלוא 

הכוחות כדי למלא את רצון הקב״ה בשלימות ובשמחה.

וחיזוק מיוחד בא לכל זה בחודש אלול, הזמן שבו י״ג מדות הרחמים מתגלות ומאירות את 

כל אחד ואחת — ואף אם אין האדם חש בכך בגלוי ממש )בגלל גשמיות העולם ובגלל חושך הגלות( 

הרי הנשמה חשה בכך — באור פני מלך חיים, הארת הפנים של הקב״ה, כפי שאדמו״ר הזקן מסביר 

בהרחבה את טיבו היחודי של חודש אלול במשל של תקופת הימצאות ה״מלך בשדה״, ובלשונו:

״משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה, ואז רשאין כל 

מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, 

ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו״.

ומיום ח״י אלול מוכנסים יותר חיים וחיוניות פנימיים בכל עניני אלול, כידוע.

גמילות-חסדים . . בגופו ובנשמתו.. בממונו: ראה סוכה מט, ב. פרש״י ורבינו יונה לאבות פ״א מ״ב. וראה 
ד"ה אשר ברא והמשכו וד"ה כל הנהנה תרפ׳׳ט פ״ד ואילך ופ"ח ואילך )סה״מ קונטרסים ח״א כג, א ואילך(.

גמילות-חסדים . . בין לעשירים ובין לעניים: סוכה שם.
עניים ברוחניות: ראה נדרים מא, א: אין עני אלא בדעה. כתובות סח, א: עני — עני בדעת, עשיר — עשיר 

בדעת. זח״ג רעג, ב.
כלל גדול בתורה: ואהבת לרעך כמוך: קדושים יט, יח. תו״כ )הובא בפרש״י( עה"פ. ויתירה מזו: זו היא כל 

התורה כולה — שבת לא, א. וראה תניא פל״ב.
תורת אדמו״ר הזקן: הובאה בהוספות לסה״מ תרנ״ט ע׳ רט. "התמים״ חוברת ד ע׳ מה ]קפח, ב[. אגרות-
ו׳ תשרי. ספר השיחות  יום״  24. ״היום  ע׳  ע׳ תכו. קונטרס תורת החסידות  נ״ע ח״ג  קודש אדמו״ר מהוריי״צ 

ה'ש"ת ע׳ 3. וראה ספר הערכים-חב״ד כרך א ערך אהבת ישראל ס״ו. וש"נ.
ואהבת לרעך כמוך . . ואהבת את השם אלקיך. הקשורים באהבת התורה: ראה ספר השיחות ה׳ש״ת ע' 2 ואילך 

לקו״ש ח״ב ע׳ 499. ספר הערכים שם. 
ואהבת את השם אלקיך: ואתחנן ו, ה. 

איני מבקש אלא לפי כוחו: במדב״ר פ"ב, ג. תנחומא נשא יא.
בשלימות: ראה במקומות שהובאו באוה״ת לך ד״ה ומלכי צדק )עו, ב ואילך(. לקו"ת ראה ל, ג. וש"נ.

ובשמחה: ראה ד״ה שמח תשמח ה'תשמ״א )קונטרס י"ג אלול תשמ״ז( ס״ד. וש"נ. 
בחודש אלול . . י״ג מדות הרחמים מתגלות: לקו״ת ראה ד״ה אני לדודי הא׳ ס"א )לב, א-ב(. ד״ה זה הב׳ ס"א 
)לג, א(. שם ד"ה ושמתי כדכד הא׳ ס"א )כד, ד(. מאמרי אדהאמ״צ דברים ח"ב ס״ע תכב ואילך, ובהנסמן שם 

בהערה ד״ה הנזכר בספרי הקבלה.
באור פני מלך חיים: משלי טז, סו. וראה לקו״ת בלק עב, ב. מסעי צג, ב. 

כפי שאדמו"ר הזקן מסביר בהרחבה: בלקו״ת ד״ה אני לדודי הא' שם.
רשאין: ומוסיף ומבאר כ״ק מו״ח אדמו״ר בסד״ה לך אמר לבי )בסה״מ ה׳ש״ת ע׳ 167. ה׳שי״ת ע׳ 285(: 

רשאים ויכולים.
ובלכתו העירה: בר״ה עשי"ת כו' שמח״ת )ראה לקו"ת שם רד״ה אני לדודי הא׳ וסד״ה הנ״ל השני(. 

הרי הם הולכים אחריו: שגם ע"ז ניתנו הכחות באלול.
ומיום ח״י אלול ואילך מוכנסים . . וחיוניות: ראה שיחת ח"י אלול ה'תש״ה )לקו"ד כרך ג ע' 946 ואילך. ספר 
השיחות ה׳תש"ה ע׳ 122 ואילך(: א( ח"י אלול איז דער טאג וואס האט געבראכט און ברענגט א לעבן אין אלול. 
ב( ח״י אלול גיט א חיות אין דער עבודה פון אני לדודי ודודי לי. — נת׳ בלקו״ש ח"ט שיחה לח"י אלול )ע׳ 250 

ואילך(. לקו״ש ח״י אלול ה'תשד״מ.

אגרות קודש
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oixcdpq(iriax meil)

.dti dzin
ezzin ecar gvexy micnl epnn weqt `xnbd d`iad lirl
,axga ezzin oixeg oa gvex s`y oipn xxal zxfeg `xnbd .axga

:`xnbd zl`ey .uitewa `le axga ezbixdy oipneïçkLà- ©§§©
gvexa axg zzin dxeza ep`vnàcáò ìè÷c,car bxdy -itk ¦§©©§¨

,ecar z` dkn iabl xn`pd 'mwpi mwp'n lirl `xnbd dcnly
gvex la`ïì àðî ïéøBç øaxn`p ea ixd ,axg ici lr ezziny ©¦§¨¨

(fh dl xacna)daiyn .`id wpg dzin mzqe 'gvxd znEi zFn'©¨Ÿ¥©
:`xnbdàeä øîBçå ì÷ åàìåici lr cenll ozip `l df xac ike - §¨©¨¤

c okzi ji` ixd ,xnege lwàcáò ìè÷epic `diééñaóbxeddeøa §©©§¨§©¦©
ïéøBçepic `di car bxedn xengd÷ðçaon dlw dzin `idy ¦§¤¤

.siiqd
:`xnbd dywnàçéðäoaen xnege lwn cenild -øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©

minkglÎ](:hn lirl dpynay)[oicyì÷ ÷ðç,bxd oicnïàîì àlà ¤¤©¤¨§©
øîàcoerny iaxlÎ](my)[oicyøeîç ÷ðçbxd oicnàkéà éàî §¨©¤¤¨©¦¨

øîéîìwpga epic `di ile` ,siiqa epic oixeg oa bxeddy oipn - §¥©
.car bxeddn xeng xzei oeer dyry itlin ok` :`xnbd zvxzn

siiqn xeng wpgy xaeqydéì à÷ôðcnli -oa gvex zziny ¨§¨¥
siiqa oixegwpga `le,àéðúcîdtexr dlbr zyxta xn`pmixac) ¦§©§¨

(h `k,'Eaøwî é÷pä ícä øòáz äzàå'minc iktey lka xn`p oke §©¨§©¥©¨©¨¦¦¦§¤
(hi hi mixac),'LAxTn rxd YxraE'eLweäly deey dxifba eeyed - ¦©§¨¨¨¦¦§¤§

xeria xeriaïläl äî ,äôeøò äìâòì íéîc éëôBL ìkdlbra - ¨§¥¨¦§¤§¨£¨©§©¨
dlbrd z` mitxer dtexrééñaó,wpga `leøàevä ïîe- §©¦¦©©¨

,seba xg` mewna `le x`evd mewna ziyrp dtixrdeïàk óà- ©¨
bxdpd ly epic ,oic zia zzinaééñaó,wpga `leøàevä ïîe`le §©¦¦©©¨

.xg` mewna
:`xnbd dywnéà,dtexr dlbrn minc iktey lk z` cnl dz` ¦

xn`p,cerïläl äîdtexr dlbra -mitxerdze`õéôB÷a- ©§©¨§¦
,siiqa `le dhigy oikqaóøBò ìenîe,sxerl jenqd mewndn - ¦¤

,oexbd on `le miptd ixeg`n epiideïàk óàoic zia zzina - ©¨
edebxdiõéôB÷a,siiqa `leóøBò ìenîezvxzn .oexbdn `le §¦¦¤
:`xnbdEòøì záäàå' àø÷ øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£¨¨©§¨§¨©§¨§¥©

,äôé äúéî Bì øBøa ,'EBîkdzin dpi` sxerd on uitewa dzine ¨§¦¨¨¨
.x`evd one siiqa ezzin jkl ,dxdna zn epi`y itl dti

äðùî
:'wpg' zzin z` oiniiwn oic zia cvik zx`an dpyndúåöî¦§©

ïé÷ðçpä,cvikåéúBáekøà ãò ìáfa BúBà ïéòwLî eéäick ,eikxa - ©¤¡¨¦¨§©§¦©¤¤©©§¨
,o`kle o`kl fefl lkei `lyøãeñ ïúBðå[cba zkizgÎ]CBúì äL÷ §¥¨¨¨§

xceqd,äkøä,leepzie ex`ev z` dywd xceqd rvti `ly ick ¨©¨
CøBëåmixceqd z` micrd on cg`,Bøàeö ìòmiqtez okn xg`l §¥©©¨

,xceqd zevw ipy z` micrd ipyCLBî äæcg`d xceqd dvw z` ¤¥
CLBî äæå ,Bìöàipyd xceqd dvw z`.úàöBé BLôpL ãò ,Bìöà ¤§§¤¥¤§©¤©§¥

àøîâ
:dxeza wpg zzin dxn`p okid zxxan `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

yi` zy` mr s`epd iab dxeza(i k `xwie)z` s`pi xW` Wi`e'§¦£¤¦§©¤
,'zt`Pde s`Pd znEi zFn ,Edrx zW` z` s`pi xW` ,Wi` zW ¥̀¤¦£¤¦§©¤¥¤¥¥©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤

,weqtd z` minkg eyxc jke'Léà'm` dzin aiigy `ed ,lecb - ¦
,s`ipïè÷ì èøtyi` zy` z` s`ipyitl ,dzin aiig epi`y §¨§¨¨

.miyper xa epi`y'Léà úLà úà óàðé øLà'mr s`ipyk `wec - £¤¦§©¤¥¤¦
,dzin aiig lecb zy`ì èøtmr s`pnïè÷ úLàaiig epi`y §¨§¥¤¨¨

yi` zy` dppi` `idy `vnpe ohwl oiyeciw oi`y itl ,dzin
.diept `l`'eäòø úLà'zy` xnelk ,exiag zy` mr s`pnd - ¥¤¥¥

,dzin aiig ,l`xyiì èøtmr s`pníéøçà úLà,ieb zy` - §¨§¥¤£¥¦
zy` dppi`y `vnpe ,iebl oiyeciw oi`y itl ,dzin aiig epi`y

.diept `l` yi`weqtd miiqne,'úîeé úBî'xne` ied ,dzin efi`a ©
.÷ðça§¤¤

:`ziixad zl`eyøîBà äzàdpeekd 'znei zen'y,÷ðçajl oipn ©¨¥§¤¤
z`f.äøBza úBøeîàä úBúéî ìkî úçàa àlà Bðéà Bàdaiyn ¥¤¨§¤¨¦¨¦¨£©¨

:`ziixadúøîà,xnel jl yi -äøBza äúéî øîàpL íB÷î ìk ¨§©¨¨¤¤¡©¦¨©¨
íúñ,dzin efi`a aezkd hxit `ledzinl dzid ezpeeky okzi §¨

wtqn okle ,wpg `idy mlekn dlwddëLBîì éàMø äzà ïéà¥©¨©©§§¨
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום רביעי עמ' ב

במלוא המדה: ראה כתובות סז, רע"א.
פנה אלי . . לעבדך: תהלים פו, טז.

בכתיבה והחתימה טובה . . לשנה טובה ומתוקה: ראה בהערות למכתב ח׳׳י אלול ה׳תשמ״ו בסופו. וש״נ.
בגשמיות וברוחניות: ראה לקוטי לוי״צ אגרות ע׳ רצג.

הבלתי  ובאפשריות  הדברים  במשמעות  ויתעמקו  יותר  יתבוננו  ואחת  אחד  שכל  רצון,  ויהי 

רגילות שימים אלה מביאים אתם, וינצלו אותן במלוא המדה,

ובוודאי  לעבדך״,  עוזך  תנה  וחנני  אלי  ״פנה  ואחת:  אחד  בכל  מתקיים  שהרי  כיוון  במיוחד 

יוסיף כל האמור עוד יותר בכתיבה והחתימה טובה לשנה החדשה, בכל הדרוש לכל אחד, לעצמו ולבני 

ביתו, בתוך כלל אחינו בני ישראל — שליט״א.

בכבוד ובברכה להצלחה בכל האמור ולשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד

/מקום החתימה/

אגרות קודש
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מוגה  בלתי

לפני ‡ אדמו"ר 1. מוריֿוחמי כ"ק סיפר שנה שחל 2עשרים תרנ"ב, שנת תבוא פרשת שבת אודות
זו). שנה (כבקביעות אלול בח"י

דודתו  חתונת התקיימה תקופה ה'שבע 3באותה נשמתוֿעדן. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של אחותו ,
צדק' ה'צמח אדמו"ר (של ב"אוהל" נשמתוֿעדן אדמו"ר היה יום באותו ה'. ביום היו האחרונות ברכות'

ל"אוהל". פעם עוד הלך שבתֿקודש, וערב ביום ולמחרת, מהר"ש), ואדמו"ר

– קבועים  בזמנים נוסע שהיה הרגיל כסדר שלא רצופים, יומיים ה"אוהל" אל ההליכה – זה ענין
גדולה. תמיהה עורר

הפלאה. בדרך היתה ההוא השבתֿקודש ביום נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק של תפילתו גם

התוועדות  בעת זמן, משך הדבר:4לאחרי סיבת את נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק הסביר ,

לומר  שהוצרך שהמאמר וכיון תחילה. עמו נתעצם שהמאמר עד אומרו אינו ברבים, שאומר מאמר כל
– מהר"ש אדמו"ר של האוהל אל נסע לכן שרצה, כפי עמו נתעצם לא עדיין תבוא פרשת בשבתֿקודש

המאמר. עם שיתעצם לפעול בכדי – מהר"ש אדמו"ר של מאמר היה המאמר כי

מהר"ש, אדמו"ר של מאמרו על שהתייגע היגיעה בגלל הנה – בעלֿחוב נשאר הקב"ה שאין וכיון
את  שמע ושם הבעלֿשםֿטוב, להיכל אלול, ח"י תבוא, פרשת השבתֿקודש ביום מהר"ש אדמו"ר לקחו

הולדתו. ביום הבעלֿשםֿטוב מורנו שאמר ה'תורות' שבעת

הגןֿעדן, ציור את בפרטיות תיאר – ה'תורות' שבעת אודות סיפר נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק כאשר
כדלקמן. אמירתה, היתה אופן ובאיזה זמן באיזה ה'תורות', משבעת אחת כל אודות בפרטיות וסיפר

ונאמרה · ערבית, תפילת קודם שבת, קבלת אחר היתה הראשונה ה'תורה' לפני . היינו, בהקהל,
זה. במעמד היו דנוקבא נשמות ואפילו כו', תלמידיו ותלמידי תלמידיו

היא  :5וה'תורה'

מרוצה 6"והיה  לשון "ארץ" – הארץ" אל תבוא רצון 7כי מלשון הוא ש"ארץ" גם מצינו אבל 8[כי ,
(כאשר  צוקומען וועסט דו אז – הארץ" אל תבוא כי "והיה ופירוש מרוצה], מלשון "ארץ" פירש ַכאן
אזי  ירושה, בדרך – "וירשתה" – מתנה בדרך – לך" נותן אלקיך ה' "אשר – ומרוצה הרצון אל תגיע)
המקום  אל "והלכת בכלים, אורות – בטנא" "ושמת בהתיישבות, להמשיך בה", "וישבת – היא העבודה
פרטית, בהשגחה זה הרי מסויים למקום בא שכאשר לידע צריך שיהודי היינו, אלקיך", ה' יבחר אשר

בעולם. אלקות לפרסם שם", שמו "לשכן – היא בזה והכוונה

ערבית. תפילת אחר בהקהל, כן גם  נאמרה השניה ה'תורה'

להגיע  בכדי – הארץ" אל תבוא כי "והיה והוסיף: הקודמת, ה'תורה' את פעם עוד אמר זו בתורה
בעולם, אלקותו לפרסם המסירותֿנפש ענין שהוא שם", שמו "לשכן – עלֿידי זה הרי כו', הרצון אל

תהלים. ופסוק ברכה אמירת עלֿידי

יחוס, הוא ההשכלה ענין – למטה ביאר: הנ"ל, ה'תורה' על חזר נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק כאשר –
תהלים. וקאּפיטל ברכה הוא היחוס – למעלה ַאבל
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אלול 1) ח"י תבוא, ש"פ שיחת גם ראה – לקמן בהבא
וש"נ. ואילך). 194 ס"ע חי"ז (תו"מ ואילך ס"ה דאשתקד

(2189 ס"ע תרצ"ז (סה"ש ס"א תרצ"ז שמע"צ ליל שיחת
ואילך).

הכהן 3) משה מו"ה וכו' הרה"ח עם – מושקא חי' הרבנית
) תרנ"ב אלול יו"ד תצא) (פ' ועש"ק ביום – ).l"endהארענשטיין ָ

(4) תרנ"ג ).l"endבשמע"צ
אלול.5) חי יום" ב"היום נעתקה
פרשתנו.6) ריש
ח.7) פ"ה, לב"ר מהרז"ו פי' ראה
סע"ג.8) א, בראשית תו"א וראה שם. המת"כ פי'
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מקומם. כאן ואין סגולה, יחידי עבור  אלא בהקהל, לא הזמנים, בשאר נאמרו ה'תורות' שאר

דדכורא ‚ נשמות רק לא היינו, דנוקבא, נשמות במעמד ואפילו בהקהל, נאמרו הנ"ל 'תורות' שב' כיון .
וענינם  להשפיע, מה להם אין שלעתֿעתה כיון משפיעים , בבחינת שאינם כאלה גם אלא משפיעים, שהם

לכל. הוראה מהווים הנ"ל ש'תורות' מובן הרי – לקבל רק הוא

עוד  זה ענין ונשנה חוזר – הראשונה כבפעם תבוא, פרשת בשבת כשחל ובפרט אלול, ח"י ובבוא
האריז"ל  בכתבי כמבואר – הפסוק 9פעם כל 10על שומעים עתה שגם – ונעשים" נזכרים האלה "והימים

הנ"ל. ה'תורות' את הבעלֿשםֿטוב לתלמידי השייכות הנשמות

ביותר „ נעלה ענין שהוא ("וירשתה"), הירושה ענין אודות מדובר הנ"ל ב'תורה' הירושה 11. שהרי –
כלל. עבודה של ענין ללא הכל יורש יומו בן תינוק אפילו שהרי היורש, של ומצבו במעמדו תלויה אינה

ז"ל  רבותינו כמאמר – ביותר נעלה ענין זה שגם לך"), ("נותן המתנה ענין לזה ומקדים 12ומוסיף

הירושה. מענין יותר נעלה ענין שזהו  זאת, ועוד נותן", הוא יפה בעין הנותן "כל

ובהקדמה:

– מעלה אותה ישנה שבשניהם כיון שוים, הם ומתנה דירושה הענינים שב' לומר מקום יש לכאורה
הלוקח, עבודת אופן לפי היא שמכירה מכירה, לגבי מעלתם וזוהי המקבל, כלי מערך למעלה שהם

והנותן. המוריש ערך לפי הם ומתנה ירושה מהֿשאיןֿכן

במתנה  שהרי – מתנה לגבי בירושה מעלה יש אדרבה, אלא שוים, ששניהם בלבד זו לא מזה: ויתירה
ז"ל  חכמינו יש 13אמרו שבמתנה והיינו, מתנתא", ליה יהיב הוה לא לנפשיה נייחא ליה דעביד לאו "אי

כלל. נוגע אינו היורש שמצב בירושה מהֿשאיןֿכן להמקבל, אחיזה איזו

כי: מירושה, למעלה היא שמתנה היא האמת אך

מתנתא", ליה יהיב הוה לא לנפשיה נייחא ליה דעביד לאו ש"אי אףֿעלֿפי הרי – המתנה בענין
של  ענין זה הרי כן, דאם להנותן, שעשה ה'נחתֿרוח' ערך לפי היא שהמתנה הכוונה אין מכלֿמקום,
והיינו, לנותן, שעשה ה'נחתֿרוח' מערך למעלה היא שהמתנה לומר, צריך כן ועל מתנה, ולא שכר,

לה'נחתֿרוח'. בערך שלא היא המתנה ונתינת בלבד, "גורם" רק הוא שה'נחתֿרוח'

עם קשורה ירושה כי, – ירושה לגבי במתנה מעלה שיש זאת, yxeidועוד ly eze`ivn הירושה סיבת ,
בגלל המוריש,edy`היא, של היורש הוא ולכן המוריש, עם קשר לו שיש אדם שהוא היינו, "יורש",

שכתוב  היורש.14וכמו של מציאותו עם קשור הירושה  ענין כן, ואם בניך", יהיו אבותיך "תחת

תלויה אינה שהירושה אף אופן eavnaכלומר: לפי שהיא כמכירה אינה ירושה (שהרי היורש של
עומד  יורש, שלהיותו בירושה, מהֿשאיןֿכן המוכר, אופן לפי ולא שלו, הכלים ולפי הלוקח של עבודתו
מצד  הוא הירושה ענין מכלֿמקום, ומצבו), מעמדו על הבט מבלי שהוא, כמו המוריש במקום הוא

eze`ivn,`edy;ההתקשרות אופן לפי תלוי זה הרי ולכן המוריש, עם התקשרותו מצד היינו, "יורש",
המוריש. במקום שעומד יורש הוא כזו במדה – אמיץ בקשר מקושר שהוא כמה עד

מצד אם כי המקבל, של מציאותו מצד אינה המתנה נתינת הרי – במתנה lyמהֿשאיןֿכן eze`ivn
ozepd.(כנ"ל בלבד, "גורם" אלא אינה לנותן שעשה ה'נחתֿרוח' (שהרי יפה" בעין הנותן ד"כל ,

בתורה:‰ ישנם – ומתנה ירושה – אלו ענינים וב' .

שכתוב  כמו – הירושה ענין משה15א) לנו צוה יעקב",dyxen"תורה קהלת
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דוד 9) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה
פכ"ט. (להחיד"א)

כח.10) ט, אסתר
וש"נ.11) ואילך. 102 ע' ח"י תו"מ גם ראה – לקמן בהבא
וש"נ.12) רע"א. נג, ב"ב ראה

א.13) קנו, ב"ב א. טז, ב"מ ב. נ, גיטין ב. כו, מגילה ראה
שו"ת 14) גם וראה רע"א. קנט, ב"ב וראה יז. מה, תהלים

וש"נ. .112 ע' לעיל סקי"ח. ח"א דווינסק צפע"נ
ד.15) לג, ברכה
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שכתוב  כמו – המתנה וענין לוozie"16ב) "ניתנה שהתורה משה", עין dpznaאל טובת בה ו"נהג ,"
dpzpe"17לישראל.

בעבודה: אלו ענינים ב' ישנם כן וכמו

אותו" לרשת שעיר הר את לעשו "ואתן בפירוש כידוע – דתהו 18ירושה האורות ירושת ענין שהוא ,
וימת" גו' ד"וימלוך הענין היה בתהו שהרי עשו), של הוא 19(שרשו והיורש הירושה, ענין ישנו ובמילא ,

כמו  ליעקב".20שכתוב יעקב, עשו אח "הלא

תחתונות  "ז' רק לא שמקבל כיון – עבודתו מכפי למעלה אלא העבודה שכר אינו הירושה שענין וזהו
דתהו". כתרֿחכמהֿבינה ראשונות, "ג' גם אלא השבירה, ענין היה שבהם דתהו"

ענין  מצד – הם גם נמשכים ולכן לתהו, שייכים השבירה, היתה לא שבהם ראשונות" "ג' גם אמנם,
ליעקב". עשו ד"אח הירושה

מצד  ישראל לבני שייך זה וענין ותיקון, מתהו לגמרי שלמעלה – מתנה – יותר נעלה ענין ישנו אך
נותן". הוא יפה בעין הנותן ד"כל באופן מתנה בדרך שבא יתברך עצמותו המשכת ענין והוא עצמם,

Â.הירושה ענין גם נזכר מכלֿמקום, מירושה, למעלה היא שמתנה אףֿעלֿפי אמנם, .

ירושה  מהֿשאיןֿכן הפסק, לה יש שמתנה מתנה, לגבי בירושה מעלה גם שיש לפי – הדבר וטעם
הפסק  לה ישנן 21אין זה שבענין להורות וירשתה", לך "נותן נאמר ולכן הדורות. כל סוף עד שנמשכת ,

שבשניהם. המעלות

צדק' ה'צמח שמבאר גופא 22וכפי ש"שם – הפסק לה יש שמתנה הגמרא למי 23בדברי דמתנה אמרו
הפסק". לה אין ליורשו שראוי

Ê ומתנה בירושה נעלית היותר במדריגה הארץ", "אל מגיעים שכאשר הנ"ל, ב'תורה' מבאר זה ועל .
כדי  למטה להמשיך היינו, התיישבות, של באופן ולהוריד להמשיך בה", "וישבת היא העבודה אזי –

רוחניות. עם גשמיות לחבר

שאין  זאת, ועוד הגשמיות, של והמובחר גשמי, דבר הם הביכורים שהרי – הביכורים ענין וזהו
כבשרו; ובשר דם ונעשים אותם אוכל והכהן לכהן, אותם נותנים אלא המזבח, עלֿגבי אותם מקריבים

קדושה. נעשה זה וענין

היתה  ולכן ומקום, מזמן למעלה והמקום הזמן היה המקדש בבית כי, – מביתֿהמקדש הוא לזה והכח
שכתוב  כמו לה', וליתנו שבגשמי, המובחר גשמי, דבר ליקח הביכורים, עבודת שם להיות "כל 24יכולה

אלקיך" לה' היום ד"הגדתי ובאופן לה'", שבח 25חלב מלשון "הגדתי" עם 26, הקב"ה את לשבח היינו, ,
גופא. הגשמיות

לעצמותו  דירה עושים גופא שבתחתונים היינו, גופא, בעולם שמו לשכן – שם" שמו "לשכן גם וזהו
בית"27יתברך  לשבת אדם "כתפארת ,28.

***

Á ח"י (בשנת 29. הזקן רבינו כ"ק ושל נח"ת) (בשנת הבעלֿשםֿטוב מורנו של הולדת יום הוא אלול
קה"ת).
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ובפרש"י.16) יח לא, תשא
א.17) לח, נדרים
ד.18) כד, יהושע
ואילך.19) לב לו, וישלח
ב.20) א, מלאכי
סע"א.21) קלג, ב. קכט, ב"ב
א.22) יז, בראשית אוה"ת
(במשנה).23) רע"א קל, שם

בסופן.24) מזבח איסורי הל' רמב"ם וראה טז. ג, ויקרא
ג.25) כו, פרשתנו
עה"פ.26) רמב"ן וראה עה"פ. ירושלמי תרגום
(27.32 הערה רמא ע' ח"ב מלוקט בסה"מ בהנסמן ראה
יג.28) מד, ישעי'
(באידית),29) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו שיחה

ע"י  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 1136 ע' ח"ד בלקו"ש ונדפסה
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד המו"ל
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הזקן 30ידוע  שרבינו בגלל זה היה כפשוטו – (סבא). "זיידע" להבעלֿשםֿטוב קורא היה הזקן שרבינו
ז"ל  חכמינו ואמרו הבעלֿשםֿטוב, של תלמידו תלמיד עליו 31היה מעלה תורה חבירו בן המלמד "כל :

ילדו". כאילו הכתוב

" נאמר ז"ל חכמינו במאמר בחסידות eli`kאבל מבואר וכן ילדו. שאכן ולא הדמיון, בכ"ף ,32ילדו",
זה  הרי ולכן בהולדה, כמו שלו מהעצם  המשכה ולא מהמשפיע, הארה רק היא שכל של השפעה שכל

" ילדו".eli`kרק

ידוע  מזה: ויתירה הדמיון, כ"ף ללא "סבא", להבעלֿשםֿטוב  קרא הזקן רבינו שאמר 33ואילו מה
בתו  בבן מסויימת מעלה ויש בת, (עלֿידי הבעלֿשםֿטוב של נכדו שהיה ממעזיבוז, ברוך רבי אודות

בנו  בן הזקן 34לגבי רבינו אמר – אני ואילו בגשמיות, הבעלֿשםֿטוב של נכדו – ברוך רבי – שהוא ,(
למעליותא. זאת ואמר ברוחניות, נכד הנני  – עצמו על

הש  רק לא הבעלֿשםֿטוב: של הפנימיות את "לקח" הזקן שרבינו הארה,והיינו, שהיא השכל פעת
הולדה. של עצמית בהשפעה נמשכת שאינה זו פנימיות אפילו אלא

בקצרה: בזה והביאור

לבוראם" דומים יהבית"35"הצדיקים כתבית נפשי "אנא אומר שהקב"ה עלֿדרך את 36. שהכניס ,
בתורה. עצמּותם את שמכניסים בצדיקים, גם הוא כן – בתורה עצמותו

שרבינו  וכיון לּבן. אפילו נמשך שלא מה גם עצמיותו, את הבעלֿשםֿטוב הכניס החסידות ֵבתורת
הבעלֿשםֿטוב  דתורת הפנימיות את לקח של 37הזקן והעצמיות הפנימיות את עלֿידיֿזה לקח –

הנכד38הבעלֿשםֿטוב  הוא ולכן ,izin`d.

והעצמי  הפנימי שהיחוד בלידתם39ועד גם התבטא הבעלֿשםֿטוב עם הזקן  רבינו inybdשל seba–
יתברך  עצמותו עם קשור הגוף אלול.40והרי ח"י יום: באותו הוא שניהם של הולדת שיום –
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ח"ב 30) מוהריי"צ  אדמו"ר באג"ק (נדפס נו ע' ח"ב "התמים"
בני  וגם אייר. כז יום" ב)"היום נעתק – שעג ע' ח"ג שסב. ע'
ואת  "זיידע" בשם המגיד את לקרוא רגילים היו הזקן רבינו

ב). מא, ח"א (לקו"ד זיידע" "עלטער הבעש"ט
ב.31) יט, סנהדרין
תרס"ו 32) התורה חוקת זאת ד"ה ד. לט, שה"ש לקו"ת

ואילך). קעג ע' תרס"ו (המשך
שם.33) "התמים"
(מאג"ק 34) אייר כח יום" "היום כג. ע' ח"ג "התמים" ראה

חוברת  "רשימות" וראה ואילך. תקד ע' ח"ד מוהריי "צ אדמו"ר
וש"נ)*. ואילך. 6 ע' קעה

ה.35) פ"י, במדב"ר ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה רות
ב. פ"ו, אסת"ר

הע"י.36) וכגרסת א קה, שבת
גיגעסען 37) אלע האבן מיר מבארדיטשוב: הרב שאמר ַָכידוע

ווערכושקע  די צוגינומען האט ליטוואק דער און שיסל, איין ַָפון
אדמו"ר  כ"ק מכתב גם וראה .(47 ע' שלום (תורת העליון) (חלק
– מהמכתב (פאקסימיליא תרס"ב כסלו לי"ט נ"ע (מוהרש"ב)
היא  והיא בתחלתו)): יום" ב"היום (נעתק 17 ע' ומעין בקונטרס
נדפסה  תש"כ, כסלו י"ט בשיחת (נתבאר ז"ל הבעש"ט תורת

.(1252 ע' ח"ד בלקו"ש
(38(76 ע' תש"ט (סה"מ (שידוע הספירות מענין גם מובן וכן

דפנימיות  אבא) בחי' הזקן ואדמו"ר עתיק, בחי' הוא שהבעש"ט
תש"כ). הסוכות חג (משיחת עתיק פנימיות אבא

השכל,39) ענין ע"י שנעשה נפלא" ה"יחוד על בהוספה
פנים  שכולה התורה בפנימיות ובפרט התורה, בלימוד ובפרט
שדומים  צדיקים אצל ובפרט ואילך), סע"ב קס, קו"א תניא (ראה

מוגה). בלתי (מהנחה לבוראם
(40.120 וע' 12 ע' שלום תורת ראה

,ze`iypd z` lawi wcv gnvdy miciqgd evx ± "xayp g"td" dpniqy miciqg exn`y ,g"twz zpya ± irvn`d x"enc` zewlzqd ixg`l (*
,oa epyiy orhe ,dvx `le

± irvn`d x"enc` ly epa megp 'xl e` ,owfd x"enc` ly epa ,mdxa` miig 'xl dzid ezpeek ±
:wcv gnvd dpre ,ze`iypd dz`i el wx xy` zyxetn 'i`x el yiy xn`e wcv gnvdl miciqgd '` dpt `"vwz zereayd bg z`xwly cr
zekxa) l"fg exn`e ,"xkf dclie rixfz ik dy`" (a ,ai rixfz) aizk :l"pd ciqgd xn`e .rnype jita dn xen` ...wgyl xeq` l"fg xn`n mr
gnvd mikqd f`e ± .(wcv gnvd df) "xkf zclei dligz zrxfn dy` ,(wcv gnvd ly en` ef) dawp zclei dligz rixfn yi`" (p"ye .` ,q

.zeciqg xn`e (owfd epiaxn dyexia eidy oal icba) micgein micba yale ,ze`iypd z` lawl wcv
.(dben izla dgpdn) `wec eza oaa dlrn yiy oaen dfne
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Ë רבותינו וכמאמר הסבא. את משלים והוא מהסבא, מקבל הנכד בשתים: הוא ונכד סבא של היחס .
הפסוק  על בני 41ז"ל זקנים "עטרת ונאמר שלה", אכסניא על מחזרת תורה גו' זרעך זרע גו' ימוש "לא

.42בנים"

הענינים: ב' ישנם שאצלו מובן, הרי הבעלֿשםֿטוב, של כנכד עצמו את מייחס הזקן שרבינו וכיון
דתורת  הכוונה הבעלֿשםֿטוב: את משלים הוא ב) כנ"ל, הבעלֿשםֿטוב, של עצמיותו את לקח הוא א)
גם  עילוי פועלת חב"ד חסידות חכמהֿבינהֿדעת. חסידות תורת עלֿידי נשלמת הבעלֿשםֿטוב

אחר  במקום וכמבואר ונצחֿהודֿיסודֿמלכות, חב"ד,43בחסדֿגבורהֿתפארת חסידות של החידוש
חסידות ש  עלֿידי להתעלות הם גם יכולים והשגה, להבנה לכאורה שייכים שאינם פשוטים אנשים אפילו

הכללית. החסידות תורת עלֿידי מאשר אפילו יותר חב"ד,

תורת  את והלבישו המשיכוֿהורידו גילו, שלאחריו, חב"ד ונשיאי הזקן שרבינו זה מלבד
לזה, נוסף הנה אנושי, בשכל אפילו להבין יוכל ואחד אחד שכל עד דקדושה, בשכל הבעלֿשםֿטוב

גם עלֿידיֿזה תורת zenilyפעלו את בשכל להמשיךֿלהוריד בכדי כי, הבעלֿשםֿטוב, בתורת
ועלֿידיֿזה  כח"), טיפערן א ("גאר ביותר עמוק בכח צורך יש מהשכל, למעלה שהיא ַָהבעלֿשםֿטוב

שלימות. שמביא יותר, נעלה אור נמשך

È'צדק ה'צמח שכתב מה יובן הנ"ל עלֿפי שמענו 44. נשמתוֿעדן מזקיני "גם הזקן: רבינו אודות
צדק' ה'צמח כוונת וכי מובן: אינו ולכאורה השערה". אל קולע בענינים 45עתידות הזקן רבינו את לשבח

מופתים  של ענינים וכי46חיצוניים, ?edf הזקן רבינו של ?47השבח

הוא: בזה הפירוש אך

המגיד  הרב ותלמידו (הבעלֿשםֿטוב) "שהוא לפניֿזה: שם שכתב למה בהמשך בא זה ענין
שהיה  עלֿידי והיינו . . ראיה בעין ממש סופו ועד העולם מסוף רואים היו נשמתםֿעדן (ממעזריטש)

בתורה" גנזו שהשםֿיתברך (דהבריאה) ראשון ביום שנברא אור לפניהם ;48גלוי

" צדק': ה'צמח אומר זה מוכח mbועל "גם" ומהלשון כו', עתידות שמענו נשמתוֿעדן מזקיני
התגלות  המגיד: והרב להבעלֿשםֿטוב בנוגע לפניֿזה שנאמר ענין אותו הם הזקן רבינו של שה"עתידות"

השערה". אל ד"קולע באופן זה היה הזקן רבינו שאצל אלא ראשון", ביום שנברא ה"אור
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א.41) פה, ב"מ כא. נט, ישעי'
רפס"ג.42) ב"ר ט. פ"ו, אבות ו. יז, משלי
(43.(301 ע' ח"ג (תו"מ ס"ב תשי"א אלול ח"י שיחת ראה

וש"נ.
א.44) סה, עדות מצות אמונה דרך
עצמך:45) והגע

לגבי  והרי תורה, שכולו באופן הי' צדק' ה'צמח של ענינו
ערוך*. באין הם הענינים שאר כל התורה

של  בענין הזקן רבינו את משבח צדק' שה'צמח כיון וא"כ,
– דא"ח במאמר זה ענין שמביא אלא עוד ולא עתידות, אמירת
בתורה, ניתוסף שעלֿידו ועיקרי חשוב ענין שזהו בודאי הרי
וכללות  המשיח, ביאת עם הקשור שזהו"ע התורה, ובפנימיות

מוגה). בלתי (מהנחה בתחתונים! דדירה הכוונה
האמינו 46) לא רבינו משה רפ"ח: יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

בלבו  יש האותות ע"פ שהמאמין שעשה האותות מפני ישראל בו
מוהריי"צ  אדמו"ר (אג"ק סד ע' ח"ב "התמים" גם וראה כו'. דופי
כעין  הם המופתים חב"ד חסידי גדולי בעיני שעה): ע' ח"ב
(ראה  לזה לב משים ואין  ושפלות, קטנות החסידות, בכבוד פגיעה

וש"נ). .99 ע' חי"ג תו"מ גם
שאור 47) עצמי, אור שהוא הזקן רבינו של ממעלתו ואדרבה,

לבאר  ויש – .(167 ע' שלום (תורת למופתים זקוק אין עצמי
בשעת  שלם" עמדו על "עומד רבינו שמשה החילוק ע"ד שהוא
ומתמוגגין  ונבהלים יראים שהיו הנביאים כשארי ולא הנבואה

ש  הזקן לאדמו"ר בנוגע גם הוא ועד"ז ה"ו). פ"ז, יסוה"ת לא (הל'
כל  כי מהעולם**, הפשטה בחי' הטבע, שינוי – למופתים הוצרך
לקו"ש  (ראה בהתיישבות אצלו האירו נעלות היותר המדריגות
(סה"מ  בסופו תרפ"ה בשלום פדה בד"ה וראה .(1120 ע' ח"ד
היא  העצמית והכוונה הטבע, שינויי הם המופתים פח): ע' תרפ"ה
בהתלבשות  רבינו ע"י בא וזה . . אלקות יהי' ממש שהטבע

דוקא. בהשגה
ושם 48) – ו) פ"ח, ברכות בירושלמי (וכ"ה ו פ"ג, ב"ר ראה

l"rlהוא miwicvl איתא א פה, חדש בזהר רות במדרש אבל .
לקו"ת  א). קמט, זח"ב א. רסד, זח"א ג"כ (עיין בתורה שהוא
הבעש"ט  בשם בראשית פ' אפרים מחנה ובדגל ד. יח, במדבר

באריכות.

.wcv gnvd ly eizeaeyza `aedy inlyexid xn`n mb xkfp df oipra (*
y"nk ,d`eapd zra miyeald zhytd oipr mb edfy ,zeinybd zhytda zeidl `iapd jixv d`eapd zelbzd zray ± d`eapd oipra f"cre (**

.dben izla dgpdn ± .(cere .118 'r i"yz n"dq d`x) "`apzie eicba `ed mb hytie" (ck ,hi `Îl`eny)
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השתלשלות  מסדר שלמעלה האור הוא ראשון" ביום שנברא שקודם 49"אור האור – מזה ולמעלה ,50

עצמותו 51הצמצום  שלגלות האור – גופא ושם ,52.

העולם  לגשמיות בנוגע גם זה אור האיר והמגיד הבעלֿשםֿטוב שבפני בראיה 53הגם ראו שלכן ,
ניתוסף 54ממש  הזקן רבינו אצל הרי בהתיישבות 55– מאיר היה ובכדי 56שהאור השערה". אל "קולע ,

עצמותו  מצד אלא האור, מצד זה אין – בהתיישבות בעולם להיות יוכל השתלשלות מסדר שלמעלה שאור
הפכים  כל נושא שהוא .57יתברך,

שמצד  לעצמותו, דירה – בתחתונים דדירה העליונה הכוונה כשתושלם לבוא, לעתיד גם יהיה וכן
בשר" כל וראו הוי' כבוד "ונגלה שיהיה ורוחניות, דגשמיות ההפכים שני יתחברו יתברך ,58עצמותו

בהתיישבות. אצלו יהיה זה וענין אלקות, יראה הגשמי שהבשר

שמענו נשמתוֿעדן מזקיני "גם צדק' ה'צמח בדברי הפנימי הפירוש שזהו לומר, בתיבת zecizrויש :"
דלעתיד  הגילויים על גם מרמז .59"עתידות"

היותר  הענינים את "לוקחים" החסידות לימוד עלֿידי חב"ד: בחסידות הזקן רבינו הכניס זה וכל
– בכלי אור התיישבות של באופן – האלקית דנפש בשכל ובא מזה, ולמעלה הגנוז" ל"אור עד נעלים,

כל (אפילו) וראו הוי' כבוד "ונגלה שיהיה ועד הבהמית , דנפש שכל להבנת משיח xyaועד בביאת ,"
ממש. בקרוב צדקנו,

***

‡È.'כו האדון פני מאן בזהר שאמרו מה להבין המתחיל' 'דיבור שיחה) (כעין מאמר .

***

·È נאמר – המשיח ביאת אודות מדובר שבה תבוא כי דפרשת בהפטרה והיינו,60. אבלך", ימי "ושלמו
אבלך.61שיגמרו  ימי
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צו).49) פ' (לקו"ת אור והי' ובד"ה ג. מד, תו"א ראה
מעלה 50) התחלקות בו יש הצמצום שלאחרי שהאור כידוע

הצמצום  שקודם האור ודוקא בשוה, מקום בכל ואינו וכו', ומטה
עד  העולם מסוף רואים "שהיו שזהו – בשוה מקום בכל הוא

בשוה. מקום בכל סופו",
שמצינו  שזהו המקום, הגבלות בטלות זה אור שמצד והיינו,
ואילך. שלח סימן בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם  כתר (ראה
היו  כאילו מקום בריחוק שנעשה מה בגשמיות רואים שהיו וש"נ)

מוגה). בלתי (מהנחה מקום בקירוב נמצאים
ואילך).51) מה ע' עת"ר (סה"מ עת"ר נח דפ' מאמר
פד).52) ע' ח"א תער"ב (המשך בסופו תער"ב נחמו ד"ה
גם 53) עצות נשיאינו רבותינו אצל ששואלים הטעם וזהו

וש"נ) ואילך. 127 ס"ע ח"ט תו"מ (ראה גשמיים לענינים בנוגע
מוגה. בלתי מהנחה –

תרס"ג 54) (סה"מ 10 ע' תרס"ג  עומד והוא (ד"ה בנבואה ולא
רכז  ס"ע תרס"ו (המשך תרס"ו ושבתה ד"ה גם וראה נח)). ע'

ואילך).
הוספה 55) (שזהו "גם" דתיבת הפשוט לפי' סתירה בזה אין

ה"ז  בשכל, שההמשכה בכ"מ המבואר ע"פ – הקודם) העיקר על
"לאחר  ובפרט וכו'. כ"כ מאיר האור ואין בשכל התלבשות
תורת  (בסה"ש תרס"ח כסלו י"ט שיחת ג"כ וראה פטרבורג".

ואילך)). 112 (ס"ע שלום
ע'56) (לעיל סי"ב ראה ש"פ שיחת גם (ראה המבואר וע"ד

אהרן  של שבחו "להגיד גו'", אהרן כן "ויעש במ"ש וש"נ). .(228

ובפרש"י) צו ס"פ וראה ובפרש"י. ג ח, (בהעלותך שינה" שלא
התיישבות  של באופן היתה שעבודתו הוא בזה שהחידוש –

מוגה). בלתי (מהנחה
התורה 57) פנימיות התגלות שיהי' הי' הבעש"ט "התגלות

הרב  תלמידו דגם והראי' התלבשות, בבחי' שלא התגלות והי'
ואלישע  אלי' בדוגמת ברוחו שנים פי אשר ממעזריטש המגיד
התורה  סודות שמעו אומר הי' דא"ח אמירת קודם הוא גם הנה
ונעלה  גבוה מדריגה שזהו והגם זאת לקבל יכול העולם הי' ולא

עדיין זה אין מקום ומכל ובא במאד התורה פנימיות עצם התגלות
פנימיות  עצם נמשך שבזה בהשגה בהתלבשות רבינו ידי על
עט), ע' ריש תרפ"ה (סה"מ תרפ"ה בשלום פדה (ד"ה התורה"
(נדפס  עטר"ת כסלו י"ט נ"ע, מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק אביו בשם
גילוי  וענין – תרעג)). ע' תשמ"ח) (קה"ת, עטר"ת  סה"מ בסוף
שנתגלה  התורה פנימיות עצם לגילוי הכנה היו והה"מ הבעש"ט
הכנה  שהיו (ריחות) האבות עבודת בדוגמת – הזקן רבינו ידי על

(מוהריי"צ)zenvrdלגילוי אדמו"ר כ"ק (משיחות תורה דמתן
ואילך). 18 ע' תרפ"ח סה"ש – תפר"ח שנת תשא פ' ש"ק ליל נ"ע

ה.58) מ, ישעי'
למשה 59) הראה שהקב"ה ובפרש"י) ב לד, (ברכה מ"ש וע"ד

בלתי  (מהנחה האחרון" היום "עד האחרון", הים "עד רבינו
מוגה).
כ.60) ס, ישעי'
עה"פ.61) ומצו"ד מצו"צ
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" הלשון דיוק מהו להבין: שכתוב enlyeוצריך מה עלֿדרך שהוא אבלך", לא62ימי עון mly"כי
יותר  מתאים אבלך", "ימי ישראל, דבני בלתיֿרצוי ענין אודות כאן שמדובר כיון דלכאורה, – האמורי"

תמימות  מלשון גם לפרשו יש "ותמו" שהלשון (כיון או וסוף, גמר לשון שהוא "ותמו", מתאים 63לומר ,
" וברכותיה") שנה "תחל (לפני השנה בברכת וכהלשון וכליון, גמר לשון "וכלו", הלשון) שנה dlkzיותר

שלימות?64וקללותיה" מלשון "ושלמו", נאמר ומדוע ,

ד"קמא  באופן הם ד'לעומתֿזה' שהענינים – לקדושה 'לעומתֿזה' שבין מהחילוקים ביאור: וליתר
בטיל" באופן 65קמא הם דקדושה הענינים ואילו לגמרי, כלים שנעשים עד ומתמעטים שהולכים היינו, ,

ענין  (לא בזה להיות צריך אבלך", "ימי  אודות כשמדובר כן, ואם לשלימותו. עד בהענין וניתוסף שהולך
שלzenilyשל ענין אלא) ,oeilk?

‚È:בזה והביאור .

נאמר  שעלֿזה דתהו, הכלים שבירת ענין והוא המיתה, ענין עם קשור – אבלך" "ימי – האבילות ענין
כו'. והגלות החטאים ענין כללות שרש הוא זה וענין ה), סעיף (כנ"ל וימת" גו' "וימלוך

המיתה  (ענין דתהו הכלים שבירת ענין כללות והיינו,והנה, לבנות, עלֿמנת דסותר באופן הוא (
והבנין. התיקון בשביל אלא אינה מתחילתה הסתירה שכוונת

בני  עבודת – היא הגלות, דענין הפנימיות היינו הגלות, שכוונת – הגלות לענין בנוגע גם מובן ומזה
בבירור  עבודתם את מסיימים ישראל בני כאשר שלכן, הכלים), בשבירת (שנפלו הניצוצות בבירור ישראל

בתניא  כמבואר משיח, עלֿידי הגאולה באה אזי שבכל 66הניצוצות, האלקית ונפש הנשמה כל ש"כאשר
כו'". המשיח ימות של לה"תכלית באים אזי וכו'" התורה מצוות תרי "ג כל . . תקיים . . ישראל

מעשינו  שלימות על דקאי – דייקא "ושלמו" אבלך", ימי "ושלמו שכתוב מה לבאר יש ועלֿפיֿזה
("ימי  הגלות של הפנימי הענין שזהו הגלות, דזמן שהעבודה והיינו, הגלות, משך זמן כל ועבודתינו

המשיח. לימות באים ועלֿידיֿזה ("ושלמו"), שלימות של באופן להיות צריכה אבלך"),

„È נאמר שעלֿזה התשובה, עבודת היא, מהגלות, יוצאים שעלֿידה העבודה כללות והנה, "והרוח 67.
השבוע  בפרשת שכתוב מה עלֿדרך שזהו מתנה, מלשון דייקא, "נתנה" – נתנה" אשר האלקים אל תשוב

אלקיך הוי' הירושה ozep"אשר מענין גם למעלה הוא המתנה שענין ד) (סעיף לעיל שנתבאר וכמו לך",
("וירשתה").

בזה: והענין

עצמו  את מתיר חבוש שאין הכלל עבודת 68ידוע שלימות עלֿידי מהגלות היציאה שתהיה כדי ולכן, ,
כלל. גלות של ענין בה שייך שלא יותר נעלית מדרגא כח בנתינת צורך יש הבירורים,

הירושה  מענין גם שלמעלה לך") נותן אלקיך הוי' "אשר נתנה", ("אשר המתנה ענין הוא זו כח ונתינת
כי: –

גו' ("וימלוך הכלים בשבירת שנפלו דתהו הניצוצות יורשים ישראל שבני מה הוא הירושה ענין
זו  דרגא מצד ולכן הגלות, ענין שורש שהוא השבירה, ענין בה ששייך דרגא שזוהי היינו, וימת"),

היציא  להיות חבוש איֿאפשר שאין כיון אבלך"), ימי ("ושלמו העבודה שלימות עלֿידי הגלות מן ה
עצמו. את מתיר

דתהו  הענין מכללות למעלה היינו, הירושה, מענין גם למעלה שהיא המתנה בענין צורך יש ולכן
עצמותו  המשכת ענין שזהו כו', הגלות שרש שהוא השבירה ענין מכללות גם למעלה ובמילא, ותיקון,

ה). סעיף (כנ"ל יתברך
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טז.62) טו, לך לך
ג.63) לב, ראה פ' לקו"ת ראה
בתפלת 64) מחזורים בכמה קטנה" "אחות פיוט ב. לא, מגילה

השנה. ראש

אתא.65) כי ובתוד"ה א עג, ע"ז
פל"ז.66)
ובכ"מ.67) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
וש"נ.68) ב. ה, ברכות
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ÂË:חב"ד חסידות בתורת שנתגלתה התורה פנימיות לימוד עלֿידי נעשה זה וענין .

מפאריטש  הלל רבי של במאמר שכתוב מה מהאמיל 69ידוע אייזיק ור' זעזמער זלמן מר' ששמע מה ַָ
שנתבאר  וכמו כלל". הבית נחרב לא יוחאי בן שמעון רבי כמו הגבוהות נשמות ש"לפני הזקן, רבינו בשם

(במאמר  וכו',70לעיל הזקן רבינו ועלֿדרךֿזה יוחאי, בן שמעון רבי כמו סגולה דיחידי הנשמות במעלת (
כו'. למעלה שהם כמו למטה הענינים כל היו שאצלם

בתורת  שנתגלה כפי יוחאי, בן שמעון רבי של תורתו התורה, פנימיות לומדים שכאשר מובן, ומזה
אלא) ולחוץ, השפה מן (לא הוא והלימוד שלאחריו, נשיאינו ורבותינו הזקן רבינו עלֿידי חב"ד חסידות
ה'תורה', בעל כמו מהגלות הוא גם יוצא אזי – הנפש עצם עד שלומד הענין עם שמתעצם באופן
שעלֿידיֿזה  אבלך") ימי ("ושלמו העבודה ושלימות לגמר עד הבירורים בעבודת לפעול בכחו ועלֿידי ֿזה

ממש. בפועל מהגלות היציאה נעשית

ÊË:אלול ח"י של ענינו וזהו .

וגמילות 71ידוע  עבודה תורה הקוין בג' העבודה עניני כל של הראשיֿתיבות נרמזים שב"אלול"
בראשיֿתיבות  גם כמרומז התשובה, ענין הוא – בגילוי אלול חודש של העיקרי ענינו אמנם, חסדים.

"אני  ומפורסם לי"72הידוע ודודי .73לדודי

ד"אלול" בעבודה חיּות שנותן הוא אלול ח"י של ענינו .74והנה,

בזה: והענין

נתגלתה  שעלֿידם הזקן, ורבינו הבעלֿשםֿטוב הגדולים, המאורות שני הולדת יום הוא אלול ח"י
החס  תורת והרי החסידות. בתורת התורה אלקיםפנימיות דברי – עניןmiigידות הוא –zEigd75,

עלֿידי  היא התשובה לעבודת הנתינתֿכח שהרי התשובה, בענין דאלול בעבודה חיּות נעשה ועלֿידיֿזה
טו). סעיף (כנ"ל החסידות תורת

השנה  חדשי י"ב כל על בפרטיות החשבון הוא שבהם הימים י"ב התחלת הוא אלול שח"י גם ,76וזהו
חודש שהוא תשרי, חודש על החשבון להיות צריך עצמו אלול שבח"י שהוא illkוהיינו, השביעי, חודש ,

והמשביע  כולה.77המשובע השנה כל על הענינים בכל השובע נמשך שממנו ,

***

ÊÈ."'וגו כולכם היום נצבים "אתם נצבים: לפרשת באים – תבוא כי מפרשת .

בזה: והענין

השנה  ראש על קאי – העולם 78"היום" אומות שכל שבשעה היינו, היום", נצבים "אתם נאמר ועלֿזה ,
ועומדים  קיימים נצבים", "אתם הנה .79מתמוטטים,

המדריגות  כל התכללות ענין שהוא ד"כולכם", ומצב במעמד שנמצאים עלֿידיֿזה נעשה זה וענין
מימיך" שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם "ראשיכם ישראל, נצבים",80שבבני "אתם – זה שמצד ,

ועומדים. קיימים
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ז.69) ע' שמות הרמון פלח
ואילך).70) ט ע' (לעיל ואילך פ"ג
(71.(194 ע' ח"א (תו"מ ס"ו ה'שי"ת אלול ח"י שיחת ראה

וש"נ.
ועוד.72) עה"פ. ובשעה"פ ג. ו, שה"ש
בהערה.73) 489 ע' חי"ט .23 הערה 299 ע' ח"ט לקו"ש ראה

ועוד. .273 ע' חכ"ט
(74.(122 ע' תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה אלול ח"י שיחת
ואילך.75) 463 ע' ח"ב לקו"ש גם ראה

(76.(179 ע' .177 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג אלול ח"י שיחת
תשנ"ט)77) (בהוצאת טוב שם כתר ח. פכ"ט, ויק"ר ראה

אלול). כה יום" ב"היום (נעתק וש"נ סמ"א. בהוספות
שם 78) כתר נצבים. ר"פ לקו"ת נצבים. ס"פ רזא פענח ראה

שם. טוב
כש"ט 79) יב. כט, נצבים פרש"י נצבים. ר"פ תנחומא ראה

שם.
שם.80) לקו"ת וראה נצבים. ר"פ
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עליכם" "תמליכוני השנה, ראש של ענינו (שזהו למלך הקב"ה הכתרת את פועלים –81ועלֿידיֿזה (
שכתוב  יחד 82כמו מתאספים שכאשר היינו, ישראל", שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון "ויהי

בישורון. מלך הקב"ה נעשה אזי כאחד, לאחדים להיות

גבוה  בחינה זהו ישורון "שבחינת – דייקא "בישורון" מלך", בישורון "ויהי שכתוב במה להוסיף ויש
("ויהי 83מאד" "ישורון" על שהמלוכה מובן, ומזה "ישראל", מהשם גם ולמעלה "יעקב", מהשם למעלה ,

לעיל  שנתבאר כמו – המלוכה בענין יותר נעלית דרגא היא מלך") (לא 84בישורון המלוכה ענין שישנו
מלכים  נקראים ישראל שבני והיינו, מלכים, על אלא) עבדים, על מלכים,85רק על מלך הוא והקב"ה ,

ישראל. בני על מלך להיות ההכתרה את שמקבל

גו'" המיצר "מן ענין והוא ההכתרה, שבענין הביטול עלֿידי נעשה זה באים 86וענין שעלֿידיֿזה ,
במרחב" העצמי,84ל"ענני ומרחב עצמית התנשאות ענין שהוא ,

העצמי  מרחב של באופן לרויחי ועד רויחי, ומזוני חיי בבני הגשמיים, הענינים בכל גם נמשך .87ומשם
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וש"נ.81) סע"א. טז, ר"ה
שם.82) לקו"ת וראה ה. לג, ברכה
רע"א.83) מה, שם לקו"ת
(84.(9 ע' חי"ח (תו"מ פ"ה השתא דר"ה היום זה בד"ה

וש"נ.85) א. סז, שבת
ה.86) קיח, תהלים
(87) הברכה סיום ).l"endחסר

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תשי"א 

ברוקלין, נ. י.

 כבוד הנהלת ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש, מונטרעאל, קנדה, 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קראתי את הפרטי-כל מאסיפת הועד שהיתה בח"י מנ"א, ושמחתי אשר כבר התחילו 

בעבודה בפועל, וכן אשר לאט לאט מגשימים בחיים את הענינים אשר דיברו בהיותם כאן.

ובנוגע להפרטים, הנה במה שדברו באסיפתם על דבר הדפיציט של הישיבה, כבר אמרתי להם 

בשיחתנו פה, אשר עד עתה ניסו באופן של צמצום, היינו לכוון את ההוצאה על פי ההכנסה, ומהראוי 

שעתה ינסו באופן ההפכי, היינו להשתדל בהגדלת ההכנסה כפי ההוצאה שצריכה להיות. ובפרט על פי 

פתגם כ"ק אדמו"ר מהר"ש שמסר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשם כ"ק אדמו"ר אביו: די וועלט זאגט, אז 

מ'קאן ניט ארונטער דארף מען אריבער, און איך זאג, אז מ'דארף לכתחילה אריבער בתוקף המתאים.

מה שכותבים בהפרטי-כל על דבר רכישת תלמידים חדשים שהתדברו בזה עם מנהלי הייאס 

דמחנם שהם ישלחו את בני הפליטים לישיבתם, הנה בודאי לא יסמכו על זה לחוד, אלא גם מצדם 

ישגיחו על זה מבלי לחכות לה]א[תערותא דלעילא של מנהלי הייאס...

וברכת השי"ת אשר המשיך  בברכת הצלחה מופלגה בעבודתם בקדש בשדה החינוך הכשר, 

וממשיך עליהם כ"ק מו"ח אדמו"ר תחול על כאו"א מהם להשפיע להם ברכה והצלחה גם בעניניהם 

הפרטיים,

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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.f"nyz'd lel` i"g ,`eazÎik zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הוא:‡. זו בשבת - אלינו ושייך קרוב הכי - והעיקרי הראשון `lelהענין i"g שני את הולדת "יום ,
הגדולים", הכללית,aehÎmyÎlradהמאורות החסידות תורת מייסד ,owfd x"enc`e חסידות תורת מייסד ,

דורנו) נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי ונתפרסם שנתגלה (כפי .1חב"ד

ובהקדים:

ש  נוספים ענינים ישנם זו onfaבשבת encw מיקדשא" השבת, ענין עצם אלול: ח"י  ענין להתגלות
ענין 2וקיימא" גם נוסף ולאחריֿזה בראשית", למעשה "זכר הבריאה, מתחילת מתןֿתורה, לפני עוד ,

מתןֿתורה  שמצד בחודש3השבת השבת יום לזה, ונוסף .lel`4 מסויימת שבת - עצמו אלול ובחודש ,
רק נתגלה אלול ח"י של ענינו ואילו בזה). וכיוצא השבוע mipexg`d(פרשת zexeca.

ונוגע  קרוב הכי בדבר להתחיל שיש הכלל עלֿפי – אלול ח"י בענין מתחילים אףֿעלֿפיֿכן, אבל
envrl הכתוב ובלשון תחינת5, אל עבודת jcar"ושמעת בסדר שמצינו וכפי ישראל", ועמך (ואחרֿכך)

ישראל" בית ל"עמך וביתי" "אני מקדים שהוא הכיפורים ביום גדול .6כהן

כ"ק ·. עלֿידי לרבים ונתפרסם נתגלה - הגדולים המאורות שני את הולדת יום - אלול ח"י של ענינו
הכל" הוא ש"הנשיא ומכיון (כנ"ל), דורנו נשיא אדמו"ר ולכל 7מו"ח הדור, אנשי לכל שייך זה הרי ,

העולם  סוף עד הדור, .8עניני

באלול  'חיות' ומביא הביא אלול שח"י - בפועל לעבודה בנוגע דורנו נשיא עלֿידי נתפרש זה .9וענין

בזה: והענין

העבודה. כל כללות היינו, כולה, השנה כל עבודת על חשבוןֿצדק – היא אלול חודש עבודת

כידוע  - יותר עבודה 10ובפרטיות תורה הקוים: שלושת נרמזים "אלול" של שבראשיֿתיבות
מעשינו  כללות של השלימות תכלית הגאולה, ענין וכן התשובה, ענין בהקדמת וגמילותֿחסדים,

ועבודתנו.

להכניס הוא החסידות תורת של ענינה מרומז zeigוהרי זה שענין ומצוותיה", תורה יהדות, עניני בכל
- הזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב החסידות, מייסדי של הולדתם ביום `lelגם i"g בכל 'חיות' המשכת ,

אלול. חודש בעבודת ונרמזים הכלולים ומצוות תורה עניני

("נשמתא  הנשמה חיות בדוגמת הוא אלול בעניני אלול ח"י של שה'חיות' שמכיון להוסיף, ויש
תורה"11דאורייתא" ("גופי בגוף בנוגע 12) הן דרגות, ריבוי יש בגוף הנשמה לחיות שבנוגע כשם הרי, ,(

שנעשים  עד והתאחדותם התקשרותם לאופן בנוגע והן בפניֿעצמה, לנשמה בנוגע הן בפניֿעצמו, לגוף
לדרגה למציאות  עד דרגות, ריבוי בזה שיש אלול, ח"י אלול, של ל'חיות' בנוגע גם הוא כן ממש, אחת

חיים" "מחיה בחינת גם אלא סתם , 'חיות' רק לא נעלית, כו'.13הכי עילוי אחר בעילוי - גופא ובזה ,
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(1.(146 .142 .141 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג אלול ח"י שיחת
ועוד.
א.2) יז, ביצה
(349 ע' ח"ח לקו"ש וראה סכ"ט. פי"ז הכולל שער ראה
ואילך.
אלול 4) י"ג (קונטרס בסופו תשמ"א תשמח שמח ד"ה ראה
ש.ז.).
כא.5) ו, דה"ב ועד"ז ל. ח, מ"א
בני 6) של הכפרה ששלימות הדבר, בטעם לבאר שיש ואף

שאז  כה"ג, של הכפרה שלימות הקדמת לאחרי היא ישראל
שלו  השלימות לתכלית שהגיע כה"ג ע"י ישראל בני כפרת נפעלת

עניני הקדמת של האמור הטעם את שולל זה אין –envr ובכל .

בפועל. למעשה בנוגע הסדר הוא כן אופן,
כא.7) כא, חוקת פירש"י
העלם 8) מלשון ל"עולם". "סוף" עושים שעי"ז – כולל

כו'. וההסתר ההעלם את שמבטלים היינו, והסתר,
תש"ה 9) סה"ש ב. תעג, ח"ג (לקו"ד תש"ה אלול ח"י שיחת

ואילך. 250 ע' חי"ט לקו"ש וראה .(122 ע'
תשמ"ו.10) אלול מבה"ח ראה, ש"פ משיחות קונטרס ראה

וש"נ.
ועוד.11) ואילך. ס"ו החסידות תורת של ענינה קונטרס ראה
א.12) קנב, זח"ג
(13.44 ע' תש"י סה"מ וראה א. עא, יומא
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זו ‚. בשנה אלול בח"י מיוחד עילוי ניתוסף ושנה, שנה בכל אלול דח"י הענין כללות מלבד והנה,
השבת: ביום קביעותו מצד -

יומין" כולהו מתברכין "מיניה - 'חיות' המשכת של הענין מודגש השבת ביום המשכת 14גם היינו, ,
בהמשכת  יותר עוד ניתוסף - השבת ביום חל אלול כשח"י הרי שכן, ומכיון השבוע. ימי לכל 'חיות'

יותר: ובפרטיות השבת. יום של ענינו מצד ה'חיות'

אחר  בעילוי דרגות, חילוקי בו יש (מלמעלה), וקיימא" ד"מיקדשא באופן היותו עם - השבת יום
הבריאה  מתחילת מתןֿתורה, לפני שגם אף השבת, בענין ניתוסף שבמתןֿתורה – לדבר וראיה עילוי,

א). סעיף (כנ"ל השבת ביום וקיימא" ד"מיקדשא הענין כבר היה

שלו" ("קב ישראל של עבודתם שעלֿידי גם מובן בעילוי 15ומזה וקיימא" ד"מיקדשא בהמשכה נוסף ,(
לדור  שמדור ישראל, עם של התורה לימוד עלֿידי שבת בהלכות בהוספה גם כמודגש - עילוי אחר

ותיק". "תלמיד עלֿידי וניתוסף נתחדש

ד"מיקדשא  באופן שבת של הבריאה (כולל כולה שהבריאה דמכיון - בלאוֿהכי גם כן לומר ובהכרח
ישראל" "בשביל היא גם 16וקיימא") הוספה להיות צריכה ישראל של בעבודתם ההוספה מצד הרי, ,

הבריאה. מצד שהוא כפי וקיימא" ד"מיקדשא בענין הוספה ובנידוןֿדידן, בבריאה,

כל  לאחרי - השבת ביום ה'חיות' המשכת מצד בשבת שחל אלול ח"י של העילוי גודל מובן ומזה
הדורות. בכל ישראל של עבודתם עלֿידי  וקיימא" ד"מיקדשא בענין שנוסף מה

ועוד:„. זאת

" - השמיטה שנת היא זו השבת 17לה'"zayשנה יום דוגמת היא כולה שהשנה היינו, ,
שלאחריֿזה  השנים ששת כל מתברכים שממנה שבה), השבת יום .18(ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

שנת  במועד שנים שבע "מקץ - הקהל' 'שנת (והכנה) "ערב" גם היא השמיטה שנת לזה, ונוסף
גו'" העם את הקהל לשנה 19השמיטה.. השמיטה שנת של ה'חיות' השפעת בפשטות ניכרת בזה שגם -

שלאחריֿזה:

הפעולה  ששלימות - בפשטות - הוא דוקא השמיטה שנת במוצאי ד"הקהל" לקביעות הטעמים אחד
"למען ecnli..zeyrlולמעןernyiד"הקהל", exnye..הזאת התורה דברי כל minidאת lk"'אפשרית 20גו ,

מעבודת  הּבטלה השנה כל "שתהיה עלֿידיֿזה כי השמיטה, בשנת המתאימה, ההכנה הקדמת לאחרי ְֵָרק
ה'" את לדרוש יתעוררו ההיא בשנה ישבתו כאשר האדמה עובדי שגם לעבודתו.. מוכנה היינו,21האדמה ,

zenkaשנוסף onf ieaix22"ד"הקהל הפעולה תהיה אזי - כו' התורה ללימוד המוקדש שלימה, שנה ,
בשלימותה.

שבדבר, הרוחני התוכן הרי ישראל, בארץ אלא אינו כפשוטה שמיטה מצות שקיום שאף [ולהעיר,
כו']. הגלות ובזמן בחוץֿלארץ גם מקום, בכל שייך כולה, השנה כל במשך התורה בלימוד ההוספה

הפעולה  שלימות את שמאפשרת עלֿידיֿזה – ה' בעבודת 'חיות' ממשיכה השמיטה ששנת ונמצא,
גו'". הימים כל אלקיכם ה' את ליראה ולמדו "ישמעו ד"הקהל",

העי  מובן זה השבת,ומכל ביום קביעותו מצד - זו בשנה אלול ח"י של ה'חיות' בהמשכת המיוחד לוי
"הקהל". לשנת הכנה גם שהיא לה '", "שבת השמיטה, ובשנת
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א.14) פח, ב. סג, זח"ב
א.15) לח, ב"מ ראה
ועוד.16) בתחילתו. עה"ת פירש"י
ד.17) שם, ב. כה, בהר
ועוד.18) תשמ"ו. בהר ש"פ הארץ, אל תבואו כי ד"ה גם ראה
יו"דֿיב.19) לא, וילך

יבֿיג.20) שם,
שם.21) בהר עה"פ ספורנו
זמן 22) היינו, המרובה, את המחזיק דמועט באופן רק לא

זמן  ריבוי גם אלא באיכות, ריבוי בו שמכניסים בכמות מועט
באיכות. גם יותר עוד ניתוסף שעי"ז בכמות,
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בקודש" ד"מעלין הענין שמצד להוסיף, ב 23ויש אלול ח"י הרי ,ef dpy רק (לא יותר נעלה באופן הוא
ביום  אלול ח"י  חל  שבהם ֿ זה שלפני השנים שאר לגבי גם אלא) השבוע, באמצע שחל אלול ח"י לגבי

השמיטה. ובשנת השבת

העיקר ‰. הוא :24והמעשה

בכל  חיות להוסיף - השמיטה ובשנת בשבת, כשחל ובפרט אלול, ח"י של כח' ה'נתינת את לנצל יש
ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  עצמו, אלול ח"י השבת מיום החל אלול, חודש עבודת שלאחריֿזה.25עניני בימים

וענין  התשובה ענין וגמילותֿחסדים, עבודה תורה  קוין ג' - העבודה עניני כל נכללים שבזה וכאמור,
ראשיֿתיבות  של באופן כללית, בהחלטה להסתפק שאין אלא "אלול", בראשיֿתיבות המרומזים הגאולה,

בפועל  במעשה ההחלטה קיום את מבטיחים (שעלֿידיֿזה כו' פרטי בענין פרטית החלטה אלא ),26כו',
נשיא  אדמו"ר מו"ח כ"ק של כו' ושיחות מאמרים בריבוי העבודה עניני פרטי ונתבארו שנתפרשו כפי

קטן  ועד למגדול מישראל, ואחד אחד לכל ומובן השייך באופן ובפרט 27דורנו, ב"זשארגאן"), (גם
מעשה  לו יש קטן גם הרי בפועל, למעשה .28שבנוגע

ועבודתנו" "מעשינו את ותשלים תוסיף ואחד אחד כל של שפעולתו הגאולה 29ויהיֿרצון את הפועלים
הכתוב  כלשון ישראל, כלל של הכללית הגאולה עם ביחד מישראל, ואחד אחד כל של פרטית גאולה -
נצבים  "אתם - דרעוין") "רעוא היום, חצות לאחרי - זמנה (שתחילת מנחה בתפילת שקורין בפרשה

גו"mklekהיום טפכם ישראל, איש כל גו' שבטיכם ראשיכם אלקיכם ה' .30לפני

בעתה ה' "אני - זו שבת של ההפטרה וחותם עין"dpyig`"31ובסיום כהרף המקום עיכבן ש"לא ,32,
ממש. ומיד תיכף

***

.Âאת הולדת "יום הוא אלול שח"י דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק milecbdבפתגם zexe`nd ipy- "
ולבאר: לדייק יש

נשיא  עלֿידי שנאמר תואר - הגדולים" המאורות "שני בשם הזקן ואדמו"ר  הבעלֿשםֿטוב של תוארם
הפרטים. בכל הדיוק בתכלית בוודאי הוא - הגדולים" "מאורות ענין אמיתת כו' והשיג שידע בישראל,

אחד  שכל - "המאורות" ענינים, שני - "שני" הגדולים": המאורות "שני ענין פרטי לבאר יש ולכן,
ישנו  זה, עם וביחד הגדול"; "מאור אלא סתם, מאור רק לא - "הגדולים" בפניֿעצמו, "מאור" הוא מהם

כדלקמן. הגדולים", המאורות "שני - יחד חיבורם גם

.Ê:בזה והענין

הגדולים" המאורות מהםmheytk"שני אחד כל היות עם - וירח) סתם,xe`n(שמש מאור רק (ולא
הגדול) מאור נבראוenvrÎiptaאלא מכלֿמקום ,eicgi mdipy במאמר שנבראו ועד אחד, וברגע אחד ביום ,

הגדולים" המאורות שני את אלקים ויעש השמים.. ברקיע מאורות "יהי - ועשיה 33אחד אחד מאמר ,
לשניהם. אחת
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וש"נ.23) א. כח, ברכות
מי"ז.24) פ"א אבות
הרי 25) השבת, ביום העבודה התחלת היתה שכבר דמכיון

שבאה שלאח"ז, בימים dtqedaeהעבודה jynda יום לעבודת
יותר. נעלה באופן – היא השבת,

בתחילתו.26) לאדהאמ"צ היחוד שער ראה
אצל 27) שישנם וקטנות דגדלות הדרגות חילוקי – כולל

מישראל. כאו"א

פי"ד 28) אוכלין טומאת הל' רמב"ם ואילך. ב יב, חולין ראה
רפ"ב. כלים הל' ה"ב.

רפל"ז.29) תניא
ובכ"מ.30) נצבים. ר"פ לקו"ת וראה נצבים. ר"פ
א.31) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'
מב.32) שם, מכילתא מא. יב, בא ופירש"י מכילתא
ידֿטז.33) א, בראשית
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- הזקן ורבינו הבעלֿשםֿטוב החסידות: תורת של הגדולים" המאורות ל"שני בנוגע גם מובן ומזה
שנים) עשרות של (בהפרש שונים בזמנים ופעלו חיו הנשיאות 34שנולדו לענין שבנוגע אלא עוד, ולא ,

הפסק  ביניהם וכידוע 35יש המגיד. הרב של נשיאותו - דור נקרא36של הזקן של ckpשרבינו (ברוחניות)
בן. ולא נכד הבעלֿשםֿטוב,

החסידות תורת מייסד הוא שהבעלֿשםֿטוב – ועיקר תורת zillkdועוד מייסד הוא הזקן ורבינו ,
"c"ag37חסידות היותם מודגש שבזה ,ipy"הגדול "מאור הוא מהם אחד שכל היינו, הגדולים", המאורות

בפניֿעצמו.

בנוגע  גם הוא כן אחד, ובמאמר אחד ביום נבראו הגדולים" המאורות ש"שני כשם ואףֿעלֿפיֿכן,
הזקן  רבינו נולד שבו אלול ח"י שלאחרי - החסידות תורת של הגדולים" המאורות תורת 38ל"שני מייסד ,

הגדולים" המאורות ל"שני שייך אלול ח"י של ורגע רגע שכל היינו, יחדיו. שניהם באים חב"ד, חסידות
הזקן. לרבינו וחלקו לבעלֿשםֿטוב שייך מהיום שחלק באופן ולא יחד, גם

.Á" - שביניהם החילוק ביאור בהקדים יחדיו).ipyויובן שבאים איך - (ואחרֿכך הגדולים" המאורות

להשיג" לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא ש"מי שאף - המאורות 39ובהקדמה "שני בין ולחלק
ידועה  הרי שמים 40הגדולים", ביראת להוסיף שבשביל בזה, בכיוצא נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק הוראת

"שני  שבין בחילוק להתבונן בנידוןֿדידן, ועלֿדרךֿזה כו', התורה כללי עלֿפי כו', פירושים לומר יכולים
הגדולים". המאורות

כידוע  - החסידות תורת של הגדולים" המאורות "שני שבין החילוק הכללית 41וביאור חסידות שגילוי
המשכה בדרך אור "גילוי הוא הבעלֿשםֿטוב dhnlעלֿידי dlrnln עלֿידי חב"ד חסידות גילוי ואילו ,"

"בדרך הוא הזקן dlrnlרבינו dhnln:"דוקא יגיעה עלֿידי

המשכה של באופן הוא הבעלֿשםֿטוב עלֿידי הכללית חסידות dhnlגילוי dlrnln גילוי המשכת -
תורה  עניני בכל ה'חיות' מתגלה שעלֿידיֿזה האמונה, ענין היהדות, נקודת את לעורר מלמעלה אור

ומצוות.

ישראל  לכלל ביחס הנשיאות הנהגת שעיקר - הבעלֿשםֿטוב של הנהגתו באופן היתה 42וכמודגש
פשוטים  אנשים גם מישראל, ואחד אחד כל של היהדות נקודת את כידוע 43לעורר ונשים, הארץ עמי ,

פשוטיֿעם, של היהדות נקודת את לעורר ישראל בעיירות מחזר שהיה הבעלֿשםֿטוב של חייו ימי דברי
ועבודת  תהלים קאפיטל אמירת השם", "ברוך אמןֿיהאֿשמיהֿרבא, באמירת ביטוי לידי בא שהדבר כפי

כו'. והתלהבות ב'חיות' התפילה

העלאה של באופן הוא הזקן רבינו עלֿידי חב"ד חסידות תורת גילוי dlrnlאמנם, dhnln רק לא -
עבודתו עלֿידי באדם וחודר שנמשך באופן אלא האמונה, כח היהדות, נקודת envrהתעוררות gka,

שבנפשו, בחכמהֿבינהֿודעת והשגה הבנה של באופן התורה פנימיות ללמוד בשכלו שמתייגע
לפי  פרטי אבר בכל שחודרת 'חיות' היינו, ומצוות, תורה עניני בכל פרטית 'חיות' נעשה שעלֿידיֿזה
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קה"ת 34) בשנת – הזקן ואדמו"ר נח"ת, בשנת – הבעש"ט
.(1 הערה לעיל (נסמן

ממוצע35) הי' שבודאי ענין xagndדאף כאן יש סוכ"ס הרי ,
ממוצע. של

ואילך.36) 1136 ע' ח"ד לקו"ש וראה אייר. כ"ז יום" "היום
"חסידות37) שבכלל),zihxtdלא מה אלא בפרט (אין "

"חסידות סי"א).c"agכיֿאם לקמן (ראה בפ"ע חדש ענין ,"
ח"י 38) (לפני הבעש"ט נולד שבו אלול ח"י לאחרי משא"כ

לאחרי  שנתגלו הענינים שכל דאף – הזקן) רבינו נולד שבו אלול
שהרי  שאני, שבנדו"ד לומר מקום יש לכן, מקודם גם ישנם זמן

נשמה הי' הזקן ועוד).dycgרבינו ואילך, א תעח, ח"ג (לקו"ד

א).39) (סג, פמ"ד בתניא אדה"ז לשון
ע'40) ח"ב שלו אג"ק .(88 (ע' בסופו החיים עץ קונטרס

תשכ.
לקו"ש 41) גם וראה ואילך. רב ע' בהוספות תרפ"ח סה"מ

ואילך. 250 ע' חי"ט
והן 42) דורו, אנשי במספר הן – דמיעוטא מיעוטא ורק

ממש. תלמידיו עם הלימוד ע"י – הזמן בכמות
ש"זריחת 43) ס"ג) הוספות (כש"ט הבעש"ט מתורת להעיר

שהוא  מכמו יותר שבישראל הפשוטים אצל הוא העצמות פשיטות
תורה". בבני
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התניא  ספר של השער" "דף ובלשון הכללית). החסידות שעלֿידי הכללית ה'חיות' (מלבד ענינו
חב"ד  חסידות של פסוק 44(תורהֿשבכתב על "מיוסד - קרוב45) שזהו `jilכי היינו, גו", מאד הדבר

דוקא.elyענין עצמו' ב'כח העבודה עלֿידי ,

עלֿידי – הזקן רבינו של הנהגתו באופן dxezdובמודגש cenil דרגתו ֿ ערך לפי אחד (לכל דוקא
והשגה  בליאזנא 46בהבנה 'מגיד' היה שבו מהזמן החל עלֿידי 47), השומעים קהל את מעורר שהיה ,

בנוגע  הן - נשיאותו לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תורה, בדברי דרשות ההם, הימים בסגנון מוסר אמירת
כידוע  ה'חדרים', התורה,48לתלמידי בלימוד הדרגות חילוקי (לפיֿערך 'חדרים' ג' היו הזקן רבינו שאצל

שעיקר  ישראל, בעיירות למסעיו בנוגע והן שבתורה, ונסתר נגלה עמהם לומד שהיה ונסתר) נגלה
בנסתר  והן שבתורה בנגלה הן תורה, בדברי השומעים  קהל את מפליא שהיה ֿ זה עלֿידי היתה השפעתו

שבתורה.

.Ë ב גם מרומז זה -mdizenyוחילוק הבעלֿשםֿטוב של שמו הזקן: ורבינו הבעלֿשםֿטוב של
שחטא  "אףֿעלֿפי שלכן למטה, מלמעלה שהיא כפי ישראל של העצמית מעלתם על מורה - "ישראל"

הוא" ישראל -49.

למעלה: דמלמטה באופן העבודה מעלת על מורה - זלמן" "שניאור - הזקן רבינו של שמו ואילו
"xe`ipy הנסתר תורת של והאור הנגלה תורת של האור אור", "שני על 50", היא ההדגשה שעיקר היינו, ,

אותיות ו"זלמן", בחכמהֿבינהֿדעת. והשגה הבנה של באופן התורה חודר onfl51לימוד שזה להורות ,
העולם  בגדרי דוקא.52גם המטה בירור היינו, ,ָ

.È המאורות "שני ענינים, שני הם חב"ד חסידות וגילוי הכללית החסידות שגילוי אףֿעלֿפי והנה,
"עלֿדרך  יחדיו, שניהם להיות צריכים מכלֿמקום – בארוכה) (כנ"ל שונים בזמנים שנתגלו הגדולים",
בפועל  לעבודה שבנוגע אלא אחד, ובמאמר אחד ביום שנבראו כפשוטם, הגדולים" המאורות "שני
למעלה. מלמטה ההעלאה ואחרֿכך למטה, מלמעלה ההמשכה לכלֿלראש מסודר, בסדר שתהיה בהכרח

בזה  :53והענין

עבודת  להיות וצריכה יכולה ואחרֿכך מלמעלה, ההמשכה ישנה שתחילה - הוא בעולם הסדר כללות
דורות  כ"ו הקדמת לאחרי היה המטה) בירור התחיל (שאז מתןֿתורה ענין שכללות בכך כמודגש ָָהמטה,

הקב"ה  של בחסדו ניזונין מצרים 54שהיו גלות של הברזל בכור וזיכוך בירור נעשתה 55, שעלֿידיֿזה ,
במתןֿתורה. שהתחילה למעלה דמלמטה באופן לעבודה ההכשרה

המתחיל" ד"אני באופן הוא הסדר גופא שבמתןֿתורה אלא עוד, סיני"56ולא הר על ה' "וירד -57,
ה'" אל עלה אמר משה "ואל למטה,58ואחרֿכך מלמעלה ההמשכה להיות צריכה שתחילה היינו, ,

נתאווה  - הבריאה כוונת תכלית שזוהי למעלה, מלמטה ההעלאה גם להיות וצריכה יכולה ואחרֿכך
בתחתונים  דירה יתברך לו להיות ממנו 59הקב"ה למטה שאין לתחתון עד המטה 60, והעלאת בירור עלֿידי ,ָ

דוקא.
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אג"ק 44) ואילך. קיח ע' התניא לספר והערות קיצורים
ואילך. רסא ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר

יד.45) ל, נצבים
חמש 46) "בן – דוקא והדרגה בסדר התורה לימוד צ"ל שלכן

עד  לגמרא", עשרה חמש בן למשנה, שנים עשר בן למקרא, שנים
ספ"ה). (אבות לבינה" ארבעים "בן

ב.47) יא, ח"א לקו"ד
ועוד.48) ואילך. נא ע' ח"ב "התמים" ב. כט, שם. לקו"ד
רע"א.49) מד, סנהדרין
וש"נ.50) .37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
וש"נ.51) .41 ע' שם לקו"ש ראה

דוקא"52) זמן . . בחי' על נופל עולם שם ובחי' "גדר כי
א)). (פב, פ"ז (שעהיוה"א

ואילך.53) רא ס"ע בהוספות תרפ"ח סה"מ גם ראה
א.54) קיח, פסחים ראה
ואילך.55) סע"א עד, יתרו תו"א ראה
ועוד.56) ג. פי"ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
כ.57) יט, יתרו
א.58) כד, משפטים
ועוד.59) ו. פי"ג, במדב"ר טז. נשא תנחומא
ובכ"מ.60) רפל"ו. תניא
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לגילוי בנוגע גם מובן החסידות zeiniptומזה בתורת והמשכה 61התורה גילוי להיות צריך שתחילה -
בחכמהֿבינהֿדעת, והשגה הבנה של באופן המטה, גדרי מצד גם להיות וצריך יכול ואחרֿכך ָמלמעלה,

מעינותיך "יפוצו העולם, בגדרי גם שחודר הימנו.dvegעד חוצה שאין לחוצה עד ,"

המטה) מצד גם העבודה באה ואחרֿכך מלמעלה וההמשכה הגילוי להיות צריך (שתחילה זה ָוענין
ב  גם מודגש -onfd yxtd המשכה של באופן הכללית החסידות גילוי הבעלֿשםֿטוב, והתגלות לידת שבין

למעלה, מלמטה העלאה של באופן חב"ד חסידות תורת הזקן, רבינו והתגלות ללידת למטה, מלמעלה
זה  לאחרי זה שבאים באופן הוא העבודה שסדר כיֿאם 62כאמור, ביחד, הכל "לחטוף" איֿאפשר (שהרי

כו' והדרגה ).63בסדר

מודגש  אחד, ובמאמר אחד ביום שנבראו הגדולים", המאורות "שני בתואר גיסא, לאידך אבל
בריאת  עם ביחד היא הכללית החסידות גילוי של הגדול המאור שבריאת היינו, יחד, גם שניהם שצריכים
יחד, גם שניהם בפועל שמתגלים לאחרי - היא השלימות ותכלית חב"ד, חסידות תורת של הגדול המאור

חב"ד  חסידות בתורת ונמשכת שחודרת כפי הכללית החסידות גילוי .64היינו,

עצם  רק לא - בה" וישבת וירשתה גו' הארץ אל כיֿתבוא "והיה פרשתנו: בריש הכתוב ובלשון
גם  אלא הכללית, החסידות גילוי של ה'חיות' נקודת מצד ומצוות תורה לעבודת לגמרי והכניסה הביאה
כחות  פרטי לפיֿערך פרטית ב'חיות' דוקא, התיישבות של באופן היינו, בה", וישבת ד"וירשתה באופן

חב"ד  חסידות תורת עלֿידי .65הנפש,

.‡È:יותר ובפרטיות

הבנה  של באופן הכללית החסידות תורת של ופירוט גילוי (לכאורה) היא חב"ד חסידות שתורת אף
"חסידות בשם נקראת שאינה בכך גם כמודגש בפניֿעצמו, ענין גם זה הרי - אלא zihxtdוהשגה ,"

בפניֿעצמו.c"ag"חסידות הגדול" "מאור - האמור ובסגנון ,"

ד"עטרת  הענין עלֿדרך – הכללית החסידות בתורת גם שלימות נעשה שעלֿידיֿזה אלא עוד, ולא
בנים" בני נעשה 66זקנים עלֿידם דוקא הרי מה"זקנים", מקבלים בחינת היינו, בנים", "בני היותם שעם ,
" של .67זקנים"zxhrהשלימות

הגדולים" המאורות "שני של החיבור גם ישנו לזה, ישנו 68ונוסף בחכמהֿבינהֿדעת שגם (היינו,
מסויימים  בענינים בהדגשה ובא מהשגה, שלמעלה עבודת 69הגילויֿאור חיבור ובדוגמת עלֿדרך ,(

למעלה) מלמטה (העלאה בעליֿתשובה ועבודת למטה) מלמעלה (המשכה צדיקייא 70הצדיקים "לאתבא -
.71בתיובתא'"
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הבעש"ט 61) ע"י שהגילוי רב, ע' תפר"ח סה"מ גם ראה
– הזקן רבינו ע"י התורה פנימיות עצם לגילוי הכנה הוא והמגיד

דמ"ת. להגילוי כהכנה האבות עבודת ובדוגמת ע"ד
ע"י62) שביניהם בהפרש הצורך לומר cibndובביאור יש –

בפנים)), (כדלקמן בנים" בני זקנים ד"עטרת הענין על (נוסף
ע"י  להיות הוצרך החסידות תורת של הגילוי השתלשלות שסדר
הרח"ו  תלמידו ע"י האריז"ל תורת גילוי ע"ד – דוקא המגיד
הרח"ו), שקיבל מה על אלא לסמוך שאין האזהרה (כידוע
מיהושע  הזקנים קבלת – התורה השתלשלות בסדר ודוגמתו
אף  לזקנים"), ויהושע ליהושע ומסרה מסיני תורה קבל ("משה
ממשה  למדו שהזקנים ב) נד, (עירובין המשנה" ב"סדר שמצינו
בפ"ע). יהושע נמנה לא המשנה" ב"סדר שהרי יהושע, עם (ביחד

ד"חטוף 63) באופן היא הזה בזמן שהעבודה מהידוע להעיר
האכילה  ענין גם אבל, .(22 ע' ומעין קונטרס (ראה כו'" ואכול
ואח"כ  כו', בשיניים טחינה – מסודר וסדר זמן שדורש באופן הוא

וכו'. במעיים עיכול

השייכות 64) ביאור ואילך, נו ע' ח"ב "התמים" בארוכה ראה
של  הכללית החסידות ותורת אדה"ז של חב"ד תורת בין והיחס

ואילך. 1136 ע' ח"ד לקו"ש וראה הבעש"ט.
בסופו.65) השבועי לקו"ש ואילך. 244 ע' חי"ט לקו"ש ראה
ב.66) פס"ג, ב"ר מ"ח. פ"ו אבות ו. יז, משלי
ואילך.67) 1136 ע' ח"ד לקו"ש ראה
כמובן 68) – שבאיןֿערוך באופן מיוחד עילוי ניתוסף שעי"ז

לכתפי', איניש דמדלי דטעונא "גמירי א) לד, (סוטה ממארז"ל
אחר" כשמטעינו שנושא משאוי "שליש הוי'", דטעוני' תילתא

אנשים. ב' צירוף ע"י ההוספה מדת מובן ומזה שם), (פירש"י
מהבעש"ט 69) אדנ"ע כ"ק ששמע התורות בז' – ולדוגמא

בארוכה. ואילך) (סי"ב כדלקמן אלול, בח"י בגןֿעדן
של 70) שענינו (86 ע' שלום תורת (סה"ש מהידוע להעיר

בעליֿתשובה. עשיית – הזקן רבינו
זח"ג 71) וראה ועוד. ב. צב, לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא
ב. קנג,
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.·È נפל בסיפור גם מרומז חב"ד) חסידות עם הכללית החסידות (חיבור הנ"ל מו"ח ענין כ"ק שגילה א
שנה) חמישים (לפני דורנו נשיא בשבת 72אדמו"ר הבעלֿשםֿטוב מורנו שאמר ה'תורות' שבע אודות

תרנ"ב, אלול ח"י כיֿתבוא, עלייתו ocrÎobaפרשת בעת נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק אביו, ששמעם כפי ,
כו'. אמירתן וסדר ה'תורות', תוכן את בפרטיות שסיפר כפי דין, בעלמא חיותו בחיים בהיותו לגןֿעדן

ובהקדמה:

כלומר,73ידוע  כו', מהטבע שלמעלה נסית הנהגה ה"מופתים", ענין את כלֿכך הדגישו לא שבחב"ד
כלֿכך  זה ענין הדגישו לא מכלֿמקום לאחרונה, ובפרט מופתים, ריבוי ראו נשיאינו רבותינו שאצל אף
והמשכה  בגילוי להסתפק שאין להדגיש חב"ד חסידות של לחידושה בהתאם הבעלֿשםֿטוב), אצל (כמו

למעלה. מלמטה עצמו, בכח עבודה שתהיה הוא העיקר אלא המופתים), ענין  (שזהו מלמעלה

והסבר: ביאור דרוש ועלֿפיֿזה,

(בחיים  בגןֿעדן נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק היה תרנ"ב, אלול ח"י כיֿתבוא פרשת שבשבת זה, מאורע
הטעם  מהו ואםֿכן, נפלא... 'מופת' הוא - הבעלֿשםֿטוב ממורנו 'תורות' שבע ושמע דין), בעלמא חיותו
בחב"ד?. ההנהגה סדר היפך כו', מופלאים מופתים עניני ברבים ולפרסם להדגיש ההנהגה סדר לשינוי

.‚Èעניני אודות כשמדובר - יותר מתחזקת זו :dxezתמיהה

היא" בשמים "לא התורה שהרי - מופתים עניני שלילת ביותר מודגשת תורה שאין 74בעניני היינו, ,
בגוף, נשמה עלֿידי בארץ, למטה שניתן פסקֿדין על כיֿאם בגןֿעדן, בשמים, שניתן פסקֿדין על לסמוך

נחמני" בר רבה נוכח נוכח, מאן אמרי דרקיע.. במתיבתא כש"קמיפלגי דוקא 75ולכן, בגוף נשמה ,76.

בנוגע  גם אלא שבתורה, בנגלה הלכות לפסקי בנוגע רק לא הוא היא" בשמים ש"לא שהכלל ומובן,
מסירותֿנפש  של ההוראה כבנידוןֿדידן, למעשה, הלכה בפועל, למעשה בנוגע ה' עבודת בעניני להוראות
ענינים  בשאר בזה וכיוצא ותהלים, חומש של היוקר גודל שם", שמו "לשכן בעולם, אלקות פרסום על

ה'תורות'. בשבע שנתבארו

שאמר  'תורות' יסוד על ה' בעבודת למעשה הלכה להורות יכולים כיצד השאלה: נשאלת ועלֿפיֿזה
היא"?! בשמים ד"לא הכלל היפך - בגןֿעדן הבעלֿשםֿטוב

ב'ביאורי  כדאיתא שבתורה, בנגלה הלכות בפסקי גם דוגמתו שמצינו - בזה הביאור לומר ויש
ולפי 77הזוהר' ההלכות.. באותן דאורֿאיןֿסוף ושבילין אורחין מביטין היו הגדולים ואמוראים ש"תנאים

`seqÎoi`Îxeהשגתם zegx`a ישראל שגדולי מקומות, בכמה מצינו (ועלֿדרךֿזה וההלכה" הדין יפסוק כך
בזה  וכיוצא הנביא מאליהו בשמים, שקיבלו מה יסוד על הלכות ד"לא 78פסקו לכלל בסתירה זה שאין - (

עלֿפי והשגה בהבנה עסקו דאורֿאיןֿסוף, בארחות השגתם שלאחרי מכיון היא", mdבשמים mlky עד ,
בגוף  נשמה של וההשגה ההבנה מצד היה בפועל בנידוןֿדידן,79שהפסקֿדין לומר יש ועלֿדרךֿזה .

והשגתו, בהבנתו הדבר נתעצם מהבעלֿשםֿטוב, אלו 'תורות' נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק ששמע שלאחרי
ש  הביאור לאחרי גם אמנם, בגוף. נשמה עלֿידי שנאמרת והוראה תורה "תורתו", שנעשה milekiעד

השאלה  יותר) (ומתחזקת נשאלת עדיין - בגןֿעדן שנאמרת מ'תורה' למעשה הלכה הוראה ללמוד
- בגןֿעדן הבעלֿשםֿטוב עלֿידי נאמרו אלו ש'תורות' ברבים ולפרסם להדגיש הצורך מהו האמורה:
בנוגע  ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העולם, בעניני אפילו מופתים, עניני להדגיש שלא בחב"ד ההנהגה היפך
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ס"ג).72) הוספות (כש"ט תרצ"ז שמע"צ שיחת
נו 73) ע' ח"ב "התמים" .167 ע' שלום תורת סה"ש ראה

ובהערות  ואילך 1137 ע' ח"ד ואילך. 493 ע' ח"ב לקו"ש ואילך.
ועוד. .375 ע' ח"ה שם.

רפ"ט.74) יסוה"ת הל' רמב"ם ב. נט, ב"מ
א.75) פו, ב"מ
דכיון 76) "י"ל – נחמני בר כרבה דלא הרמב"ם שפסק והטעם

היא  בשמים לא בכלל הוי הכי, דאמר הוא נשמה יציאת שבשעת

ס"פ  לקו"ת גם וראה ספ"ב. צרעת טומאת הל' (כס"מ כו'"
תזריע).
ששרשן 77) שנשמות גם ולהעיר ב. כ, וישלח לאדהאמ"צ

(הקדמת  כו' להקל חסד כלפי להטות גםֿכן הנהגתן חסד ממדת
ובכ"מ). סי"ג. אגה"ק התניא.

ובשוה"ג.78) 85 הערה סי"ד באב עשר חמשה שיחת ראה
ע'79) ח"ד לקו"ש ואילך. רסג ע' אגרות לוי"צ לקוטי ראה

ועוד. שם. 13 ובהערה 170 ע' ח"ז .1187
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עלֿידי dxezל  כיֿאם היא", בשמים יכולים ש"לא היו לכאורה, - בחכמהֿבינהֿודעת והשגה בהבנה יגיעה
בגןֿעדן? הבעלֿשםֿטוב שאמרן להדגיש מבלי עצמן ה'תורות' ולפרסם לספר

.„È הנ"ל 'תורות' ושמיעת אמירת (זמן אלול שח"י לעיל האמור עלֿפי – בזה הביאור לומר ),80ויש
חב"ד: חסידות עם הכללית החסידות חיבור את מדגיש הגדולים", המאורות שני את הולדת "יום

גילוי  של ענין הוא – נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק עלֿידי בגןֿעדן הבעלֿשםֿטוב 'תורת' שמיעת
של בדרך לגמרי, מלמעלה אדמו"ר qpzteneוהמשכה כ"ק עלֿידי והסבר ביאור בתוספת ואמירתה :

עד  שלפני ֿזה מהנשיאים ממלאֿמקום חב"ד, נשיא אדמו"ר), מו"ח כ"ק ממלאֿמקומו (ובנו נשמתוֿעדן
ההבנה  ענין גם בזה נוסף מלמעלה, וההמשכה הגילוי שלאחרי הוא, - חב"ד חסידות מייסד הזקן, ל)רבינו

בחכמהֿבינהֿדעת. וההשגה

'תורות' להם שיאמרו לשומעים שההקדמה - ברבים ה'תורות' ופרסום לסיפור בנוגע ועלֿדרךֿזה
ocrÎobaשאמרן aehÎmyÎlradאור גילוי בבחינת היא ,dlrnlnשל רגש d`ltdeשפועל zennex גודל מצד

'תורות' לשמוע לגןֿעדן יעלה נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק בראשית, סדרי לשינוי עד הענין, הפלאת ויוקר
חב"ד. חסידות תורת של והסבר ביאור בתוספת ה'תורות' אמירת באה זו הקדמה ולאחרי הבעלֿשםֿטוב ,

היא האמורה, ההקדמה לאחרי בפועל לעבודה בנוגע אלו 'תורות' שפעולת jxraומובן, `ly לגבי
בראשית  סדרי שינוי אודות הידיעה כי האמורה), ההקדמה (ללא סתם ה'תורות' שמיעת מצד הפעולה
יותר. בתוקף היא בעבודה הפעולה גם ולכן כו', מיוחדת התרגשות מעוררת אלו, הוראות לו להודיע כדי

הידוע' ה'משל - החסידות גילוי לכללות בנוגע לדבר והפצת 81דוגמא פרסום אודות הזקן רבינו של
יודע  יהודי שכאשר המלך, בן של חייו להציל כדי כו' המלך שבכתר היקרה האבן משחיקת החסידות,

חוצה) התורה פנימיות מעיינות והפצת (גילוי המלך כתר של היקרה האבן את פועלת eliayaששוחקים ,
 ֿ בחכמהֿבינה והשגה בהבנה החסידות בלימוד גם מתווסף שעלֿידיֿזה מיוחדת והתרגשות התעוררות

דעת.

.ÂË דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי ברבים נתפרסם זה שענין הטעם לביאור גם באים ומכאן
דוקא:

בשנת  היה - בגןֿעדן הבעלֿשםֿטוב ממורנו ה'תורות' שבע שמע נשמתוֿעדן אדמו"ר שכ"ק המאורע
a"pxz ולפרסם לגלות מיהר לא מגןֿעדן, או מה'אוהל' נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק כשחזר ואףֿעלֿפיֿכן, ,

הדבר  ובפרט82את סגולה, ליחידי שגילה לאחרי וגם ,Îcigil עשרות עברו - וממלאֿמקומו בנו סגולה,
דפוס) של באופן לפרסום (עד לרבים ונתפרסם שנתגלה עד .83שנים

לדורות  ועד התורה, בהתגלות וניתוסף הולך לדור שמדור התורה, בכללות דוגמתו שמצינו - ובהקדים
(בתמיה) דרא" ש"אכשור שאף מכל 84האחרונים, יותר גדול, הכי בריבוי היא התורה התגלות הרי ,

ה"ענק" שעלֿגבי ה"ננס" כמשל שלפניֿזה, .85הדורות

אלו  בדורות דדוקא האריז"ל שכתב "כמו התורה, פנימיות להתגלות בנוגע - יותר ובפרטיות
החכמה" זאת לגלות ומצוה מותר החל 86האחרונים החסידות, תורת גילוי גם נוסף שלאחריֿזה ובדורות ,

והולך  ומוסיף הזקן, רבינו עלֿידי חב"ד חסידות גם ואחרֿכך הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי הכללית מהחסידות
לדור. מדור נשיאינו רבותינו עלֿידי
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היום.80) ומעלת תוכן עם שקשור לומר וקרוב
אדמו"ר 81) אג"ק נ. ע' ח חוברת מט. ע' ח"ב "התמים"

ועוד. ואילך. שכו ע' ח"ג מוהריי"צ
בסעודתו 82) או (ברבים הסמוך בחגה"ס עד"ז שדיבר ר"ד יש

לא  לאח"ז שגם – התמי' יותר מגדיל זה הרי אופן, ובכל בלבד).
עדכ"ז שנה!llkדובר מארבעים יותר במשך

(83– אלול דח"י היו"ט לכללות בנוגע גם הוא שכן להעיר,
ומועד  לחג שהתפרסם הזמן שהגיע עד הנסתרים, מהחגים שהי'

אדמו"ר. מו"ח כ"ק ע"י גלוי
וש"נ.84) ובפרש"י. ב לט, יבמות
מטראני.85) הר"י בשם הספר בראש הלקט בשבלי הובא
ב).86) (קמב, רסכ"ו אגה"ק
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- בגןֿעדן הבעלֿשםֿטוב ממורנו נשמתוֿעדן אדמו"ר ששמע ה'תורות' לשבע בנוגע גם מובן ומזה
בהתאם  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי ישראל, לכל הדבר ונתפרסם נתגלה זה בדורנו שרק
יכולות  בגןֿעדן הבעלֿשםֿטוב שאומר 'תורות' שגם כך, כדי עד חוצה, המעיינות בהפצת שלו לחידוש

ל"חוצה". עד מישראל, ואחד אחד לכל להתפרסם וצריכות

אור  בגילוי צורך יש הגלות, בזמן ומכופל הכפול החושך התגברות שמצד לומר, יש – הדבר ובטעם
שבכתר  הטובה האבן שחיקת כמשל האחרונים, בדורות החסידות להתגלות הטעם וכדוגמת יותר. גדול
- בנידוןֿדידן ועלֿדרךֿזה (כנ"ל). כו' חייו להציל המלך בן של מחלתו התגברות בגלל כו' המלך

של בדרך וכאמור, בגןֿעדן, הבעלֿשםֿטוב שאמר 'תורות' לגלות zteneשמוסיפים qp אדמו"ר שכ"ק ,
של  בפועל בעבודה ויפעלו ויתפרסמו יתגלו שלבסוף כדי אלו, 'תורות' לשמוע לגןֿעדן עלה נשמתוֿעדן

מישראל. ואחד אחד כל

.ÊË הבעלֿשםֿטוב 'תורות' שבע שמיעת שבסיפור ההפלאה אודות לעיל להאמור בהמשך והנה,
המוסגר: מאמר בתור להוסיף יש - כו' מופת של ענין ֿ עדן, בגן

עשו  לא שבחב"ד כאמור, מופתים, מעניני להתפעל מה שאין שטוענים "שפיץֿחב"ד" ישנם
המופתים. מענין מיוחד "שטורעם"

הבעלֿשםֿטוב  תורת עלֿפי – מופתים מעניני להתפעל מקום שאין הטעם להסביר ש"ענין 87ומוסיפים
כלומר, גםֿכן", טבע זה נעשה ואחרֿכך נס, נקרא הטבע על הראשון בפעם הדבר שנתחדש הוא הנס
עד  פעמים ריבוי ונשנה חוזר שהדבר שלאחרי אלא נס, של ענין הוא הטבע גם הרי דבר, של לאמיתתו
מענין  גם להתפעל מה אין - הם טוענים - שכן ומכיון מזה, מתפעלים לא שוב הרגיל, לדבר שנעשה

לזה: והמענה נס. של

אינו  המצב כאשר כו', ומזונא חיי בני הגשמיים, בעניניו באמת, לו שנוגע בדבר הרי, - לראש לכל
לו... שיעשו ותובע ומבקש עולמות, מרעיש הוא אזי רוצה, שהוא כמו "מתפעל"qpבדיוק כבר הוא כאן !

לנס!... טבע בין וחילוק" הפרש ש"יש היטב ומרגיש נס, של מענין

יודע  הטבע בעניני שגם אף היינו, לנס. טבע בין חילוק ישנו תורה עלֿפי הרי, - ענין של ולגופו
אףֿעלֿפיֿכן, אבל הקב"ה, של הנהגתו כיֿאם הטבע, מצד זה שאין מישראל ואחד אחד כל ומרגיש

נסית. להנהגה טבעית הנהגה בין חילוק  ישנו הקב"ה של בהנהגתו

וזורע" העולמים בחי "מאמין השדה, לזריעת בנוגע - :88ולדוגמא

הרי, - תבואה צומחת בשדה הזריעה שעלֿידי הוא הטבע בהנהגת הקבוע שהסדר icediykאףֿעלֿפי
ש" כיֿאם הטבע, על  ובוטח שסומך מפני זה אין שדהו, minlerdזורע iga oin`n שמקיים היינו, וזורע",

כך, כדי ועד התבואה, להצמיח שלו את שיעשה בהקב"ה ובוטח ומאמין שדהו, לזרוע הקב"ה ציווי
היא באדמה הזריעה הרי העולמים, בחי האמונה mirxfdשלולי ceai` אודות שיודע אף תשחית", "בל ,

הטבע. הנהגת

"לחם  כמו נסי דבר ולא טבעי, דבר היינו, הברכה), הארץ"(כנוסח מן "לחם זה הרי ואףֿעלֿפיֿכן,
השמים" .89מן

ברכת  עליו שמברכים נסי, ענין - הטבע הנהגת היפך כלל, רגיל בלתי מאורע כשישנו מהֿשאיןֿכן
כו'. הנסים

מורנו  שאמר 'תורות' שבע להתגלות בקשר ומופת לנס בנוגע וקלֿוחומר) (ובמכלֿשכן גם מובן ומזה
בנוגע  יתירה הוספה מזה, וכתוצאה זה, ומופת מנס ההתפעלות להיות צריכה כמה עד - הבעלֿשםֿטוב

בארוכה. כנ"ל בפועל, לעבודה
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ורנו.87) קיט, סימן כש"ט
וראה 88) א. לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא ירושלמי

וש"נ. .370 ע' חט"ו לקו"ש
(89.29 הערה 176 ע' חט"ז לקו"ש וראה ד. טז, בשלח
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.ÊÈ,הנ"ל 'תורות' שבע כולל החסידות, עניני והפצת פרסום שעלֿידי – העיקר והוא - ויהיֿרצון
ממש. בפועל בעבודה יתווסף

והשלימה  האמיתית הגאולה את ומזרזים ממהרים - האמורים הענינים בכל ועבודתנו מעשינו ועלֿידי
צדקנו. משיח עלֿידי

הקדושה, לארצנו בה", וישבת וירשתה נחלה לך נותן אלקיך ה' אשר הארץ אל "תבוא - ובפשטות
עיכבן  "לא ד"אחישנה", באופן כאמור, ממש, בימינו במהרה המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים

עין". כהרף המקום

***

.ÁÈ" אחדים במקומות נרשם - בגןֿעדן הבעלֿשםֿטוב מורנו שאמר ה'תורות' לשבע ".xqgבנוגע
כו' בגןֿעדן שנאמרו 'תורות' לגילוי בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל ומכיון

ובהקדמה: והוראה. לימוד יש ד"חסר" בענין שגם בוודאי -

נדפס  הראשונות שבהוצאות והאמונה', היחוד 'שער התניא, בספר  השני לחלק בנוגע דוגמתו מצינו
"חסר". - בסופו

הלוי  אהרן מוהר"ר וכו' והרה"ח הרה"ג הזקן, רבינו של הגדול תלמידו שכתב מה וידוע
הזמן  הספיק לא והאמונה.. היחוד "שער שלו: והאמונה' היחוד 'שערי לספר בהקדמתו מסטאראשעלע,

הקדוש". ורצונו כוונתו כפי להשלימו בידו

שלאחריֿזה, התניא בהוצאות אףֿעלֿפיֿכן, הידיעה dhnyedאבל עלֿפי – ופשיטא "חסר", תיבת
עלֿפי מזה, ויתירה (ומה z`xedוההסכמה, "חסר" שנדפס לגמרי שנשכח כך, כדי ועד נשיאינו, רבותינו

טאראראם"). גאנצן "א מזה עשו שכבר  מפני זה הרי - הנשכחות מזכירים שעכשיו

נשלם  כבר נשיאינו, רבותינו עלֿידי החסידות בגילוי שניתוסף שלאחרי - לומר יש הדבר ובביאור
שבא 90ה"חסר" עד חסר), (בבחינת נתפרשו שלא ענינים שישנם - בכלל בתורה לדבר דוגמא ומצינו .

" ואמר פלוני `yxtתנא ip`"91.

אלו, 'תורות' ונתפרסמו נדפסו כזה ובאופן "חסר", תיבת נשארה - הנ"ל 'תורות' לשבע בנוגע אמנם,
והוראה. לימוד בו יש ולכן פרטית, בהשגחה בוודאי הוא זה ענין וכאמור,

.ËÈ:בזה הביאור לומר ויש

שצריך 92כתיב  פרטים ישנם לחכם, ונותנים שמגלים מה שמלבד כלומר, עוד", ויחכם לחכם "תן
כו'. בעצמו להחכים

" הנתינה, ענין את כאן שמדגישים מכיון הנותןozולכאורה, ש"כל dtiלחכם", oira"נותן -93הוא
לתת יכולים עוד"lkdהרי "יחכם להיות יצטרך שבהם פרטים להשאיר ולא ,94?

נותנים  לא - יפה בעין לחכם, נותנים כאשר שגם התורה, עניני בגילוי הסדר הוא שכן מוכח, ומזה
כו'. יגיעתו ע"י עוד" ש"יחכם כדי ד"חסר", באופן מסויימים פרטים משאירים אלא הכל,

עוד". ויחכם לחכם "תן בבחינת שזהו - הנ"ל 'תורות' בשבע ל"חסר" בנוגע גם לומר יש ועלֿדרךֿזה

ה'תורות' בשבע ה"חסר" את להשלים שיוכל כו' לגשת" לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא ש"מי ואף
במשך  נשיאינו רבותינו שגילו החסידות עניני ריבוי לאחרי הרי, - בגןֿעדן הבעלֿשםֿטוב מורנו שאמר

פשוט. וגם כמובן כו', התורה כללי עלֿפי ה"חסר", להשלים אפשרות ישנה שבינתיים, הזמן
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ברא 90) "אשר שם) ובפירש"י ו פי"א, (ב"ר ממארז"ל להעיר
לתקן". לעשות, אלקים

ועוד.91) במשנה. – ב צו, פסחים
ט.92) ט, משלי

ה"ד.93) פכ"ה מכירה הל' רמב"ם וש"נ. רע"א. נג, ב"ב ראה
הכ"ב. פי"א ומתנה זכי' הל'

ואילך.94) 80 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
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.Î אמירתן זמן ה'תורות', שבע אמירת לסדר בנוגע הנ"ל: דוגמת - ה'תורות' לשבע בנוגע ענין ועוד
הבעלֿשםֿטוב  תלמידי במעמד ב"הקהל", נאמרו הראשונות 'תורות' ששתי ב'רשימה', איתא - וכו'

גם שלהם, והחסידים תלמידיהם בפני miypותלמידי רק נאמרו שלאחריֿזה ה'תורות' שחמש מובן ומזה .
אנשים.

במעמד  גם שנאמרו ה'תורות' לשתי (בנוגע הנ"ל ברשימה המבואר עלֿפי – בזה ההסברה לומר ויש
חילוקים  ישנם תורה שבעניני - בגןֿעדן תורה לשמוע מניחים דנוקבא דעלמא לנשמות שגם ,95הנשים)

השייכים  תורה ועניני הראשונות, ה'תורות' שתי דוגמת דנוקבא, דעלמא לנשמות גם השייכים תורה עניני
שלאחריֿזה. ה'תורות' חמש דוגמת דדכורא, דעלמא לנשמות רק

אלא  עוד, ולא ללמדן, יכולות נשים גם הרי, - בדפוס ונתפרסמו נתגלו הנ"ל ש'תורות' לאחרי אמנם,
החסידות  תורת של הענינים שאר בלימוד שחייבות כשם ללמדן, .96שחייבות

נדפסו  מדוע - לנשים שייכות אינן ה'תורות' חמש אם ממהֿנפשך: - השאלה נשאלת ועלֿפיֿזה
לנשים  אלו 'תורות' גם שייכות אלו בימינו אם ולאידך, ללמדן? יוכלו נשים שגם באופן ונתפרסמו
'תורות' שתי שרק ונתפרסם נדפס מדוע - הדורות) במשך החסידות תורת בגילוי ההוספה (עלֿידי
שייכות  אינן שלאחריֿזה ה'תורות' שחמש לכאורה, משמע, שמזה הנשים, במעמד נאמרו הראשונות

אליהן?!

זה  פרט שגם לומר בהכרח לנשים, אנשים בין החילוק ונתפרסם שנדפס מכיון קצת: אחר בסגנון
גם אלו בימינו שהרי ה'תורות', לשמיעת בנוגע לא אמנם - לדורות 'תורות'miyp`dשייך שומעים אינם

כדלקמן. והוראה, לימוד בזה שיש אלא, מהבעלֿשםֿטוב... אלו

.‡Î'רבי ב'בית המסופר בהקדים חביבה 97ויובן שהיתה פריידא, מרת הזקן, רבינו של בתו אודות
ענין  איזה לשמוע תאב כשהיה האמצעי, אדמו"ר ואחיה 'דבריֿאלקיםֿחיים', בפניה אומר והיה לרבינו

ובהקדמה: כו'. ושומע מתחבא היה והוא מרבינו, היא שתשאל ממנה מבקש היה מרבינו,

אדמו"ר  על לחשוב חלילהֿוחס שהרי - וכו' הערמה של כוונה כאן היתה שלא פשוט וגם מובן
(אפילו  כו' בלב ואחד בפה אחד ורבו, אביו על שיערים הזקן, רבינו של וממלאֿמקומו בנו האמצעי,

ד"מים  באופן תורה, דברי לשמוע ).100יומתקו"99גנובים 98בשביל

לנשמות  השייכים תורה עניני שיש לעיל, האמור עלֿדרך – זו בהנהגה ההסברה לומר צריך כן ועל
היו  שלא מיוחדים בזמנים ולכן, דנוקבא. דעלמא לנשמות השייכים תורה עניני ויש דדכורא, דעלמא
האמצעי  אדמו"ר שלח שתהיה), סיבה (מאיזו דדכורא דעלמא לנשמות חדשה 'תורה' לאמירת ראויים

דנוקבא  דעלמא לנשמות השייכת חדשה 'תורה' לומר הזקן רבינו את שתעורר אחותו, .101את
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ב"נ)95) מצוות (ז' דידהו" "מצוות בין החילוק כללות ע"ד
השייכות  מצוות – דבנ"י מצוות ובתרי"ג דבנ"י, מצוות לתרי"ג

וכיו"ב. לכה"ג, עד וכהנים, לוים לישראלים,
בשש 96) לחיובן בנוגע – (ובכ"מ) 268 ע' ח"ז לקו"ש ראה

כו'. התמידיות המצוות
את  "מלמדין תשובה) הל' (סוף הרמב"ם מפס"ד גם ולהעיר
עד  . . מיראה לעבוד . . הארץ עמי וכלל הנשים ואת הקטנים

יתירה חכמה ויתחכמו דעתן mdlשתרבה milbn מעט מעט זה רז
oze` oilibxneעד בנחת, זה edecarieלענין edercie edebiyiy

dad`n. . מאד גדולה "מעלה – "epia` mdxa` zlrn שקראו
אוהבו". הקב"ה

ב).97) (נז, פכ"ד ח"א
יז.98) ט, משלי
תגנוב"99) "לא בתיבות הטעם שלכן היא, מצוה – זו וגניבה

לפעמים  כי תגנוב, מתיבת לא תיבת להפריד בכדי אתנחתא, הוא

"אי  ב) צג, (ח"ב בזהר כדאיתא כו', תורה בעניני היינו  תגנוב,
באורייתא  דרבי' דעתא למגנב אפילו אסיר הוה טעמא דפסקא לאו

ושרי". אסיר טעמא, דפסקא ובמה . .
בהערה)100) פ"ב ח"א רבי (בית הידוע מהסיפור גם להעיר

ביניהם  מדובר שהי' המלאך, אברהם ורבי הזקן רבינו אודות
ילמד  המלאך והר"א נגלה, המלאך הר"א עם ילמד הזקן שרבינו
מחזיר  הי' שלפעמים הזקן רבינו וסיפר חסידות, הזקן רבינו עם
להרווח  נוסף אשר יותר, ללמוד כדי לאחריו המורהֿשעות את
גנובים  ד"מים העילוי גם ניתוסף זה שבזמן בלימוד הרי בזמן,

ewznei."
גם101) דוגמתו שמצינו פרשה n"yyta–yecigלהעיר

דכורא  ע"י דוקא (2) צלפחד, בנות – נוקבא ע"י דוקא (1) בתורה
("ויהי שני פסח –miyp` מישאל" אדם", לנפש טמאים היו אשר

ואילך), סע"א כה, (סוכה ואביהוא" בנדב עוסקין שהיו . . ואלצפן
להיכנס יכלו אנשים רק ואביהוא).miptaשהרי נדב את להוציא
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גודל מצד הרי, - דנוקבא דעלמא לנשמות בעיקר שייכות אלו ש'תורות' zelczyddeואף zewwezydd
'ek הדלת מאחורי עמד אם גם שכן, אלו, 'תורות' לשמוע הוא גם זכה הזקן, מרבינו 'תורה' לשמיעת

חדשה! נשמה ובעצמו, בכבודו הזקן מרבינו 'תורה' שמע הרי בזה), (וכיוצא

'תורה' לשמוע וההשתדלות ההשתוקקות גודל מצד כי - הערמה של ענין כאן שאין מובן ועלֿפיֿזה
השייכת  'תורה' שזוהי היינו, זו, ל'תורה' גם שייכות אצלו נתחדשה דנוקבא, דעלמא לנשמות השייכת
עלֿידי  נתחדשה זו ל'תורה' ששייכותו מכיון ואדרבה: כו'), והערמה גניבה של באופן (ולא אליו גם

" - יתירה וחביבות עילוי ניתוסף  זה, על נפשו אגרא"ewzneiשמסר צערא "לפום - "102.

.·Î בפני רק וחלקן הנשים, בפני גם נאמר שחלקן ה'תורות', לשבע בנוגע גם לבאר יש עלֿפיֿזה
אנשים:

דעלמא  לנשמות שייכות (להיותן נשים בפני ולא אנשים, בפני רק נאמרו אלו ש'תורות' הסיפור עצם
ללמו  תשוקה הנשים אצל מעורר - דוקא) ויגיעתן דדכורא השתדלותן עלֿידי ולכן אלו, 'תורות' גם ד

שייכות  אצלן שנעשה היינו, דדכורא, דעלמא לנשמות בעיקר ששייכות 'תורות' גם ללמוד ביכלתן יש כו',
כו'. דדכורא לעלמא

שהיתה  ממנו נשמתו פרחה העקידה פחד ש"מחמת ליצחק, בנוגע שמצינו עלֿדרך – לדבר [דוגמא
מ  awepc`רק `nlr שמ חדשה נשמה בו וניתנה ,`xekcc `nlr הוליד לא ולכן אחר 103.. שנים שלש אלא

להוליד  יכול אינו מנקבה שנשמתו מי כי העקידה, קודם מהֿשאיןֿכן זו, נשמה בו שנתיישבה העקידה,
].104כו'"

לזכות  יכול כו', והיגיעה וההשתדלות ההשתוקקות גודל שעלֿידי – והוראה לימוד גם יש זה ובענין
עיבור  בבחינת - אחרת מנשמה שמקבל (עלֿידיֿזה כו' לנשמתו שייך שאינו נעלה דבר גם או 105לקבל

כו'). גלגול

"מים  עלֿדרך מיוחדת, וחביבות עילוי גם בזה ניתוסף - לקבל שזוכה הענין עצם מלבד וכאמור,
גודל  עלֿידי  "לגנבו" הצליח שסוףֿכלֿסוף אלא אליו, שייך היה לא זה ענין שהרי יומתקו", גנובים

יתירה. חביבות בזה יש שלכן כו', וההשתדלות ההשתוקקות

.‚Î דהפצת הענין בכללות גם מצינו יומתקו", גנובים ד"מים הענין ודוגמת שמעין להוסיף, ויש
הנ"ל): 'תורות' לשבע בנוגע גם (כולל חוצה המעיינות

הבעלֿשםֿטוב  של אגרתֿהקודש מעיינותיך 106ידועה כשיפוצו שיבוא המשיח, המלך דברי אודות
כדי  המעיינות, והפצת בלימוד לעסוק יותר עוד ומזרזת מעוררת זו ידיעה אשר חוצה, (דהבעלֿשם ֿטוב)

הגאולה. את לקרב

ומה  לשמה"! ד"שלא באופן הוא הגאולה, את להביא כדי התורה פנימיות במעיינות העסק ולכאורה,
דבר כמו התורה דפנימיות מה"מעיינות" עושים שעלֿידיֿזה ltheגם irvn`.הגאולה להבאת

ז"ל  רבותינו כמאמר – בפשטות - לזה לשמה"107והמענה שלא אפילו בתורה אדם יעסוק ,108"לעולם
התורה, דפנימיות המעיינות ולהפיץ ללמוד עליו להשפיע היחידה שהדרך ומצב במעמד כשנמצא כלומר,

הגאולה  את להביא כדי זאת שיעשה עלֿידיֿזה לשמה".109היא ד"שלא באופן בזה לעסוק וצריך יכול -
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סה"ו.102) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם מכ"א. פ"ה אבות
שבאבות.103) בחיר – יעקב הולדת ובפרט
ואילך.104) סע"א תלב, ב) (כרך בראשית אוה"ת
אתערותא 105) דלתתא באתערותא ספי"ד: תניא ראה

רוח  לבחי' ויזכה ממרום רוח עליו יערה ואולי האי וכולי דלעילא,
כו'. בו שתתעבר צדיק איזה משורש

ובכ"מ.106) בתחלתו. כש"ט

ת"ת 107) הל' ה"ה. פ"ג ת"ת הל' רמב"ם וש"נ. ב. נ, פסחים
ה"ג. פ"ד לאדה"ז

"c"dyraומפורש108) –ornl."'גו ימיך יאריכון
בשביל 109) היא לגאולה תשוקתו כאשר inybאפילו aeh,

מושפעת  תהי' הטובה . . הזמן "באותו – רויחא ומזונא חיי בני
מלכים). הל' סוף (רמב"ם כו'" מצויין המעדנים וכל הרבה
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(כדי  לשמה" "שלא התורה דפנימיות המעיינות והפצת לימוד שהתירו העובדה עצם הרי לזה, ונוסף
"גונבים" הגאולה, ענין את לפעול המסירותֿנפש שמצד גנובים", "מים בבחינת הוא הגאולה) את להביא
בזה  ניתוסף ולכן צדקנו, משיח ביאת לפעול בו ומשתמשים התורה, דפנימיות מעיינות נעלה, הכי ענין

"יומתקו". - עילוי

יהיה  שאז משיחא", מלכא דא מר, "אתי – בפועל לקיום ממש בקרוב נזכה בזה שמהדיבור ויהיֿרצון
ראיה  של ובאופן התורה, פנימיות גילוי יחדיו 110עיקר בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד קיום עדי ,

ממש.111גו'" בימינו במהרה ,

***

.„Î,"תרנ"ז תשמח "שמח הידוע ה'המשך' גם ישנו זו, לתקופה השייכים החסידות מאמרי בין
תשעים  לפני - תרנ"ז אלול בי"ג דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק חתונת בעת היתה אמירתו שהתחלת

המשתה  ימי שבעת במשך אמירתו ונמשך - אלול 112שנה ח"י הבהיר יום (ובמיוחד) כולל ובהקדמה:113, .

וסיום  התחלה ניתוספה - המשתה ימי שבעת במשך זה, מ'המשך' מסויים חלק שנאמר פעם בכל
אחד, בהמשך בא - ובדפוס ובהעתקה בכתב אףֿעלֿפיֿכן, אבל ההיא, בפעם שנאמר מה'המשך' לחלק
'המשך  תרס"ו', 'המשך כמו: הידועים , ה'המשכים' בשאר (מהֿשאיןֿכן והסיומים ההתחלות בהשמטת

נעתקו 114תער"ב' בכתב, ניתנו פעם, בכל שנאמרו ה'המשך' חלקי של והסיומים ההתחלות שגם -
המאמרים  התחילו שבהם מ)הפסוקים (חלק רק ויודעים נדפסו), גם ההתחלות 115ואחרֿכך את ולא ,"

עצמם. והסיומים

בח"י  שנאמר כו') דיבורֿהמתחיל (ואיזה מה'המשך ' המדוייק החלק מהו ידוע לא שכן, ומכיון
יותר116אלול  שקרוב כיֿאם ,meiql.'ה'המשך

.‰Î."האהובים רעים תשמח "שמח דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.ÂÎ ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש דיום התוועדות בכל נהוג
ברמב"ם. היומי בשיעור והלכה זו, בשבת שלומדים אבות בפרקי משנה הזוהר, על אאמו"ר בהערות

בפסוק  שהעירו מה על נתעכב - השבוע בפרשת רש"י לפירוש את 117בנוגע עבדת לא אשר "תחת
" הלשון דיוק רש"י מבאר לא מדוע כל": מרוב לבב, ובטוב בשמחה אלקיך כפי aalה' "לב", ולא "

בפסוק  יצריך"?jaal"בכל118שמפרש "בשני ,"

אלקיך  ה' את עבדת לא אשר "תחת שבפסוק מכיון - הנ"ל פירושו על סומך שרש"י לומר ואין
ובהקדמה: יצריך", "בשני השמחה על קאי ש"לבב" לפרש איֿאפשר לבב" ובטוב בשמחה

התניא  בספר הזקן רבינו כותב - בשמחה ה' לעבודת אשר 119בנוגע תחת הכתוב, דיבר מלא "ומקרא :
וגו', בשמחה אלקיך ה' את עבדת lklלא rcepe120 האריז"ל –121פירוש הפירוש ותוכן זה". פסוק על
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וידבר 110) סד"ה פ"ס. האמונה שער ואילך. א יז, צו לקו"ת
ועוד. תרצ"ט. (השני) אלקים

ה.111) מ, ישעי'
שעי"ז 112) ס"ז), סס"ב אה"ע (שו"ע חדשות" "פנים במעמד

בקשר  דא"ח באמירת – גם כולל הנישואין, בשמחת ניתוסף
לנישואין. ובשייכות

ברכות 113) שבע אמירת בזמן שתלוי – אלול כ' או י"ט עד
סיומם  (שאז לי"ד שנמשך או בי"ט) סיומם (שאז בי"ג הראשונות,

בכ').
שבא 114) – באיכות ועאכו"כ בכמות, – חשוב חלק מלבד

וסיומים. התחלות ללא אחד, בהמשך

(115.1 הערה שיז ע' בהוספות תרנ"ז סה"מ ראה
מאמר 116) אמירת ע"ד שיג) ע' תרנ"ז (סה"מ הידוע מלבד

מסוף  בו מביט אדה"ר הי' ראשון ביום שנברא אור בענין חסידות
סופו. עד העולם

מז.117) כח,
ה.118) ו, ואתחנן
כו.119) פרק
(120.60 הערה ש.ז. וארא ש"פ משיחות קונטרס ראה
סוף 121) של"ה בהקדמתו. להאריז"ל המצוות שער ראה

ועוד. א). (שפו, פרשתנו
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העדר על הוא שבפסוק שאין dgnydשהעונש רק אלקים', 'עובד שהוא "אףֿעלֿפי כלומר, בעבודה,
אויבך" את ועבדת העונש יומשך אזי  לבב, ובטוב בשמחה .122העבודה

על קאי לבב" ובטוב ש"בשמחה זה, לפירוש dnvrולכאורה, dceard"לבב" בתיבת לפרש שייך היה -
היצרֿהרע. אצל גם אלא) היצרֿטוב, אצל רק (לא היא ה' שבעבודת שהשמחה היינו, יצריך", "בשני

הנ"ל  פירוש על השאלה ידועה כי: - כן לפרש מסתבר לא שפיר, דייקת כד מה 122אמנם, "מפני -
לבד"?! השמחה חסרון מחמת אויבך") את ("ועבדת הזה המר העונש יהיה

זדו  אשר  בדבר "כי - מדה כנגד מדה של באופן מעניש שהקב"ה למקרא' חמש 'בן גם שיודע וכפי
במים"123עליהם" נאבדו והם לאבדם דמו ש"124("במים מכיון ובנידוןֿדידן, ,(zcar אף) אלקיך" ה' את

את  ב"עבדת להמשיך והיכולת האפשרות את לו לתת הקב"ה צריך לבב"), ובטוב "בשמחה עבדת שלא
ב" להענישו ולא אלקיך", `jaieה' z` zcare."

על  רק לא הוא שהעונש  יצריך", "שני על קאי ש"לבב" ולפרש להוסיף מסתבר לא הרי שכן, ומכיון
של השמחה העדר על אפילו אלא ה', בעבודת השמחה כאשר rxdÎxvidהעדר שגם כלומר, ה'. בעבודת

ובטוב בשמחה אלקיך ה' את ד"al"עבדת בשמחה רק שחסר אלא ,"aal" תהיה שהשמחה ,"ipya
! מופרך הכי דבר - אויבך" את ד"ועבדת חמור הכי עונש מגיע אזי יצריך",

על  הוא אויבך" את ד"ועבדת העונש - מקרא של פשוטו עלֿפי אבל האריז"ל, לפירוש - זה וכל
עצמה  העבודה העדר על כיֿאם ה', בעבודת השמחה העדר על (לא אלקיך" ה' את עבדת ),125ש"לא

אלקיך  ה' את עבדת ש"לא מכיון לזה, ונוסף מדה": כנגד "מדה - אויבך" את "ועבדת הוא העונש  שלכן
)jzeida(lk aexn aal aehae dgnya"טוב כל לך שהיה ("בעוד גו'126" אויבך את "ועבדת לכן ,(xqega

lk."מדה כנגד "מדה - "

"בשמחה  כי - יצריך" "בשני כאן לפרש מלכתחילה מקום אין מקרא, של בפשוטו הרי שכן, ומכיון
על קאי לא לבב" dnvrובטוב dceard,("יצריך "בשני לבב, לשמחת עד הלב, בשמחת היא (שהעבודה

של מצבו על אלא)mc`dכיֿאם העבודה, מצד (לא לבב ובטוב "בשמחה בהיותו ,lk aexn."

"לב". ולא לבב", ובטוב) ד"(בשמחה הדיוק מהו והסבר ביאור דרוש - ועלֿפיֿזה

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÊÎ הזוהר על בהערות אבל בפרשתנו, הזוהר על הערות אין - הזוהר על אאמו"ר להערות בנוגע
שלח  בהו 127בפרשת ואתכני בהו אתרעי דקודשאֿבריךֿהוא דעלמא, עכו"ם מעמין ישראל אינון "זכאין ,

בהו" שכתוב128ואתפאר מה "והיינו אאמו"ר ומבאר ,`eaz zyxta129 הוא) הגוים כל על עליון ולתתך
החסד, מצד הוא אור יהל - תהלה ולתפארת, לשם לתהלה עמין), שאר דכל קיומא שהם כאן שאמר מה

בהו". שאתפאר מה הוא - ולתפארת בשמם, שנקרא בהו דאתכני מה הוא - ולשם דאתרעי, והוא..

דיומא, לענינא והשייכות הקשר וכן לקונו, האדם בעבודת והוראה הלימוד את ולבאר להוסיף ויש
לקמן. שיתבאר כפי אלול, ח"י

.ÁÎ לומדים ראשֿהשנה, לפני אבות פרקי כל לסיים ישראל מנהג עלֿפי הרי, - אבות לפרקי בנוגע
רביעי. ופרק שלישי פרק פרקים, שני זו בשבת

בן  חנניה  "רבי במשנת והסיום ישראל", "כל במשנת להקדמה בנוגע השקלאֿוטריא מתעוררת וכאן
אלו משניות אומרים האם - `zgעקשיא" mrt חנניה "רבי ומשנת שלישי, פרק לפני ישראל" "כל משנת ,
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ובכ"מ.122) ג. כ, תזריע לקו"ת
יא.123) יח, יתרו
עה"פ.124) פירש"י
ה 125) השאלה רש"י מתרץ לא חמור ולכן עונש היתכן אמורה

חמש  בן גם ששואל (שאלה בלבד השמחה חסרון על כזה
ש"לא  על הוא העונש מקרא של שבפשוטו מכיון  – למקרא)

אלקיך". ה' את עבדת
עה"פ.126) פירש"י
שעה.127) ע' לוי"צ לקוטי
א.128) קסא, זח"ג
יט.129) כו,
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אלו משניות שאומרים או רביעי, פרק לאחרי עקשיא" minrtבן izy אומרים שלישי פרק שלאחרי היינו, .
רביעי  לפרק כהקדמה ישראל" "כל משנת ואומרים חוזרים ואחרֿכך עקשיא", בן חנניה "רבי משנת

אחר  במקום ).130(כמדובר

יותר  נקל זה, בענין המנהג לבירור בנוגע השקלאֿוטריא שתמורת החושבים שישנם - ובהקדמה
כשיאמרם  מאומה הפסיד לא פעמים, שתי לאמרם צורך אין אם גם שהרי פעמים, שתי ולומר להחמיר

נוספת. פעם

הכלל  את לבטל הדרך זו שלא - לזה של 131והמענה ענין שבכל עלֿידיֿזה עדיף", דהתירא ד"כח
צריכים  בוודאי בליתֿברירה, – עצמו! על יחמיר וההלכה, הפסקֿדין את לברר במקום הנה ספק,

יש שלכלֿלראש פשוט, וגם מובן אבל לחומרא", "ספיקא בדבר.להחמיר, וההלכה הפסקֿדין את לברר

שלא  יחמיר המאכל, כשרות אודות ולחקור לדרוש שבמקום שיאמר לאדם - דומה הדבר למה משל
סיבות: מכמה מושללת כזו הנהגה האפשרית)... (במדה לאכול

תורה" לך שאסרה מה "דייך - לראש נצטווינו 132לכל שלא יתירות חומרות להוסיף שאין היינו, ,
שדברים  מכיון אלא) האדם, של בהנאותיו להוסיף להוטה שהתורה מפני (לא - הדבר וטעם עליהם.

החיצונים" בידי וקשורים "אסורים (שאינם לבררם 133המותרים כדי בהם להשתמש האדם צריך (
מהם. לפרוש לו אין ולכן ולהעלותם,

גו'" לטמאה הטהורה הבהמה בין "והבדלתם בתורה ציווי ישנו לזה, לידע 134ונוסף "מצותֿעשה ,
כו"' בהן שמבדילין הסימנין 135הסימנין "לידע צריך בפועל, למעשה נוגע הדבר כשאין אפילו כלומר, ,

התורה. מלימוד כחלק בהן" שמבדילין

הוא" (ש"תורה ישראל" "מנהג מבירור להשתמט הדרך זו שלא - בעניננו עלֿידיֿזה 136ועלֿדרךֿזה (
פעמים. שתי הנ"ל משניות לומר עצמו על שיחמיר

האמירה  לאופן בנוגע לפועל שנפקאֿמינה תורה 137ובפרט ישראל "מנהג בתור היא האמירה אם -
למנהג  קשר לה שאין משנה סתם לומר שיכול (כשם כו' בעלמא חומרא בתור היא שהאמירה או היא",
חומרא  רק אינה הספק, מפני פעמים שתי הנ"ל המשניות אמירת עיקר: זה וגם ועוד אבות). פרקי אמירת

אלו משניות לומר שיש הוא ישראל" "מנהג אם כי מאומה, הפסיד לא שהמחמיר `zgבלבד mrt,
נעשים הפרקים ששני מכיון ד', פרק ובסיום ג' פרק `cgבתחילת oipr פרק בין אלו משניות הוספת הרי ,

משום בה יש ד' לפרק אחד.wqtdג' וענין בהמשך הפרקים שני באמירת

גם  להתעכב יש לזה, ונוסף עוד". ויחכם לחכם ו"תן הנ"ל, המנהג בבירור הצורך מובן זה ומכל
באותה  שבת, באותה הפרקים שני שלומדים דמכיון - זו בשבת שלומדים הפרקים של לתוכנם בנוגע
אלול, ח"י  דיומא, לענינא ושייכות קשר להם יש בוודאי דרעוין", "רעוא של זמן ובאותו מנחה תפילת

לקמן. שיתבאר כפי

.ËÎ שנלמדים כפי אלו ענינים שגם הטהרה, דהיפך בענינים הלכות לומדים - ברמב"ם היומי בשיעור
dxeza כידוע כו', הטוב תכלית הם האמורים138הרי ועשו "יעקב "עשו"dyxta"139בענין של ענינו שגם ,

כו'. הטוב תכלית הוא (בתורה) "בפרשה" שהוא כפי

ב"לתקן  וההוראה הלימוד את לבאר היומי, בשיעור פרטית הלכה על להתעכב יש - וכרגיל
לקמן.140הדעות" שיתבאר כפי כו', אלול חודש לעבודת ובשייכות בקשר - ובמיוחד כולל ,

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

ועוד.130) ואילך. 2887 ס"ע ח"ה תשמ"ה התוועדויות
וש"נ.131) א. ס, ברכות
רפ"ג.132) דעות הל' רמב"ם ה"א. פ"ט נדרים ירושלמי
ב).133) (קמג, סכ"ו אגה"ק א). (יב, פ"ז תניא
כה.134) כ, קדושים
אסורות.135) מאכלות הל' ריש רמב"ם
בלקו"ש 136) הנסמן סט"ז. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.2 הערה 56 ע' חכ"ב
כהכנה 137) (וכיו"ב) מקומן" "איזהו באמירת החילוק ע"ד

בתורה. כלימוד או מהתפילה, וחלק
וש"נ.138) .114 ע' ח"כ לקו"ש ראה
תולדות.139) ר"פ פירש"י
בסופן.140) תמורה הל' רמב"ם ראה
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.Ï עניני אודות גם להזכיר יש - תשמח" ד"שמח הענין אודות (במאמר) לעיל להמדובר בהמשך
בזה. וכיוצא חדשים שיעורים חדש, חב"ד בית לבנין בקשר ומסיבות התוועדויות שמחה,

שמקרבת" לגימה "גדולה - משקה קנקני שהכניסו אלו כל עתה יגשו -141וכרגיל, המשמח משקה ,
המסובים, כל את ויזמינו וזמנה, מקומה והמסיבה, ההתוועדות של תוכנה על ויכריזו המשקה, לקבל
מהמסובים  לאחדים מהמשקה יחלקו - התחלה ובתור אלו, בהתוועדויות להשתתף ישראל, כלל בתוככי

כאן.

בגאולה  בימינו, במהרה שיבנה השלישי בביתֿהמקדש השמחה לשלימות הכנה זו שתהיה ויהיֿרצון
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר  כ"ק התחיל - המשקה חלוקת  ברכה"].[לאחרי

***

.‡Ï:ובהקדמה - רש"י בפירוש הביאור

נוספים  כללים ישנם רש"י, עלֿידי שנתפרשו הספורים הכללים מלבד הנה, - רש"י לכללי בנוגע
שכתב  למה (בהתאם למקרא' חמש ל'בן גם המובן באופן רש"י, פירושי יסוד על מעצמם המובנים

למקרא",142רש"י  שנים חמש "בן הלימוד, מהתחלת החל מקרא", של לפשוטו אלא באתי לא "אני
מקרא). של פשוטו להבין כבר שצריך 

ויתיר' ל'חסר בנוגע הכלל - :143ולדוגמא

כתיב, ישב סדום, בשער ישב "ולוט ולדוגמא: ויתיר', ד'חסר הטעם רש"י מפרש מסויימים במקומות
עליהם" שופט מינוהו היום עליהם"144אותו שוטר מינוהו היום אותו חסר, כתיב ישב, "ועפרון ,145,

ולאידך, בזה. מאומה.aexaוכיוצא רש"י מבאר לא ויתיר' ד'חסר המקומות

בפשוטו  והסבר ביאור שמכריח קושי אינו ויתיר' ד'חסר שהכתיב - רש"י בפירוש כלל למדים ומזה
אלו  שבמקומות משום זה הרי ויתיר', ד'חסר הטעם רש"י מבאר מסויימים שבמקומות ומה מקרא, של
ביאור  ניתוסף שעלֿידיֿזה או מקרא, של בפשוטו שאלה שיש (מכיון מקרא של לפשוטו הדבר שייך

מקרא). של בפשוטו והסבר

אדם" בני כלשון תורה ש"דיברה עלֿדרך – ויתיר) (חסר בזה :146וההסברה

שכתוב  מה למקרא' חמש ל'בן להסביר צריך לא הגדולה"147רש"י "היד ה'", לו 148"יד שאין אף ,
היינו, אדם", בני כלשון התורה ש"דיברה מעצמו מבין למקרא' חמש שה'בן מכיון - כו' הגוף ודמות גוף

בזה. וכיוצא היד, עלֿידי שנעשית פעולה בדוגמת שהיא לפעולה הכתוב שכוונת

העולם, בבריאת שנאמר אלקים" ש"ויעש למקרא' חמש ל'בן להסביר רש"י צריך לא [ועלֿדרךֿזה
מאין  יש ולא מיש, (יש מסויים בדבר צורה חקיקת אלא אינה שעשייתו האדם עשיית בדוגמת ),149אינו

מעצמו  מבין למקרא' חמש שה'בן מכיון - יתברך מלבדו מציאות שום היתה לא הבריאה קודם שהרי
מידי]. לא ותו אדם, בני לשון אלא אינו ש"ויעש"

לפעמים  שכותבים אדם" בני "לשון הוא שכן מכיון - ויתיר' ל'חסר בנוגע אצלו קושי כל אין ולכן,
'יתיר'. ולפעמים 'חסר'
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ואילך.141) סע"ב קג, סנהדרין ראה
ועוד.142) כד. שם, ועד"ז ח. ג, בראשית פירש"י
ואילך.143) 1938 ע' תשמ"ג התוועדויות ראה – לקמן בהבא

תשמ"ה. עקב לקו"ש ואילך. 1952
א.144) יט, וירא
יו"ד.145) כג, שרה חיי
וש"נ.146) ב. לא, ברכות

ג.147) ט, וארא
לא.148) יד, בשלח
בתיבת 149) – המקרא מפשטני – הרמב"ן מפירוש להעיר

"`xa אלא מאין היש בהוצאת הקודש בלשון אצלנו ש"אין  ,"
מפרש  שאינו רש"י, משא"כ בארוכה), שמבאר (כפי ברא" לשון

"ואם ל) טז, (קורח שבפסוק (אף "ברא" ה',d`ixaתיבת יברא
"בריאה רש"י ").dycgמפרש
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"לב": ולא ד"לבב", הדיוק את מפרש אינו שרש"י בנידוןֿדידן, גם לבאר יש - זה כלל ועלֿפי 

בתנ"ך מופיעה "לבב" או "לב" minrtתיבת ze`n מקרא של בפשוטו - והסבר בביאור צורך כל ואין ,
אדם. בני בלשון גם כן שמצינו מכיון "לבב", נאמר אלו ובפסוקים "לב" נאמר אלו בפסוקים מדוע  -

יצריך". "בשני היינו ש"לבבך" רש"י מפרש שבו לבבך", "בכל בפסוק איפוא, הוא, החידוש

גודל  להדגשת בנוגע הכתובים פשטות בתוכן והסבר ביאור ניתוסף שעלֿידיֿזה מכיון - הדבר וטעם
" לה', jc`nהאהבה lkae jytp lkae jaal lka."יצריך "בשני הלב, חלקי בכל חודרת לה' שהאהבה ,"

.·Ï:אאמו"ר בהערות הביאור

חב"ד  וחסידות הכללית לחסידות רמז יש - כיֿתבוא שבפרשת ולתפארת" ולשם "לתהלה בפסוק
"לתהלה  הלשונות ג' כי כיֿתבוא), פרשת עם קשורה שקביעותו אלול בח"י מייסדיהם הולדת (שיום

על קאי ולתפארת" כנגדzx`tzÎdxeabÎcqgולשם - לעיל) המוזכר אאמו"ר zillkd(כפירוש zeciqgd,
על וכן חסדֿגבורהֿתפארת, חסידות גם ב'zrcÎdpiaÎdnkgהנקראת כמבואר תורה', -150לקוטי ש"תהלה 

נרו  בהלו הגדול'.151מלשון 'שם שנקרא בינה, בחינת הוא ו'שם' ראיה. – חכמה בחינת אורה, לשון שהוא
כנגד וגבורה", חסד כולל שהוא דעת, בחינת הוא - c"agותפארת zeciqg באותן מרומזים ושניהם .

בארוכה. כנ"ל שביניהם, החיבור על להורות תיבות,

תורה' ב'לקוטי כמבואר - ה' בעבודת וההוראה לתהלה 150והלימוד הגוים כל על עליון ש"ולתתך
ואויבים "הגוים על (גם) קאי ולתפארת", בקרבך"jaxwayולשם אשר זר יהיה 152("אל שלא להכניעם, ,(

ולשם  לתהלה וזהו ברוךֿהוא, איןֿסוף של ובינתו חכמתו בך מאיר ולהיות ומחוץ, מבית מונע
כנ"ל. חכמהֿבינהֿדעת, בחינת ולתפארת",

חסדֿגבורהֿתפארת  הנ"ל, הפירושים לשני ובשייכות בקשר ה', בעבודת ההוראה בביאור להוסיף ויש
הידוע  עלֿפי – חכמהֿבינהֿדעת (שעיקרן 153או המדות עבודת היא הזה בזמן העבודה שעיקר

לאחרי  לעתידֿלבוא, ושלימותה עיקרה - המוחין עבודת ואילו כו', ולזככן לבררן חסדֿגבורהֿתפארת),
הזה. בזמן ההכנה

תוכן  כי: - בה" וישבת וירשתה גו' הארץ אל כיֿתבוא "והיה הפרשה, כללות עם גם קשור זה וענין
הזה, בזמן העבודה שזוהי המדות, שבע בירור - הוא האדם בעבודת אומות שבע ארץ של הכיבוש

גבולך" את אלקיך ה' "ירחיב וקדמוני)154ולעתידֿלבוא קניזי קיני ארץ (כולל אומות עשר כיבוש ,155,
חכמהֿבינהֿדעת. ראשונות', ד'שלש הבירור שלימות גם שיהיה מכיון

אלקיך  ה' אשר ב"ארץ האדמה לעבודת ביחס גם הגוים" כל על עליון ד"לתתך הענין ניכר יהיה ואז
שכתוב  כמו – נחלה" לך האדמה 156נותן שעבודת היינו, אכריכם", נכר ובני צאנכם ורעו זרים "ועמדו

"אכרי jב"ארצ  ישראל, של שדותיהם שיעבדו נכר", "בני עלֿידי תהיה לך", נותן אלקיך ה' ".mkאשר

כיֿאם  האדמה, בעבודת עוסקים אינם ישראל שבני  השמיטה, בשנת - לזה ודוגמא) (מעין וההכנה
הגמרא  ובלשון התורה, מלאכתן 157בלימוד אלא.. עליה, תהא מה תורה וזורע.. חורש.. אדם "אפשר

וגו'". צאנכם ורעו זרים ועמדו שנאמר  אחרים, עלֿידי נעשית

.‚Ï:"הדעות ב"לתקן נפלאה הוראה למדים שממנה הלכה יש ברמב"ם, היומי בשיעור

כו' מדרס עלֿידי ומרכב ומושב משכב שמטמא זב, דטומאת הדינים פרטי הרמב"ם שמבאר לאחרי
היומי  בשיעור הרמב"ם כותב הרי 158- למרכב.. או למושב או למשכב נעשה שלא כלי על שדרס "זב :
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ב.150) מב, פרשתנו
ג.151) כט, איוב
רע"ב.152) קו, זח"ג ב. קה, שבת ראה
ע"ס 153) אדהאמ"צ במאמרי מואב את תצר אל ד"ה ראה

בתחלתו. דברים

ח.154) יט, שופטים
עה"פ.155) פירש"י
ה.156) סא, ישעי'
ב.157) לה, ברכות
ספ"ז.158) ומושב משכב מטמאי הל'
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שנאמר  זה.. בכלי מלאכתנו ונעשה עמוד לו אומרים שהרי טהור, לישיבה,159זה המיוחד עליו, ישב אשר
מלאכתנו". ונעשה עמוד לו שאומרים לא

תפילה  דורש זה שענין - ובהקדמה היצרֿהרע, על להתגבר כיצד הוראתֿדרך יש זו בהלכה והנה,
חפץ  "אתה צדיקים) קברי על השתטחות בעת לשון" ב"מענה (שאומרים הידוע ובלשון מיוחדת, ובקשה
רצון.. יהי אלא כנגדו, לעמוד כח בנו שאין לפניך וידוע גלוי שבעיסה, שאור מעכב ומי חפצים ואנו
להם  זה לבבם והי' יתן "מי אומר בעצמו הקב "ה שגם אלא עוד, ולא כו'", ותכניעהו מעלינו שתשביתהו

אותי" שמים"160ליראה מיראת חוץ שמים בידי ש"הכל (אף כו' ונתינתֿכח סיוע לזה שצריך היינו, ,161.(
גם יש לזה, jxcÎz`xedeונוסף dvr על להתגבר מלאכתנו",כיצד ונעשה עמוד לו "אומרים - היצרֿהרע

כדלקמן.

.„Ï:הענין ביאור

מלאכה  לעשות לו צוה שהקב"ה להגנתו וטוען ה', מעבודת ולהפריע לבלבל בא היצרֿהרע כאשר
הזוהר  כמשל "162זו, ולהיותו והזונה, המלך בן עליו minyÎ`xi"אודות שהוטל התפקיד את למלא צריך

מלאכתנו": ונעשה עמוד לו "אומרים -

"אני  - ושליחות תפקיד יש לנו שגם מכיון אבל ושליחות, תפקיד - היצרֿהרע – לך שיש אמת הן
קוני" את לשמש לעשות 163נבראתי לנו להפריע יכול אינך כלומר, מלאכתנו", ונעשה "עמוד לך אומרים ,

מלאכתנו.

באמצע  תמיד שנמצא היינו, קוני", את לשמש נבראתי ש"אני תמידי רגש עם חי יהודי כאשר כלומר,
ההלכה  כפסק מלאכתנו", ונעשה עמוד לו ש"אומרים מכיון לו, להפריע היצרֿהרע יכול לא - העבודה

טהור"! זה "הרי -

" הלשון דיוק ולבאר להוסיף וכיוצא cenr164ויש "רד" או "הסתלק" "לך", ולא מלאכתנו", ונעשה
של באופן היא זו ששלילה אלא היצרֿהרע, סילוק בלבד, שלילה של ענין רק זה שאין - dcinrבזה

ושלימות) מעבודת 165(עליה לבלבל היצרֿהרע של בשליחותו הכוונה תכלית שכן גופא, היצרֿהרע אצל
ושלימות  עליה נעשה דוקא שאז וינצחו, עליו יתגבר שהאדם אדרבה, אלא בכך, שיצליח לא היא ה',

ביצרֿהרע. גם

.‰Ï לתכלית ועד ממש, בפועל הענין לקיום גם נבוא היצרֿהרע, עליית אודות שמהדיבור ויהיֿרצון
היעוד  יקויים שאז לעתידֿלבוא, – שבזה "מעבירן "וה 166השלימות רק לא הארץ", מן רעה חיה שבתי

העולם" יזיקו"167מן שלא "משביתן - מזה יתירה  אלא דאתהפכא 167, העילוי ,168.

מלחמה  ולא רעב לא שם יהיה לא הזמן "באותו - הי"ד ספר וחותם לסיום גם באים לזה ובהמשך
אלא  העולם כל עסק יהיה "ולא וממשיך בלתיֿרצויים, ענינים כל שלילת היינו, ותחרות", קנאה ולא

שכתוב  וכמו העולם, אומות אפילו העולם", "כל בלבד", ה' את יבואו 169לדעת עשית אשר גוים "כל
"ולפיכך  שממשיך כפי ישראל, בני – כו' יותר נעלה ובאופן - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גו'", לפניך וישתחוו

כו'" בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל ההוספה 170יהיו - לזה וההכנה .
תרעי  יתפתחון לשתיתאה, מאה שית ש"בשנת בזוהר כדאיתא הגלות, זמן בסוף חוצה המעיינות בהפצת

כו'" לעילא כו'"171דחכמתא דחכמתא טמירין לאשכחא זמינין דעלמא רביי ש"אפילו ועד ובלשון 172, ,
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ד.159) טו, מצורע
כה.160) ה, ואתחנן
יב.161) יו"ד, עקב פירש"י וש"נ. ב. לג, ברכות
וספכ"ט.162) ספ"ט בתניא הובא א. קסג, ח"ב
קידושין.163) מס' סוף וברייתא משנה
לישיבה 164) בניגוד הוא "עמוד" שהלשון י"ל שבפשטות אף

רכיבה. או שכיבה
מעבודת 165) שהשביתה השמיטה, בשנת – לדבר דוגמא

עם קשור שלילה) של (ענין לה,lrziiהאדמה (דרמ"צ העולמות

ובכ"מ). ואילך. א
ו.166) כו, בחוקותי
עה"פ.167) תו"כ
וש"נ.168) .59 ע' חי"ז לקו"ש ראה
ט.169) פו, תהלים
ואילך.170) סי"ג תשמ"ה הרמב"ם על הדרן לקו"ש ראה

ועוד.
א.171) קיז, ח"א
א.172) קיח,
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שבטיכם  ראשיכם אלקיכם, ה' לפני כולכם היום נצבים "אתם - מנחה בתפילת לקרוא שהולכים - הכתוב
גו'". יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה היעוד קיום עדי טפכם", גו'

אלקיך  ה' את ד"עבדת ובאופן לעיל, האמורים הענינים בכל ועבודתנו מעשינו עלֿידי – לנו תהיה וכן
עבדך" נפש "שמח לבב", ובטוב ,173בשמחה

ראשם" על עולם "שמחת - השמחה לשלימות .174ועד

***

.ÂÏ שני כנגד שהם לומר, יש - ד' ופרק ג' פרק אלול, ח"י בשבת שלומדים אבות לפרקי בנוגע
גילוי  עם קשור אבות פרקי שלימוד - ובהקדמה חב"ד. וחסידות הכללית חסידות אלול, שבח"י הענינים

דחסידותא" "מילי הם אבות פרקי שהרי הדין.175החסידות, משורת לפנים חסידות, מדת ,

הידוע  עלֿפי לומר, יש - דוקא הקיץ לשבתות דחסידותא" ד"מילי והשייכות הקשר 176ובביאור

הוי'" ד"שמש הגילוי תוקף מפני הקיץ בימות יותר בנקל היא ה' המדרש 177שעבודת מדברי גם כמובן ,178

ובנות  קרוב, למקום נשואות "בנות של המשל עלֿפי החורף, לימות הקיץ ימות שבין החילוק בביאור
רחוק". למקום נשואות

בגילוי  הענינים שני כנגד הוא זו, שנה בקביעות אלול ח"י בשבת וד' ג' פרקים שלימוד לומר, ויש
כמרומז  יחדיו, שניהם שבאים כפי חב"ד, וחסידות הכללית חסידות - דחסידותא") ("מילי החסידות

אחד. בהמשך הפרקים שני בלימוד

.ÊÏ:הענין ביאור

הוא  ד') (פרק ד' למספר ג') (פרק ג' מספר שבין בגמרא 179החילוק המבואר עלֿפי שגימ"ל 180-
האורות, בחינת ("גמול"), מלמעלה ההשפעה על מורה ג' שמספר היינו, דלים", "גמול ענין הוא דל"ת
במספר  שהם הכלים, בחינת ("דלים"), המקבל בכלי ההמשכה על גם מורה ד' ומספר ג', במספר שהם
שהיו  האור, ענין מנורה, שבין החילוק - העולם) עניני כל נשתלשלו (שממנו במקדש שמצינו [וכפי ד'.

רגלים  ג' ועלֿדרךֿזה 181לה כו'. אכילה לעניני עד למטה ההמשכה מצד רגלים, ד' לו שהיו השולחן לבין ,
משיחא  מלכא דוד הרביעי, רגל גם שישנו ששלימותה ֿ 182ב'מרכבה', אצילות – בעולמות ודוגמתו .

יצרתיו" בראתיו ולכבודי, בשמי הנקרא ("כל בעשיה 183בריאהֿיצירה ההמשכה ועלֿידי ג', במספר הם ,(
עשיתיו" פרק:184("אף כל בהתחלת גם מרומז זה וענין ד']. מספר נעשה ד "אף"), ההפסק לאחרי ,

"הסתכל - ג' פרק ההסתכלות dylyaהתחלת שמצד היינו, עבירה", לידי בא אתה ואין דברים
ב" כו') עמוקה הםdyly(התבוננות שהענינים כפי היינו, ג', בחינת נשללת dlrnlדברים", אזי -

" (אפילו עבירה של לענין ).185עבירה"icilהאפשרות

מכובד", איזהו עשיר.. איזהו גיבור.. איזהו חכם.. "איזהו - ד' פרק ובפרטיות:c'והתחלת ענינים,
חסדֿגבורהֿתפארת  או חכמהֿבינהֿדעת בחינת על קאי ועשיר" גיבור בחינת 186"חכם על קאי ו"מכובד" ,

.186המלכות 

גם מרומז זה שחילוק - ולהמתיק להוסיף zeipyndויש xtqna בסידורו החלוקה (עלֿפי פרק שבכל
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ד.173) פו, תהלים
יו"ד.174) לה, ישעי'
א.175) ל, ב"ק ראה
סה"מ 176) – (הא ' עזר"ת תרל"ב, השמע"צ ביום סד"ה

.4 ע' ח"א לקו"ש לח). ע' עזר"ת
רפ"ד.177) שעהיוה"א יב. פד, תהלים
תשל"ח.178) שמח"ת ענין להבין ד"ה (ב). ב פ"ז שהש"ר
ואילך.179) 322 ע' חי"ח ואילך. 201 ע' חי"ז לקו"ש ראה

וש"נ.

א.180) קד, שבת
ויצא.181) ר"פ עה"ת צפע"נ ראה
ועוד.182) ב. רסב, ח"ג ב. רמח, ח"א זהר
ז.183) מג, ישעי'
(184.113 .80 ע' אבות לפרקי ביאורים ראה
כנ"ל 185) ולתפארת", ולשם ב"לתהלה הפירושים ב' ע"ד

סל"ב.
ואילך.186) 118 ס"ע אבות לפרקי ביאורים
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הזקן  רבינו -187של ג' בפרק ההולדת): יום בעל ,g"i היסוד בחינת משניות, ("גמול"),188(ח"י) משפיע ,
- ד' הבאה),a"kובפרק (בשבת באלול בכ"ה העולם נברא  שבהם התורה אותיות כ"ב כנגד dkמשניות,

לחי" כה "ואמרתם ענין הוא יחד וחיבורם ("דלים"). מקבל המלכות, בחינת 'יסוד'189הוא חיבור ,
הא  נברא שבו בראשֿהשנה זהו זה, ויחוד ש"התקשרות לראשֿהשנה, כהכנה .190דם"ו'מלכות',

- אלול כ"ה שלאחריֿזה, בשבת שלומדים ששי ופרק חמישי פרק של הענין גם ישנו לזה, [ונוסף
הבאה], בהתוועדות השםֿיתברך בעזר שיתבאר כפי

הוא  חב"ד וחסידות למטה, מלמעלה ההמשכה ענין הוא הכללית שהחסידות לעיל האמור ועלֿפי
ההמשכה הכללית, שהחסידות נמצא, - למעלה מלמטה העלאה בחינת dlrnlnענין בעיקר מודגש שבזה ,

ritynd בחינת בעיקר מודגש שבזה מלמטה, העלאה חב"ד, וחסידות שלישי), (פרק ג' מספר ענין הוא ,
lawnd ח"י כיֿתבוא פרשת בשבת אחד בהמשך ד' ג' פרקים ולימוד רביעי). (פרק ד' מספר ענין הוא ,

על מורה - הגדולים) המאורות שני את הולדת (יום חב"ד,xeaigאלול חסידות עם הכללית החסידות
בארוכה. כנ"ל

.ÁÏ תורה להם ד"הרבה באופן לעיל, האמורים הענינים בכל ועבודתנו במעשינו ההוספה ועלֿידי
ויאדיר" תורה ד"יגדיל השלימות לתכלית באים - אבות) פרקי  אמירת לאחרי שמסיימים (כפי ,191ומצוות"

שכר" וקבל שבתורה192"דרוש בנסתר והן שבתורה, בנגלה הן ,"xe` ipy").(

" - מישראל ואחד אחד כל של העצמית המעלה גם מתגלה אתפאר"l`xyiואז בך ובלשון 193אשר ,
שנאמר  הבא, לעולם חלק להם יש ישראל "כל אבות: פרקי לפני שאומרים צדיקים 194המשנה כולם ועמך

התחיה  עולם על דקאי להתפאר", ידי  מעשה מטעי נצר ארץ, ירשו .195לעולם

"לה' הוא: "אלול" של הראשיֿתיבות אחד שהרי - אלול לחודש המיוחדת מהשייכות 196ולהעיר,

אשירה" לאמר "שר 197ויאמרו - הבא") לעולם חלק להם יש ישראל ("כל המתים תחיית ענין נרמז שבה ,
התורה" מן המתים לתחיית מכאן ישיר, אלא נאמר .198לא

העשירית" "שירה - בשלימות והשירה השמחה ענין גם יהיה ישראל 199ואז ובני משה ישיר "אז ,
היעוד 196גו'" יקויים כי נישואין 200, (בשמחת הנ"ל האהובים" "רעים גם כולל עפר", שוכני ורננו "הקיצו

הבלתיֿמורכב, מתענוג גם (שלמעלה השמחה לשלימות עד תשמח", ד"שמח ובאופן אלול), י"ג של
שבת  מנחת של דרעוין" "רעוא ממש 201בחינת ממש טוב", ומזל טוב "סימן עם ביחד במאמר)), (כנ"ל

בימינו. במהרה

***

.ËÏ אודות פעם עוד לעורר יש - ב'אלול' 'חיות' מכניס אלול שח"י (ס"ב) לעיל להאמור בהמשך
עבודה  תורה קוין ג' העבודה, עניני כל את הכוללים אלול, חודש עבודת עניני בכל ההוספה
"לישועתך  הגאולה, על כו' והבקשה הציפיה היינו, הגאולה, ענין וכן התשובה, בהקדמת וגמילותֿחסדים,
- אלו סגולה לימי ובשייכות בקשר צדקה של מגביות אודות גם לעורר המקום וכאן היום". כל קוינו

בזה. וכיוצא אלול ח"י
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(אה"ע 187) מחוקק' ה'חלקת מ"ש ע"פ – לדינא ונפק"מ
לשנות, יודע שאני מנת על האשה את המקדש בדין סק"מ) סל"ח
1175 ע' ח"ד לקו"ש (וראה משניות ג' (וצריך) שמספיק די"ל

.(1 הערה
ח"י 188) מספרים ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה

וש"נ. תתקעח). (ע'
ו.189) כה, ש"א
ב.190) מז, נצבים לקו"ת
ב.191) סו, חולין כא. מב, ישעי'
וש"נ.192) א. מד, סוטה

ג.193) מט, ישעי'
כא.194) ס, ישעי'
וש"נ.195) .344 ע' חי"ז לקו"ש ראה
א.196) טו, בשלח
פ"א.197) ר"ה שער פע"ח
עה"פ.198) ופירש"י מכילתא ב. צא, סנהדרין
בתחלתו.199) שה"ש תרגום יו"ד. שם תנחומא שם. מכילתא
יט.200) כו, ישעי'
תקמה.201) ע' ריש תרס"ו המשך ראה
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להשתדל  - אלו בימים הלימודים שנת התחלת עם בקשר - החינוך לענין בנוגע לעורר יש כן וכמו
הקודש. טהרת על לחינוך עד הכשר, חינוך יקבלו ומקום מקום בכל ישראל שילדי האפשרי ככל

דראשֿהשנה  השופר שהרי - לראשֿהשנה ההכנה לעבודת ישראל, ילדי חינוך משייכות גם ולהעיר
השופר עם החינוך dxezÎoznc202קשור ענין ביותר מודגש ובמתןֿתורה שופרות), ברכת בנוסח (כמודגש

בעדנו" ערבים "בנינו -203.

ל"שופר  ממש בקרוב נזכה ראשֿהשנה ושל מתןֿתורה של שמהשופר - העיקר והוא - ויהיֿרצון
גדול" בשופר יתקע ההוא ביום "והיה - דלעתידֿלבוא .204גדול"

.Ó:התפילה לאחרי להכרזה בהמשך - אורחים הכנסת ענין אודות גם לעורר המקום וכאן

מו"ח  כ"ק של אמותיו בארבע לשהות עלֿמנת תשרי, לחודש האורחים לבוא מתחילים שכבר מכיון
וללמוד  שלו, ה'ציון' על להשתטח צדקה, ושל תפילה של תורה, של אמות ארבע דורנו, נשיא אדמו"ר
למאמר  בהתאם השלימות, בתכלית אורחים דהכנסת הענינים פרטי בכל להשתדל יש - וכו' וכו' תורתו

ז"ל  השכינה".205רבותינו פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה

ה"הכנסת  פתיחת עם בקשר זו מהתוועדות גשמי מאכל דבר נתינת עלֿידי – המתחיל" "ואני
אורחים".

היעוד  יקויים כאשר - שכינה" פני ד"הקבלת השלימות לתכלית נזכה אורחים" שמ"הכנסת ויהיֿרצון
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה יחדיו", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

אורחים" ה"הכנסת את לסדר יצטרכו לא אורחים o`kואז, נהיה ישראל, כלל בתוככי יחדיו, כולנו כי -
dyecwd epvx`aגם אלא אורחים, רק "לעולםmizaÎilra(ולא ,eyxi ובבית הקודש עיר בירושלים ארץ),

ממש. בימינו במהרה שיבנה המקדש,

.‡Ó,לו המצטרך כל מישראל ואחד אחד לכל הקב"ה נותן הגלות, זמן בסוף לפניֿזה, ועוד

ומתוקה, טובה לשנה טובה וחתימה כתיבה ברכת - לראשֿהשנה ההכנה לימי בקשר - ובמיוחד כולל
ברכות, עניני בכל מבורכת שנה

ורה,`שנת

רכה,aשנת

דלות,bשנת

יצה,cשנת

ו dשנת דר,dוד

טוב,eשנת עד

גדולות,fשנת כיות

וחסד,gשנת יים

גדולות,hשנת ובות

טוב,iשנת עוד

הגליות,kשנת כל ניסת

ומדות,lשנת
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("והענין 202) הרס"ג בשם התקיעות טעמי אבודרהם ראה
השלישי").

(א).203) ד פ"א, שהש"ר ב. ויגש תנחומא ראה

דרושים 204) בלקו"ת ההוא ביום והי' ד"ה וראה יג. כז, ישעי'
ואילך. א נח, לר"ה

ה"ב.205) פי"ד אבל הל' רמב"ם וש"נ. א. קכז, שבת
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צדקנו,nשנת שיח

גדולים,pשנת סים

ושנתrשנת לבב וטוב בשמחה וז,rבודה

דות,tשנת

ושנתvשנת ממש),vדקה בקרוב ציון (גאולת יון

וממיות,wשנת

וממות,xשנת

ו yשנת שון,yמחה

ו zפלה,zהלה,zשנת שובה,zורה

בתורתך", חלקנו ותן בימינו במהרה המקדש בית "שיבנה ביתֿהמקדש, ובנין גאולה שנת - והעיקר
ממש. בימינו במהרה טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל

אחרונה. ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א  אדמו"ר [כ"ק

ז"ל]. הרלוי"צ לאביו "הקפות" ניגון לנגן התחיל אחרֿכך

•

1

2

3

4

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc oixcdpq(ipy meil)

yïkL ,äìé÷ñî äøeîç äôéøNdtixy,äúpéfL ïäk úáì äðzéð §¥¨£¨¦§¦¨¤¥¦§¨§©Ÿ¥¤¦§¨
àøîeç éàîe,zepeer x`yn xzei odk za zepf lyïkL`id jka ©§¨¤¥
úà úìlçîceak.äéáà §©¤¤¤¨¦¨

:`xnbd dgecäaøcày xn`päøeîç äìé÷ñ,dtixynïkLdliwq ©§©¨§¦¨£¨¤¥
,íéáëBk úãBáò ãáBòìe ócâîì äðzéðzexengd zexiard on ody ¦§¨©§©¥§¥£©¨¦

,xzeiaàøîeç éàîe,ozxneg idne -ïkL`ed ixd oze` dyerd ©§¨¤¥
.øwéòa Bãé èLBt¥¨¨¦¨

ote`a `xnbd zx`an:xg`ïBòîL éaødxeng dtixyy xaq ©¦¦§
jled `ed oky ,dliwqndéîòèì,ezhiyl -ce opax lr wlgøîà §©£¥§¨©

onwl(a"r),úçàodk zaúçàå äñeøàodk zaäàöé äàeNð ©©£¨§©©§¨¨§¨
,äôéøNìz` dxez d`ivedy dpfnd odk zaa epivny dn ,xnelk ¦§¥¨

df oi` ,dtixya dpicy drawe ,dpfnd zil`xyi oic llkn dpic
opax exaqy itk] dtixyl wpgn de`ivedy d`eypa `weec
xen`d dliwq llkn d`vi dqex` odk za s` `l` ,[lirl
Dxir iWp` dElwqE 'ebe dxrPd z` E`ivFde' zil`xyi dqex`a§¦¤©©£¨§¨¨©§¥¦¨

'dzne mipa`A(`k ak mixac)xn`py dtixy llkl ,(h `k `xwie)zaE' ¨£¨¦¨¥¨©
sxVY W`A 'ebe zFpfl lgz iM odM Wi`àðîçø dé÷tàcîe .'- ¦Ÿ¥¦¥¥¦§¨¥¦¨¥¦§©§¥©£¨¨

dxez d`ivedy dfneïäk úa äñeøàìdzpifyúa äñeøà ììkî ©£¨©Ÿ¥¦§©£¨©
ìàøNé,dzpifydpéî òîL ,äôéøNì äìé÷ñîyäøeîç äôéøN ¦§¨¥¦§¦¨¦§¥¨§©¦©§¥¨£¨

lr dxez dliwd j`id ,xzei dxeng dzid dliwq m` ik ,dliwqn
.dtixya dyper `diy dzpify odk za

:wpgn dxeng dtixyy oerny iaxl oipn zx`an `xnbdäôéøN§¥¨

ïkL ,÷ðçî äøeîçdtixy,àøîeç éàîe .äúpéfL ïäk úáì äðzéð £¨¥¤¤¤¥¦§¨§©Ÿ¥¤¦§¨©§¨
ïøîàãk.dia` zia zllgn oky ,lirl ¦§£©¨

:`xnbd dgecäaøcày xn`pøeîç ÷ðçdtixynïkLwpgïzéð ©§©¨¤¤¨¤¥¦©
.íB÷nä ãBáëì íãBák Lweä ïkL ,àøîeç éàîe .Bnàå åéáà äkîì§©¥¨¦§¦©§¨¤¥©§¨¦§©¨

:xg` ote`a `xnbd zx`anz`f micnlàðîçø dé÷tàcî¦§©§¥©£¨¨
ïäk úa äàeNðìdzpifyìàøNé úa äàeNð ììkîs`y ,dzpify ¦§¨©Ÿ¥¦§©§¨©¦§¨¥

xn`py dn llka dzid d`eyp odk za(i k `xwie)s`pi xW` Wi`e'§¦£¤¦§©
aezkd `ae ,wpga dzin mzqe ,'znEi zFn 'ebe Wi` zW` z ¤̀¥¤¦©

d`ivede odk za lr xingde,äôéøNì ÷ðçî,lirl x`eankòîL ¥¤¤¦§¥¨§©
dpéîyäøeîç äôéøN,wpgndliwd j`id ,xzei xeng wpg m` ik ¦©§¥¨£¨

.dtixy dyper `diy dzpify odk za lr dxez
:bxdn dxeng dtixyy oerny iax cnl oipn zx`an `xnbd

ééqî äøeîç äôéøNïkL ,ódtixyéàîe .äúpéfL ïäk úáì äðzéð §¥¨£¨¦©¦¤¥¦§¨§©Ÿ¥¤¦§¨©
ïøîàãk ,àøîeç.dia` zia zllgny ,lirl §¨¦§£©¨

:`xnbd dgecäaøcày xn`pééñøeîç ó,dtixynïkLsiiqïzéð ©§©¨©¦¨¤¥¦©
àøîeç éàîe ,úçcpä øéò éLðàìsiiqy jkn gkeny 'zgcpd xir'a §©§¥¦©¦©©©§¨

,dtixyn xeng,ãáà íðBîî ïkLrnyn mdilr exingdy dfne ¤¥¨¨¨¥
.xzeia dxeng mda dxen`d dzind s`y

:xg` ote`a `xnbd zx`anúøîà,`xaqnäaeøî çk äæéà éëå ¨§©§¦¥¤Ÿ©§¤
,xeng xzei oer dfi` -çécnä çk,dxf dcearl mixg`çk Bà Ÿ©©©¦©Ÿ©

çcépä,dxf dcear caere ©¦¨
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

ÏÂÏ‡ È"Á Ï˘ ÂÎÂ˙ ÊÂÓ¯ ‡Â·˙ŒÈÎ ˙˘¯Ù·

המאורות  "שני של הולדתם יום אלול, ח"י
הבעלֿשםֿטוב 1הגדולים" החסידות 2– תורת מייסד ,

הזקן  ואדמו"ר חב"ד 3הכללית, חסידות תורת מייסד ,
בסמוך  תמיד חל בשבת 4– או כיֿתבוא, פרשת לשבת

עצמה. כיֿתבוא פרשת

"מיועד" מלשון ("מועד" השנה מועדי שכל כיוון
התורה  בפרשות רמוזים מיוחד) תוכן בעל זמן –

חלים  הם שבה בתקופה שבפרשת 5הנקראות לומר, יש ,
(ובמיוחד  אלול ח"י של משמעותו רמוזה כיֿתבוא

כידוע  ו"מועד", "יוםֿטוב" נקרא הוא ).6כאשר

.·

‰˘Â¯È ¯Á‡Ï" Ï˘ ÔÈÚ‰ ÊÂÓ¯ "‡Â·˙" Ì˘·
"‰·È˘ÈÂ

הפרשה  של תוכנה נכלל שבו פרשתנו, של שמה
כידוע  (כי 7כולה, – הוא המילים 8, של פירושן תבוא. (

וזאת  וישיבה", ירושה "לאחר הוא הארץ" אל "תבוא
וישבת  "וירשתה מפרט הפסוק כאשר בפרשתנו, רק לא

חז"ל  כדברי אלא, mewn,9בה", lka הצירוף כתוב ששם
(וכדומה  תבוא" וישיבה".10"כי ירושה "לאחר פירושו (

ש" מכך נלמד שהדבר באחד hxtלמרות הכתוב לך

וישיבה  ירושה לאחר פירוש 11מהן זהו שאם מובן, ,"
נכלל  זה שענין ברור הרי מקום, בכל המילים

בעצמה. "תבוא" המילה של במשמעותה

ליחיד, הכוונה אין וישיבה" ב"ירושה יתרֿעלֿכן:
ש  בהבאת ed`שלאחר חייב הוא חלקו את מקבל

שנה  י"ד לאחר אלא וחלקו 12בכורים, את 13שכבשו
ישראל הוסבר dlekארץ שכבר [וכפי בלשונו 14. הדיוק

נתחייבו  שלא "מגיד פרשתנו בתחילת האומר רש"י של
עד dewlgeבבכורים ux`d z` eyaky אומר ואינו ,"

"לאחר הפסוק daiyieכלשון dyexi הוא שבכך ,"
בה" וישבת שב"וירשתה כאן 15מדגיש היא הכוונה

dlek ux`d zwelge yeaikl שנה י"ד לאחר )].12(שהיתה

ענין שגם נרמז dfיוצא, בה", וישבת "וירשתה של
"תבוא". המילה במשמעות

.‚

˙ÓÏ˘ÂÓ ‰ÒÈÎ Y "‰‡È·"

"ביאה" של האמיתית משמעותה הוא: לכך ההסבר
– znlyenהיא dqipk חז"ל כמאמר  במקצת 16, "ביאה

לשלמות  מאוד מעט אפילו חסר אם ביאה". שמה לא
משמעותה  במלוא "ביאה" זו אין הרי כשם 17הכניסה, .

"וטהר" – במים להיות 18שביאה צריכה טבילה, ,
במים  יבואו השערות שאפילו כך .19בשלמות,
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ועוד.1) .146 .142 .141 ע' תש"ג השיחות ספר
נח"ת.2) שנת
קה"ת.3) שנת
תשל"ז),4) – זו שנה  (כקביעות  תבא דש"פ בשבוע לפעמים

"מתברך" אז שגם תשל"ה), בשנת (לדוגמא שלאחריו בשבוע – ולפעמים
תבא. מש"פ הוא

וישב.5) ר"פ תושב"כ חלק של"ה
(6122 ע' תש"ה סה"ש ואילך. 140 ע' שם סה"ש בארוכה ראה
.cereואילך.

ח"ה  לקו"ש – צדיקים של הולדת ביום השמחה בענין בארוכה וראה
,1 להערה שוה"ג 86 תש"ג p"yeע' סה"ש אלול): (ח"י בעניננו ג"כ וראה .

ואילך. 186 ע' שם ואילך. 89 ע'
ועוד.7) שם. ובהנסמן ואילך 58 ע' ח"ה לקו"ש ראה
כי 8) "והי' – תפלות" "סדר וברמב"ם תכח. סו"ס בטאו"ח כ"ה

ואכ"מ. תבא".
יח.9) טו, שלח פרש"י ב. לז, קידושין

קידושין 10) בפרש"י הובא עה"פ. ספרי (ע"פ שם שלח פרש"י ראה
ועוד). מידי. ד"ה שם

שם.11) שלח פרש"י שם. קידושין
ח.12) יב, ראה פרש"י ב. קיח, זבחים
א.13) שם, קידושין – שבת והרי ללמדך, חדש, אבל ד"ה פרש"י ראה
ואילך.14) 152 ע' ח"ט לקו"ש בכ"ז בארוכה ראה

(ע"ד15) לפרש אפשר וישיבה" "ירושה הלשון על hytdכי גם (
כמשנ"ת  – בפ"ע) ויחיד יחיד כל על שחיובן אלו במצות (עכ"פ היחיד

.(154 (ע' שם בלקו"ש
דכולי.16) תוד"ה ועיי"ש ב. לג, חולין
ביאת17) גם ב).eaexכי יז, שבועות – אפילו (תוד"ה ביאה שמה

אין  – רובו שדי שבענינים מובן (שמזה כולו דוקא צ"ל ענינים ובכו"כ
מע' התוהמ"צ כללי צפע"נ וראה הדמיון). בכ"ף ככולו כ"א שלימות, זה

בשחיטה. רוב
טבילת18) (לענין לב יא, שמיני "במיםilkראה :(`aei."וטהר גו'

השמש  ובא ז) כב, (אמור ת"ל מקצתו יכול כאחת, כולו שם: ובתו"כ
כאחת: כולו כלי ביאת כאן אף כאחת כולו שמשו ביאת כו' מה וטהר

במים בשרו "רחץ וֿז: כב, בתו"כ ae`אמור ועפמש"כ וטהר", השמש
יהי' יכול בשרו, רחץ אם כי קצח): ר"ס יו"ד וב"ח בב"י (הובא שם

מה וטהר השמש ובא ת"ל אבר אבר אף z`iaמרחיץ כאחת כולן שמשו
סע"א: כו, זבחים וראה כאחת. כולן עד m`eaaבמים מועד אוהל אל

שערו). (גם לאוה"מ כולו שיבוא
סע"א.19) פב, ב"ק סע"א. ו, סוכה ב. ד, עירובין

רוב  דדוקא לחציצה בנוגע הוא הלימוד שם) (ב"ק בש"ס ולכאורה
כו', מעכב ומקפיד

משהו  הי' כשלא מ"מ . . ס"א): (סקנ"ח יו"ד הצ"צ בשו"ת אבל
נ"ע  הגאון אאזמו"ר ממ"ש וכ"נ הוא. מדאורייתא לכ"ע משמע המים תוך
על  צף שערה יהי' שלא בכדי וז"ל מקוה תקוני בדיני שלו נדה הל' בסוף
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ש  פירושה ירושה לפיכך "לאחר הוא "תבוא" ל
כניסה זוהי אז רק כי ישראל,znlyenוישיבה", לארץ

של ישראל,zeayiizdבאופן אחדות מפני יתרֿעלֿכן: .
התיישבו לא עוד כל הצריכים lkהרי ישראל,

בארץֿישראל  של 20להתיישב ב"תבוא" משהו פגום ,
יהודי  "לאחר 21כל כבר שהוא למרות עצמו, בפני

האמיתית  ה"ביאה" לכן חלקו. של וישיבה" ירושה
הארץ. כל וחלוקת כיבוש לאחר רק היא ישראל לארץ

אלול: ח"י לבין כיֿתבוא פרשת בין הקשר זהו
 ֿ הבעל עלֿידי שנתגלתה החסידות, תורת של חידושה
התורה  עבודת שעל הוא, הזקן, ואדמו"ר שםֿטוב
השתקעות  – "תבוא" של באופן להתבצע והמצוות

zhlgen אצל כלשהיא פינה השארת ללא בעבודה,
כדלהלן. ובמצוות, בתורה חדורה שאיננה האדם

ענינים  שני יש "תבוא" של שבענין א)22כשם :
–illkdהענין שב"תבוא" הפרטים ב) "תבוא". של

בה", וישבת "וירשתה

דומים  ענינים שני אלול בח"י גם קיימים א)22כך :
החסידות  מייסד הבעלֿשםֿטוב, של הולדתו יום

תורת zillkה  מייסד הזקן, אדמו"ר של הולדתו יום ב) .
.c"agחסידות

וחמי  מורי כ"ק של כפתגמו הוא, ביניהם ההבדל
כיצד23אדמו"ר הראה שהבעלֿשםֿטוב ,jixv לעבוד

כענין שזהו הקדושֿברוךֿהוא, "תבוא",illkdאת של
אדמו  כיצדואילו הראה הזקן את `xyt"ר לעבוד

זאת לבצע כיצד כלומר, ,lretaהקדושֿברוךֿהוא.
שיוסבר  כפי בה", וישבת ל"וירשתה בדומה בפרטיות,

י'. בסעיף להלן

.„

ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰Î Y ˙Â„ÈÒÁ‰

הידועים  הדברים עלֿידי יובן של 24הדבר שגילויה ,
כפי  המשיח, לביאת הכנה מהווה החסידות תורת

ש"אתי 25שידועה  לבעלֿשםֿטוב, המשיח תשובת
בספרי  מוסבר חוצה". מעינותיך מר"ֿ"לכשיפוצו

הם 26קבלה  בעולם ה"גילויים" כל המשיח לביאת שעד
יביא  והמשיח בלבד, עתיק" "חיצוניות של גילויים

" עתיק".zeiniptלגילוי

הענין  "מעין" משהו להיות צריך שבהכנה וכיון
לומר  יש הרי הכנה, מהווה היא שהחסידות 24שאליו ,

ומצוות, בתורה האדם בעבודת ל"פנימיות" מביאה
"פנימיות" לגילוי מביאה היא –27ולפיכך האלקות

עתיק" .28"פנימיות

.‰

‰ÏÂÚÙ ÔÈ·Ï "˙ÂÈÓÈÙ"· ‰ÏÂÚÙ ÔÈ· Ï„·‰‰
"˙ÂÈÂˆÈÁ"·

אדם  אצל "חיצוניות" לבין "פנימיות" בין ההבדל
עצמו, כלפי שהאדם כפי היא ש"פנימיות" בפשטות, הוא

ה"זולת". כלפי חוץ, כלפי שהוא כפי היא ו"חיצוניות"

הוא: האדם עבודת על שבהשפעתם ההבדל

הוא  אין – בחיצוניות רק פעולה מבצע אדם כאשר
רק  אלא בפעולה, ו"פנימיותו" "עצמיותו" בכל שקוע
לענין  קשר לה שיש ב"דרגה" רק זאת ואף בחיצוניותו,
דברים  שני נשארים ופעולתו הוא ולכן לה, שמחוצה

נפרדים.

פעולה מבצע אדם כאשר הוא ezeiniptaאך הרי ,
פינה  שום אין פנימיותו שמצד וכיון בתוכה, שקוע
בפנימיות  דבר שבעשותו יוצא, הרי לו, מחוצה שהיא

הדב  עם מתאחד כלֿכולו אחת הרי כמציאות והם .29ר,

.Â

ÌÚ È„Â‰È‰ ˙Â„Á‡˙‰ Y ˙Â„ÈÒÁ‰ Ï˘ ‰˘Â„ÈÁ
˙ÂÂˆÓÂ ‰¯Â˙

החסידות: גילוי של החידוש וזהו

הנקראת  בכלל, התורה (ופנימיות 30החסידות
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ובשיורי  מדאורייתא. דהוא משמע עכ"ל ח"ו משהו אפילו המים פני
נשאר אם קצח: ר"ס ליו"ד מןy"kטהרה או למים zexrydמהגוף חוץ

כלל טבילה אותו עלתה dxezdלא on דמדאורייתא דקיי"ל להא דמי ולא .
מקוה מעוטו  במי מכוסה הכל דמ"מ התם דשאני חוצץ, אינו עליו ומקפיד

כו'.
המנשי.20) שבט וחצי וראובן גד בני משא"כ
גדולה:21) התמי' מתורצת שעפ"ז וע"ש, .155 ע' שם לקו"ש ראה

כו, פרשתנו (פרש"י טובה" "כפוי שאינו לה', הודי' ענינה ביכורים הבאת
בזה מחוייב צ"ל וא"כ – היחיד skizג) יתחייב הטובה, כשמקבל

פירות? לו ויש בארץ חלק כשמקבל תיכף כו' לה' להודות בבכורים
חי"ט 22) לקו"ש בארוכה וראה .158ֿ160 ע' שם לקו"ש ג"כ ראה

ואילך. ס"ב 250 ע'

(23.292 ע' תש"ח סה"מ ב]. [עו, נח ע' ב' חוברת "התמים"
ואילך.24) ד' סעיף החסידות תורת של ענינה קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.25) יוסף. פורת בן בסו"ס נדפסה – דהבעש"ט אגה"ק
בסופו.26) שה"ש לקו"ת רפט"ו. הק"ש שער פע"ח
בחי'27) בו ואין פנים שכולו ב"עתיק", הוא ה"פנים" ענין ואמיתית

ובכ"מ. ב. נט, חקת לקו"ת ראה – כלל אחוריים
בענין 28) ח"ב) תער"ב (בהמשך העת"ר בשלום פדה ד"ה ראה

עתיק  פנימית בחי' הכתר, מפנימיות חדש אור המשכת שהוא ד"חסיד"
הנ"ל. בקונטרס בארוכה נת' – ממש

עצמי 29) כל אז ידוע כלל :(52 (ע' ה'ש"ת השיחות מספר ַלהעיר
כו'. פנימי

א.30) קנב, זח"ג



`lelמח i"g - `eaz zyxt - zegiyÎihewl

החיות  נקודת את מגלה דאורייתא"), של 31"נשמתא
"חיות" של תכונתה ומצוות. תורה עניני בכל היהודי

התאחדות  (בגוף 32היא: מחיה היא שאותו הדבר עם

חיות – מת) בגוף מאשר איברים יותר אין lretaחי
מציאות החי zcxtpאיננה הדבר היא 33מן אלא ,

חי. חלקיק הוא בגוף חלקיק כל נשמתו.

ופנימיותו  נשמתו היא שה"חיות" היא, לכך הסיבה

הרי  ה"חיות" חודרת שאליו מקום בכל ולכן האדם, של

לכולו. וחודרת אותו מקיפה היא

ומצוות: תורה בענין החסידות של חידושה וזהו

באופן  להתבצע יכולים המצוות וקיום התורה לימוד
אפילו  נפרדים. דברים הם והתורהֿומצוותיה שהיהודי

בתניא  כמוסבר שבאמצעותו, התורה, לימוד ,34בשעת

להיות  וכו' כמוהו יחוד שאין נפלא "יחוד נעשה
לגבי  רק זה הרי הקדושֿברוךֿהוא, עם לאחדים..."

שלו. השכל כוח

כיצד הדרך את ומורה דורשת החסידות lkואילו
cg` ואז – ו"חיותו" "פנימיותו" את לגלות יכול

והתורהֿוהמצוות היהודי `cgנעשים xacl35.

.Ê

ÈÂÏÈ‚Ï ‰Î‰ ‡È‰ ˙Â„ÈÒÁ‰˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰
"˜È˙Ú ˙ÂÈÓÈÙ"

(בד  ההסבר היא זהו שהחסידות לכך האפשר) רך
עתיק": "פנימיות לגילוי המשיח, לביאת הכנה

עתיק" ל"חיצוניות עד ההשתלשלות, דרגות כל
 ֿ הקדוש לעצמיות "מחוץ" שהיא מציאות מאפשרות

מתגלות  כשהן אפילו לפיכך, כביכול. ברוךֿהוא,

מציאותו. את לחלוטין שוללות הן אין הרי בעולם,

" היאzeiniptאך שמצידה zeinvrעתיק" האלקות,

כאשר  לכן, לה. ש"מחוצה" דבר לשום מקום כלל אין
נעשה  אז הרי בעולמות, עתיק" "פנימיות מתגלה

למציאות "אין `zgהעולם – כביכול האלקות, עם
מלבדו" .36עוד

.Á

‰ÓÂ„· ,„"·Á ˙Â„ÈÒÁÂ ˙ÈÏÏÎ‰ ˙Â„ÈÒÁ‰
˙ÈË¯Ù‰ ˙ÂÈÁ‰Â ˙ÈÏÏÎ‰ ˙ÂÈÁÏ

דרגות  שתי יש בגוף, המתפשטת האדם :37בחיות

כל  כולל הגוף, כל את המחיה הכללית, החיות א)
deeyאיבריו, ote`a אחד איבר בין שוני אין זו בחיות .

למשנהו.

החיות  לפי 38ב) איבר לכל המותאמת הפרטית,
מכונה  זו חיות (מצד "מלאך 39תכונותיו. שברגל העקב

בגלוי). החיות ניכרת אין ששם כיון שבאדם, המוות"

שנתגלתה  החסידות "חיות" בין שההבדל לומר ויש
 ֿ על שנתגלתה ה"חיות" לבין הבעלֿשםֿטוב, עלֿידי
דרגות  שתי שבין להבדל דומה הזקן, אדמו"ר ידי

הנ"ל  :40החיות

חיות גילה ומצוות,zillkהבעלֿשםֿטוב בתורה
בענין בכלליות, ולמרות dpen`dשהתבטאה, ,

אליהם  ומשפיעה הנפש כוחות לכל חודרת שהאמונה
של החודרתzeigבאופן ,oihelgl כנאמר "וצדיק 41,

digi ezpen`a כל מחיה האמונה חיות אין זאת בכל ,"
לענינו בהתאם הכללי ihxtdאיבר הענין מצד אלא

הנשמה, של לאמונה הקשור שבו,

האיברים  לכל החודרת הכללית לחיות בדומה
לענין קשורה איננה אך בם, כל ihxtdומאוחדת של

מן  חלק שהם כולם, של הכללית לנקודה אלא איבר,
.42הגוף 

מכוחות  כח בכל "חיות" הביא הזקן אדמו"ר אך
הפרטי  תוכנו לפי ומצווה, בתורה עבודה ובכל הנשמה,
לכל  המותאמת הפרטית לחיות בדומה זה, כח של

ב  עבודתו קשורה לכן הפרטי. ענינו לפי כי c"agאיבר ,
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ס"ע 31) שם תש"ח סה"מ ג"כ וראה ואילך. ס"ו הנ"ל קונטרס ראה
ואילך. 295

וגוף32) שנפש ובכ"מ) פ"ב. ה'ש"ת עמך כי (ד"ה בערכם כידוע
ועוד. פ"ב. תש"א יחיינו ד"ה ג"כ וראה ומציאות. מהות הם זל"ז

לא 33) הוא  חי  שהגוף  דזה ועוד) פר"י. ח"א תער"ב (המשך כידוע
כ"א חיוני דבר בו שנמצא igמה envr `edy:שם יחיינו ד"ה וראה .

כו'. החולי על הוראה זוהי החיים בענין זולתו הרגש כמו דההרגש
פ"ה.34)
בֿד.35) מ, בהר מלקו"ת גם להעיר
לה.36) ד, ואתחנן
ר"ה 37) המשך ואילך. ספ"א ה'ש"ת אשרינו ד"ה בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. ספ"ב תש"ח
יש38) אבר שבכל זה על נוסף ג"כgkכי יש בו, השורה zeigפרטי

ע' תש"ג סה"מ רעו. ע' תרס"ו המשך (ראה ההוא לאבר המיוחד פרטי
ועוד). .14

שם.39) הרא"ש ופי' ובתוס' א נא, נזיר ועייג"כ ספל"א. אדר"נ
ב'40) בביאור ואילך) 463 ע' ח"ב (לקו"ש ממשנ"ת ג"כ להעיר

– כסלו לי"ט בנוגע נ"ע מהורש"ב אדמו"ר דכ"ק שבאגה"ק הלשונות
"zeige xe`."לנו ניתן נפשנו

פל"ג.41) תניא בסופה. מכות וראה ד. ב, חבקוק
וש"נ.42) ס"א, אברים ע' הערכיםֿחב"ד ס' ראה



מט lel` i"g - `eaz zyxt - zegiyÎihewl

באופן  המושכל, פרטי תפיסת היא ופעולתו השכל
בפנימיותם  בם ופועל הנפש בכוחות "מתלבש" שהוא

כח. כל של הפרטי לתוכנו ובהתאם

.Ë

ÍÎÂ ,˙ÓÏ˘ÂÓ‰ ˙ÂÈÁ‰ ‡È‰ ˙ÈË¯Ù‰ ˙ÂÈÁ‰
„"·Á ˙Â„ÈÒÁ

מן  הנמוכה בדרגה היא הפרטית החיות לכאורה,

– יותר מוגבלת חיות זוהי א) שהרי: הכללית, החיות
החיות  כלפי האיבר של ההתבטלות ב) לאיבר. בהתאם

ונותנת  מאפשרת שהחיות כיון כלֿכך, חזקה איננה

הפרטי  לענינו על 43מקום יתרון הפרטית לחיות יש אך .
דבר  בו שמתרחש כך כדי עד הכללית, החיות פני

והוא: חדש,

לענין  קשורה איננה הכללית שהחיות העובדה עצם

החיות  בו מתבטאת שאין מוכיח איבר, כל של הפרטי

של  הפרטי לענין חודר איננו הוא לכן ממש, בשלמותה
האיבר.

לפי  גם לאיברים החודרת הפרטית, בחיות רק
מתבטאת ihxtdענינם מושלמת, חדירה של באופן ,

ממש. בשלמותה החיות

כך  עלֿידי דוקא חב"ד: חסידות תורת לגבי גם כך
הכחות  אל החסידות חיות את הביא הזקן שאדמו"ר
לשלמותה  הביא הוא תוכנם, לפי הנפש של הפרטיים

הבעש"ט  תורת פרטי 44של את גם זאת בזכות שמקיפה
הכחות.

.È

˙ÂÊÂÓ¯ „"·Á ˙Â„ÈÒÁ ˙¯Â˙Â ˙Â„ÈÒÁ‰ ˙¯Â˙
‡Â·˙ŒÈÎ ˙˘¯Ù·

כיֿתבוא: פרשת לבין אלול ח"י בין הקשר וזהו

רמוזה  הכללית החסידות תורת של הכללית החיות
"תבוא", של בענין

ג') בסעיף (כדלעיל znlyenשמשמעותה zerwzyd
החיות  עלֿידי הנגרמת והמצוות, התורה בעבודת

והמצוות. התורה לעבודת החסידות שמחדירה

אל  הכללית החיות בהבאת צורך יש מכן לאחר
הבאת  – בה" וישבת "וירשתה – הפרטיים הכחות

תוך אל החסידות של הכללית אל zeayiizdd45החיות ,
חסידות  תורת באמצעות וזאת הנפש, כחות פרטי

חב"ד.

(b"lyz .l"yz ,lel` i"g ,`az t"y zegiyn)
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מז.43) ע' לגני באתי סה"מ ראה
אדמו"ר 44) כ"ק אביו (בשם תרפ"ה בשלום פדה ד"ה ראה

ובהערות  1138 ע' ח"ד לקו"ש וראה עטר"ת). כסלו י"ט – נ"ע מהורש"ב

ועוד. שם.
שם,45) ח"ט לקו"ש .p"yeראה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oixcdpq(iyily meil)

jkitle ,ef dey dxifb icin `iven 'zae za' ly ieaixdy ezpeeky
dey dxifb yxec jpi` m`y eilr dywdz` hrnl jl oipn ,ef

.dieptd
:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøådtixyl z`vi dqex` wxy xaeqd §©¦¦§¨¥

,d`eyp `le,'úáe úa' éàä,`xizi e"`ed ly ieaixdLéøc éàî ©©©©¨¥
.déa:`xnbd daiynéðúcëì déì éòaéîdpyy oicl -éäBáà ¥¦¨¥¥§¦§¨¥£¦

eðéönL éôì ,ïéáà øa ìàeîLcycwnd ziaa dcear oiprl÷lçL ¦§¥©¨¦§¦¤¨¦¤¦¥
íéøëfa áeúkämipdkíéîéîz ïéaycwnd ziaa cearl mi`yxy ©¨©§¨¦¥§¦¦

ïéîeî éìòáì,ea cearl mi`yx mpi`y÷Bìçð ìBëés`ïäéúBðáa §©£¥¦¨©£¦§¥¤
epf m`e ozyecw llkn e`vi oinen ilra mipdk zepay ,mipdk ly

,l`xyi za oick opic didi'úáe úa' øîBì ãeîìzopicy zeaxl ©§©©©
.mininz mipdk zepa oick dtixya

:`xnbd zx`anàáé÷ò éaøåd`eyp zeaxl `a 'zae za'y xaeqy §©¦£¦¨

mipdk ly odizepaa welgp `ly df oic ,dtixylíäå'îíéáéø÷î ¦§¥©§¦¦
'Lã÷ eéäå(e `k `xwie)à÷ôðdf weqt zligza ixdy ,[z`f cnelÎ] §¨Ÿ¤¨§¨

,'ycw eide' aey xn`p recne ,'mdidl`l Eidi miWcw' xn`p xak§Ÿ¦¦§¥Ÿ¥¤
s` mzyecwa micnery ,dyecwl oinen ilra s` zeaxl `l`
ozzin epf m`y ozyecwa odizepa s`e ,men mda ltpy xg`l

.dtixya
ìàòîLé éaøåc ,o`kn `le 'zae za'n z`f cenll jxvedéà §©¦¦§¨¥¦

àéääîycw eide'n -eäðéà éléî éðä àðéîà äåä 'ilra mipdk wx - ¥©¦£¨¨¦¨¨¥¦¥¦§
oeiky xn`p `ly ,mzyecwn ellgzp `ly eaxzp onvr oinen

,miznl `nhidl oixzen eidi dcearl oileqtyïäéúBða ìáàly £¨§¥¤
oinen ilra mipdkïì òîLî à÷ ,àì.ozeaxl 'odk zae' aezkd Ÿ¨©§©¨

'dia`' 'dia`' dey dxifb yxec `aiwr iaxy `ziixaa epipy,
:`xnbd zl`ey .ok yxec epi` l`rnyi iax eli`eìàòîLé éaøå§©¦¦§¨¥
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נ

ָהָאֶרץ  ֵבי  ׁשְ ֹיֽ ֹחִרי  ַהֽ ִעיר  ְבֵנֽי־ׂשֵ ה  ֵאּלֶ כ:  לו,  בראשית 
לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲֽעָנֽה:

הקדמה לסימנים הבאים

אדום  בארץ  מלכו  אשר  המלכים  ואלה  לא:  פסוק 

לפני מלך מלך לבני ישראל.

עירו  ושם  בעור  בן  בלע  באדום  וימלך  לב:  פסוק 

דנהבה.

זרח  בן  יובב  תחתיו  וימלך  בלע  וימת  לג:  פסוק 

מבצרה.

מארץ  חשם  תחתיו  וימלך  יובב  וימת  לד:  פסוק 

התימני.

בדד  בן  הדד  תחתיו  וימלך  חשם  וימת  לה:  פסוק 

המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית.

פסוק לו: וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה.

פסוק לז: וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות 

הנהר.

בן  חנן  בעל  תחתיו  וימלך  שאול  וימת  לח:  פסוק 

עכבור.

תחתיו  וימלך  עכבור  בן  חנן  בעל  וימת  לט:  פסוק 

הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת 

מי זהב.

בהסימנים הבאים יבואר כמה וכמה שאלות ודיוקים 

בהפסוקים לא־לט, והם:

מלכו  אשר  המלכים  "ואלה  כתוב  ל"א  בפסוק  א( 

בארץ אדום וגו'", ואח"כ בפסוק ל"ב כתוב עוד הפעם 

"וימלוך באדום בלע בן בעור", למה כתוב עוד הפעם 

"באדום", הי' צריך לומר רק "וימלך בלע בן בעור", 

כמו בשאר המלכים דכתוב רק "וימלוך"?

ובפסוק ל"ב  ב( בפסוק ל"א כתוב "בארץ אדום", 

טעם  מהו  באדום",  "וימלך   — "באדום"  רק  כתוב 

השינוי?

"וֵׁשם  לב(  )פסוק  כתוב  בלע"  הראשון  בהמלך  ג( 

עירו דנהבה", וכן במלך הרביעי "הדד בן בדד" )פסוק 
הדר"  השמיני  בהמלך  וכן  עוית",  עירו  "וֵׁשם  ל"ה( 

כתוב )פסוק ל"ט( "וֵׁשם עירו פעו", משא"כ בהמלך 

השני כתוב רק )פסוק ל"ג( "יובב בן זרח מבצרה", ולא 

ל"ד(  )פסוק  ב"חשם"  וכן  בצרה",  עירו  ם  "וׁשֵ כתוב 

"שמלה  ל"ו(  )ובפסוק  התימני",  מארץ  "חשם  כתוב 

ממשרקה", )פסוק ל"ז( "שאול מרחבת הנהר".

והשמיני,  הרביעי,  הראשון,  בהמלך  דוקא  למה 

מוסיף הכתוב "וֵׁשם עירו"?

ד( כל דבר בתורה הוא מדוייק:

שלו  העיר  ם  ׁשֵ עם  "בלע"  דהמלך  הקשר  מהו 

עירו  ם  ׁשֵ עם  "הדד"  דהמלך  הקשר  ומה  "דנהבה", 

ם  "עוית", ומה הקשר בין המלך השמיני "הדר" עם ׁשֵ

העיר "פעו" דוקא?

ה( טעם השינוי, דרק בארבעה מלכים נזכר גם שמות 

אבותיהם, והם: המלכים "בלע, יובב, הדד, בעל חנן", 

"בלע  ל"ב(  )פסוק  אביו  גם שם  כתוב  "בלע"  בהמלך 

בן בעור", וכן )פסוק ל"ג( "יובב בן זרח", )פסוק ל"ה( 

עכבור".  בן  חנן  "בעל  ל"ח(  )פסוק  בדד",  בן  "הדד 

והם:  אביהם  ם  ׁשֵ כתוב  לא  המלכים  בשאר  משא"כ 

חשם, שמלה, שאול, הדר. מה טעם השינוי?

גופא  מלכים  בהארבעה  ה,  לשאלה  בהמשך  ו( 

המלכים  בהשלשה  שינוי,  יש  אבותיהם  שמות  דנזכר 

"בלע, יובב, הדד", נזכר שמות אבותיהם רק כשכתוב 

"וימלך", )פסוק לב( "וימלך בלע בן בעור", משא"כ 

במיתת המלך כתוב רק "בלע", כמ"ש )פסוק לג( "וימת 

ב"יובב"  וכן  בעור",  בן  בלע  "וימת  כתוב  ולא  בלע", 

רק  אבותיהם  שם  כתוב  לה(,  לג,  )פסוקים  ו"הדד" 

לו(,  לד,  )פסוקים  "וימת"  בהמיתה  ולא  ב"וימלך", 

משא"כ בהמלך "בעל חנן בן עכבור" כתוב פעמיים, 

בן  חנן  בעל  תחתיו  "וימלך  לח(  )פסוק  ב"וימלך" 

עכבור", ועוד הפעם בה"מיתה" )פסוק לט( "וימת בעל 

חנן בן עכבור", הי' יכול לכתוב "וימת בעל חנן" כמו 

בהשאר, מה טעם השינוי דכתוב "בעל חנן בן עכבור" 

גם בהמיתה?

"חשם  ל"ד(  )פסוק  כתוב  "חשם"  בהמלך  למה  ז( 

מארץ התימני", שאינו כתוב בהשאר, ב"יובב" כתוב 
וכו',  "ממשרקה"  רק  כתוב  ב"שמלה"  "מבצרה",  רק 

למה דוקא ב"חשם" מוסיף "מארץ"?

ו',  אות  חסר  "חשם"  ל"ד(  )פסוק  כתוב  בתורה  ח( 

ובדברי הימים )א א, מה( כתוב "חושם" בתוספת אות 

ו'?

מארץ  "חשם  כתוב  לד(  )פסוק  "חשם"  בהמלך  ט( 

התימני", ולכאורה הי' צ"ל "חשם מארץ תימן" כמו 
בהשאר )פסוק לג( "יובב בן זרח מבצרה", )פסוק לו( 

שהפסוק  "התימני",  הדיוק  מהו  ממשרקה",  "שמלה 

"התימני",  הידיעה  ה'  ובאות  "תימני",  שהוא  מדגיש 

ולא סתם שהוא "מתימן"?

י( מהו הטעם דדוקא בהמלך )פסוק ל"ה( "הדד בן 

בדד", שמו דומה לשמו של אביו?

מוסיף  יא( למה דוקא בהמלך "הדד" )פסוק ל"ה( 

הפסוק "המכה את מדין בשדה מואב", משא"כ בשאר 

המלכים כתוב רק שמם והמקום, מה טעם השינוי?

ולא  למואב  עוזר  "הדד"  המלך  למה  בהנ"ל,  יב( 

למדין?

יג( המעיין יראה, דהמלך הראשון "בלע בן בעור", 

ילקוט לוי יצחק על התורה



"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc oixcdpq(iying meil)

,el mixeq`dïðaøc ììkîdcedi iax lr miwlegdéøáñcìò óà ¦§¨§©¨¨¨§¦©©
äéeàø dðéàc áb`ypdl,Bìxeqi` meyn mb aiig dilr `ay dpa ©§¥¨§¨

recne ,a` zy`dåeâa ïéLecé÷ déì úéì àäda elg `l `ld - ¨¥¥¦¦§©¨
zezine zezixk iaiiga miqtez oiyeciw oi`y itl eia` iyeciw

.ezy`l zaygp dpi` `ide oic zia:`xnbd daiynàlàzpeek ¤¨
llka `idy zngn eia`l `ypdl die`x en` dzid `ly `pzd

mze`ïéåàì éáéiç,el mixeq`dàáé÷ò éaøk dì øáñ äãeäé éaøå ©¨¥¨¦§©¦§¨¨©¨§©¦£¦¨

,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàcmeyn aiig epi` okle §¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦
.a` zy` xeqi`

:`aiwr iaxk dfa xaeq dcedi iaxy xen`d lr dywn `xnbd
,àéòLBà áø áéúîzenai zkqna dpyna epipy(.k),zenai ¥¦©©§¨

zngn mail zexeq`d,äLeã÷ øeqéàå äåöî øeqéàod ixdúBöìBç ¦¦§¨§¦§¨§
úBîaééúî àìå, §Ÿ¦§©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oixcdpq(iyiy meil)

jkitl ,akey zxdf`náëBLa déúéàc ìkdzin aeig yiy lk - ¨§¦¥§¥
ryz oa ohw z`iaa wx edfe ,akeyd `ed ohwd xy`k akypl

,d`ia ez`iayákLða déúéà`ed df ohw xy`k akeyl aeig yi - ¦¥§¦§¨
,eakey z` aiigny ryz oa ohwa wx edfe ,akypddéúéìc ìëå§¨§¥¥

áëBLa,akeyd `ed ohwd xy`k akypl dzin aeig oi`y lk - §¥
,d`ia ez`ia oi`y ryz oan zegt ohwa edfeákLða déúéìoi` - ¥¥§¦§¨

.eakey z` aiign epi`y ,akypd `ed df ohw xy`k akeyl aeig
' ,øáñ ìàeîLeaMWz `l xkf z`e,áéúk 'äMà éákLîyiy ixd §¥¨©§¤¨¨Ÿ¦§©¦§§¥¦¨§¦

zegt dy`y myke ,dy`d akynl xekf akyn xeqi` z` zencl
lr `ad jk ,xeht dilr `ade d`ial die`x dpi` mipy ylyn

.xeht mipy ylyn zegt xkfd
:axl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbd,áøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§©

,`ziixaalr `ad] (øëæ)dãçà íBéå íéðL òLz ïa [øeëæ.aiig ¨¤¥©¨¦§¤¨
itl ,xeht cg` meie mipy ryz oan zegt ohw lr `ady ,rnyn

.xekf `xwp epi`y
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ננ

שלהן  השמות  עכבור",  בן  "בעל  השביעי,  והמלך 

ו"עכבור"  "בעל",  אותיות  הוא  "בלע"  משתווים, 

הוא אותיות כ"בעור", מהו הקשר המיוחד ביניהם?

"וימת",  כתוב  המלכים  בכל  השינוי,  טעם  יד( 

משא"כ בהמלך השמיני "הדר" לא כתוב "וימת"?

בתורה  כתוב  לא  המלכים  דבכל  השינוי,  טעם  טו( 

ם אשתו  ם אשתו, משא"כ בהמלך השמיני כתוב "וׁשֵ ׁשֵ

מהיטבאל"?

טז( למה המלך "הדר־מהיטבאל" הם מספר המלך 

למספר  דוקא  שלהם  הקשר  מה  דוקא,  ה"שמיני" 

"שמיני"?

ל"ט(  )פסוק  נק'  בתורה  הנה  השמיני,  בהמלך  יז( 

טעם  מה  "הדד",  נא(  א,  )א  הימים  ובדברי  "הדר", 

השינוי?

ם נשתנה  יח( בהמשך שאלה יז. הנה בדברי הימים ׁשָ

ם דאשתו  דהמלך, דנק' "הדד", משא"כ הׁשֵ ם  רק הׁשֵ

לא נשתנה "מהיטבאל", דהן בתורה והן בדברי הימים 

נקראת "מהיטבאל", מהו הטעם והרמז בזה?

כתוב  לא  ל"ט(  )פסוק  בתורה  השמיני  בהמלך  יט( 

וימת )כנ"ל שאלה יד(, משא"כ בדברי הימים בהמלך 

השמיני )שם( כתוב "וימת הדד", משמע ד"בתורה" 

אין מיתה, משא"כ ב"דברי הימים" יש ענין המיתה, 

ומהו החילוק בין בחי' "תורה" ובין "דברי הימים"?

דבהמלך  משמע  יט,  יד,  הנ"ל  לשאלה  בהמשך  כ( 

בהמלך  משא"כ  מיתה,  אין  בתורה(  )הכתוב  "הדר" 

הדד" )הכתוב בדברי הימים( יש מיתה, היינו שהחילוק 
נובע )גם( מחילוק השמות "הדר" — "הדד". מהו ענינו?

כא( בהמלך השמיני, הנה בתורה כתוב )פסוק ל"ט( 

ם עירו פעו", באות ו', משא"כ בדברי הימים )שם(  "וׁשֵ

ם עירו ֶפִעי" ביו"ד, מה טעם השינוי? כתוב "וׁשֵ

כב( המלך השמיני נק' "הדר", ו"הדר" יש לו שייכות 

לזקן )שבת קנב.( "הדרת פנים זקן", מהו הקשר למלך 

"הדר" לענין ה"זקן"?

"ואלה  כתוב  אדום,  מלכי  בתורה  שנזכר  אחר  כג( 

עשו.  אלופי  י"א  מספר  והיו  וגו'",  עשו  אלופי  שמות 
מהו הטעם דמספר י"א אלופי עשו?1

אדום"  "מלכי  בין  השתוות  דיש  יראה  המעיין  כד( 

ובארבעה מהם,  ז' מלכי אדום*,  דיש  ו"אלופי עשו", 

"בלע, יובב, הדד, בעל חנן" נזכר גם שמות אבותיהם 

)וכנ"ל בשאלה ה(, סך הכל י"א.

נמצא דהן במלכי אדום והן באלופי עשו יש מספר 

"יא", ומהו ענינו?

כה( כל דבר בתורה הוא מדוייק:

התורה  גופא  אדום  דבמלכי  והטעם,  הביאור  מהו 

מחלקת בין מספר ז', ועוד ד', דנזכר בפסוקים ז' מלכי 

מהם  בארבעה  רק  נזכר  )כנ"ל(  גופא  ובהם  דאדום, 

במספר  י"א  יש  הכל  דבסך  והיינו  אבותיהם,  שמות 

גופא נתחלק למספר  הנזכר בתורה בשמותיהם, ובהם 

ז' ועוד מספר ד', מהו הענין בזה?
כו( כל דבר בתורה הוא מדוייק:

וי"א  אדום,  מלכי  ז'  בתורה  דנזכר  הטעם  מהו 

אלופי עשו, סך הכל י"ח, מה הרמז במספר י"ח דוקא?

*( משא"כ המלך השמיני "הדר" ואשתו "מהיטבאל" הוא סוג בפנ"ע 

כמבואר לקמן בפנים.

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc oixcdpq(iying meil)

,el mixeq`dïðaøc ììkîdcedi iax lr miwlegdéøáñcìò óà ¦§¨§©¨¨¨§¦©©
äéeàø dðéàc áb`ypdl,Bìxeqi` meyn mb aiig dilr `ay dpa ©§¥¨§¨

recne ,a` zy`dåeâa ïéLecé÷ déì úéì àäda elg `l `ld - ¨¥¥¦¦§©¨
zezine zezixk iaiiga miqtez oiyeciw oi`y itl eia` iyeciw

.ezy`l zaygp dpi` `ide oic zia:`xnbd daiynàlàzpeek ¤¨
llka `idy zngn eia`l `ypdl die`x en` dzid `ly `pzd

mze`ïéåàì éáéiç,el mixeq`dàáé÷ò éaøk dì øáñ äãeäé éaøå ©¨¥¨¦§©¦§¨¨©¨§©¦£¦¨

,ïéåàì éáéiça ïéñôBz ïéLecé÷ ïéà øîàcmeyn aiig epi` okle §¨©¥¦¦§¦§©¨¥¨¦
.a` zy` xeqi`

:`aiwr iaxk dfa xaeq dcedi iaxy xen`d lr dywn `xnbd
,àéòLBà áø áéúîzenai zkqna dpyna epipy(.k),zenai ¥¦©©§¨

zngn mail zexeq`d,äLeã÷ øeqéàå äåöî øeqéàod ixdúBöìBç ¦¦§¨§¦§¨§
úBîaééúî àìå, §Ÿ¦§©§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oixcdpq(iyiy meil)

jkitl ,akey zxdf`náëBLa déúéàc ìkdzin aeig yiy lk - ¨§¦¥§¥
ryz oa ohw z`iaa wx edfe ,akeyd `ed ohwd xy`k akypl

,d`ia ez`iayákLða déúéà`ed df ohw xy`k akeyl aeig yi - ¦¥§¦§¨
,eakey z` aiigny ryz oa ohwa wx edfe ,akypddéúéìc ìëå§¨§¥¥

áëBLa,akeyd `ed ohwd xy`k akypl dzin aeig oi`y lk - §¥
,d`ia ez`ia oi`y ryz oan zegt ohwa edfeákLða déúéìoi` - ¥¥§¦§¨

.eakey z` aiign epi`y ,akypd `ed df ohw xy`k akeyl aeig
' ,øáñ ìàeîLeaMWz `l xkf z`e,áéúk 'äMà éákLîyiy ixd §¥¨©§¤¨¨Ÿ¦§©¦§§¥¦¨§¦

zegt dy`y myke ,dy`d akynl xekf akyn xeqi` z` zencl
lr `ad jk ,xeht dilr `ade d`ial die`x dpi` mipy ylyn

.xeht mipy ylyn zegt xkfd
:axl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbd,áøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§©

,`ziixaalr `ad] (øëæ)dãçà íBéå íéðL òLz ïa [øeëæ.aiig ¨¤¥©¨¦§¤¨
itl ,xeht cg` meie mipy ryz oan zegt ohw lr `ady ,rnyn

.xekf `xwp epi`y
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בב

כו, א – והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' 
אלקיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה

ביאור ההוראה דפרשת תבוא – כפי שבאה בשמה  א. 
של הפרשה1, "תבוא":

התחלת הפרשה, "והי' כי תבוא אל הארץ" – אינה אלא 
לציווים שצריכים לקיימם לאחרי הכניסה לארץ,  הקדמה 
כלומר, לאחרי ש"תבוא אל הארץ", אזי "ולקחת מראשית 
כל פרי האדמה גו' והלכת אל המקום אשר יבחר ה' וגו'"2. 
ועד"ז בהמשך הפרשה – "ביום אשר תעברו את הירדן אל 
הארץ גו' והקמות לך אבנים גדולות גו' וכתבת על האבנים 
את כל דברי התורה הזאת באר היטב"3; "אלה יעמדו לברך 

את העם על הר גריזים בעברכם את הירדן גו'"4.
הכניסה  ציווי  אודות  מדובר  לא  תבוא  בפרשת  כלומר, 
בפרשיות  נאמר  )שכבר  הארץ  וחלוקת  כיבוש  לארץ, 
הכניסה  לאחרי  המצוות  קיום  אודות  כי-אם  זה5(,  שלפני 
שמכיון   – הוא  הארץ"  אל  תבוא  ד"כי  הענין  ואילו  לארץ; 
ש"תבוא אל הארץ" תיכף ומיד, אזי, בא הציווי על ההכנה 

לקיום המצוות לאחרי הכניסה לארץ.
ואעפ"כ, שם הפרשה הוא "תבוא", כלומר, לא על שם 
על  כי-אם  הפרשה(,  )תוכן  לארץ  הכניסה  לאחרי  הציווים 
שם הידיעה והוודאות ד"תבוא אל הארץ" )הקדמה לתוכן 

הפרשה(.
וטעם הדבר – כי, כשיודעים בבירור ובוודאות ש"תבוא 
המצוות  לקיום  ההכנה  גם  אזי,  ומיד,  תיכף  הארץ",  אל 

לאחרי הכניסה לארץ נעשית באופן אחר לגמרי.
ומזה למדים הוראה בנוגע לעבודה בפועל בימינו אלו:

שלימות הענין ד"תבוא אל הארץ", הוא – הכניסה לארץ 
גלות6,  אחרי'  שאין  גאולה  והשלימה,  האמיתית  בגאולה 
שאז יהי' קיום התורה ומצוות בתכלית השלימות, "כמצות 

רצונך"7.
ומצוות  התורה  דקיום  העבודה  כללות   – לזה  וההכנה 
הספרי8:  ובלשון  הגלות,  זמן  בסוף  ובמיוחד  הגלות,  בזמן 
היו  לארץ,  לחוצה  הארץ  מן  אתכם  מגלה  שאני  "אע"פ 
חדשים",  עליכם  יהיו  לא  שכשתחזרו  במצוות,  מצויינים 
"כי עיקר כל המצוות ליושבים בארץ ה'"9, שכן, ע"י קיום 

1( ראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 58. ושם נסמן. ועוד. ולהעיר מתורת בעלי יום 

ההולדת דח"י אלול )הבעש"ט ואדמו"ר הזקן( ש"שמו אשר יקראו לו בלשון הקודש" 

מהוה ומחי' את הדבר הנקרא בשם זה )הובא מאדמו"ר הזקן בשער היחוד והאמונה 

בתחלתו. לקוטי אמרים להרב המגיד סימן רמד. אור תורה להרב המגיד ד, סוף עמוד 

ג ואילך(.

2( כו, ב.

3( כז, ב-ח.

4( שם, יב.

5( פינחס כו, נב ואילך. מסעי לג, נ ואילך. ועוד.

6( מכילתא בשלח טו, א. הובא בתוס' ד"ה ה"ג ונאמר – פסחים קטז, ב. ועוד.

7( ראה בארוכה תורת חיים ריש פרשת ויחי )צה, א. צו, ג-ד(. אור התורה שם )כרך ו( 

תתשכח, ב ואילך. המשך וככה תרל"ז פרק יז ואילך. ובכמה מקומות.

8( עקב יא, יז. הובא ונתבאר ברמב"ן אחרי יח, כה.

9( רמב"ן שם.

התורה ומצוות בזמן הזה, באופן ד"ציונים"10, זוכים לקיום 
התורה ומצוות בתכלית השלימות, "כמצות רצונך", לאחרי 

ש"תבוא אל הארץ" בגאולה העתידה.
ועל זה באה ההוראה והלימוד משם הפרשה – "תבוא":

"כמצות  ומצוות  התורה  לקיום  ההכנה  שעבודת  כדי 
התורה  קיום  )ע"י  הארץ"  אל  ש"תבוא  לאחרי  רצונך" 
שיהודי  צורך  יש   – כדבעי  תהי'  הגלות(  בזמן  ומצוות 
"תבוא  ומיד  שתיכף  וברורה  וודאית  בידיעה  חדור  יהי' 
ובאופן  ממש,  בפועל  לארץ  וביאה  כניסה  הארץ",  אל 

ד"וירשתה וישבת בה",
כל  על  בנקל  להתגבר  שיוכל  פועלת  זו  ידיעה  שכן, 
עבודתו  ולעבוד  הגלות,  דחשכת  וההסתרים  ההעלמות 
"בשמחה ובטוב לבב"11, בידעו שחשכת הגלות אינה אלא 
לפי שעה בלבד, ותיכף ומיד – "תבוא אל הארץ . . וירשתה 

וישבת בה12.
לקוטי שיחות חלק כט עמוד 280

בטנך  בפרי  לטובה  ה'  והותירך   – יא  כח, 
האדמה  על  אדמתך  ובפרי  בהמתך  ובפרי 

אשר נשבע ה' לאבותיך לתת לך

בזה העולם  י', לא  והותרך חסר  ה' לטובה.  והותירך  ג. 
אלא לעתיד לבא13.

והלוית  לתת מטר ארצך בעתו טל של תחיית המתים. 
גוים רבים אתה תלוה אותם דברי תורה, כלומר תלמדם.

רמזי רבנו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

בקול  תשמע  לא  אם  והיה   – טו  כח, 
מצותיו  כל  את  לעשות  לשמור  אלקיך  ה' 
וחקתיו אשר אנכי מצוך היום ובאו עליך כל 

הקללות האלה והשיגוך

ד. והי' אם לא תשמע וכו'. אמרו רז"ל דהתוכחות הללו 
האלה  דהתוכחות  לרמוז  ואפ'  שני,  בית  בחורבן  נתקיימו 
הם צ"ח ואמרו רז"ל דבית שני חרב בעון שנאת חנם, וצ"ח 

כמספר חנם ולכן נתקיימו צ"ח תוכחות כמנין חנם.
בכסף  ולא  נמכרתם  חנם  פסוק  בעניותי  פירשתי  וזה 
תגאלו, כלומר אף שנקיים הרבה מצות אין מועיל לגאולה 
וז"ש חנם  כל זמן שלא נתקן שנאת חנם שבעבורה גלינו, 
נמכרתם בעון שנאת חנם ולא בכסף מצות כמו שאמרו ז"ל 
על פסוק אוהב כסף לא בקיום מצות תגאלו כל זמן שיש 
שנאת חנם, ולכן העיקר תלוי לעקור שנאת חנם מן הגזע 

ומן השרשים ואז תבא הגאולה במהרה בימינו אמן.
חומת אנך 

10( לשון הכתוב – ירמי' לא, כ. ספרי ורמב"ן שם.

11( פרשתנו כח, מז. וראה רמב"ם הלכות לולב בסופן. של"ה סוף פרשתנו )שפו, א(. 

תניא פרק כו. ובכמה מקומות.

12( ראה גם לקוטי שיחות חלק כט עמוד 274 ואילך.

13( מדרש חסו"י. פירוש: עפ"י הגמרא )מנחות כט(, כי בי"ה ה' צור עולמים ביו"ד 

נברא העולם הבא בה' נברא עולם הזה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תבוא



בג `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

ß lel` a"i oey`x mei ß

åë(à)ýåýé øLà õøàä-ìà àBáú-ék äéäå§¨¨Æ¦«¨´¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´
éäìà:da záLéå dzLøéå äìçð Eì ïúð E ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬§−©«£¨®¦«¦§−̈§¨©¬§¨¨«

i"yx£da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â∑(לו את (קידושין ׁשּכבׁשּו עד ּבבּכּורים נתחּיבּו ׁשּלא מּגיד ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
וחּלקּוה  .הארץ ְְִֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` h"i ,mei meid)

אלּול  ח"י ּתבֹוא ּפרׁשת ּבׁשּבת הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת ְֱֵֶַַַַַַָָָָֹּתכן
ּגֹו'". הארץ אל ּכי־תבֹוא "והיה ׁשּבת: קּבלת אחר ְִֶֶַַַַַָָָָָָָתרנ"ב
ּכׁשּתּגיע  ּבּמדרׁש. ּכדאיתא רצֹון, ּולׁשֹון מרּוצה לׁשֹון ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָ'ארץ'
אחד  ּבכל ּובירּוׁשה מּלמעלה מּתנה ׁשהּוא ה'רצֹון' ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָאל
לעׂשֹותֹו ל"הֹורידֹו", 'ויׁשבּת' להיֹות העבֹודה צריכה ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָָמּיׂשראל,
ּבּכלים, אֹורֹות להמׁשי בּטנא", וׂשמּת ּגֹו' "ולקחּת ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻמיּׁשב,
לדעת  יהּודי על ,"אלקי ה' יבחר אׁשר הּמקֹום אל ְְְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹ"והלכּת
אֹותֹו מֹובילים אּלא יזמתֹו אינּה למקֹום מּמקֹום ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָָׁשהליכתֹו

אלקּות  לפרסם ׁשם", ׁשמֹו "לׁשּכן היא והּכּונה ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּלמעלה,
ּבֹו. ׁשּנמצא ְִֶַָָּבּמקֹום

והֹוסיף: הּקֹודמת, ּתֹורה עֹוד־הּפעם חזר ערבית, ּתפּלת ְְְִִִֶֶַַַַַַַַַָָאחר
זה  הרי כּו', לרצֹון ׁשּתּגיע על־מנת ּגֹו'", ּכי־תבֹוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ"והיה
ּתמסר  - ׁשם" ׁשמֹו לׁשּכן ּגֹו' הּמקֹום אל ׁש"והלכּת ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל־ידי
אלקּות? מפרסמים ּבּמה אלקּות. ׁשם לפרסם ּכדי הּנפׁש ְְְְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאת

ּתהּלים. ּופסּוק ְְִִִָָָּבברכה
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.... .... לללל נתןנתןנתןנתן אלהיאלהיאלהיאלהי יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוהיהוהיהוהיהוהיה ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֹֹ
וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית א)ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת (כו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ

הּגׁשמית  הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ"ּכי
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָוהחמרית,

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָרמה
היא  הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ"ולקחּת
ה"ארץ" ׁשּבעניני (ראׁשית) והּמבחר הּטֹוב את ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻלקחת

לקדּׁשה. ּולהעלֹותם ְְְֲֲִַָָָָָֻוה"אדמה"

לּכהן  נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ"ולקח
ׂשֹורף  ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשאֹוכלם,
ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני את ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻּומבּטל

לה'. קדׁש יהיּו א ְְִִִֶַַָֹּבמציאּותם,
ּכל  ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹֻויתרה
ּפרֹות  נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ"ראׁשית",
ׁשּמהם  ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ּגם ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ(ּומהם

לה'. ּבּכּורים ְְִִִַנלקחּו
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רק  אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָוהרי
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשעת

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לׁשם ּומּתן נעׂשה זה ׁשּכל ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לקדּׁשה. ועֹולה ְְִִֶַָָֻׁשמים,
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ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרי רי רי רי  |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽוהיהוהיהוהיהוהיה
וגווגווגווגו'''' א־ב)האדמההאדמההאדמההאדמה (כו, ֲֲֲֲָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ

מצות  חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹהּנה
מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָּבּכּורים,

לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ּבמצוה (ספרי נתחּיבּו ׁשּלא אֹו , ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָֹ
ויׁשיבה ירּוׁשה לאחר עד ב)זֹו לז, .(קדושין ְְִִַַַָָ

הּכלל ב)ועל־ּפי יג, חּיים",(ערובין אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְֱִִִִֵֵֵַַַָֹ
לקֹונֹו. האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁש
על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדהּנה
"ראׁשית  את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּנּסים
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ּפרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָּכל
ּבהֹודיה  אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּוׁשּתי

הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָלה'

ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) אֹומר (סידור ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
על  להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ"מֹודה
מהתּבֹוננּות  ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ"ׁשהחזרּת
ׁשהּקּב"ה  ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָׂשכלית,

יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו הּמחזיר ְְְֲִִֵַַַָָהּוא
הארץ  את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָב)
הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונתיּׁשבּו

ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ּכתֹוצאה והּיפי, ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא־ל ּב"רֹוממּות ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָמההתּבֹוננּות

הּתפּלה א)ׁשּקדם סעיף צח סימן באורח־חיים ּומהעמקת (רמ"א , ְֲִֵֶֶַַַָָֹ
ּבהּכרה  היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּדעת

הּׁשלמּות. ּובתכלית ְְְֲִֵַַָעמּוקה

(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ׁשאין (מנחות ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְִֵֵֶָֹ
ּבלבד, המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכל

להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר חּטה (לעיל "ארץ ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנׁשּתּבחה  הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָּוׂשעֹורה
ׁשהם  יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבהם

מינין  ÔÓL.מׁשבעה ˙ÈÊ∑ אגּור ׁשּׁשמנֹו אגּורי, זית ְִִִִָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש (ברכות ∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒ

ספרי) פ"ג. בכורים ּתאנה לט. ורֹואה ׂשדהּו לתֹו יֹורד ְְְֵֵֵֶָָָָאדם
זה  'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּבּכרה,

.ּבּכּורים' ִִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr hk jxk zegiy ihewl)

בבבבּטּטּטּטנאנאנאנא ב)ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּת ההההּבּבּבּבּכּכּכּכּוּוּוּורים רים רים רים (כו, .... .... ערבהערבהערבהערבה ּבּבּבּבכליכליכליכלי הביאםהביאםהביאםהביאם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים ז)והוהוהוהּסּסּסּסּלּלּלּליםיםיםים ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְְְִִִִַַַַַַַַַַַַֹֹ ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹ

ׁשלמּות  וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשהּכלים
חֹוזר  מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָקּיּום
רֹומזים  ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה לּבעלים). ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָֹהּכלי
למּטה  ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה ְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָלּנׁשמה.

ּדוקא  מעׂשּיֹות מצוֹות מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, מתלּבׁשת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָמּמּנּו,
מּגיעה  היא ועל־ידי־זה – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ(ה'ּתחּתֹון'
היא  הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף האמּתית. ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָלׁשלמּותּה
ּפׁשּוט  ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּכאׁשר

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ּתחּתֹון (אין ְְְֲִִֵֶַַָָָָּופחּות

(â)zøîàå íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®§¨«©§¨´
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà-ìà éúàá-ék E ¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ¤

Lð øLà õøàä:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה אין (ראש ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ֵ

ׁשהּוא  ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל.ÂÈÏ‡ z¯Ó‡Â∑ ְְְֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»
טֹובה ׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּפעם ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ַַ

ּבּׁשנה  ּפעמים אחת ׁשּתי .ולא ְְְִֵַַַָָָֹ

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»



בה `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ ּתחת ידֹו מּניח ּכהן אֹותֹו. ּומניף להניף הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|éäìà ýåýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ קֹול לׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡¯Èn.(עיין ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ

È·‡ הּמקֹום:∑‡·„ חסדי אבי",מזּכיר אבד "ארּמי …≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ
ּובׁשביל  יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹלבן

לעׂשֹות עׂשה,(ליעקב)ׁשחׁשב ּכאּלּו הּמקֹום לֹו חׁשב , ְְֲֲִֶַַַַַָָָָָֹ

 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו להם חֹוׁשב עֹובדיּֿכֹוכבים, ְִֵֵֶֶַָָָָׁשאּומֹות
ּכמעׂשה  מחׁשבה ÓÈ¯ˆÓ‰.הּוא „¯iÂ∑ אחרים ועֹוד ְֲֲֶַַָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְֲִֵ

למצרים  יעקב ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו .ּבאּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹ
ËÚÓ È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

‡¯n‡‰ה  Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

xcde fer - xwi ilk

(b)äéäé øLà ïäkä ìà úàáe¨¨¤©Ÿ¥£¤¦§¤
.íää íéîiaExn`W itl ©¨¦¨¥§¦¤¨§

b"i wxR zFAzM zkQn l"f EpizFAx(:dw) ©¥©©¤¤§ª¤¤
`N` ,did mixEMA lkF` rWil` ike'§¦¡¦¨¥¦¦¨¨¤¨
cinlzl oFxFC `iaOd lMW LcOll§©¤§¤¨©¥¦§©§¦
dlzCnE .'mixEMA aixwn EN`M mkg̈¨§¦©§¦¦¦¦§¨¨
,mixEMaA mkg cinlY lW oFxFC¤©§¦¨¨§¦¦
EpYi `NW `pin` KYrC `wlq©§¨©§¨£¦¨¤Ÿ¦§
mkg cinlY odkl m` iM mixEMAd©¦¦¦¦§Ÿ¥©§¦¨¨
FA oi` m`e ,xnWn FzF`A didIW¤¦§¤§¦§¨§¦¥
`pin` KYrC `wlq mkg cinlY©§¦¨¨©§¨©§¨£¦¨
Ffi` lW xnWn `FaIW cr oiYnIW¤©§¦©¤¨¦§¨¤¥

dMxnFl cEnlY ,mkg cinlY oxW` Ÿ¥©§¦¨¨©§©£¤
.mdd minIA didiixaC EwNYqp dfaE ¦§¤©¨¦¨¥¨¤¦§©§¦§¥

:'Ek 'df izFpiad `le' azMW o"Anxd̈©§©¤¨©§Ÿ£¦¦¤
zøîàåiYcBd eil`Ff d`adA xaM §¨©§¨¥¨¦©§¦§¨©£¨¨

xn` mW oi`W iR lr s ©̀©¦¤¥¨Ÿ¤
xn`PW KxC lr ,mixacE(cÎa hi mildz) §¨¦©¤¤¤¤¡©

oi` 'Fbe riwxd ciBn eici dUrnE"©£¥¨¨©¦¨¨¦©§¥
Ff d`ad KM ,'Fbe "mixaC oi`e xnŸ̀¤§¥§¨¦§¨£¨¨

ilr dcirnE dciBnl` iz`a iM ©¦¨§¦¨¨©¦¨¦¤
ux`dFxnXn" m` iM ,"izwcvA `l" ¨¨¤Ÿ§¦§¨¦¦¦¦¨§

"draXd z`Epiza`l 'd rAWp xW`: ¤©§ª¨£¤¦§©©£Ÿ¥
éôìeKkl ,dxRM gAfn `Ed iECEdW §¦¤©¦¦§©©¨¨§¨

FgiPde LcIn `pHd odMd gwle§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤§¦¦
'd gAfn iptl(c weqt)xq" dPd xnFl , ¦§¥¦§©©¦¥¨

"xRkY Lz`Hge LpFr(f e diryi)xg`e . £¤§©¨§§ª¨§©©
dxRMdYxn`e zipre(d weqt)lFwA , ©©¨¨§¨¦¨§¨©§¨§

iM WglA didW iECEd FnM `l ,mẍŸ§©¦¤¨¨§©©¦
miAxA Di`hg hxtnC o`n `Ed sivg̈¦©¦§¨¥¤§¥¨©¦

(:f dheq d`x)xnFl lFki df xaC la` ,£¨¨¨¤¨©

awri rxGn rWRd xiqdl mx lFwA§¨§¨¦©¤©¦¤©©£Ÿ
dzidW m`d rxfA lwlwnA FzFlzle§¦§©§ª§¨§¤©¨¥¤¨§¨

xnF`e .iOx`n,ia` ca` iOx``l ¥£©¦§¥£©¦Ÿ¥¨¦Ÿ
xnFl `N` ,FnWA oal z` xiMfd¦§¦¤¨¨¦§¤¨©
bdpn bdp oM lr mx` on didW itNW¤§¦¤¨¨¦£¨©¥¨©¦§©
Ff drx dCn dkWnp EPOnE ,FnFwn§¦¤¦§§¨¦¨¨¨

wEqRA dxEn`d(`)DA YaWie YWxie ¨£¨©¨¦¦§¨§¨©§¨¨
,dGd mlFrA delW lW daiWi WTal§©¥§¦¨¤©§¨¨¨©¤

h"l dWxR dAx ziW`xaA wiQncM(g) ¦§©¦¦§¥¦©¨¨¨¨
mdxa` didW drWA iel iAx xn`'¨©©¦¥¦§¨¨¤¨¨©§¨¨
d`xe xFgp mx`aE mixdp mx`A KNdn§©¥©£©©£©¦©£©¨§¨¨
xn` ,mifgFtE oizFWe oilkF` mc` ipA§¥¨¨§¦§¦£¦¨©
:'Ek 'z`Gd ux`A iwlg idi `l i`eld©§©Ÿ§¦¤§¦¨¨¤©Ÿ

éôìe,dwax z` wgvi gwl mXOW §¦¤¦¨¨©¦§¨¤¦§¨
cnl mXn ,eiWp z` awrie§©£Ÿ¤¨¨¦¨¨©
mlFrA delW lW daiWi WTal awri©£Ÿ§©¥§¦¨¤©§¨¨¨

dGd(f ct x"a d`x)eilr dvtw df ici lre , ©¤§©§¥¤¨§¨¨¨
lBlBzp df ici lre ,sqFi lW Ffbxª§¤¥§©§¥¤¦§©§¥
mixB Eid mWe ,dnixvn EcxIW xaCd©¨¨¤¨§¦§©§¨§¨¨¥¦
.oFr FzF` wxnl "lfxAd xEk"A E`aE¨§©©§¤§¨¥¨

xn`PW EdfecxIe ia` ca` iOx` §¤¤¤¡©£©¦Ÿ¥¨¦©¥¤
,dnixvnlr zElSpzd KxC df xiMfde ¦§©§¨§¦§¦¤¤¤¦§©§©

Fxn`A EnW`PX dnDA YaWie YWxie ©¤¤¤§§¨§¦¦§¨§¨©§¨¨
mWx x`Wp df oFrOW xnFl ,xEn`M̈¨©¤¥¨¤¦§©Ÿ¤

xn` Kkl .zFxFcl zvw,ia` ca` §¨§§¨¨©Ÿ¥¨¦
mWx x`WPW xnFl ,ded oFWl 'ca`'Ÿ¥§Ÿ¤©¤¦§©Ÿ¤

:zFxFcl mB df¤©§
÷òöpåEpiza` idl` 'd l`(f weqt)iM , ©¦§©¤¡Ÿ¥£Ÿ¥¦

did `l zFa` zEkf `lEl¥§¨Ÿ¨¨
mixvnA EidW itl ,EpzNtY rnFW¥©§¦¨¥§¦¤¨§¦§©¦
z`EapA `zi`cM mi`Hge mirẍ¦§©¨¦¦§¦¨¦§©

l`wfgi(g k)xn`W Edf ,Epipr z` `xIe §¤§¥¤¤¨©©©§¤¨§¥
,Epvgl z`e Eplnr z`eiprA iM rcze §¤£¨¥§¤©£¥§¥©¦§Ÿ¦

zFnW zWxtA aizM ugle(hÎf b) §©©§¦§¨¨©§
izi`x mbe ,'Fbe iOr ipr z` izi`x"¨¦¦¤¢¦©¦§§©¨¦¦
`l 'Eplnr' zI`x la` ,'Fbe "ugNd z ¤̀©©©§£¨§¦©£¨¥Ÿ

M EpivnW d`xp oM lr .aEzEplnrEpid ¨¦¨©¥¦§¤¤£¨¥©§
ipaA "awriA oe`e lnr hiAd"W¤¦¦¨¨¨¨¤§©£Ÿ¦§¥

l`xUi(`k bk xacna t"r)onfA ENt`W ¦§¨¥¤£¦¦§©
Wi`" mFwn lMn ugle iprA EidW¤¨§Ÿ¦§©©¦¨¨¦

"EkilWd `l eipir ivETW(my l`wfgi), ¦¥¥¨Ÿ¦§¦
,FxaFWe xhW `Ed KExA WFcTd d`xe§¨¨©¨¨§¨§§
`lEl i`Ce oM m`e EpNW lnrde iprd̈Ÿ¦§¤¨¨¤¨§¦¥©©¥

:Epl xYrp did `l EpizFa` zEkf§£¥Ÿ¨¨¤§¨¨
eðàéöiådwfg ciA mixvOn 'd(g weqt), ©Ÿ¦¥¦¦§©¦§¨£¨¨

Epilr dbxhTW oiCd zCn cbp¤¤¦©©¦¤¦§§¨¨¥
ElNd ,EN`n EN` EPYWP dn' xnFl©©¦§©¥¥¥©¨
dcFar icaFr ElNde dxf dcFar icaFr§¥£¨¨¨§©¨§¥£¨

'Ek 'dxf(f `k x"eny d`x)di`x df lMnE . ¨¨¦¨¤§¨¨
lr(h weqt)dGd mFwOd l` Ep`aie ©©§¦¥¤©¨©¤

Epl 'oYIe'.ux`d dpYnAdYre(i weqt), ©¦¤¨§©¨¨¨¨¤§©¨
oNdlE o`MnE xar xarX dn'©¤¨©¨©¦¨§©¨

'`pAWEg(`pxz xen` hewli t"r)dYr iM , §§¨¦©¨
lr ztFOde ,"ux`d 'dl iM" dcFn ip £̀¦¤¦©¨¨¤§©¥©

iM df:'Fbe iz`ad dPd ¤¦¦¥¥¥¦§
Bzçpäå'd iptl(i weqt)axwzp f`n iM , §¦©§¦§¥¦¥¨¦§¨¥
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eaz`בו zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` a"i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(jli`e 93 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mixEMAd z`adA mixMfPd miQPd okYŸ¤©¦¦©¦§¨¦©£¨©©¦¦

ווווּיּיּיּיגר גר גר גר  מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ווווּיּיּיּירדרדרדרד אביאביאביאבי אבדאבדאבדאבד ארארארארּמּמּמּמיייי גגגגֹוֹוֹוֹו'''' ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽועניתועניתועניתוענית ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ההההּזּזּזּזהההה אלאלאלאל־־־־ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ויבאנויבאנויבאנויבאנּוּוּוּו גוגוגוגו'''' ה־ט)ׁשׁשׁשׁשםםםם (כו, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

הּקּב"ה  ׁשעׂשה הּנּסים מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָהּטעם
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, ְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָלאבֹותינּו
עד  ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלּקּב"ה

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ְֱִֶֶֶֶַָָָָָׁשהביאם
ההּצלה  את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָא
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָָֹמּלבן
ההּצלה  ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהּקּב"ה

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמעׂשו,
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּוכבׁשּוה  לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחּיּוב
להּקּב"ה  הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. ְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָָוהתיּׁשבּו
ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ׁשּנתן ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעל

מּטּובּה. ְְִִַָֹולׂשּבע
מקֹומֹות  ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּוכדי
הּגיע  לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבהן
עליהם  עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ּכל ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָלהם

ּולהאב  ׁשנה,לכּלֹותם עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו ּבארם ּכי ידם. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ׁשנה. רד"ו ְְִִַָָּובמצרים

ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא זה ּבפׁשטּות ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומּובן
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום ְֲֶֶֶַָָָאֹו

(å)äãáò eðéìò eðziå eðepòéå íéøönä eðúà eòøiå©¨¥¯Ÿ¨²©¦§¦−©§©®©¦§¬¨¥−£Ÿ̈¬
:äL÷̈¨«

(æ)ýåýé òîLiå eðéúáà éäìà ýåýé-ìà ÷òöpå©¦§©¾¤§Ÿ̈−¡Ÿ¥´£Ÿ¥®©¦§©³§Ÿ̈Æ
:eðöçì-úàå eðìîò-úàå eðéðò-úà àøiå eðì÷-úà¤Ÿ¥½©©¯§¤¨§¥²§¤£¨¥−§¤©«£¥«

(ç)äéeèð òøæáe ä÷æç ãéa íéøönî ýåýé eðàöBiå©«¦¥³§Ÿ̈Æ¦¦§©½¦§¨³£¨¨Æ¦§´Ÿ©§½̈
:íéúôîáe úBúàáe ìãb àøîáe§Ÿ̈−¨®Ÿ§Ÿ−§«Ÿ§¦«

(è)õøàä-úà eðì-ïziå äfä íB÷nä-ìà eðàáéå©§¦¥−¤©¨´©¤®©¦¤¨̧Æ¤¨¨´¤
:Láãe áìç úáæ õøà úàfä©½Ÿ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡∑(ספרי)הּמקּדׁש ּבית ‡˙ı¯‡‰Œ.זה eÏŒÔziÂ∑ּכמׁשמעֹו. ∆«»«∆ְִֵֶַָ«ƒ∆»∆»»∆ְְַָ

(é)ä äpä äzòåäîãàä éøt úéLàø-úà éúàá §©À̈¦¥³¥¥̧¦Æ¤¥¦Æ§¦´¨«£¨½̈
éäìà ýåýé éðôì Bzçpäå ýåýé él äzúð-øLàE £¤¨©¬¨¦−§Ÿ̈®§¦©§À¦§¥Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½

éäìà ýåýé éðôì úéåçzLäå:E §¦§©«£¦½¨¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«
i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניף (ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז (ספרי.הּכהן, ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

פ"ג) .בכורים

(àé)éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם אמרּו:(בכורים מּכאן ¿»«¿»¿»«ְִָָ
הינּו ׂשמחה: ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָאין
ּופרֹותיו  ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ועד ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמעצרת
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, .ויינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָ

ÈÂl‰Â ‰z‡∑ּבתֹו נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי אף «»¿«≈ƒְְְִִִִֵַַַָָ
Ea¯˜a.עריהם  ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות ואינֹו(שם. מביא ֵֶָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵ

"לאבֹותינּו לֹומר: יכל ׁשאינֹו ."קֹורא, ֲֵֵֵֶַַָֹ

ÏÚ‡ו  e·‰ÈÂ ‡ÈpÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ‡Ï eLÈ‡·‡Â¿«¿ƒ»»ƒ¿«ƒ¿«¿»»ƒ»¬»»
:‡ÈL˜ ‡ÁÏt»¿»»«¿»

ÈÈז  ÏÈa˜Â ‡˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¡»»«¬»»»»¿«ƒ¿»
‡˙e‡ÏÂ ‡ÏÓÚ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚Â ‡˙BÏ¿̂»»¿∆ƒ√»ƒ«¿»»¿≈»»

:‡˜Áe„Â¿¬»»

˙ÙÈw‡ח  ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡Â¿«¿»»¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»
ÔÈ˙‡·e ‡a¯ ‡ÂÊÁ·e ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„·eƒ¿»»¿»¿»¿∆¿»»«»¿»ƒ

:ÔÈ˙ÙBÓ·e¿¿ƒ

‡¯Ú‡ט  ˙È ‡Ï ·‰ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï ‡˙È‡Â¿«¿»»¿«¿»»≈ƒ«»»»«¿»
:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ ‡„‰»»«¿»»¿»¬«¿»

„‡¯Ú‡י  ‡a‡ LÈ¯ ˙È È˙˙È‡ ‡‰ ÔÚÎe¿«»«¿≈ƒ»≈ƒ»¿«¿»
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ dÚˆ˙Â ÈÈ ÈÏ z·‰Ècƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ≈√»¿»¡»»

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „ebÒ˙Â¿ƒ¿√»¿»¡»»

‡C‰Ïיא  ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:CÈ· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»
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cFr axwl EMfIW `Ed micEdi aExwl xkVd©¨¨§¥§¦¤¦§§¨¥

ההֹוראה  לבאר ויׁש ּביּכּורים. מצות אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זֹו ְְֲִִַַָָָָמּמצוה

ה'" "ּכרם נקרא יׂשראל ז)עם ה, יׁשנם (ישעי' הּכרם ּובאילני . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּופיר  ענפים הם ׁשרׁשים, הענפים האבֹות, הם הּׁשרׁשים ֹות. ֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָ

הּכרם  ּפירֹות ּבדּוגמת הּנֹוער, הם והּפירֹות הּמּטֹות, ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָראׁשי
ּבאילנֹות. ּוגדלים ְִִִֵַָָָהּנֹולדים

לגּני  "ּבאתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, עם לכרם נכנס ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּקּב"ה
ׁשּנכנסּו ילדה אֹו ילד - ׁשּבּכרה ּפרי ורֹואה ּכּלה", ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָאחֹותי
הּתֹורה  מעניני ׁשּנתוּדע מּיׂשראל אחד אֹו מצוֹות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלגיל
ׁשֹונֹות. סיּבֹות מּפני עד־עּתה עליהם ידע ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּומצוֹותיה

ׁשּיחּנכּו הינּו, לביּכּורים. זה" "ּפרי ׁשּיביאּו ואֹומר הּקּב"ה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצּוה
ׁשּיתחילּו ּבזה ּדי לא אמנם, ּומצוֹות. ּתֹורה לעניני ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹאֹותֹו

חינּוכֹו את ׁשּימסרּו אֹו לנפׁשֹו, אֹותֹו יעזבּו ואחר־ּכ ְְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָלחּנכֹו
ּגמֹור", לֹו אֹומרים ּבמצוה "הּמתחיל אּלא אחר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָלמיׁשהּו
הינּו הּמקּדׁש, לבית עד הּביּכּורים את להביא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּצריכים

הּׁשלמּות. לתכלית עד חינּוכֹו את ְְְְִִִֵֶַַַלגמֹור
ׁשּמברכים  ׁשהּברכה עד זֹו, עבֹודה מעלת ּגדלה ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָוכל־ּכ
לׁשנה  ּתׁשנה הּיֹום, ּביּכּורים "הבאת היא העבֹודה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחרי

טז)הּבאה" כו, עבֹודה (פרש"י לעבֹוד ׁשּיזּכה הּוא ּדהׂשכר , ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָ
הּבאה. לׁשנה ּפעם עֹוד ְַַַָָָָזֹו

והביא  זכה ׁשאם זֹו, עבֹודה ּגדלה ּכּמה עד נראה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמּזה
לקרב  יזּכה הּבאה לׁשנה ּכי הּוא ׂשכרֹו ה', לבית הּנֹוער ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּפירֹות
ׁשּנזּכה  עד הּמקּדׁש, לבית ולהביאם יהּודים ועֹוד יהּודים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעֹוד

ּבקרֹוב. ּבבנינֹו הּמקּדׁש לבית ּכפׁשּוטֹו, ּביּכּורים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָלהביא

ß lel` b"i ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èkƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿

˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma∑ ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר «»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַֹ
הּׁשליׁשית, ה ּׁשנה זמן הּפסח קבע ּבערב והּוּדּוי ּבעּור ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשּנאמר: הרביעית, ׁשנה יד)ׁשל ׁשלׁש(דברים "מקצה ְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
להּלן: ונאמר "מּקץ", ּכאן נאמר וגֹו'", ּתֹוציא ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַָָָׁשנים
אף  רגל, ּלהּלן מה הקהל. לענין ׁשנים", ׁשבע ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ"מּקץ
חג  ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי רגל. ְִֶֶַַַַַַָָָֻּכאן
מעׂשרֹות  לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִֵֶַַַַַַַֻהּסּכֹות?
וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל הּׁשליׁשית, ׁשנה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשל
הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻּפסח,
רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית ׁשל מעׂשרֹות ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָנמצאּו
לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָוכל

הּבית  ‰NÚn¯.מן ˙L∑ אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ִִַַ¿«««¬≈ֵֵֶֶָָָָ

ׁשנים  ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני אחד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמעׂשר
נֹוהג  ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ׁשּׁשנה ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשּלפניה,

ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר יט)ּבהן תקחּו(במדבר "ּכי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָ
ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר הּמעׂשר", את יׂשראל ּבני ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמאת

יד) ּתירֹוׁש(לעיל ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ְְְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹ"ואכלּת
ּבּׁשנה  ּכאן ולּמד ּובא מעׂשרֹות, ׁשּתי הרי ,"ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָויצהר
אּלא  מעׂשרֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהּׁשליׁשית
ׁשני  מעׂשר ותחת ראׁשֹון, מעׂשר זה זה? ואי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהאחד,
את  לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָיּתן

ראׁשֹון  מעׂשר הרי לֹו, ÓÏ‡ÏÂ‰.אׁשר ÌB˙iÏ ¯bÏ∑ ֲֲֲִֵֵֶַ«≈«»¿»«¿»»
עני  מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑ להם ּתן ֲִֶַַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ֵֶָ

ׂשבען, ספרי)ּכדי לעני (פאה. ּפֹוחתין 'אין אמרּו: מּכאן ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָ
ּפחֹות  וכּו'ּבּגרן חּטים קב .מחצי ְֲִִִֵֶַַָֹ

(âé)éäìà ýåýé éðôì zøîàåLãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤
äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈
éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëkE §¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−

:ézçëL àìå§¬Ÿ¨¨«§¦
i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב ׁשּנתּתהתוּדה (סוטה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְִֵֶַַָָ

מעׂשרֹותי.˙Èa‰ŒÔÓ L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) זה ְֶַַƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֶ
רבעי, ונטע ׁשני מעׂשרֹותיו מעׂשר ׁשיהה ׁשאם ולּמד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשנים  ׁשּתי ׁשּצריׁשל לירּוׁשלים, העלם ולא ְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

עכׁשו  ÈÂlÏ.להעלֹותם ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) מעׂשר זה ְְֲַַָָ¿«¿«ƒ«≈ƒֲֵֶַ
ּובּכּורים  ּתרּומה לרּבֹות 'וגם', ÌB˙iÏ.ראׁשֹון, ¯bÏÂ ְְְִִִַַָ¿«≈«»

‰ÓÏ‡ÏÂ∑ עני מעׂשר נתּתים ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה ¿»«¿»»ֲִֶַַָ¿»ƒ¿»¿ְִַ
מעׂשר  ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֹּכסדרן,

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
Èz„Èwt Èc C„Bwt ÏÎk ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ¿ƒ«»¿«¿¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

:È˙ÈLz‡ ‡ÏÂ CÈ„BwtÓ ˙È¯·Ú ‡Ï»¬»ƒƒƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ



eaz`בח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` b"i ipy meil inei xeriy
קרּויה  ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא ְְְְְִִִֵֶַָָָֹלתרּומה,

ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא (שמות 'ראׁשית', ְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ
הּסדר כב) את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת". ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא …»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ

הּיׁשן, על החדׁש ּומן מן מינֹו, ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן (ולא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻ

הּתלּוׁש) על ÈzÁÎL.הּמחּבר ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ על ְַַַָָֻ¿…»»¿ƒְְְִֶַַַָָ
.מעׂשרֹות  ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éäìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ לאֹונן ׁשאסּור .מּכאן …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ

‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑ והּוא טמא ׁשאני ּבין ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָ
הז טהֹור, והיכן טמא. והּוא טהֹור ׁשאני על ּבין הר ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָֻ

?יב)ּכ ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל מכות "לא עד. (יבמות ְֱִֶֶַָָֹֹ
הּמקּדׁשים:י) ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טמאה, אכילת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָֻֻזֹו

טו) אבל (לעיל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי"ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ּבמקֹום  האמּור ׁשערי אכילת ּדר לאכל ּתּוכל לא ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹזה
ÓÏ˙.אחר  epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לֹו ארֹון לעׂשֹות ֵַ¿…»«ƒƒ∆¿≈ֲַָ

‡È‰Ï.ותכריכין  '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑(פ"ה שני (מעשר ְְִִַ»«¿ƒ¿¡…»
הּבחירה  לבית ‡L¯.הביאֹותיו ÏÎk È˙ÈNÚ ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆

È˙Èeˆ∑ וׂשּמחּתי .ּבֹוׂשמחּתי ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו באניבאניבאניבאני אכלאכלאכלאכלּתּתּתּתיייי יד)לאלאלאלא לעֹולם (כו, חל אלּול ח"י ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְֱִִִִִִִִֶֶֶֶָָֹֹ
י"ב  התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבסמיכּות
חדׁשי  י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל האחרֹונים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹימים
על  מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהּׁשנה,
על־ּדר הּוא מעׂשרֹות ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש הּׁשנה. חדׁשי י"ב ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל

באני  אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹחׁשּבֹון
,קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה נאמר הּבא ּובּפסּוק וגו'. ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

רז"ל  ּברכה,ואמרּו לׁשֹון וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְֲֶֶַַָָָָָָָָ
לנהֹורא  חׁשֹוכא אתהּפכא מעלת על ׁשרֹומז לֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּיׁש

הּתׁשּובה. עבֹודת ְְֲֵַַַָעל־ידי

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי) מה עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ִַָ
ׁשאמרּת לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּׁשּגזרּת

כו) ּבעּתם"(ויקרא ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם :. ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

eÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑ לתת ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ֵָ
ּודבׁש חלב זבת "ארץ וקּימּת, ."לנּו, ְְְִֶֶַַָָָָָָ

dpÓיד  È˙lÙ ‡ÏÂ dpÓ ÈÏ·‡a ˙ÈÏÎ‡ ‡Ï»¬»ƒ¿∆¿ƒƒ≈¿»«≈ƒƒ≈
˙ÈÏa˜ ˙ÈÓÏ dpÓ ˙È·‰È ‡ÏÂ ·‡ÒÓ„a¿ƒ¿»»¿»¿»ƒƒ≈¿ƒ«≈ƒ
Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ

:Èz„ÈwÙ«ƒ¿«ƒ

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»

xcde fer - xwi ilk

(eh).'Bâå ELã÷ ïBònî äôé÷Läitl ©§¦¨¦§¨§§§§¦
dlrnl xn`W(ci weqt) ¤¨©§©§¨

ipziEv xW` lkM iziUri"Xx WxR ¨¦¦§Ÿ£¤¦¦¨¦¥¥©¦
oM lr ,'mixg` z` iYgOUe iYgnU'¨©§¦§¦©§¦¤£¥¦©¥

oFrOn dtiwWdmixnF` Ep`W FnM ©§¦¨¦§§¤¨§¦
'FpFrnA dgnVdW'(.g zeaezk)mXnE , ¤©¦§¨¦§¦¨

:EpgOUzE xfgY©§Ÿ§©§¥
úëqîáedbibg(:ai)FAW ,oFrn' ,Exn` §©¤¤£¦¨¨§¨¤

zxXd ik`ln lW zFYM¦¤©§£¥©¨¥
mFIA zFWge dliNA dxiW zFxnF`W¤§¦¨©©§¨§¨©

xn`PW ,l`xUi lW ocFaM ipRnmildz) ¦§¥§¨¤¦§¨¥¤¤¡©
(h andliNaE FCqg 'd dEvi mnFi"¨§©¤©§©©§¨

'd dEvi mnFi' i"Xx WxtE ,"'iOr dxiW¦Ÿ¦¦¥¥©¦¨§©¤
icM wYWl mik`lOl dEvi ,FCqg©§§©¤©©§¨¦¦§Ÿ§¥
mde cqg mikixSl cqg zFUrl©£¤¤©§¦¦¤¤§¥

:FpFWl o`M cr ,'mipFYgYd©©§¦©¨§
äpäå`Ed KExA WFcTdW rnWl aFxw §¦¥¨¦§Ÿ©¤©¨¨

cqgd zEkfA df cqg dUFr¤¤¤¤¦§©¤¤
,df mr df miUFr mipFYgYdW¤©©§¦¦¤¦¤
oM lr ,cqgd llkA `Ed xUrOde§©©£¥¦§©©¤¤©¥
xUrnA iziUrW cqgd zEkfA xn`̈©¦§©¤¤¤¨¦¦§©£¥

,cqg ikixSd mr dfoFrOn dtiwWd ¤¦©§¦¥¤¤©§¦¨¦§
mzF` iM ,cqg ikixvl cqg zFUrl©£¤¤¦§¦¥¤¤¦¨
cginE dfl cgin 'oFrn' FnXW minẄ©¦¤§¨§ª¨¨¤§ª¨
dxiW Wi dgnU mFwnA iM ,dgnUl§¦§¨¦¦§¦§¨¥¦¨

:dgnU oi`W mFwnA `le§Ÿ§¨¤¥¦§¨
ãBòåxn`PW zEkfA(bi weqt)iYxar `l §¦§¤¤¡©Ÿ¨©§¦

LizFvOnoixiarn oi`' oFWNn ¦¦§¤¦§¥©£¦¦
'zFvOd lr(:cq migqt)iYxar `NW , ©©¦§¤Ÿ¨©§¦

KM ,xg`nd miCwdl devOndtiwWd ¦¦§¨§©§¦©§ª¨¨©§¦¨

nLWcw oFrO,xg`nd miCwdl `NW ¦§¨§§¤Ÿ§©§¦©§ª¨
dncw l`xUi lW oYaWgn' ixdW¤£¥©§©§¨¤¦§¨¥¨§¨

'mlFrl(c ` x"a)ENt` minEcw md ixde ¨¨©£¥¥§¦£¦
Exn`i `NW oiC oM lr ,mik`lOl©©§¨¦©¥¦¤ŸŸ§
l`xUi Exn`IW cr dxiW mik`lOd©©§¨¦¦¨©¤Ÿ§¦§¨¥
mik`lOd KM xg`e ,mFIA dNgY§¦¨©§©©¨©©§¨¦

xn`PW FnM .dliNA(fk bl oldl)dprn" ©©§¨§¤¤¡©§Ÿ¨
l`xUi idl` EpidC "mcw idl ¡̀Ÿ¥¤¤§©§¡Ÿ¥¦§¨¥
mik`lOd md "zgYnE" ,minEcTd©§¦¦©©¥©©§¨¦
oFrnA iM ,"mlFr zrxf" E`xwPW¤¦§§§ŸŸ¨¦¦§

:xEn`M mincFw l`xUi¦§¨¥§¦¨¨
eðéúBaøåExn` l"f(ci `yz `negpz)lM' §©¥©¨§¨

zpYOn uEg drxl dtiwWd©§¦¨§¨¨¦©§©
`Ede .'zEpngxl fbx KRdnd miIpr£¦¦©§©¥Ÿ¤§©§¨§
KRdOW mc`AW zEpngxd zCn zEkfA¦§¦©¨©§¨¤¨¨¨¤§©¥



בט `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` c"i iyily meil inei xeriy

ß lel` c"i iyily mei ß

(æè)éäìà ýåýé äfä íBiä-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑יהיּו יֹום ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְִָ

עליהם  נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ
Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ z¯ÓLÂ∑:מברכּתֹו 'הבאת ּבתֿקֹול ¿»«¿»¿»ƒ»»ְְֵֵַַָָ

ּתׁשנה  הּיֹום, הּבאה'ּבּכּורים .לּׁשנה ְִִִֶַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני יהייהייהייהיּוּוּוּו ייייֹוֹוֹוֹוםםםם טז)ּבּבּבּבכלכלכלכל כו, ׁשּתבת (רש"י הרי ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
ּתמידיּות  הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה ְְְֲִִִֵַַָ"הּיֹום"
ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום והּנה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהתחּדׁשּות.

ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָּבּׁשמׁש,
את  מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. מעלת יׁש תמיד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהּמׁשּתּנה

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָֻׁשּתי

(æé)íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úà¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤´¤¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«
i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑ מֹוכיח עד להם אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ִֵֵֶַָ

והבּדלה: הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָּבּמקרא,
ל להיֹות עֹובדיּֿכֹוכבים מאלהי ל ְְְְְְֱִִִֵֵֵַָָֹהבּדלּתי

לֹו להיֹות הארץ מעּמי אליו הפריׁש והּוא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹלאלהים,
סגּלה. 'ּתפארת',לעם לׁשֹון והּוא עד, להם (ּומצאתי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֻ
צד)ּכמֹו: און (תהלים ּפֹועלי ּכל .")"יתאּמרּו ְְְֲִֵֶַָָ

(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk:åéúåöî-ìk øîL ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 261 'nr ck jxk zegiy ihewl t"r)

d"ATd lW FxvF` - l`xUi¦§¨¥¨¤©¨¨

סגּולה" לעם לֹו "להיֹות יׂשראל לעם ּבנֹוגע ּכתּוב ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבפרׁשתנּו
יח) רׁש"י(כו, ּכתב "סגּולה" ּתיבת ּובפרּוׁש ד"ה . ה יט, (יתרו ְְִֵֵַַַָָ
ּכמֹווהייתם) חביב, "אֹוצר ב): ּכלי (קהלת מלכים ּוסגּולת ְְְְְִִִִִֶַָָָ

ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָיקר,
אּומֹות". מּׁשאר סגּולה ְְִִָָלי

החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

xcde fer - xwi ilk

KM ,zEpngxl FAW zEIxfk` zCn¦©©§¨¦¤§©§¨¨
fbx KRdn `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¥Ÿ¤

:zEpngxlfh dxez §©§¨
(fh)éäìà 'ä äfä íBiä.'Bâå Eeöî E ©©¤¡Ÿ¤§©§§

'dl iM "La dpr LiR"W xg ©̀©¤¦¨¨§¦©
Ll ozp KxAzi FcInE D`FlnE laY¥¥§¨¦¨¦§¨©¨©§
zFvn xnWl Lilr lAwY dYrn ,lMd©Ÿ¥©¨§©¥¨¤¦§Ÿ¦§

.'d'de 'Fbe mFId Yxn`d 'd z ¤̀¤¡©§¨©§©
'Fbe mFId Lxin`d(fi weqt)dY` iM , ¤¡¦§©§¦©¨

mixEMaAW EN` zFcBdA FzF` Yxn`d¤¡©§¨§©¨¥¤§¦¦
Yxn`e xUrnE'd lFwA iYrnWweqt) ©£¥§¨©§¨¨©§¦§

(cisiwWdl Lxin`d 'd mB df zOrlE ,§ª©¤©¤¡¦§§©§¦
LzF` KxalE minXd on FWcw oFrOn¦§¨§¦©¨©¦§¨¥§
iR lr s` ,miOrd lM lr z`U xziA§¤¤§¥©¨¨©¦©©¦

drxl dtwWd lMW(ci `yz `negpz), ¤¨©§¨¨§¨¨
xacM oiprd dPYWi Llv` mFwn lMn¦¨¨¤§§¦§©¤¨¦§¨¦§©

bqxn`W Edf ,mrh FA oi`W dN'de §ª¨¤¥©©¤¤¨©©
dNbq mrl Fl zFidl mFId Lxin`d: ¤¡¦§©¦§§©§ª¨

Léå,drxl Ff dtwWd mBW mixnF` §¥§¦¤©©§¨¨§¨¨
xnFl dvxedtiwWdzFO`d lr §¨¨©©§¦¨©¨ª

lr xtM mzF` oze ,LzF` miqirkOd©©§¦¦§§¥¨Ÿ¤©
dtiwWd' xn`p `l Kkl .l`xUi LOr©§¦§¨¥§¨Ÿ¤¡©©§¦¨

`N` ,'Kxal,KxaEiR`A `zNn `Ed §¨¥¤¨¨¥¦§¨§©¥
xn`w xiRW df KxC iR lre .DiWtp'de ©§¥§©¦¤¤¤©¦¨¨©©

'Fbe dNbq mrl Fl zFidl mFId Lxin`d¤¡¦§©¦§§©§ª¨§
,miFBd lM lr oFilr LYzlEdf xaC iM §¦§¤§©¨©¦¦¨¨¤

A x`andtiwWd.'d Epxin`d FA xW` §Ÿ¨§©§¦¨£¤¤¡¦¨
daihg oFWl Lxin`de Yxn`d m` mbe§©¦¤¡©§¨§¤¡¦§§£¦¨

(.e zekxa d`x)lr x`an `Ed mFwn lMn ,¦¨¨§Ÿ¨©
oFWl mdipWA xn`wCnE ,KxCd df¤©¤¤¦§¨¨©¦§¥¤§

,mFIddWxR` i`TW Dpin rnW ©§©¦¨¤¨¥©¨¨¨
mdA iM ,xUrnE mixEMA lW dlrnNW¤§©§¨¤¦¦©£¥¦¨¤

:EN` zFxn`d ipW mix`anfi dxez §Ÿ¨¦§¥¨£¨¥



eaz`ס zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h iriax meil inei xeriy
ּומרּגלּיֹות. טֹובֹות אבנים הרּבה נמצאים הּמלך ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּברׁשּותֹו
ּוליּפֹות  להּדר מלכּותֹו ּבכתר ׁשּקֹובען אבנים יׁשנן ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאמנם,
המדינה  לצרכי ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁש אבנים יׁשנן הּכתר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת
הּוא  אין ,הּמל ּבאֹוצר הּגנּוזֹות האבנים א ּבזה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכּיֹוצא
ּומתעּנג  מׁשּתעׁשע הּוא אּלא ,צֹור לאף ּכלל ּבהן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁש

מסּוים. ּתפקיד ממּלאֹות ׁשאין אף ְְְְִִֵֶַַַָָאּתן,
ּתֹורה  מקּימים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל, ּבבני הּוא כן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּוכמֹו

עד  הּוא נעלה ּדבר ּבעֹולם, יתּבר מלכּותֹו ּומגּלים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומצוֹות
עצמם  יׂשראל ּבבני אף ּומׁשּתעׁשע מתעּנג הּקּב"ה א ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָֹמאד,
,הּמל אֹוצר ּכמֹו הם יׂשראל ּכי ּתפקידם. למילּוי קׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבלי
ּפֹוטר  זה ׁשאין (אּלא ׁשהם ּכמֹו ּבהם מׁשּתעׁשע ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּמל
ּגֹודל  את מגּלה ורק ּתפקידם, מּמילּוי חס־וׁשלֹום ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָאֹותם

.(יתּבר לפניו ְְִִֵָָָָָחיּבתם

(èé)äläúì äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈¦§¦−̈
ìeéäìà ýåýéì Lã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íLE §¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

ô :øac øLàk©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי .""והייתם ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ß lel` e"h iriax mei ß

æë(à)øîL øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ¨ŸÆ
:íBiä íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«

i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑,הוה ּבלע"זלׁשֹון .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)õøàä-ìà ïcøiä-úà eøáòz øLà íBia äéäå§¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ מּׁשם ּתֹוציאּו ואחרּֿכ ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְִִֵַַַַָָ

אּתה  נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָאחרֹות
היּו: אבנים מיני ׁשלׁשה ּבּירּדן,אֹומר: עׂשרה ׁשּתים ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

ּבמּסכת  ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוכנגּדן
לה)סֹוטה  .(דף ָ

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»



סי `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ñ :áèéä øàa©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) לׁשֹון .ּבׁשבעים «≈≈≈ְְִִָ

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית ּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk jxk zegiy ihewl)

לעםלעםלעםלעם נהייתנהייתנהייתנהיית ההההּזּזּזּזהההה ט)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ההּלדת (כז, יֹום הּוא אלּול ח"י ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
הּזקן, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשל

זה. ּבפסּוק רמּוזים ּבעירֹות ההההּבּבּבּבעלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם־־־־טטטטֹוֹוֹוֹובבבבּוׁשניהם לחזר נהג ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָֹ
הּׁשם" ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובּמֹוׁשבֹות
ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻוכּיֹוצא

לעם". "נהיית ׁשל ההההּזּזּזּזקןקןקןקןהּתכן מבאר אדמואדמואדמואדמו""""רררר אאמו"ר - ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
יצחק) לוי הוי'(ּבלּקּוטי ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ׁשהיו"ם ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֹ

ּדגדלּות המֹוחין ג' ׁשהם ,(78)---- הּזקן חבחבחבחב""""דדדד אדמו"ר והרי ְְֲִֵֵֵֶַַַַָ
חב"ד. חסידּות ּתֹורת מיּסד ְֲִֵַַהּוא

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` f"h iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«
i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת (דף ּכדאיתא ¿»≈∆»»ְְִִֶֶַָָ

לראׁשלו) וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹ'ׁשּׁשה
ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהר
ּבברכה: ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם לוּים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָהפכּו

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

xcde fer - xwi ilk

æë(ai)íòä úà Cøáì eãîòé älà¥¤©©§§¨¥¤¨¨
.'Bâåxn`p `l zFllTaE §©§¨Ÿ¤¡©

zFaFHdW itl .'lNwl Ecnri dN`'¥¤©©§§©¥§¦¤©

zFllTd la` ,lrtA 'd z`n zF`Ä¥¥§Ÿ©£¨©§¨
ici lr mnvrn m` iM mi`A opi ¥̀¨¨¦¦¦¥©§¨©§¥
`l oFilr iRn" iM ,KxAzi eipR zxYqd©§¨©¨¨¦§¨©¦¦¦¤§Ÿ

"zFrxd `vz(gl b dki`)xn`p Kkl . ¥¥¨¨§¨¤¡©
(bi weqt),'dllTd lr' Ecnri dN`e`le §¥¤©©§©©§¨¨§Ÿ

,zFllTd z`iA cril m` iM 'lNwl'§©¥¦¦§©¥¦©©§¨



eaz`סב zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy
וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הר  ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ואּלּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָואּלּו
אׁשר  האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ּופתחּו ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָעיבל

לא  אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', פסל ְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָֹֻיעׂשה
."יקים  ִָ

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø̈«

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

xcde fer - xwi ilk

iM ,`l F` E`Fai m` wtqA xaCde§©¨¨§¨¥¦¨Ÿ¦
zxYqdA m` iM mi`A opi`W xg`n¥©©¤¥¨¨¦¦¦§©§¨©
z`xFdA iElY xaCd oicr oM m` mipR̈¦¦¥£©¦©¨¨¨§¨©

:dkxrOd©©£¨¨
äîeWExtA mixEx`d lM Exn`PX ©¤¤¤§¨¨£¦§¥

`le wEIcA zFkxAd Ex`Wpe§¦§£©§¨§¦§Ÿ
`Ad mlFrl dkxAd xTrW itl ,Ktdl§¥¤§¦¤¦©©§¨¨¨¨©¨
mlFrA Elk`i odizFxRn wxe ,xYqPd©¦§¨§©¦¥¥¤Ÿ§¨¨
mIwl ElkEIW dpkd mdl zFidl dGd©¤¦§¨¤£¨¨¤§§©¥
lr ,zFkxAd zE`ivn ici lr zFvOd©¦§©§¥§¦©§¨©
dfA fnx cFre .aEzMd mxiYqd oM¥¦§¦¨©¨§¨©¨¤

"yi` ikxC 'd zFvxA"W(f fh ilyn)f` ¤¦§©§¥¦¨
ENt`W dkxal dllTd Fl Ktdi©£Ÿ©§¨¨¦§¨¨¤£¦
KxC lr ,zFkxal EkRdzi mixEx`d̈£¦¦§©§¦§¨©¤¤

l"f EpizFAx Exn`(:h w"en)`le rxfY' ¨§©¥©¦§©§Ÿ
`A zWxtA dlrnl x`anM 'cvgY¤§©©§Ÿ¨§©§¨§¨¨©Ÿ

(i i zeny)cbp drx iM E`x" wEqRA©¨§¦¨¨¤¤
llkA dkxAdW fnx cFre ."mkipR§¥¤§¨©¤©§¨¨¦§©
dzid dllTdW xg`n iM ,mixEx`d̈£¦¦¥©©¤©§¨¨¨§¨
rxn xEq" icil `A Dz`xIOW dAq¦¨¤¦¦§¨¨¨¦¥¥¨

"aFh dUre(eh cl mildz)z`Rn oM m` , ©£¥¦¥¦§©
:zFkxAd EkWnp zFllTd©§¨¦§§©§¨

äîeitl ,dxUr zg` xRqnA E`AX ©¤¨§¦§©©©¤§¥§¦
oiCd zCn `Ed 'Di' lW mXW¤¥¤¨¦©©¦

xn`PW(gi giw mildz),"DI iPxQi xQi" ¤¤¡©©Ÿ¦§©¦¨
oke(ai cv my)EPxQiY xW` xaBd ixW`" §¥©§¥©¤¤£¤§©§¤

"Di zxnfe iGr" oke ,"DI(a eh zeny) ¨§¥¨¦§¦§¨¨
gNWA zWxR x`anM(my)`vnpe , ©§Ÿ¨¨¨©§©©§¦§¨

zCn `Ed lFcBd mXAW `"d e"iEW¤¨¥¤©¥©¨¦©
wEqR lr iigA EpAx azM oke ,mingxd̈©£¦§¥¨©©¥©§¥©¨

"Di qM lr ci iM"(fh fi my)dvxe . ¦¨©¥¨§¨¨
mlFrd z` `xal `Ed KExA WFcTd©¨¨¦§Ÿ¤¨¨
xn`PW 'Di' lW mWA Epid ,oiCd zCnA§¦©©¦©§§¥¤¨¤¤¡©

(c ek diryi),"minlFr xEv 'd DiA iM"¦§¨¨¦
d"e mB sYXW cr mIwzn Fpi`W d`xe§¨¨¤¥¦§©¥©¤¦¥©

D"il(` ` ziy`xa i"yx d`x): §¨
ìòåExn` oM(:h a"a)dhExR ozFPd' §©¥¨§©¥§¨

itl ,'zFkxA WWA KxAzn iprl§¨¦¦§¨¥§¥§¨§¦
WWA lAbPd dGd mlFrA FxkU xTrW¤¦©§¨¨¨©¤©¦§¨§¥
lrn minW cbOn" FxkU iM ,zFevw§¨¦§¨¦¤¤¨©¦¥

"zgY zvax mFdYnE(bi bl oldl t"r) ¦§Ÿ¤¤¨©
'Fbe "dncwe dOi YvxtE"(`i gk ziy`xa). ¨©§¨¨¨¨¥§¨§

f` ,FAW ipgExd xEACA 'FqItnd' la £̀¨©§©§©¦¨¨¦¤¨
lW mWA mlrPd mlFrl FxkU xTr¦©§¨¨¨©¤¡¨§¥¤
iM ,zFkxA dxUr zg` EpidC ,d"e§©§©©¤§¥§¨¦

`ln mXd `Ad mlFrl `weCmigqt d`x) ©§¨¨¨©¨©¥¨¥
(.pzg` xRqnA zFkxAd E`A oM lr ,©¥¨©§¨§¦§©©©

:dxUr¤§¥
ïëåKExA WFcTd oi` mixEx`d ENt` §¥£¦¨£¦¥©¨¨

,xYl`l dng shWA glFW `Ed¥©§¤¤¥¨§©§©
ilE` hrn hrn dNgY mingxA m` iM¦¦§©£¦§¦¨§©§©©
lEAOd xFcl dUrW KxcM ,EaEWï§¤¤¤¨¨§©©

dkxA inWB Eidi Exfgi m`Wi"yx d`x) ¤¦©§§¦§¦§¥§¨¨
(ai f ziy`xami`A zFllTd ENt` KM ,¨£¦©§¨¨¦

E`A oM lr ,hrn hrn mingxd cSn¦©¨©£¦§©§©©¥¨
lr dxFOd dxUr zg` xRqnA oM mB©¥§¦§©©©¤§¥©¤©
od zFgkFYd lM df mrHnE .mingxd̈©£¦¦©©¤¨©¥¥
Ff dWxtAW od mipdM zxFY lW¤©Ÿ£¦¥¤§¨¨¨
zFxFdl ,`"dA oinIqnE e"ieA oiligzn©§¦¦§¨§©§¦§¥§

"xFMfi mgx fbxA" ENt`W(a b wewag t"r): ¤£¦§Ÿ¤©¥¦§
÷øôáeoixn`p EN`(:fl dheq)lM EWxC §¤¤¥¤¡¨¦¨§¨

s`Fp lr EN` dxUr zg ©̀©¤§¥¥©¥
on uEg ,zt`FpemFzi xB hRWn dHn §¤¤¦©¤¦§©¥¨

dpnl`e.FWxtl iYrci `l i"Xx WxR §©§¨¨¥¥©¦Ÿ¨©§¦§¨§
s`pi m` iM ,FWExR KMW xnF` ip`e©£¦¥¤¨¥¦¦¦§©
FzFnaE EPOn oA clze Edrx zW` z ¤̀¥¤¥¥§¥¥¥¦¤§
eig` x`W mr WxFi `EdW oICd wqti¦§Ÿ©©¨¤¥¦§¨¤¨
mbe ,mFzId lfFB `Ed ixd ,miPhTd©§©¦£¥¥©¨§©

:Dwlgn dpnl`l hrnn§©¥¨©§¨¨¥¤§¨
ò"áàøäåmixaC EN` lMW azM̈©¤¨¥§¨¦

oi`W itlE ,ipEwfgA WxR oke xzQAW¤©¥¤§¥¥¥§¤§¦§¦¤¥
oM lr mCbpM cnrl oiC ziA ciA zlki§Ÿ¤§©¥¦©£Ÿ§¤§¨©¥
,oFkp zrC dfe .xEx`A mnixgd¤¡¦¨§¨§¤©©¨
'xzq' oFWl xiMfd `NW eilr di`xde§¨§¨¨¨¨¤Ÿ¦§¦§¥¤

xn`PW dxf dcFarA m` iM(eh weqt) ¦¦©£¨¨¨¤¤¡©
,xzQA mUeaExzQA Edrx dMnweqt) §¨©¨¤§©¥¥¥©¨¤

(ckdxFYd lM millFM EN` mipW iM ,¦§©¦¥§¦¨©¨
mibEq ipWA Ellkp mNM iM ,zFvOde§©¦§¦ª¨¦§§¦§¥¦
mFwOl mc` oiAW mixacA EpidC EN ¥̀§©§¦§¨¦¤¥¨¨©¨
.Fxagl mc` oiAW mixacaE `Ed KExÄ¦§¨¦¤¥¨¨©£¥
mdA iM dedA xAcl EN` `"i hxtE¥¥¥§©¥§Ÿ¤¦¨¤
lkA oiCd `Ede ,mxiYqdl iEvn xaCd©¨¨¨§©§¦¨§©¦§¨

A mllkE xfgW dxFYd zFvnxEx` ¦§©¨¤¨©§¨¨§¨
dxFYd ixaC z` miwi `l xW`weqt) £¤Ÿ¨¦¤¦§¥©¨

(ek:
äîeEWxCX dn dfl miMqn c`Od`x) ©§Ÿ©§¦¨¤©¤¨§

(dciwrmiwi `l xW`'cnFNd df £¤Ÿ¨¦¤©¥
xzQAW xaC Epide ,'DnWl `NW dxFY¨¤Ÿ¦§¨§©§¨¨¤©¥¤
FzpEM oi`e `xdi mWl cnFl `EdW¤¥§¥ª£¨§¥©¨¨
lr cnrl lkEi inE ,zFvOd mIwl icM§¥§©¥©¦§¦©©£Ÿ©
dfA Erh zxXd ik`ln ENt`e .FYrC©§©£¦©§£¥©¨¥¨¨¤

l"f EpizFAx Exn`M(.dt n"a)dn lr'" §¨§©¥©©¨
"ux`d dca`(`i h dinxi)l`Wp df xaC , ¨§¨¨¨¤¨¨¤¦§©

`le mik`lOle mi`iaPle minkgl©£¨¦§©§¦¦§©©§¨¦§Ÿ
`Ed KExA WFcTd DWxRW cr ,dEWxR¥§¨©¤¥§¨©¨¨
'Eke "'izxFY mafr lr xn`Ie" FnvrA§©§©Ÿ¤©¨§¨¨¦§

(ai weqt my)mzF` mi`Fx Eid dlbPA iM .¦©¦§¤¨¦¨
EcnNW Erci `l la` ,dxFYA miwEqr£¦©¨£¨Ÿ¨§¤¨§
dUrn icil E`AWkE ,DnWl `NW¤Ÿ¦§¨§¤¨¦¥©£¤

` oM lr .EpixFC ax bdpnM dEafrxn £¨¨§¦§©Ÿ¥©¥¨©
,dxFYd ixaC z` miwi `l xW`dn £¤Ÿ¨¦¤¦§¥©¨©

rnW ,mIwn Fpi` eitA xAcn `EdX¤§©¥§¦¥§©¥§©
oi`e ,DnWl `NW cnFl `EdW Dpin¦¨¤¥¤Ÿ¦§¨§¥
Enixgd oM lr dGn lFcB xzq Ll§¥¤¨¦¤©¥¤¡¦

:xEx`Abi dxez §¨



סג `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi jxk mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

ווווׂשׂשׂשׂשם ם ם ם  חרחרחרחרׁשׁשׁשׁש ידיידיידיידי מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה .... .... ּוּוּוּוממממּסּסּסּסכהכהכהכה ּפּפּפּפסלסלסלסל יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאאאאׁשׁשׁשׁשרררר
טו)ּבּבּבּבּסּסּסּסתרתרתרתר הּזהר,(כז, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹ

מּסברא  הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש אדם ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הּנסּתר  ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאיׁשית,
"ּבּסתר" א)ׁשּבּתֹורה אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה ֵֶֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiy)

סברא  ּבה ׁשמֹוסיף דהינּו - הּתֹורה ּבפנימיּות מחדׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּכׁשאדם
וחמי  מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפעם ּכ על אמר - מדיליּה ְְְִִִִִִֵַַַַַָָָאיׁשית
וׂשם  גֹו' פסל יעׂשה ד"אׁשר ענין ׁשזהּו הזֹוהר, ּבׁשם ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָאדמֹו"ר
הּתֹורה, ּבפנימיּות מׁשלֹו סברֹות להכניס אסּור ולכן, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבּסתר"!

הרב". "דברי את ללמֹוד ְְִִִִֵֶַָּכי־אם
ּבּפעטערּבּורג, (ּבהיֹותֹו זה ענין אֹודֹות דיּבר ּכׁשהרּבי -ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָ
הרּבי: את אז ׁשאלּתי "לענינגראד"), ּבׁשם עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהנקראת
אצל  לׁשאֹול הּוא יכֹול ּבעצמֹו, ׁשמע ׁשאדם מאמר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּבׁשלמא

ּבהמאמרים  יעׂשה מה אבל הענין; לפירּוׁש המאמר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבעל
ׁשגם  ונמצא דין, ּבעלמא איננּו ּכבר המאמר ׁשּבעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהיׁשנים,
ּבקֹור  הרּבי לי ענה - המאמר? ּבעל את לׁשאֹול צריכים ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָאז

- וואס")?... ("איז ּבכך ּומה נּו, ּבלּוטיק"): ("קאלט ְְִִַַַָָרּוח
לכן  מציאּותֹו, מתערבת לא הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּבלימּוד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹוּכיון
ׁשלימּוד  ּכיון ואדרּבה: הּתפלה. קֹודם גם זאת ללמֹוד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאפׁשר

גּופא. לּתפלה הכנה גם זה הרי - ּביטּול ענינֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזה

(æè)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, אחי(לעיל .""ונקלה «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«
i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑,ּבּדבר רעה הּסּומא עצה .ּומׁשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

(áë)Bnà-úá Bà åéáà-úa Búçà-íò áëL øeøà̈ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈



eaz`סד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h iying meil inei xeriy

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ הרע ל ׁשֹון אֹומר.על הּוא «≈≈≈«»∆ֵַָָָ
ארּורים  י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ְֲִִִִִֶֶַַַָָֹראיתי

ׁשמעֹו ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכנגד ּכאן ּכתב יׁש לא ן ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹארּור,
לקּללֹו רצה לא לכ הּׁשבטים, .ׁשאר ְְְְְִַַָָָָָֹ

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל .ּכאן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøä¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

(ã)ðèá-éøt CeøaEzîäá éøôe Eúîãà éøôe E ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ולדֹות ¿«¬»∆ְְְְְֵֶֶֶַַַָָ
ˆ‡E.מּמעיה  ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ִֵֶָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ

נקר  לּמה ׁשּמעׁשירֹות דרׁשּו: 'עׁשּתרֹות'? ׁשמם א ְְְְֲִִֶַַָָָָָָ

ׁשהן  הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעליהן
חזקים  .סלעים ְֲִִָָ

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

xcde fer - xwi ilk

çë(a)éìò eàáeúBëøaä ìk E ¨¨¤¨©§¨
.EâéOäå älàä̈¥¤§¦¦ª

mzFid oiprAux`d iiFB lM lr oFilr §¦§©¡¨¤§©¨¥¨¨¤
(` weqt)xn`p,'d LpzpExaCd dlY ¤¡©§¨§¨¨©¨¨

x`W z`ivnaE ,`Ed KExA WFcTdA§©¨¨¦§¦©§¨
xn`p zFkxAd,E`aE.rnWn mnvrn ©§¨¤¡©¨¥©§¨©§¨

xn`W mdixg` sCxi inELbiVde: ¦¦§Ÿ©£¥¤¤¨©§¦¦ª
øeàaäxg` scFxd lMW' ,`Ed ©¥¤¨¨¥©©

EPOn zgxFA `id dxxVd©§¨¨¦©©¦¤
ztcFx dxxVd dxxVd on gxFAde§©¥©¦©§¨¨©§¨¨¤¤

'eixg`(b `xwie `negpz)xFwn dxxVde , ©£¨§©§¨¨¨

dpw car dpTX dn' iM zFkxAd lkl§¨©§¨¦©¤¨¨¤¤¨¨
'FAx(:gt migqt)xn` Kkitl .(` weqt) ©§¦¨¨©

,'Fbe oFilr 'd LpzpEdxxVd Edf iM §¨§¤§§¦¤©§¨¨
DzF` WTal Ll zF`i `l xW £̀¤Ÿ¨§§©¥¨
'd oYi mFwn lMnE ,dixg` lCYWdlE§¦§©¥©£¤¨¦¨¨¦¥
dxxVd didY d`lde f`nE ,Ll DzF`¨§¥¨¨¨§¨¦§¤©§¨¨
dxxVd aB`e .LbiVze Lixg` ztcFx¤¤©£¤§©¦§§©©©§¨¨

mnvrn E`Fai,dN`d zFkxAd lMiM ¨¥©§¨¨©§¨¨¥¤¦
ztcFxd dxxVd lbxl miklFd§¦§¤¤©§¨¨¨¤¤
Lixg` EtCxi zFkxAd lM KM ,Lixg ©̀£¤¨¨©§¨¦§§©£¤

mdixg` xfgYW ilAnLEbiVdeaB` ¦§¦¤©§Ÿ©£¥¤§¦¦©©

i lr dpwY iM ,dxxVdzFkxAd lM Dc ©§¨¨¦¦§¤©¨¨¨©§¨
car dpTX dn' iM ux`d iiFB lM lW¤¨¥¨¨¤¦©¤¨¨¤¤

:'FAx dpwb dxez ¨¨©
(c)ðèá éøt Ceøa.'Bâå EKM xg`e ¨§¦¦§§§§©©¨

xn`(d weqt)L`ph KExA ¨©¨©§£
,LYx`WnE,xcQd dPW zFllTaE ¦§©§¤©§¨¦¨©¥¤

ixR' mcw 'LYx`WnE L`ph' xiMfdW¤¦§¦©§£¦§©§¤Ÿ¤§¦
mlFrNW zpzFp `xaQdW itl .'Lpha¦§§§¦¤©§¨¨¤¤¤§¨
xzFi xYqp qp `Ed KExA WFcTd dUri©£¤©¨¨¥¦§¨¥
ixR zMxaE ,dlbp qp dUrIX dOn¦©¤©£¤¥¦§¤¦§©§¦
s` ,xYqp qp lMd dnc`d ixtE ohAd©¤¤§¦¨£¨¨©Ÿ¥¦§¨©



סה `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּלים ּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ יבׁש,ּדבר »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי .ׁשּנׁשאר ְְְִִֵֶַָָ

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז לעֹולם (ב"מ ּכביאת חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת .ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹ

ß lel` f"i iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eéðôì íéôbð EE ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−§¨¤®
éìà eàöé ãçà Cøãaeñeðé íéëøã äòáLáe E §¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−¨¬

éðôì:E §¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד ּכן לכל .מתּפּזרין ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì̈«

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

C˜tÓa:ו  z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÔÈ¯È·zז  CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח  C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

xcde fer - xwi ilk

uEg df oi` bEdPd on xzFi EAxi m ¦̀¦§¥¦©¨¥¤
mdW LYx`WnE L`ph la` ,raHl©¤©£¨©§£¦§©§¤¤¥
,ilMA xaM EgPd xW` miWElY zFxR¥§¦£¤ª§§¨©§¦
giPi m` oiA ,dlbp qp df EAxi m ¦̀¦§¤¥¦§¤¥¦©¦©
xn`PW KxcM dWlW `vnie mipW§©¦§¦§¨§Ÿ¨§¤¤¤¤¡©

(ci fi '` mikln),'Fbe "dlkz `l gnTd cM"©©¤©Ÿ¦§¨§
,eirnA KxAzie `rnw lk`i m` oiA¥¦Ÿ©¦§¨§¦§¨¥§¥¨
`l zFkxAA xn` oM lr .dlbp qp lMd©Ÿ¥¦§¤©¥¨©©§¨Ÿ
qp ENt` `N` Ll dUrIW xYqp qp Ff¥¦§¨¤©£¤§¤¨£¦¥
Ktdl `Ed zFllTaE ,Ll dUri dlbp¦§¤©£¤§©§¨§¥¤

:Ff s` Ff `lŸ©
äîexg` cIn xn`PXdY` KExA ©¤¤¡©¦¨©©¨©¨

Lz`vA(e weqt)Liai` z` 'd oYi §¥¤¦¥¤Ÿ§¤
Liptl mitBp(f weqt)`l zFllTaE , ¦¨¦§¨¤©§¨Ÿ

xg` m` iM migSpn EidIW cIn xiMfd¦§¦¦¨¤¦§§ª¨¦¦¦©©
zpzFp `xaQdW itl .miwEqR dOM©¨§¦§¦¤©§¨¨¤¤
lMW miaiF`d E`xi xW`M cIOW¤¦¨©£¤¦§¨§¦¤¨
mikExaE miglvn `idd ux`d iaWFi§¥¨¨¤©¦ª§¨¦§¦
E`Pwzi f` ,mz`vaE m`FaA md¥§¨§¥¨¨¦§©§
mgll mziAn E`vie l`xUiA zFO`d̈ª§¦§¨¥§¥§¦¥¨¦§Ÿ

xbl l`xUi mrdaFHd ux`d on mW ¦¦§¨¥§¨§¨¦¨¨¤©¨
xn`p df lre ,`idd(f weqt)cg` KxcA ©¦§©¤¤¡©§¤¤¤¨

,'Fbe Lil` E`viE`Fai zFO`dW rnWn ¥§¥¤§©§¨¤¨ª¨
:l`xUi lr©¦§¨¥

ìáàxn`p zFllTA(dk weqt)KxcA £¨©§¨¤¡©§¤¤
,eil` `vY cg`dAxC` rnWn ¤¨¥¥¥¨©§¨©§©¨

mr mgll mvx`n E`vi l`xUIW¤¦§¨¥¥§¥©§¨¦§Ÿ¦
zFO`d zFllwAW itl dfe .zFO`d̈ª§¤§¦¤§¦§¨ª
"di`lgY z`e ux`d zFMn E`x" xW £̀¤¨©¨¨¤§¤©£ª¤¨

(`k hk oldl t"r)EWTai `l `nzQn¦§¨¨Ÿ§©§
mEW DA E`xi `l iM l`xUi lW ux`d̈¨¤¤¦§¨¥¦Ÿ¦§¨

xg` xn`p `l Kkl ,dglvdxEx` ©§¨¨§¨Ÿ¤¡©©©¨
Lz`vA dY`(hi weqt)iptl sBp 'd LpYi ©¨§¥¤¦¤§¦¨¦§¥

Liai`i`Ce iM ,Lilr E`FaIW miaiF`A Ÿ§¤¨§¦¤¨¨¤¦©©
Lvx`n `vY dY` `N` .E`Fai `lŸ¨¤¨©¨¥¥¥©§§
daFh mvx`W d`xY iM mdil £̀¥¤¦¦§¤¤©§¨¨
xg` m` iM ,xYl`l `l la` ,Lvx`n¥©§§£¨Ÿ§©§©¦¦©©
xiMfdW mirxd micErId lM EnIwzIW¤¦§©§¨©¦¦¨¨¦¤¦§¦

ondx`Od z` LA 'd gNWi(k weqt)cr ¦§©©§¤©§¥¨©
Eide 'Fbe xtre wa` Lvx` xhn 'd oYi¦¥§©©§§¨¨§¨¨§§¨
ux`de zWgp LW`x lr xW` LinẄ¤£¤©Ÿ§§Ÿ¤§¨¨¤

lfxA LiYgY xW`(ckÎbk weqt)lr' , £¤©§¤©§¤©
`l oicr ike ,il dOl 'LiYgze LW`xŸ§§©§¤¨¨¦§¦£©¦Ÿ
ux`de LW`x lr minXdW Eprcï©§¤©¨©¦©Ÿ§§¨¨¤
wlg FzF` xnFl dvxW `N` .LiYgY©§¤¤¨¤¨¨©¥¤
Eidi LiYgze LW`x lrW `weC©§¨¤©Ÿ§§©§¤¦§
ux`de minXd la` ,milwlwn§ª§¨¦£¨©¨©¦§¨¨¤
x`W zFvx` lW zgYnE lrOOW¤¦©©¦©©¤©§§¨

`wece ,oilwlwn Eidi `l miOrdxhn ¨©¦Ÿ¦§§ª§¨¦§©§¨§©
,xtre wa` Lvx`zFvx` xhn `l ©§§¨¨§¨¨Ÿ§©©§

LAl L`iXi oM lre ,zFO`d x`W§¨¨ª§©¥©¦£¦§
x`W zFvx` l` LziAn z`vl̈¥¦¥§¤©§§¨

vx`n miaFHd zFO`dlkEY ilE` L ¨ª©¦¥©§§©©
xn` oM lr ,mnFwnA aWil mWxbl§¨§¨¥¥¦§¨©¥¨©

(ck weqt)KxcA Liai` iptl sBp 'd LpYi¦¤§¦¨¦§¥Ÿ§¤§¤¤
qEpY mikxc draWaE eil` `vY cg ¤̀¨¥¥¥¨§¦§¨§¨¦¨

.eiptl:xwi mrh dfed dxez §¨¨§¤©©¨¨
(g)äëøaä úà Ezà 'ä åöé§©¦§¤©§¨¨

éîñàa.Exn`PW itlaei`) ©£¨¤§¦¤¤¡©
(gk akwiCSdWM "Kl mwie xn` xfbze"§¦§©Ÿ¤§¨¨¨§¤©©¦

miMqn `Ed KExA WFcTd dxfB xfFB¥§¥¨©¨¨©§¦
Fci lr(:ai dheq d`x)oFrabA WnW" FnM , ©¨§¤¤§¦§

"mFC(ai i ryedi)xn`W EdIl` FnkE ,§¥¦¨¤¨©
(ci fi '` mikln),"dlkz `l gnTd cM"©©¤©Ÿ¦§¨

`xnBaE(.dk ziprz)`qFC oA `pipg iAxA ©§¨¨§©¦£¦¨¤¨
.miAx dN`ke ,'jixeyk Ehnip Fki`'¥¦§§¨¥¤©¦

xn`p Kkl,dkxAd z` 'LY`' 'd evi §¨¤¡©§©¦§¤©§¨¨
f` ,dkxAd lr dEvn dY`WM'd dEvi §¤©¨§©¤©©§¨¨¨§©¤

LY`iEESd lre dkxAd lr miMqie ¦§§©§¦©©§¨¨§©©¦
:LNW¤§

øîà÷cîe,Lci glWn lkaE ,Linq`A ¦§¨¨©©£¨¤§Ÿ¦§©¨¤
,ux`A LkxaEDpin rnW ¥©§¨¨¤§©¦¨



eaz`סו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ék:åéëøãa zëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä éE §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®
:jnî eàøéå§¨«§−¦¤«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

עליעליעליעלי נקראנקראנקראנקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ עעעעּמּמּמּמיייי ּכּכּכּכלללל י)וראוראוראוראּוּוּוּו אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו(כח, ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁש א)ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין ו, חּבּור (ברכות יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹ ְִִִִֵֶֹֹֹ

והּנה  ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' ג' ְְְִִִֵֶֶֶָָׁשל
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל א)ידּוע קד, ּומבאר (שבת , ְְְִֶַַַָָֹֹ

˜ÌÈiט  È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

„ÈÈי  ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

xcde fer - xwi ilk

iptA dkxA zg` lke ,ipzw iNn iNOW¤¦¥¦¥¨¨¦§¨©©§¨¨¦§¥
xn`PX dn cbpM dOd ilE`e .Dnvr©§¨§©¥¨§¤¤©¤¤¡©

(ak e ilyn)"Kz` dgpY LkNdzdA"§¦§©¤§©§¤Ÿ¨
"Lilr xnWY LAkWA" ,dGd mlFrÄ¨©¤§¨§§¦§Ÿ¨¤
mlFrl "LgiUz `id zFviwde" ,xaTA©¤¤©£¦¨¦§¦¤¨¨

`Ad(h"n e"t zea`): ©¨
øîàLëe,Linq`A dkxAdfnx §¤¨©©§¨¨©£¨¤¨©

on iEnQd `Ad mlFrl̈¨©¨©¨¦
xacA `l diEvn dkxAd oi`' iM ,oird̈©¦¦¥©§¨¨§¨Ÿ§¨¨
'oird on iEnqA m` iM iEpOde cEcOd©¨§©¨¦¦§¨¦¨©¦

(.an n"a)mlFr zglvd oi`W dfA Efnx ,¨§¨¤¤¥©§¨©¨
xaC mNMW itl ,dkxAd zilkY dGd©¤©§¦©§¨¨§¦¤ª¨¨¨
sFqe lEabE dAvw Fl WIW iEpnE cEcn̈¨¤¥¦§¨§§
`Ad mlFr xkU on uEg ,zFIgvp opi`e§¥¨¦§¦¦§©¨©¨

"dz`x `l oir" xW`(d cq diryi)`Ed £¤©¦Ÿ¨¨¨
xn`PW FnM .xTr `Ede igvpblw mildz) ¦§¦§¦¨§¤¤¡©

(b"oFIv ixxd lr cxIW oFnxg lhM"§©¤§¤Ÿ¥©©§¥¦
KExA WFcTd cizrW lHd `Ed ,'Fbe§©©¤¨¦©¨¨
cxFId `Ede ,mizOd FA zFigdl `Ed§©£©¥¦§©¥
"minXd xrW" mW iM oFIv ixxd lr©©§¥¦¦¨©©©¨¨¦
xn`e ,ocr obl zFnWPd zIlrl mFwnE¨©£¦©©§¨§©¥¤§¨©

(my)miIg dkxAd z` 'd dEv mW iM"¦¨¦¨¤©§¨¨©¦
miIgvp mdd miIgdW itl ,"mlFrd cr©¨¨§¦¤©©¦¨¥¦§¦¦
,dkxAd xTr mW oM lr mlFrd cre§©¨¨©¥¨¦©©§¨¨
Wi xW` iEpOde cEcOd xacA `l la £̀¨Ÿ§¨¨©¨§©¨£¤¥

:uwe dlkY Fl¦§¨§¥
ìòåxn` Ff dkxAz` LY` 'd evi §©§¨¨¨©§©¦§¤

,Linq`A dkxAd`Ad mlFrA ©§¨¨©£¨¤¨¨©¨
iM ,'LY`' xn` oM lre .oird on iEnQd©¨¦¨©¦§©¥¨©¦§¦
ixdW ,LA wEace LY` `Ed df oipw¦§¨¤¦§§¨§¤£¥
`N` EPOn uEg Fpi` WtPd zEx`Xd¦¨£©¤¤¥¦¤¤¨
xkU ok `l .FOr FY` xaCd cinŸ¦©¨¨¦¦Ÿ¥§©
FnkE ,EPOn gNWn `EdW dGd mlFr¨©¤¤§ª¨¦¤§

m"Anxd azMW(miwxt dpenya)oipTW ¤¨©¨©§©¤¦§©
`N` ,FA waC Fpi`e EPOn uEg oFnOd©¨¦¤§¥¨¥¤¨
`Ed lBlB iM cil cIn gNWn `Ed§ª¨¦¨§¨¦©§©

xn` eilre ,mlFrA xfFgdglWn lkaE ©¥¨¨§¨¨¨©§Ÿ¦§©
,LcimlFrA LkNdzdA' xkU `EdW ¨¤¤§©§¦§©¤§¨¨

:'dGd©¤
øçàåxW` irvn`d lEaBd xiMfd KM §©©¨¦§¦©§¨¤§¨¦£¤

`Ede ,EN` milEaB ipW oiA¥§¥§¦¥§
ux` izOW ,'ux`A xawA LAkWA'§¨§§§¤¤¨¨¤¤¥¥¤¤

Ag xrv mdl oi` l`xUixaTd hE ¦§¨¥¥¨¤©©¦©¤¤
(g"d `"t xawd heaigc zkqn)zFNgn lEBlbe§¦§§¦

(.`iw zeaezk)dNgY oiIgeh"t mi`lk inlyexi) §©¦§¦¨
(b"dxn` df lre .,ux`A LkxaEonfA §©¤¨©¥©§¨¨¤¦§©

,ux`d axwA LAkWLidl` 'd xW` ¨§§§¤¤¨¨¤£¤¡Ÿ¤
,Kl ozpl`xUi ux` izn `weC iM Ÿ¥¨¦©§¨¥¥¤¤¦§¨¥

onf xiMfdW xg`e .dfA milBqn§ª¨¦¨¤§©©¤¦§¦§©
dniTd onf xiMfd ,ux`A daikXd©§¦¨¨¨¤¦§¦§©©¦¨

xn`e(h weqt),WFcw mrl Fl 'd Lniwi §¨©§¦§§©¨
xn`PW KxcM `id Ff dniwe(fh `l oldl) §¦¨¦§¤¤¤¤¡©

Epid "mwe Liza` mr akW LPd"¦§Ÿ¥¦£Ÿ¤§¨©§
xn`PW FnkE ,cizrNW dniTdek diryi) ©¦¨¤¤¨¦§¤¤¡©

(hiEviwd oEnEwi izlap Lizn Eigi"¦§¥¤§¥¨¦§¨¦
:'Fbe "xtr ipkW EpPxe§©§Ÿ§¥¨¨§

íàådWlW xCql iE`xW xnFl LWtp §¦©§§©¤¨§©¥§Ÿ¨
KxcM ozied xcqM EN` miPnf§©¦¥§¥¤£¨¨¨§¤¤
dgpY LkNdzdA' wEqRA ExMfPW¤¦§§©¨§¦§©¤§©§¤

xn`X dOW xnFl lkEp if` ,'LzF`evi §£©©©¤©¤¨©§©
lkaE Linq`A dkxAd z` LY` 'd¦§¤©§¨¨©£¨¤§Ÿ

,Lci glWndGd mlFr xkUA xAcn ¦§©¨¤§©¥¦§©¨©¤
.FhEWtM,ux`A LkxaELAkWA Epid ¦§¥©§¨¨¤©§§¨§§

.xaTA,Fl 'd LniwidniTd onfA Epid ©¤¤§¦§©§¦§©©¦¨
:`Ad mlFrl̈¨©¨

øác,xg`Linq`AzFxvF` Epid ¨¨©¥©£¨¤©§§
zFxvF`d KxCW itlE ,d`EaY§¨§¦¤¤¤¨¨
on okFzl oipzFPW ici lr mIwzdl§¦§©¥©§¥¤§¦§¨¦
WxRW FnM mFwn FzF` lW rwxTd©©§©¤¨§¤¥¥
xW` xird dcU" wEqR lr i"Xx©¦©¨§¥¨¦£¤

"DkFzA ozp dizaiaq(gn `n ziy`xa), §¦Ÿ¤¨¨©§¨
o`M xn` oM lr,ux`A LkxaEici lr ©¥¨©¨¥©§¨¨¤©§¥

:mIwzi xvF`d KFzl ux`d on oYYW¤¦¥¦¨¨¤§¨¨¦§©¥
äîexn`PX(ai weqt)z` Ll 'd gYti ©¤¤¡©¦§©§¤

,aFHd FxvF`xvF` FzF` Epid ¨©©§¨
minXA dUFr `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¤©¨©¦
FnM FxvF` `id iM ,LA xW` 'd z`xIn¦¦§©£¤§¦¦¨§

xn`PW(e bl diryi)`id 'd z`xi" ¤¤¡©¦§©¦
KExA WFcTd lW xnFl dvx ,"FxvF`¨¨¨©¤©¨¨

iigA EpAx WxRW FnM .`Ed(d hi zeny) §¤¥¥©¥©§¥
xaCn dNbqE xvF` dUFr Kln lMW¤¨¤¤¤¨§ª¨¦¨¨
ipa` FnM zr lkA FciA iEvn Fpi`W¤¥¨§¨§¨¥§©§¥
z`xIn uEg minW iciA lMd' oke ,xwi§¨§¥©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©

'minW(:bl zekxa)KExA WFcTd oM lr ¨©¦©¥©¨¨
.LA xW` 'd z`xIn xvF` dUFr `Ed¤¨¦¦§©£¤§
KxAzi eil` WIW xnFl drhY `OWe§¤¨¦§¤©¤¥¥¨¦§¨©

xn` oM lr ,df xvF`A Kxv Ffi`gYti ¥Ÿ¤§¨¤©¥¨©¦§©
,aFHd FxvF` z` Ll 'dKxAzi Fl oi` §¤¨©¥¦§¨©

`Ed Ll m` iM ,xvF` FzF`A Kxv mEWŸ¤§¨¦¦§
LMxv lM mXn Ll oYl xEnẄ¦¥§¦¨¨¨§§
`Ed KExA WFcTd oi`e .mXn LqpxtlE§©§¤§¦¨§¥©¨¨
,gilXd l` df xvF` lW gYtn xqFn¥©§¥©¤¨¤¤©¨¦©
FnvrA `Ed KExA WFcTd `N ¤̀¨©¨¨§©§
dfNd xvF`d iM ,FciA Fwifgn FcFakaE¦§©§¦§¨¦¨¨©¨¤

:c`n eilr aiag̈¦¨¨§Ÿ
äæáel"f EpizFAx Exn`X dn aXin ¨¤§ª¨©¤¨§©¥©

ziprY zkQnA(.a)dWlW' §©¤¤©£¦§Ÿ¨
lW ,gilW iciA Exqnp `l zFgYtn©§§Ÿ¦§§¦¥¨¦©¤
.'mizOd zIgY lWe minWB lWe dIg©¨§¤§¨¦§¤§¦©©¥¦
`Ed iM xiRW dIgzE dIg `nlWA¦§¨¨©¨§¦¨©¦¦
onfle miclFPd lkl miIg xFwn KxAzi¦§¨©§©¦§¨©¨¦§¦§©
EPYWP dn minWB mpn` ,dIgYd©§¦¨¨§¨§¨¦©¦§©

tl `N` .mixaC x`Xnon DxFwOW i ¦§¨§¨¦¤¨§¦¤§¨¦
`Ed `cd .'d z`xi lW xvF` FzF`¨¤¦§©£¨

aizkCz` aFHd FxvF` z` Ll gYti ¦§¦¦§©§¤¨©¤
,Lvx` xhn zzl minXdxhOd iM ©¨©¦¨¥§©©§§¦©¨¨

lW FxvF` mW xW` xcg FzF`A gPnª¨§¤¤£¤¨¨¤
:'dh dxez



סז `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy
יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ׁשּׁשלׁשת ְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבחסידּות,
ואף  אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם ְְְֱֲִִִִִִֶַַַָָָָָֹמׁשּפיעים
ּגֹורם  ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) (ּגמל וד' ג' חּבּור ְְְִִִִִֵֶַָֹֹּכאן:

על הׁשּפעה ּבעֹולם, הארץ הארץ הארץ הארץ להׁשּפעה עעעעּמּמּמּמיייי .ּכּכּכּכלללל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אֹורה  ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

העֹולם. לכל ְֵָָָיֹוצאת

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåEzîäá éøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬§¤§§−
ýåýé òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²

éúáàì:Cì úúì E ©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
Eãé äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðeäìòîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå|ýåýé §¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàöî éëðà øLà Eì íBiä Ee:úBNòìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ô :íãáòì íéøçà£¥¦−§¨§¨«

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåì EøîL §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

éìò eàáe íBiä:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk E ©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«

cÏÂ·e‡יא  CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

xcde fer - xwi ilk

(eh).'Bâå òîLú àì íà äéäålM §¨¨¦Ÿ¦§©§¨
Exn`p ElNd zFllTd©§¨©¨¤¤§
izTgA zWxtAW ozF`e ,cigi oFWlA¦§¨¦§¨¤§¨¨©§ªŸ©
`l m`e" miAx oFWlA mNM Exn`p¤¤§ª¨¦§©¦§¦Ÿ

'Fbe "ErnWz(ci ek `xwie)Wi EN`A mB iM , ¦§§§¦©§¥¥
FnM llMd l` zFMn dAxdLinW Eide ©§¥©¤©§¨§§¨¨¤

zWgp LW`x lr xW`(bk weqt)oke , £¤©Ÿ§§Ÿ¤§¥
'Fbe LMln z`e Lz` 'd KlFi(el weqt), ¥Ÿ§§¤©§§§

ozF` Eid `nrh i`nE .mzlEf dAxde§©§¥¨¨©©§¨¨¨
EN`e ,mirAx`e rWY mipdM zxFzAW¤§©Ÿ£¦¥©§©§¨¦§¥
,dpFnWE mirWY xRqnA zFlEtM§§¦§©¦§¦§¤

"`Ed xaC `Fld"(hk fi '` l`eny): £¨¨
íòhäåozF`W itl ,`Ed df l` §©©©¤¤§¦¤¨

mcw Exn`p mipdM zxFzAW¤§©Ÿ£¦¤¤§Ÿ¤
l`xUi mdilr ElAw xW` zEaxrd̈£¥£¤¦§£¥¤¦§¨¥

lair xde mifixB xd zrEaWAdheq d`x) ¦§©©§¦¦§©¥¨
(:flrWze mirAx` xRqnA E`A oM lre ,§©¥¨§¦§©©§¨¦§¥©

E`xap dpiA ixrW miXngW' itl§¦¤£¦¦©£¥¦¨¦§§
'zg` xqg dWnl Exqnp mNke mlFrÄ¨§ª¨¦§§§Ÿ¤¨¥©©

(.gl mixcp)xaCdW cnl dY` dGn ,¦¤©¨¨¥¤©¨¨
xcg KFY qpMdl iWFp`d oiOl ixWt ¤̀§¨¦©¦¨¡¦§¦¨¥£©
mirAx` ici lr dpiAde dnkgd lkid¥©©¨§¨§©¦¨©§¥©§¨¦
mde ,eiptl migEzRd mixrW drWze§¦§¨§¨¦©§¦§¨¨§¥
miwiCv 'd" iptl xW` "wcv ixrW"©£¥¤¤£¤¦§¥©¦¦

"Fa E`air)(kÎhi giw mildz t"oiadl ¨Ÿ§¨¦
`hFgde .'d z` zrce dpiA mkFYn¦¨¦¨§©©¤§©¥
gh FAle zEhW gEx FA dqpkp xW £̀¤¦§§¨©§§¦¨
ixrW drWze mirAx` d`xe ,oiadn¥¨¦§¨¨©§¨¦§¦§¨©£¥
qpkp `l `Ede eiptl migEzR dpiA¦¨§¦§¨¨§Ÿ¦§©
xRqnA dwli oM lr ,mdn zg` mEWA§©©¥¤©¥¦§¤§¦§©

xn`p zEaxrd mcwe .rWze mirAx ©̀§¨¦§¥©§Ÿ¤¨£¥¤¡©
xnFl ,miAx oFWlA 'ErnWY `l m`e'§¦Ÿ¦§§¦§©¦©

"Egl`p eCgi bq mNM" m`W `weCt"r) ©§¨¤¦ª¨¨©§¨¤¡¨
(c bp mildzzFMn ozF`l oiE`x md f` ,¨¥§¦§¨©

mkFzA xW` wiCSd la` ,zFllFM§£¨©©¦£¤§¨
:hNni "FWtp z` `Ed"¤©§§©¥

ìáàlAqi cg` lM zEaxrd xg` o`M £¨¨©©¨£¥¨¤¨¦§Ÿ
E`A oM lr ,Fxag oFre FpFr£©££¥©¥¨
cbpM lEtM dpFnWE mirWY xRqnA§¦§©¦§¦§¤¨§¤¤

xn`pe .Fxag oFre FpFr`l m` dide £©££¥§¤¡©§¨¨¦Ÿ
rnWz,zFIllM zFMOde ,cigi oFWlA ¦§©¦§¨¦§©©§¨¦

aAqn `hFgd cigi ENt`W Ll xnFl©§¤£¦¨¦©¥§©¥
xn`PW FnM ,llMd l` dllwhk oldl) §¨¨¤©§¨§¤¤¡©

(`kÎfi,'Fbe "dX` F` Wi` mkA Wi oR"¤¥¨¤¦¦¨§
rnW ,"ux`d zFMn z` E`xe" aizkE§¦§¨¤©¨¨¤§©



eaz`סח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

(ë)ýåýé çlLé|äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ
ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå EãîMäøLà E ¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬
:éðzáæò£©§¨«¦

i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול .ׁשּגּוׁש «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«¨®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף ∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««
לב)לׁשֹון: ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ְְְְִִֵֵֶַָָ

ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד (פיבער חּמה ׁשהיא ,. ְְִִֶַַַָֹ
˙˜lc·e∑ הם חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ
¯Á¯Á·e∑ ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו חלי ««¿Àְְְִִֵַַַָָֹ

לׁשֹון: ּובלע"ז ל)למים, חרב",(איוב מּני חרה "ועצמי ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ

ו) מאׁש"(ירמיה מּפּוח עליÁ·e∑¯·."נחר יביא ֵֵַַָָ«∆∆ִֶָָ
ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות  ÔBÙcL·e∑ ׁשּבּׂשדֹות ּתבּואה .מּכת ְָ«ƒ»«≈»ְֶַַַָָ
ÔBÙcL∑ּבלע"ז אשילד"ה קדים, .(זאנענפערבראנט)רּוח ƒ»ְִַַַָ
ÔB˜¯È∑,לירקֹון ונהפכין מכסיפין הּתבּואה ּופני יבׁש, ≈»ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבלע"ז ‡·„E.(געלב)קמ"א „Ú∑,'דתיבד 'עד ּתרּגּום: ְַַ«»¿∆ְְֵַַַ
מאלי ׁשּתכלה ,אֹות אבֹוד עד .ּכלֹומר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַ

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

xcde fer - xwi ilk

FnM cigId oFr E`Ui miAxW Dpin¦¨¤©¦¦§£©¨¦§
okr lW dUrOA didW(f wxt ryedi). ¤¨¨©©£¤¤¨¨

xn`p Kkl,rnWY `l m`eENt`W §¨¤¡©§¦Ÿ¦§©¤£¦
,miAxl zFMn mxFB rnWi `NW cigï¦¤Ÿ¦§©¥©¨©¦
mixMfPd zFIllMd zFMOd mde§¥©©©§¨¦©¦§¨¦

:dWxRA©¨¨¨
øácxn`PW itl ,xg`(b my oldl)`le" ¨¨©¥§¦¤¤¡©§Ÿ

'Fbe zrcl al midl` mkl ozp̈©¨¤¡Ÿ¦¥¨©©§
aizkE ,"dGd mFId cr(cÎb a ilyn)iM" ©©©¤§¦¦

,LlFw oYY dpEaYl `xwz dpiAl m ¦̀©¦¨¦§¨©§¨¦¥¤

mipnhOke sqMk dPWwaY m ¦̀§©§¤¨©¨¤§©©§Ÿ¦
dfA EWxce ,"dPURgYiiga epaxa `aed) ©§§¤¨§¨§¨¤

(d ` lirlEpidC ,minrR ipW mipFn h"n'¦§¥§¨¦§©§
`le ,'`nh mipR h"n xFdh mipR h"n¨¦¨¨¦¨¥§Ÿ
m` iM Ff dxiwg icil `al mc`d lFkï¨¨¨¨Ÿ¦¥£¦¨¦¦

A liMUOd aNd zpiA KFYnixrW h"n ¦¦©©¥©©§¦§©£¥
dpiAl m` iM' xnFl miCwd ixdW dpiA¦¨¤£¥¦§¦©¦¦©¦¨
iM dnkgd on ltM dpiAd iM ,'`xwz¦§¨¦©¦¨¤¤¦©¨§¨¦
aEzMde .xaC KFYn xaC oian oFaPd©¨¥¦¨¨¦¨¨§©¨
EpidC 'zrcl al' mdl did `NW xnF`¥¤Ÿ¨¨¨¤¥¨©©§©§

mFIA `weC Kkitl ,'mFId cr' dpiAd©¦¨©©§¦¨©§¨©
,zFllw dpFnWE mirWY Ecrizp dGd©¤¦§©£¦§¦§¤§¨
minrR ipWA dxFYd EWxC `NW lr©¤Ÿ¨§©¨¦§¥§¨¦
mipdM zxFzAW ozF` la` .h"n£¨¨¤§©Ÿ£¦
oiadl dpiA ipA EUrPW mcw Exn`p¤¤§Ÿ¤¤©£§¥¦¨§¨¦
,h"n KFYn h"n EpidC xaC KFYn xaC̈¨¦¨¨§©§¦
mirAx` xRqnA m` iM E`A `l oM lr©¥Ÿ¨¦¦§¦§©©§¨¦
zFgtl oiadl mdl did iM ,rWze§¥©¦¨¨¨¤§¨¦§¨
xRqnA mi`Ad zFpFW`x zFlMUOd©ª§¨¦©¨¦§¦§©

:zFgRd lkl rWze mirAx`fh dxez ©§¨¦§¥©§¨©¨



סט `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑ קללֹות ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְָ
אמרן, עצמֹו מּפי מׁשה מּפי הּללּו, סיני וׁשּבהר ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹ

אמר  נאמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. (ויקרא ן ְְְֱֲֵֶַַַָָָָָָ
לי,כו) תׁשמעּו לא וכאן "ואם קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְִִִִִִִֵֶָֹ

יּככה  ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' "לקֹול אֹומר: ְְְְֱֵֵֶַַָֹהּוא
וגם  יחיד, ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹה'",

אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו ּבקללה "את (שם)ּכן ְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
הּׁשמים  יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשמיכם
חרב  יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ׁשאין ּכדר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמּזיעין

מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבעֹולם,
נחׁשת  ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ּפרֹותיה, מרקבת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוהיא
ׁשּלא  אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹוארצ
אבדן  ׁשל חרב יהיה לא מּכלֿמקֹום מטר, ְְִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹיריקּו
הּברזל  ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹולם,
היא  קללה ּומּכלֿמקֹום מרקיבין, הּפרֹות ואין ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּזיע
ּתֹוציא  לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַֹֹּבין

מטר  יריקּו לא הּׁשמים וכן .ּפרֹות, ְִִֵֵַַָָָָֹ

(ãë)íéîMä-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦©¨©̧¦Æ
éìò ãøé:CãîMä ãò E ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג ּדבתר (תענית זיקא ¿««¿¿»»¿»»ְִַָָ
להרּביץ מטרא. ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד מטר ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹ

ּומכּסה  האבק, את ּומעלה ּבאה והרּוח העפר, ְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאת

ּבהם  ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאת
ּומרקיבין  ּומתיּבׁש, טיט .ונעׂשה ְְְֲִִִִֵַַַָ

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤
i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ּכדרלאימה עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

אּלּו' על .ׁשּבא ֵֶַָ

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑'ּב'בכֹורֹות ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מאד: היה מא)רע ׁשחין ∑b¯·.(דף ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִ
יבׁשׁש∑Ò¯Á.לח  .ּכחרס חין ַ»∆ְִֵֶֶַָ

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»
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(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ ערעּור יהיה מעׂשי .ּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äðáz úéa äpákLé øçà Léàå Nøàú äMà¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰pÏbLÈ∑,ּפילגׁש ׁשגל יׁשּכבּנה,לׁשֹון לׁשבח: ּכּנהּו כה)והּכתּוב זה (מגילה הּוא סֹופרים ∑˙epÏlÁ.ותּקּון ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ¿«¿∆
ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ְְֱִִִֶַָָָֹ

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑'עינים 'ּכליֹון קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם .מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

(âì)-àì øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ
:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé̈¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)íé÷Mä-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦
:Eã÷ã÷ ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²

:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אש"ו ¿«»ְֶָָ
עלי אדם,∑ÏLÓÏ.יּׁשֹום על רעה מּכה ּכׁשּתבא ִֶָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ

ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְ

ו) 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְְְְְְִֵֵַַַָ
ואׁשּתעי  סּפּור, .לׁשֹון ְְְִִֵָ

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»

:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»

:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»
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(çì)epìñçé ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬©§§¤−
:äaøàä̈«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ הּכל את ׁשּמכּלה 'חסיל', נקרא ּכ ׁשם ועל .יכּלּנּו, «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)øâàú àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ
:úòìzä epìëàú ék¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל .""ונׁשל ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî):éáMa eëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéðä¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה .יעׂשּנּו ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ

L¯ÈÈ∑ יעני.ÏˆÏv‰∑,ארּבה לפרׁשמין אפׁשר ואי ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְְִִֵֶֶַָָ
יירׁש. לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֻיירׁש

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון לכּתב:ולא לֹו היה ּכן ְְְְִִִֵֵֶָָָָֹֹ
.יֹוריׁש ִ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå§©−̈¦«§¤¬§¨¨«

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî):íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב ּבעֹוד .ּכל ≈……ְְֶָָָ

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»



eaz`עב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

:Cúà BãéîLä ãò Eøàeö-ìò©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò ýåýé àOéøLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé:BðL ¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ מצלחת ודר ּפתאם, «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְִֶֶַַַֹ
סּוסיו  BLÏ.ויקּלּו ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא ְֵַָ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ

מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום (שם "ּתׁשמע ְְְְֲִִֵֵַֹ
ּבלע"זמב) אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְִֵֵַַַ

(ð)àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ
:ïçé̈«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLàE £¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLòå:Cúà Bãéáàä ãò E §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò Eúäábä E §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ
øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³

éøòL-ìëa Eìéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
:Cì̈«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑,מצֹוק ׁשם ויהיה העיר, על צרין ׁשּיהיּו עקת מחמת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

.רעבֹון  ֵָ

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑ לׁשֹון הענג, הּוא הר הּוא »«¿¿∆»…ְֶַָָֹ
ׁשּׁשניהם  עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַֹּפּנּוק,

ּבדבר  קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֻאחד,
ּכי  עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק ְְְְֲִִִַַַַָָָמאּוס,

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

xcde fer - xwi ilk

(cp).'Bâå ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦¨©§§¤¨Ÿ§Ÿ§
Kxd Wi`d' xnFl Fl did̈¨©¨¦¨©

xn` dOle ,'LA bprdeLAxg`Kxd §¤¨Ÿ§§¨¨¨©§©©¨©
Ec`nxg`,bprdexn` dX`d iAbe §Ÿ©©§¤¨Ÿ§©¥¨¦¨¨©

(ep weqt)dBprdecFre .'c`n' xn` `le §¨£ª¨§Ÿ¨©§Ÿ§
xn`e 'La dMxd dX`d' xn` `NW¤Ÿ¨©¨¦¨¨©¨§§¨©
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מּבׂשר  מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ּבבניו עינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּתרע
,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבניו

ולא  יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב הּלבב, ור ְְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹהרחמני
הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר .יּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ הּבׂשר מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. .ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

xcde fer - xwi ilk

mzq.La dMxdxn` Wi`d lv`erxY §¨¨©¨§§¥¤¨¦¨©¥©
,Fwig zW`aE eig`a FpiriAB la` ¥§¨¦§¥¤¥£¨©¥

xn` dX`dDwig Wi`A Dpir rxY ¨¦¨¨©¥©¥¨§¦¥¨
xn` dX`d iAbe .dig` xiMfd `leiM §Ÿ¦§¦¨¦¨§©¥¨¦¨¨©¦

,xzQA lM xqgA mlk`zWi`d lv`e Ÿ§¥§Ÿ¤Ÿ©¨¤§¥¤¨¦
rxY oipr dn dWw cFre .df xiMfd `lŸ¦§¦¤§¨¤¨¦§©¥©

F` Fpirike ,bprde zEMxd l` Dpir ¥¥¨¤¨©§¨Ÿ¤§¦
aFh `Ed wPtn lMW `wiqtC `zNn¦§¨¦§¦¨¤¨§ª¨

:oir©¦
øeàaäåFpi` xiMfdW zEMxdW ,`Ed §©¥¤¨©¤¦§¦¥

zEMx `N` bpr lW zEMx©¤Ÿ¤¤¨©
Fl Wi rahA ongx `EdW in iM ,aNd©¥¦¦¤©§¨§¤©¥
xn` oM lr .Faal uO`i `le Kx al¥©§Ÿ§©¥§¨©¥¨©

WLA Kxd Wi`dENt` ,l`xUi lkA ¤¨¦¨©§§¨¦§¨¥£¦
mgxl Kx FAle oir aFh did miwFgxl¦§¦¨¨©¦§¦©§©¥

ENt`LAeWkre ,l`xUi lkArxY £¦§§¨¦§¨¥§©§¨¥©
FpirENt`.'Fbe eig`aokec`n bprd ¥£¦§¨¦§§¥¤¨Ÿ§Ÿ

,miPcrnl m` iM lkF` did `NW¤Ÿ¨¨¥¦¦§©£©¦
lk`i eWkr,eipA xUA'LA' zNn la` ©§¨Ÿ©§©¨¨£¨¦©§

xg` ot`d df lr wCvi `lbprde: Ÿ¦§©©¤¨Ÿ¤©©§¤¨Ÿ
éôìebEprY lrA Fpi` rahA Wi` lMW §¦¤¨¦§¤©¥©©©£

siqFdl Kxvd oM lr ,dX`d FnM§¨¦¨©¥ª§©§¦
`weC xnFl ,'bprde' xg` 'c`n' oFWl§§Ÿ©©§¤¨Ÿ©©§¨

Wc`n bprdx`W xcBn `vi xW` ¤¤¨Ÿ§Ÿ£¤¨¨¦¤¤§¨
bprdW WECg xaCd Flv` ,miWp £̀¨¦¤§©¨¨¦¤©Ÿ¤

c`n,eipA xUAn lk`ibpr mzq la` §ŸŸ¥¦§©¨¨£¨§©Ÿ¤
xUAn lk`IW Flv` WECg xaCd oi ¥̀©¨¨¦¤§¤Ÿ©¦§©
lv` la` .rahA dWw Wi`d iM ,eipÄ¨¦¨¦¨¤§¤©£¨¥¤
dBpr mzqA ENt` WECg xaCd dX`d̈¦¨©¨¨¦£¦¦§©£ª¨
,dfM qE`n xaC lk`YW c`n `lA§Ÿ§Ÿ¤Ÿ©¨¨¨¨¤
rahA dMx ikd e`lA dX`dW itl§¦¤¨¦¨§¨¨¦©¨§¤©
KM xg` xn`W oiprM ,bEprY lW zEMx©¤©£¨¦§¨¤¨©©©¨

KxnE bPrzdn.bEprY lW zEMx EpidC ¥¦§©¥¥Ÿ§©§©¤©£
xn`X dn la`,LA dMxdzEMx Epid £¨©¤¨©¨©¨§©§©

mzQW itlE ,xEn`M daFh oir lW¤©¦¨¨¨§¦¤§©
migxF`A oir ixv miWp(.ft n"a)Ffe ¨¦¨¥©¦§§¦§

zipngx `ide miWp mzq xcBn dzvï§¨¦¤¤§©¨¦§¦©§¨¦
eKxC `N` dX` Dpi` EN`M dnFc §¨§¦¥¨¦¨¤¨¤¤

dX`d' xn`p `l Kkl ,Dl miWp £̀¨¦¨§¨Ÿ¤¡©¨¦¨
:'dMxd̈©¨

éôìeFNXn oYl gM FciA Wi Wi`dW §¦¤¨¦¥§¨Ÿ©¦¥¦¤
xn` oM lr ,oYi `le eig`lrxY §¨¦§Ÿ¦¥©¥¨©¥©

.eig`a Fpirmixg` zEWx dX`d la` ¥§¨¦£¨¨¦¨§£¥¦
,mElM dig`l oYl d`Xx Dpi`e dilr̈¤¨§¥¨©¨¨¦¥§¨¦¨§
.'dig`a Dpir rxY' xn` `l oM lr©¥Ÿ¨©¥©¥¨§¨¦¨

xn`W Edn oM m` xn`Y m`erxY §¦Ÿ©¦¥©¤¨©¥©
,Dwig Wi`A DpiroYY `l Ki` ¥¨§¦¥¨¥Ÿ¦¥

oYY `l Ki`e FNW lMd ixd DWi`l§¦¨£¥©Ÿ¤§¥Ÿ¦¥
xn` df lr .Fl,xzQA mlk`z iM ©¤¨©¦Ÿ§¥©¨¤

la` ,dlik`d DlrA on xiYqYW¤©§¦¦©§¨¨£¦¨£¨
dNBzi oR zcgtn `id dig`l dpizPd©§¦¨§¨¦¨¦§©¤¤¤¦§©¤
xg` dNbi Fnvr dig` ilE`e xaCd©¨¨§©¨¦¨©§§©¤©©

:xg`icilrxYqpxaCoi`iM,KMdpdxez ¨¦¥¨¨¦§¨©§¥©¥
(gp)ìk úà úBNòì øîLú àì íà¦Ÿ¦§Ÿ©£¤¨

.'Bâå úàfä äøBzä éøác¦§¥©¨©Ÿ§
'ikd `nizC Ediixnl `gip `l't"r) Ÿ¦¨§¨©§§¥¨¨¦

(:`iw zeaezkdUrY `l m`WlM z` ¤¦Ÿ©£¤¤¨



eaz`עד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,ליּסר. ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְִֵֶַַָ
היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים ְְְִִִִֵַַַַָָָֻיׂשראל
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא מהם ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹיראים

טו) הּמחלה (שמות ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם ְְְֲִִַַַַָָָָָֹ"והיה
מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא ּבמצרים ׂשמּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאׁשר

מּמּנֹו יגּור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְִֶֶֶֶָָָָָָָ

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

xcde fer - xwi ilk

dxFYd ixaCmdn xQg `l m` ENt`e ¦§¥©¨©£¦¦Ÿ¦¥¥¤
f` zg` m` iMLzMn 'd `ltdeweqt) ¦¦©©¨§¦§¨©Ÿ§

(hpoilFki xEASd oi`W dxfB dfe ,§¤§¥¨¤¥©¦§¦
xn`W EdnE .DA cnrlz` d`xil ©£Ÿ¨©¤¨©§¦§¨¤

,`xFPde cAkPd mXdxiMfd dOl ©¥©¦§¨§©¨¨¨¦§¦
x`WAn xzFi o`M EN` mix`Y§¨¦¥¨¥¦¦§¨

zAW zkQnA dWw cFre .zFnFwn(:glw) §§¨¤§©¤¤©¨
wEqR on EWxCLzMn z` 'd `ltde ¨§¦¨§¦§¨¤©Ÿ§
xFY dcizrW',l`xUIn gMYWYW d ¤£¦¨¨¤¦§©©¦¦§¨¥

xn`PW'd `ltdeoNdl aizkEhk diryi) ¤¤¡©§¦§¨§¦§©¨
(cimrd z` `iltdl sqFi ippd okl"¨¥¦§¦¦§©§¦¤¨¨

,"'einkg znkg dca`e `lte `ltd©§¥¨¤¤§¨§¨¨§©£¨¨
lrpl `Ed KExA WFcTd lW FzCn ike§¦¦¨¤©¨¨¦§Ÿ
ETOi"W icM l`xUIn dnkg ixrW©£¥¨§¨¦¦§¨¥§¥¤¦©

:"mpFrA©£¨
àlàxAcn dirWi `iaPdW i`Ce ¤¨©©¤©¨¦§©§¨§©¥

`l K` ,zFvOd mIwnd xFcA§©§©¥©¦§©Ÿ
zilkY Ffi` zngn m` iM 'd z`xIn¦¦§©¦¦¥£©¥©§¦
zngn F` ,df lr mgixkOd ipFvig¦¦©©§¦¨©¤¥£©
dIUrd lr mgixkOd mc` Ffi` z`xi¦§©¥¨¨©©§¦¨©¨£¦¨
lENg mxFB df xace .mzaFhA `NW¤Ÿ§¨¨§¨¨¤¥¦
`Ed KExA WFcTdW wtq ilA iM ,mXd©¥¦§¦¨¥¤©¨¨
DnWl mzIUr oi`W zFAl ogFA¥¦¤¥£¦¨¨¦§¨
mi`Fxde ,mYaWgn rx lr mWiprnE©£¦¨©Ÿ©©£©§¨§¨¦
E`xTi devnE dxFzA miwEqr mzF`¨£¦§¨¦§¨¦¨§

:'d lr xBY¦¨©
ìòl"f EpizFAx Exn` oM(.bq zekxa)m`' ©¥¨§©¥©¦

daiag dxFYd oi`W xFC zi`ẍ¦¨¤¥©¨£¦¨
opi`W xFC Exn` `l ,'Ek 'qPM eilr̈¨©¥Ÿ¨§¤¥¨
oicnFl `N` ,xTr lM dxFY oicnFl§¦¨¨¦¨¤¨§¦
oi` oM lre ,minW mWl `l la £̀¨Ÿ§¥¨©¦§©¥¥
mvrA mdilr daiag dxFYd©¨£¦¨£¥¤§¤¤
aiag iOcnd zilkYd `N` ,dpFW`xe§¦¨¤¨©©§¦©§ª¦¨¦

mW oi` i`Ce xacA gxkOde ,eilr̈¨§©ª§¨§¨¨©©¥¨
,minirPd LixaC qPM dfM xFcaE .dAg¦¨§¨¤©¥§¨¤©§¦¦
xqEnE dxFY cOll "LiR lr rnWi `l"Ÿ¦¨©©¦§©¥¨¨
mzxFY lM xW` dfM "zkRdY xFc"l§©§ªŸ¨¤£¤¨¨¨
dtVd on m` iM opi` mdiUrnE©£¥¤¥¨¦¦¦©¨¨
znkg cA`l zFAq aAqi 'd mB ,uEgle§©©§©¥¦§©¥¨§©
gEx zgp oi` iM ,dfM xFC on einkg£¨¨¦¨¤¦¥©©©

:dfM devnE dxFzA KxAzi eiptl§¨¨¦§¨©§¨¦§¨¨¤
ìòå`iaPd xn` df(ciÎbi my diryi)ori" §©¤¨©©¨¦©©

dOd iM ,"dGd mrd WBp iM¦¦©¨¨©¤¦¥¨
opi`e ,mdiUrn lkA miqEp`e miWEbp§¦©£¦§¨©£¥¤§¥¨
miWp` z`xIn m` iM 'd z`xIn oiUFr¦¦¦§©¦¦¦¦§©£¨¦
KWnpe .dIUrd lr mzF` migixkOd©©§¦¦¨©¨£¦¨§¦§¨
FAle ipEcAM eiztUaE eitA"W dGn¦¤¤§¦¦§¨¨¦§¦§¦

gixkOd iM ,"iPOn wgxFciA oi` ¦©¦¤¦¦©©§¦©¥§¨
la` ,miztU xaC lr m` iM Fgixkdl§©§¦¦¦©§©§¨©¦£¨
eixFYqn rcFi in iM ,aNd zpEM lr `lŸ©©¨©©¥¦¦¥©¦§¨
zevn iz` mz`xi idYe" .Fxag lW¤£¥©§¦¦§¨¨Ÿ¦¦§©
dn iz`xi mi`xFTW ,"dcOln miWp £̀¨¦§ª¨¨¤§¦¦§¨¦©
`Ed iM ,miWp` zevn m` iM Fpi`X¤¥¦¦¦§©£¨¦¦
lr FzF` migixkOd miWp`d on devn¦§¨¦¨£¨¦©©§¦¦©
ippd okl" .mXd zevn Fpi`e dIUrd̈£¦¨§¥¦§©©¥¨¥¦§¦
`lte `ltd mrd z` `iltdl siqiŸ¦§©§¦¤¨¨©§¥¨¤¤
WExRd oi` ,"einkg znkg dca`e§¨§¨¨§©£¨¨¥©¥
ixdW ,micEa` Eidi minkgd dlilgW¤¨¦¨©£¨¦¦§£¦¤£¥
oi` mB .'minkgd Eca`e' xn`p `lŸ¤¡©§¨§©£¨¦©¥
on dcEa` didY dnkgdW WExRd©¥¤©¨§¨¦§¤£¨¦
dca`e' xn`p `l ixdW ,minkgd©£¨¦¤£¥Ÿ¤¡©§¨§¨

:'einkgn dnkgd©¨§¨¥£¨¨
àlàdcEa` didY mznkgW WExRd ¤¨©¥¤¨§¨¨¦§¤£¨

mAlA 'd oYi iM ,xFCd iWp` on¦©§¥©¦¦¥§¦¨
'mlFw uEgA ErinWi `NW'an diryi t"r) ¤Ÿ©§¦©¨

(adxFYd oi`W xFcA mznkg Eqipkie ,§©§¦¨§¨¨§¤¥©¨

`le Erci `l"W icM ,mdilr aiag̈¦£¥¤§¥¤Ÿ¨§§Ÿ
"EkNdzi dkWgA Epiai(d at mildz) ¨¦©£¥¨¦§©¨

eiptl iElBW xg`n ,mpFrA ETOie§¦©©£¨¥©©¤¨§¨¨
`l oiUFre oicnFl Eid m` s`W KxAzi¦§¨©¤©¦¨§¦§¦Ÿ
xaC lM iM ,DnWl oiUFre oicnFl Eid̈§¦§¦¦§¨¦¨¨¨
zEnlW FA oi` gxkdd cv lr dUrPd©©£¤©©©¤§¥©¥§¥
oM lr ,FxEql aEWi gixkOd xEqA iM¦§©©§¦©¨§©¥
mzrx dlBle' mdilr mqxtl 'd dEv¦¨§©§¥£¥¤§¦¨¤¨¨¨

'ldwa(ek ek ilyn t"r)oiUFr oi`W xFcA , §¨¨§¤¥¦
iOcn zilkY Ffi` gxkdn m` iM¦¦¥¤§¥©¥©§¦§ª¦
z` `Up `Ed eil`" xW` cFake xWrM§Ÿ¤§¨£¤¥¨Ÿ¥¤

"FWtp(eh ck lirl t"r):df EpxFC bdpnM ©§§¦§©¥¤
ìòxn` df,'Fbe xnWz `l m``Ede ©¤¨©¦Ÿ¦§Ÿ§§

dUFre cnFle xnFXd xFcA xAcn§©¥§©¥§¥§¤
xn`PW Edf ,'d z`xIn `l K``l m` ©Ÿ¦¦§©¤¤¤¡©¦Ÿ

dxFYd ixaC lM z` zFUrl xnWz¦§Ÿ©£¤¨¦§¥©¨
z` d`xil 'Fbe,'dzn`A xnFl dvFx §§¦§¨¤¤©¤¡¤

`l la` ,dxFYd ixaC lM xnWY¦§Ÿ¨¦§¥©¨£¨Ÿ
`xFPde cAkPd mXd z` d`xilm` iM §¦§¨¤©¥©¦§¨§©¨¦¦

dY`e .LzF` oigixkOd miWp` z`xIn¦¦§©£¨¦©©§¦¦§§©¨
cAkPd mXd z`xi xinnE silgn©§¦¥¦¦§©©¥©¦§¨

"ozPi xivg WFp`" z`xiA `xFPdet"r) §©¨§¦§©¡¨¦¦¨¥
(ai `p diryiiM ,svwe "fEa ilagA fEg`"d̈¨§©§¥§¤¤¦

ipirA LiUrn ExWi `l oR `xi dY ©̀¨¨¥¤Ÿ¨§©£¤§¥¥
EpxFcAW mitpgd KxcM ,miWp`d̈£¨¦§¤¤©£¥¦¤§¥
mdipirA og `vnl icM miUFrd̈¦§¥¦§Ÿ¥§¥¥¤

f` .mExiWrie mEcAkIWz` 'd `ltde ¤§©§§©£¦¨§¦§¨¤
,LzMniWp`W mxbie ,dxFY z`ltd Ff ©Ÿ§©§¨©¨§¦§Ÿ¤©§¥

xW` mFwnA mzxFY Dbp Etq`i zn ¡̀¤©©§Ÿ©¨¨§¨£¤
mwlg idi l`e "`vOi `le d`xi `l"Ÿ¥¨¤§Ÿ¦¨¥§©§¦¤§¨
iM miOrd lM Erci f`e ,mkOr¦¨¤§¨¥§¨¨©¦¦

"zn` 'd ihRWn"(i hi mildz):hp dxez ¦§§¥¡¤



עה `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ עלּיה לׁשֹון. «¿≈ְֲִָ

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ מרּבין חּלּוף .מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם(מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח ."ּגאים ִִֵַ

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑,מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

.עבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַָ

(äñ)çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø-óëì§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤
i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא "וזאת (ישעיה …«¿ƒ«ְְַָֹֹ

¯Êb.הּמרּגעה" ·Ï∑,'ּדחל' ּכתרּגּומֹו: חרד, לב ְֵַַָ≈«»ְְֵֵֵַָָ
,"ל רגזה מּתחת "ׁשאֹול טו)ּכמֹו: עּמים (שמות "ׁשמעּו ְְְְִִַַַָָָָ

כב)ירּגזּון", ירּגזּו"(שמואלֿב הּׁשמים ÔBÈÏÎÂ."מֹוסדֹות ְְְִִִַַָָָ¿ƒ¿
ÌÈÈÚ∑ ּתבא ולא ליׁשּועה, .מצּפה ≈«ƒְְִֶַָָֹֹ

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑ קרּוי ספק ּכל הּספק, על «∆¿Àƒ¿ֵֵַַָָָָ
עלינּו'. הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא (מנחות 'ּתלּוי': ֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּׁשּוק ק"ג) מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: .ורּבֹותינּו ְְְִֵֵֶַַַַָָ
EÈiÁa ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר זה .על ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

ÁÓסה  ‡‰È ‡ÏÂ Áe˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

˙Â‰סו  È‰˙e Ï·wÓ CÏ ÔÏz CÈiÁ ÔB‰ÈÂƒ«»¿»»ƒ√≈¿≈»≈
:CÈiÁa ÔÈÓÈ‰˙ ‡ÏÂ ‡ÓÓÈÂ ‡ÈÏÈÏ≈¿»ƒ»»¿»¿≈ƒ¿«»



eaz`עו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"i iyiy meil inei xeriy

(æñ)ïzé-éî øîàz áøòáe áøò ïzé-éî øîàz ø÷aa©³Ÿ¤Ÿ©Æ¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´
éðéò äàønîe ãçôz øLà Eááì ãçtî ø÷aE ®Ÿ¤¦©³©§¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−

:äàøz øLà£¤¬¦§¤«
i"yx£·¯Ú ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ¯˜aa∑(מט הערב (סוטה ויהיה «…∆…«ƒƒ≈∆∆ְְִֶֶֶָ

אמׁש a˜¯.ׁשל ÔzÈŒÈÓ ¯Ó‡z ·¯Ú·e∑,ׁשחרית ׁשל ֶֶֶ»∆∆…«ƒƒ≈…∆ֲִֶַ
קללתּה מרּבה ׁשעה וכל ּתמיד, מתחּזקֹות ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשהּצרֹות

.מּׁשּלפניה  ְִֶֶָָ

(çñ)ýåýé EáéLäå|øLà Cøca úBiðàa íéøöî ¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ£¤´
éñú-àì Eì ézøîàízøkîúäå dúàøì ãBò ó ¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ¨®§¦§©©§¤̧

éáéàì íLìå íéãáòì Eñ :äð÷ ïéàå úBçôL ¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−§¥¬Ÿ¤«
i"yx£˙Bi‡a∑ ּבׁשביה ÌL.ּבספינֹות Ìz¯kÓ˙‰Â »√ƒְְְִִִָ¿ƒ¿««¿∆»

EÈ·È‡Ï∑ לעבדים להם נמּכרים להיֹות מבּקׁשים אּתם ¿…¿∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
˜‰.ולׁשפחֹות  ÔÈ‡Â∑ וכּליֹון הרג עלי יגזרּו .ּכי ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ

Ìz¯kÓ˙‰Â∑ ווי"שּבלע"ז איהר איפורוונדרי"ץ (און ¿ƒ¿««¿∆ְַַ

פערקייפען) וועלין אליין זיך "והתמּכרּתם",וועט לפרׁש יּתכן  ולא ,ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹ
מּפני  אחרים, מֹוכרים עלֿידי 'ונמּכרּתם' ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַּבלׁשֹון

קנה  "ואין אחריו: ."ׁשּנאמר ְֱֲֵֶֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 932 'nr hi jxk zegiy ihewl t"r)

`zEIlrnl - LiaiF`l mW mYxMnzde§¦§©©§¤¨§§¤§©£¦¨

מצרים  ה' והׁשיב" נאמר ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבסּיּום
ואין  ולׁשפחֹות לעבדים לאֹויבי ׁשם והתמּכרּתם גֹו' ְְְְְְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָָּבאנּיֹות

למעלּיּותא: זה ּכתּוב לפרׁש ויׁש ְְְֲִֵֵֶֶַָָָקֹונה".
למעלת  יׂשראל יבֹואּו ׁשעל־ידי־זה היא ׁשּבּתֹוכחה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּכּונה
הּדברים  ּכל עלי יבֹואּו כי "והיה ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהּתׁשּובה,

גֹו' לבב אל והׁשבֹות גֹו' והּקללה הּברכה עד עד עד עד האּלה ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת ְְְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
גגגגֹוֹוֹוֹו'"'"'"'" אלקיאלקיאלקיאלקי א־ב)הההה'''' ל, .(נצבים ֱֱֱֱֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ׁש"ּגדֹולה היא הּתׁשּובה מעלת ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָוהּנה,
ּכזכּיֹות" ב)לֹו פו, מיּוחד (יומא סּוג ניתוּסף הּתׁשּובה ׁשעל־ידי . ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

עבֹודתֹו. על־ידי לזה מּגיע אינֹו ּגמּור צּדיק ׁשאפילּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻּבּזכּיֹות
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ּגם לזכּיֹות נהפכים הּתׁשּובה, על־ידי ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשהרי
מה־ּׁשאין־ּכן  הּטמאֹות. קליּפֹות לג' הּזדֹונֹות על־ידי ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשּנפלּו
הּניצֹוצֹות  את רק לברר אפׁשר הּצּדיק, עבֹודת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל־ידי

נֹוגּה מּקליּפת ׁשּׁשרׁשם הּמּוּתרים, מצותיך ׁשּבּדברים דרך (ראה ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ
א) .קצא,

הּטמאֹות  קליּפֹות ּבג' ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוצֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּומּכיון

ּבקדּוׁשה  ׁשּׁשרׁשם מּובן מּזה הרי ּביֹותר, מּטה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָנפלּו
לקליּפת  ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות מּׁשרׁש יֹותר נעלה ּבמקֹום ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּוא

יֹותר" למּטה נֹופל יֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע וכּכלל (ראה נֹוגּה, ְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
ואילך) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי ּכאׁשר בארוכה ולכן, .ְֲֵֶַָ

הּטמאֹות) קליּפֹות (ׁשּבג' אּלּו ניצֹוצֹות ּגם ּומהּפכים ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָמבררים
ׁשּבקליּפת  הּניצֹוצֹות ּבבירּור מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָנמׁש

ַנֹוגּה.
ׁשהּכּונה  גֹו'", מצרים ה' ּב"והׁשיב הּפנימי הּפירּוׁש ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָוזהּו

הּתׁשּובה למעלת לבֹוא היא הּתֹוכחה ּדברי .""""והוהוהוהׁשׁשׁשׁשיביביביב""""ּבכל ְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לעבדים  לאֹויבי ׁשם "והתמּכרּתם הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָועל־ידי

מּבחינת ׁשאפילּו הּקליּפֹות """"ׁשׁשׁשׁשםםםם""""ולׁשפחֹות", מקֹום היא ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָ
רע"ג) לב, ראה ניצֹוצֹות """"אאאאֹוֹוֹוֹויבייבייבייבי""""ׁשהם(לקוטי־תורה מבררים , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָ

אּלּו ׁשּבקליּפֹות הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור ועל־ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּקדּוׁשה.
קקקקֹוֹוֹוֹונהנהנהנה""""- ּבחינת """"ואיןואיןואיןואין ּביֹותר, נעלה אֹור ּומתּגּלה ּׁשּנמׁש - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ

ד)""""איןאיןאיןאין"""" עא, האזינו לקוטי־תורה היא (ראה ּגבֹוהה זֹו ׁשּבחינה , ְְִִֵֵֵֵֶָָ
מּבחינת האצילּות""""קקקקֹוֹוֹוֹונהנהנהנה""""ּגם עֹולם ב)- עו, .(תורה־אור ְֲִִִֶֶֶֶַַָָ

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥̧©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

ô :áøça ízà úøk-øLà£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ ˙¯ÎÏ∑ ּובׁשבּועה ּבאלה הּתֹורה את עליהם ‰È¯a˙.ׁשּיקּבלּו „·lÓ∑ ׁשּב'תֹורת קללֹות ƒ¿…∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿««¿ƒְְֶַָ

ּבסיני  ׁשּנאמרּו .ּכהנים' ְְֱֲִִֶֶַֹ

LÓ¯·e‡סז  ‡LÓ¯ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ˙ ‡¯Ùˆa¿«¿»≈«»ƒ≈«¿»¿«¿»
È‰˙ Èc CaÏ ˙e‰ÂzÓ ‡¯Ùˆ ÔzÈ ÔÓ ¯ÓÈ≈̇«»ƒ≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÈÊÁ È‰˙ Èc CÈÈÚ eÊÁÓe ‰Â»̇≈≈≈≈»ƒ¿≈»≈

Ècסח  ‡Á¯‡a ÔÈÙÒa ÌÈ¯ˆÓ ÈÈ Cp·È˙ÈÂ¿»≈ƒ»¿»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒ
ÔeacÊ˙Â dÈÊÁÓÏ „BÚ ÛÒB˙ ‡Ï CÏ ˙È¯Ó‡¬»ƒ»»≈¿≈¿¿«¿ƒ¿«¿
˙ÈÏÂ Ô‰Ó‡Ïe ÔÈc·ÚÏ C··„ ÈÏÚ·Ï Ônz«»¿«¬≈¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿≈

:‰˜c¿»≈

LÓ‰סט  ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿»≈¿»»ƒ«ƒ¿»»…∆
¯a ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿»«

:·¯Áa ÔB‰nÚ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈwÓƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿…≈



עז `eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy

ß lel` g"i ycew zay ß

èë(à)íäìà øîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
íëéðéòì ýåýé äNò øLà-ìk úà íúéàø ízà©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³§¥«¥¤Æ
:Böøà-ìëìe åéãáò-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨©§«

ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl jxk zegiy ihewl - p"yz oqip yceg y`x azkn)

לראלראלראלראֹוֹוֹוֹות ת ת ת  ועיניםועיניםועיניםועינים .... .... לכםלכםלכםלכם הההה'''' נתןנתןנתןנתן ולאולאולאולא .... .... ראיתםראיתםראיתםראיתם ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹאאאאּתּתּתּתםםםם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
א־ח) יׂשראל (כט, ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹיׁש

לסּיּום  עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי את ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹראּו
הּמׁשּפיעה  ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָָֻארּבעים
הּמּדה. ּבמלא הּזאת" הּברית "ּדברי את לׁשמר האדם ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹעל

צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּולׁשם
ׁשההתּגּלּות  ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' - ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָֻּב'הסּתּכלּות
עד  האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהאלקית
ארּבעים  ּדֹורׁש וזה הּטבעּיֹות. הגּבלֹותיו מעל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתרֹומם

והתעּמקּות. לּמּוד ְְְְִִַׁשנֹות

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

גוגוגוגו'''' לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת ראיתםראיתםראיתםראיתם ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽאאאאּתּתּתּתםםםם
ההההּזּזּזּזהההה:::: ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם עדעדעדעד גוגוגוגו'''' לדעתלדעתלדעתלדעת לבלבלבלב לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ְְְְֹֹֽֽֽֽולאולאולאולא־־־־נתןנתןנתןנתן ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ

ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבני  ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלכאֹורה
ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל
יׁשיר  אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את יׂשראל ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ"וּירא

יׂשראל" ּובני א)מׁשה טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְִֵֵֵֶַָָָֹ
"להּכיר  לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָויׁש

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת
הּנס  ּכמֹו והרגילּות, הּטבע מּגדר הּיֹוצאים נּסים יׁשנם ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדהּנה,
יראת  ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַָָּדקריעת
ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ּכלּפי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָהרֹוממּות

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּבני
זמן  ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָא

מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻמרּבה,
מביאים  אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָמּמּנּו,

ְְִָליראה.
לקרּוב  להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֻּופעּלת
להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּודבקּות
ההּכרה  צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָּתמידּיים,

הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּבזה
ּדברי  ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)וּובנּסים :(בפסוקים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׂשלמתיכם  בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול"ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ויין  אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹמעליכם
"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוׁשכר

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת
ּדבקים  ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַוזהּו

ּבּמקֹום". ֲִֵַַָוחפצים

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäå§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«

(â)úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîL §¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«

i"yx£˙Ú„Ï ·Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙Œ‡ÏÂ∑את חסּדי להּכיר ¿…»«»∆≈»««ְְִֵֶַַ
ּבֹו וליּדבק ‰f‰.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ÌBi‰ „Ú∑ ְִֵַָָָ«««∆

לבני  הּתֹורה ספר מׁשה ׁשּנתן הּיֹום ׁשאֹותֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשמעּתי
ׁשּנאמר: ּכמֹו לא)לוי, ּבני (לקמן הּכהנים אל "וּיּתנּה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

מׁשה  לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ּבאּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹלוי",
הּתֹורה  את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָרּבינּו,

עליה, ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ּומה לנּו, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָונּתנה
נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ְְְְִִֶָָָָָָָֹֹויאמרּו

להם: אמר זאת ועל הּדבר, על מׁשה כז)וׂשמח (לעיל ְְֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשאּתם  הבנּתי הּזה הּיֹום וגֹו'", לעם נהיית הּזה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ"הּיֹום

ּבּמקֹום  וחפצים .ּדבקים ְֲִִֵֵַַָ

‡Ôezא  ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿»ƒ¿»≈«¬«¿«
‡Ú¯‡a ÔBÎÈÈÚÏ ÈÈ „·Ú Èc Ïk ˙È Ôe˙ÊÁ¬≈»»ƒ¬«¿»¿≈≈¿«¿»
ÏÎÏe È‰B„·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

‡˙i‡ב  CÈÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ‡i·¯·¯ Èqƒ≈«¿¿«»ƒ¬»»≈»»«»
:Ôep‡‰ ‡i·¯·¯ ‡i˙ÙBÓe¿«»«¿¿«»»ƒ

ÈÊÁÓÏג  ÔÈÈÚÂ ÚcÓÏ ‡aÏ ÔBÎÏ ÈÈ ·‰È ‡ÏÂ¿»¿«¿»¿ƒ»¿ƒ«¿«¿ƒ¿≈¡≈
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ÚÓLÓÏ ÔÈ„‡Â¿À¿ƒ¿ƒ¿««»»≈



eaz`עח zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«

(ä)ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(å)ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑ רֹואים אּתם עּתה «»…∆«»«∆ִֶַַָ
וכבֹוד, ּבגדּלה ירּום עצמכם ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻ

אחר: ּדבר הּזאת. הּברית ּדברי את ּוׁשמרּתם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלבבכם,
לדעת", לב לכם ה' נתן ה)"ולא עֹומד (ע"ז אדם ׁשאין ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ארּבעים  עד מׁשנתֹו וחכמת רּבֹו ׁשל דעּתֹו סֹוף ְְְְְִִֶַַַַַַָָָעל
הּיֹום  עד הּמקֹום עליכם הקּפיד לא ּולפיכ ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשנה,
ּוׁשמרּתם  ּולפיכ יקּפיד, ואיל מּכאן אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּזה,

וגֹו' הּזאת הּברית .אתּֿדברי ְְְִִֵֶַַֹ

(æ)éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®
:éMðîä èáL éöçìå§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

(ç)íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

סימן. לעבדי"ו פסוקים, תבא קכ"ב פרשת חסלת

Ï‡ד  ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
ÏÚÓ B„Ú ‡Ï CÒÓe ÔBÎpÓ ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ·¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»»»¬≈«

:CÏ‚«̄¿»

Ï‡ה  ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«¿«ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L¿≈¿ƒ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬

kÏÓ‡ו  ÔBÁÈÒ ˜Ùe ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï Ôe˙È˙‡Â«¬≈¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»
‡˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»»√»»»

:ÔeBÁÓe ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿

ÒÁ‡Ï‡ז  dp·‰ÈÂ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡·Òe¿ƒ¿»»«¿¬ƒ»ƒ«¿«¬»»
˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿«¿

:‰MÓ„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆

Ôe„aÚ˙Âח  ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»»»¿«¿¿
:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c ÏÈ„a ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìäìø ¯ âìø íéãåîò ïî÷ì

xcde fer - xwi ilk

èë(g)íúà íúéNòå 'Bâå ízøîLe§©§¤§©£¦¤Ÿ¨
úà eìékNz ïòîì§©©©§¦¥

.ïeNòz øLà ìkzxxFB devOW' itl ¨£¤©£§¦¤¦§¨¤¤
'devn(a"n c"t zea`)devOW xn` oM lr , ¦§¨©¥¨©¤¦§¨

W znxFB zg`xW` lM z` EliMUY ©©¤¤¤©§¦¥¨£¤
oEUrY,DYxag zxxFB zg` lM iM ©£¦¨©©¤¤£¤§¨

Exn`W Edfe(my).'devn devn xkVW' §¤¤¨§¤§©¦§¨¦§¨
xn`W Edfe,mz` mziUre mYxnWE §¤¤¨©§©§¤©£¦¤Ÿ¨

xkUE ,dIUrd xxbY dxinXd iM¦©§¦¨¦§Ÿ¨£¦¨§©
`Ed dIUrdEliMUY ornl`Adl cFr ¨£¦¨§©©©§¦§©¨

oEUrY xW` lM z`: ¥¨£¤©£
àBáú ék úLøt úìñç©§©¨¨©¦¨

`eaz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i ycew zayl inei xeriy

(ã)eìá-àì øaãna äðL íéòaøà íëúà CìBàå̈«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®«Ÿ¨³
:Eìâø ìòî äúìá-àì Eìòðå íëéìòî íëéúîìN©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«

(ä)ïòîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ
:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«

(å)ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«

i"yx£‰f‰ ÌB˜n‰ŒÏ‡ e‡·zÂ∑ רֹואים אּתם עּתה «»…∆«»«∆ִֶַַָ
וכבֹוד, ּבגדּלה ירּום עצמכם ואל ּבּמקֹום ּתבעטּו אל ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻ

אחר: ּדבר הּזאת. הּברית ּדברי את ּוׁשמרּתם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלבבכם,
לדעת", לב לכם ה' נתן ה)"ולא עֹומד (ע"ז אדם ׁשאין ְֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ארּבעים  עד מׁשנתֹו וחכמת רּבֹו ׁשל דעּתֹו סֹוף ְְְְְִִֶַַַַַַָָָעל
הּיֹום  עד הּמקֹום עליכם הקּפיד לא ּולפיכ ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשנה,
ּוׁשמרּתם  ּולפיכ יקּפיד, ואיל מּכאן אבל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהּזה,

וגֹו' הּזאת הּברית .אתּֿדברי ְְְִִֵֶַַֹ

(æ)éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®
:éMðîä èáL éöçìå§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

(ç)íúà íúéNòå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ¨®
:ïeNòz øLà-ìk úà eìékNz ïòîì§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

סימן. לעבדי"ו פסוקים, תבא קכ"ב פרשת חסלת

Ï‡ד  ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎ˙È ˙È¯a„Â¿«»ƒ»¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»»
ÏÚÓ B„Ú ‡Ï CÒÓe ÔBÎpÓ ÔBÎ˙eÒk ˙‡ÈÏ·¿ƒ«¿¿ƒ¿¿»»»¬≈«

:CÏ‚«̄¿»

Ï‡ה  ˜ÈzÚÂ ˙„Á ¯ÓÁÂ ÔezÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ«¿»»¬«¿«¬«¬«¿«ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚc˙c ÏÈ„a Ôe˙È˙L¿≈¿ƒ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬

kÏÓ‡ו  ÔBÁÈÒ ˜Ùe ÔÈ„‰ ‡¯˙‡Ï Ôe˙È˙‡Â«¬≈¿«¿»»≈¿«ƒ«¿»
‡˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ ‚BÚÂ ÔBaLÁ„¿∆¿¿«¿»¿«¿»»√»»»

:ÔeBÁÓe ‡·¯˜ ‡Á‚‡Ï«¬»»¿»»¿

ÒÁ‡Ï‡ז  dp·‰ÈÂ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ‡·Òe¿ƒ¿»»«¿¬ƒ»ƒ«¿«¬»»
˙e‚ÏÙÏe „‚„ ‡Ë·LÏe Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»¿»¿«¿

:‰MÓ„ ‡Ë·Lƒ¿»ƒ¿«∆

Ôe„aÚ˙Âח  ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ÈÓb˙t ˙È Ôe¯h˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿»»»»¿«¿¿
:Ôe„aÚ˙ Èc Ïk ˙È ÔeÁÏˆ˙c ÏÈ„a ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿ƒ¿¿»»ƒ«¿¿

Ù Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìäìø ¯ âìø íéãåîò ïî÷ì

xcde fer - xwi ilk

èë(g)íúà íúéNòå 'Bâå ízøîLe§©§¤§©£¦¤Ÿ¨
úà eìékNz ïòîì§©©©§¦¥

.ïeNòz øLà ìkzxxFB devOW' itl ¨£¤©£§¦¤¦§¨¤¤
'devn(a"n c"t zea`)devOW xn` oM lr , ¦§¨©¥¨©¤¦§¨

W znxFB zg`xW` lM z` EliMUY ©©¤¤¤©§¦¥¨£¤
oEUrY,DYxag zxxFB zg` lM iM ©£¦¨©©¤¤£¤§¨

Exn`W Edfe(my).'devn devn xkVW' §¤¤¨§¤§©¦§¨¦§¨
xn`W Edfe,mz` mziUre mYxnWE §¤¤¨©§©§¤©£¦¤Ÿ¨

xkUE ,dIUrd xxbY dxinXd iM¦©§¦¨¦§Ÿ¨£¦¨§©
`Ed dIUrdEliMUY ornl`Adl cFr ¨£¦¨§©©©§¦§©¨

oEUrY xW` lM z`: ¥¨£¤©£
àBáú ék úLøt úìñç©§©¨¨©¦¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc oixcdpq(iriax meil)

`ld :`xnbd dywn .w"z zrc z` zxxan `xnbdéìéc ïàîó ©§¨¥
çø÷ úãòî,dnyp ztixy `id oic zia ztixyyàì àîòè éàî ¥£©Ÿ©©©£¨¨

éìéïøäà éðaî ó`ed mrhd ,sebd ztixy `id oic zia ztixyy ¨¥¦§¥©£Ÿ
ezhiyly iptnå ,éàåä Lnî äôéøN àeää`axc` ok m`dpéî óìéð ©§¥¨©¨£©§¥©¦©

:`xnbd zvxzn .sebd ztixy `id dxeza dxen`d dtixyyøîà̈©
,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áøjkàø÷ øîà(gi hi `xwie),záäàå' ©©§¨¨©©¨©£¨©§¨§¨©§¨

,'EBîk Eòøì,dfa dxezd epzeivBì øBøad z`äúéîdäôéxzeia §¥£¨§¦¨¨¨
dzin dpi` oecipd ly eteb lk ztixy eli`e ,zezind lk oian

:`xnbd dywn .dtiïîçð áøc àkéàc øçàî éëåyiy cnly §¦¥©©§¦¨§©©§¨
,dti dzin el xexaläåL äøæboxd` ipal e` gxw zcrl.éì änì §¥¨¨¨¨¨¦

:`xnbd zvxznàðéîà äåä äåL äøæb åàì éàyóeâå äîLð úôéøN ¦¨§¥¨¨¨£¨¨¦¨§¥©§¨¨§
,ììk àéä äôéøN åàì íéi÷.dze` xexal mileki mpi` oic ziaeéàå ©¨¨§¥¨¦§¨§¦

íeMîdxezd dxn`y,EBîk Eòøì záäàåyi ,xacd miiwzi cvike ¦§¨©§¨§¥£¨
eteb z` sexypyky cnll `ay xneldéì Létìeilr daxp - ©¦¥

ìâòì óeøNéìc éëéä ék úBøBîæ éìéáç.dxdna -ïì òîLî à÷ £¦¥§¦¥¦§¦§©£©¨©§©¨
`ide xg`ne ,dtixy diexw `id s` dnyp ztixyy dey dxifbn
cenll epl yi ,dtixy z`xwp sebd ztixy mbe dtixy diexw
`idy dtid dzind z` el xexal jixvy 'jenk jrxl zad`e'n

.sebd ztixy `la dnyp ztixy
:mzzin zaiq z` `xnbd zx`an ,oxd` ipa zzin dxkfedy oeik

êøca ïéëläî ïøäàå äLî eéä øáëeipiq xd z`xwlàeäéáàå áãðå §¨¨Ÿ¤§©£Ÿ§©§¦©¤¤§¨¨©£¦
éúîéà ,àeäéáàì áãð Bì øîà ,ïäéøçà ìàøNé ìëå ïäéøçà ïéëläî§©§¦©£¥¤§¨¦§¨¥©£¥¤¨©¨¨©£¦¥¨©
LBãwä ïäì øîà ,øBcä úà âéäðð äzàå éðàå eìlä íéð÷æ éðL eúeîé̈§¥§¥¦©¨©£¦§©¨©§¦¤©¨©¨¥©¨

äàøpä ,àeä Ceøa[d`xpe dadÎ],àtt áø øîà .éî úà øáB÷ éî ¨©¦§¤¦¥¤¦¨©©¨¨
éáñ éìîb éLéôð ,éLðéà éøîàc eðééä,mipwf milnb miaexn -éðéòèc ©§§¨§¦¦§¥§¦¦©§¥¨¥¦§¦¦

éðâeäc ékLîo`k s`e ,ezny miwpei milnb ly zexera miperhd - ©§¥§§¥
.mdn mixirvd oxd` ipa z` mipwfd oxd`e dyn exaw

,[øæòìà] (øæòéìà) éaø øîà̈©©¦¤§¨¨
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום רביעי עמ' א



עט

יום ראשון - י"ב אלול
מפרק סו

עד סוף פרק סח
ופרקים לד-לו

יום רביעי - ט"ו אלול
מפרק עז

עד סוף פרק עח
ופרקים מג-מה

יום שני - י"ג אלול
מפרק סט

עד סוף פרק עא
ופרקים לז-לט

יום חמישי - ט"ז אלול
מפרק עט

עד סוף פרק פב
ופרקים מו-מח

יום שלישי - י"ד אלול
מפרק עב

עד סוף פרק עו
ופרקים מ-מב

יום שישי - י"ז אלול
מפרק פג

עד סוף פרק פז
ופרקים מט-נא

שבת קודש - י"ח אלול
פרק כ

מפרק פח עד סוף פרק פט ופרקים נב-נד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת כי־תבוא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...    

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

    ... בשר  ועד 



`lelפ a"i oey`x mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ב ראשון יום
אגרת יג  ,hiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êáåè áø äî âé,hiw 'nr cr:'åë éã

éàøéì zðôö øLà Eáeè áø äî" .âé"'Bâå E1.weqt - ¨©§£¤¨©§¨¦¥¤§
zligzn ."mc` ipa cbp ja miqegl zlrt" :miizqnd ,mildza
,`vei weqtd seqn eli`e ,xzqene oetv xkydy `vei weqtd
mi`exd mc` ipa cbp ,ielb xky ,"mc` ipa cbp" `ed xkydy

,owfd epax xiaqi .eze`
l`xyi ipa zcearay
,(xkyd z` d`iand)
:mipte` ipy mze` mpyi
dceare dienq dcear
:owfd epax oeylae .dielb

'ä éãáBò ììëa ,äpä- ¦¥¦§©§¥
,zeevne dxez iniiwnLé¥

úBâøãîe úBðéça 'á§¦©§¥
LøL ãvî úB÷eìç£¦©Ÿ¤
,äìòîì íúîLð¦§¨¨§©§¨

.ìàîNe ïéîé úðéçaî- ¦§¦©¨¦§Ÿ
dnypy ,dxeabe cqg
"oini"d zpigan d`a zg`
dipy dnype ,dlrnly
"l`ny"d zpigan d`a

,dlrnly,eðéäc- §©§
ezceara jkay drtydd

- `id ,icedi lyúðéçaL¤§¦©
úcî àéä ìàîN§Ÿ¦¦©
øzñääå íeöîvä©¦§§©¤§¥

,'ä úãBáòa"l`ny"d zpigan d`ad ,dnypd zcear - ©£©
,'d zceara ,xzqdae (ae ,mevnva (` `id - dlrnl "dxeab"de

:áeúkL Bîkxzqdl rbepa -2:"'eë úëì òðöäå"'d mr - §¤¨§©§¥©¤¤
ipy weqta aezky enke ,"jiwl`3:,"'eë äkáz íéøzñna"- ©¦§¨¦¦§¤

l"f epizeax mixne`y enke ,"iytp4:äøBza ÷ñBòä ìk"¨¨¥©¨
."'eë øúqazeevna :xzqa `id dceardy xaecn df lkay - ©¥¤

wqer" - dxezae ,"dkaz mixzqna" - dltza ,"zkl rpvd" -
mevnv ok mb `a dfny ,owfd epax xn`i oldl ."xzqa dxeza

.dlabdeBæ äcnî ,äpäå,"l`ny"n -úðéça ïk-íb äëLîð §¦¥¦¦¨¦§§¨©¥§¦©
ïBcð úBéäì ä÷ãöa Bîk ,'ä úãBáòa ìeábäå íeöîvä- ©¦§§©§©£©§¦§¨¨¦§¦

,ezaeg z` aeygleãé âOäa5,,ezleki itl -æaæáîä"å- §¤¥¨§©§©§¥
,dwcva"Lîçî øúBé æaæáé ìà6,ozep `edy dwcvdy ixd - ©§©§¥¥¥Ÿ¤

,dlabda `idàðåb éàäëe,mb jke -éøàLe äøBz ãeîìúa §©©§¨§©§¨§¨¥
ezáiçL Løôî áeiçî BúáBç éãé àöBiL Bì éc ¯ úBöî¦§©¤¥§¥¨¥¦§Ÿ̈¤¦§©

.'eë íézò òa÷ì Leøôa äøBzäzaiign dxezdy dnk ixd - ©¨§¥¦§Ÿ©¦¦
lk .raew `ed dcn dze`a - dxezl mizr reawl eze`
eznyp yxeyy iptn od 'd z` ezceara zexen`d zelabdd

.dlrnly "l`ny"d zpigan `edïéîé úðéça Càdnyp - ©§¦©¨¦
"oini"d zpigan d`ay

,dlrnlyúcî àéä¦¦©
úeèMtúääå ãñçä©¤¤§©¦§©§
úeáçøúäa ,'ä úãBáòa©£©§¦§©£
øzñäå íeöîö éìa§¦¦§§¤§¥

áeúkL Bîk ,ììk7: §¨§¤¨
äáçøá äëläúàå"§¤§©§¨¨§¨¨

äpnîe ,"'eëzpigan - ¦¤¨
,"oini"däî ïk-íb CLîð¦§¨©¥©

eðéúBaø eøîàM¤¨§©¥
äëøáì-íðBøëæ8÷øæ" : ¦§¨¦§¨¨§Ÿ

."'eë íéãéîìza äøî̈¨©©§¦¦
éøö)éøvL äàøðå .ïeiò CC ¨¦¦§¦§¤¤¨¦

ïéîé úðéça Cà íã÷ úBéäì¦§Ÿ¤©§¦©¨¦
('eëyi m` oeir jixv -

dxn wexf" oiprl zekiiy
zpigal "micinlza
df dxe`kl ixdy ."oini"d
dxeab ly oipr ,jtidl
ly oipr `le ,`xnege
jixv df d`xpd itke .cqg
ly zernynd f`y ,"oini zpiga j`" milnd iptl `eal
jynp dpnny ,dxeabde "l`ny"d zpiga lr `id "dpnne"
zpigany ,o`k xne` `ed ,mipt lk lr ."micinlza dxn wexf"
dagxda zkll `l` ,rpvda ze`agzddÎi` d`a "oini"d

,'d zcearaíâåwx `l -ote`mb `l` ,dagxda `ed dceard §©
mvr`ed dceardçeøì øBöòî ïéàå ,ììk ìeáâe íeöîö éìa§¦¦§§§¨§¥©£§©

,úBöî éøàLe äøBz ãeîìúa ïéáe ä÷ãöa ïéa ,Búáãð- ¦§¨¥¦§¨¨¥§©§¨§¨¥¦§
ila dwcv ozep ,dlabda `ly daicp gexa dyer `ed lkd
oic itÎlr aiiegn `edy itk wx `l - iteya dxez cnele leab
gex ly dfk ote`a zeevn miiwn `ede ,dxezl mizr reawl

.daicp,ãáìa BúáBç éãé úàöì Bì éc àìåly mipipra - §Ÿ©¨¥§¥¨¦§©
,zeevne dxez:'eë éc éìa ãò àlàmipte`d md dl` - ¤¨©§¦©

mznyp yxey ly ipeyd cvn mi`ad 'd zceara zebixcnde
."l`ny"n e` "oini"n ,dlrnl
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ùã÷ä úøâà
äî âé.'åâå êéàøéì úðôö øùà êáåè áø

'éçá 'á ùé 'ä éãáåò ììëá äðä
'éçáî äìòîì íúîùð ùøåù ãöî úå÷åìç úåâøãîå
íåöîöä úãî àéä ìàîù 'éçáù åðééäã ìàîùå ïéîé
íéøúñîá 'åë úëì òðöäå ù"îë 'ä úãåáòá øúñääå
äãîî äðäå .'åë øúñá äøåúá ÷ñåòä ìë 'åë äëáú
åîë 'ä úãåáòá ìåáâäå íåöîöä 'éçá ë"â äëùîð åæ
æáæáé ìà æáæáîäå ãé âùäá ïåãéð úåéäì ä÷ãöá
àöåéù åì éã úåöî éøàùå ú"úá â"äëå ùîåçî øúåé
íéúò òåá÷ì 'éôá äøåúä åúáééçù ùøåôî áåéçî ç"é
úåèùôúääå ãñçä úãî àéä ïéîé 'éçá êà .'åë
ììë øúñäå íåöîö éìá úåáçøúäá 'ä úãåáòá
ù"î ë"â êùîð äðîîå 'åë äáçøá äëìäúàå ù"îë

'åë íéãéîìúá äøî ÷åøæ ì"æøêà íãå÷ ì"öù äàøðå .ò"ö)

('åë ïéîé 'éçáøåöòî ïéàå ììë ìåáâå íåöîö éìá íâå
àìå úåöî éøàùå ú"úá ïéáå ä÷ãöá ïéá åúáãð çåøì

:'åë éã éìá ãò àìà ãáìá ç"é úàöì åì éã
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כ.1. לא, ח.2.תהלים ו, יז.3.מיכה יג, ˘ËÈÏ"‡:4.ירמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בסתר כו' מבפנים ב: טז, מו"ק ‰Ú¯˙5."ראה
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î."צדקה הל' ריש א.6.טושו"ע נ, מה.7.כתובות קיט, ב.8.תהלים קג, כתובות



פי lel` b"i ipy mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ג שני יום
,hiw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìàøùé ùéà ìë äðäå,238 'nr cr.ä"ò à"à

éøö ìàøNé Léà ìk ,äpäåúBðéça 'áî ìeìk úBéäì C §¦¥¨¦¦§¨¥¨¦¦§¨¦§¦
,elà"oini" zpigan d`a eznypy df ,"l`ny"e "oini" ly - ¥

,jtidl oke ,dxeabe "l`ny" zpiga mb ea didzy jixv ,cqge
.íB÷î Bì ïéàL øác Eì ïéàåmdl yi dxeab mbe cqg mb - §¥§¨¨¤¥¨

,mc`d lv` onfe mewn
.mda ynzydl yi izn

eðéöî ïëìåmi`ven - §¨¥¨¦
,ep`éìewî íéøác änk©¨§¨¦¦¥

éøîeçîe éànL-úéa¥©©¥§¥
,ìlä-úéai`ny ziay - ¥¦¥

lld ziae mda miliwn
mda mixingn9,eðãnìì§©§¥

LøML éànL-úéa óàL¤©¥©©¤Ÿ¤
ìàîN úðéçaî íúîLð¦§¨¨¦§¦©§Ÿ

ïBéìòä10ïéðc eéä ïëìå , ¨¤§§¨¥¨¨¦
ìëa ãéîz øéîçäì§©£¦¨¦§¨

,äøBzä éøeqà- ¦¥©¨
ly oipr `ed ,xingdl
didi xacdy ,oice dxeab
lkei `lye xeq`
,dyecwa zelrzdl
eéäL ìlä-úéáe¥¦¥¤¨
,ïBéìòä ïéîé úðéçaî¦§¦©¨¦¨¤§
ì÷äì úeëæ ïéãnìî eéä̈§©§¦§§¨¥
-úéa éøeqà øézäìe§©¦¦¥¥
íéøzî eéäiL ,éànL©©¤¦§ª¨¦

íøeqàî`xhq"l - ¥¦¨
xeyw xacdy ,"xeywe xeq`" oeyln ixd `ed xeqi` ,"`xg`
oey`x wlga 'f wxta xne`y itk ,mipevigle "`xg` `xhq"l

,"`ipz"d xtq lyäìòîì úBìòì eìëeéåixd ,dyecwa - §§©£§©§¨
lldÎziae exingd i`nyÎziay llka xcqd did jky zexnl

- eliwdéànL-úéa eéä íéøác änëa ïë-ét-ìò-óà©©¦¥§©¨§¨¦¨¥©©
,ïél÷îz`fe -íúîLð LøL úeìlkúä éðtîzia ly - §¦¦¦§¥¦§©§Ÿ¤¦§¨¨
,i`nyïéîiî íb ìeìk àeäL,cqge -úîLð LøL ïëå ¤¨©¦¨¦§¥Ÿ¤¦§©

,ìàîOî íb ìeìk ìlä-úéa,dxeabe -úBcîe Cøc òeãik11 ¥¦¥¨©¦§Ÿ©¨©¤¤¦
ly mipte`de mixeriyd -,ïBéìòä Lã÷"ycw" zpiga ly - Ÿ¤¨¤§

,dlrnlyïîz úéìc,my oi`y -,íBìLå-ñç ãeøôe õev÷ §¥©¨¦¥©§¨
úBcnä ìëå,"oeilrd ycw"n ze`ad -,Bfî Bæ úBìeìk- §¨©¦§¦

,cqgn dxeabe dxeabn cqg :oebk,Bæa Bæ úBãçéî íä ïëìå§¨¥¥§ª¨¨
;ïç éòãBéì òeãikcqgy zexnly ,dlawd zxez icnell - ©¨©§§¥¥

,z`f lka ,dipyl zg` zecbepn zecn ,zeiktd ixd od dxeabe
on mb da yi dxeabe ,dxeabd on mb da yi cqgy df cvn
zecg`zn od - cqgd

,zecgeineáéúëãëe- §¦§¦
aezky enke12,íäøáàa§©§¨¨

ãñçä úcî àeäL¤¦©©¤¤
ézòãé äzò" :äáäàäå§¨©£¨©¨¨©§¦

,"äzà íéäìà àøé ék- ¦§¥¡Ÿ¦©¨
myd z` caer dz`
d`xid zcna jxazi

,dxeabdeLálL éãé-ìò©§¥¤¨©
,äøeábä úcî`ly - ¦©©§¨

`l` ,ely "mvr"d dzid
dtqede yeal enk

,ezenvrlúà ã÷òiå"©©£Ÿ¤
úà çwiå" ,"Bða ÷çöé¦§¨§©¦©¤

"'eë úìëànä13.- ©©£¤¤
,ecigi epa z` hegyl
zilkz ly oipr ixd dfy
,mdxa`ay ,ixd .dxeabd
,cqgd yi` mvra didy
mday mipnf elv` eid
,dxeabd zcn ea dzlbzp
hegyl zepekp icil cr

.wgvi epa z`äîe©
"éáäà íäøáà" :áeúkä øîàM14exg` weqta -15:xn`p ¤¨©©¨©§¨¨Ÿ£¦

,"÷çöé ãçô",dad`de cqgd zcna `id mdxa` zceary - ©©¦§¨
m`ez df ,`eti` ,cvik .dxeabde cgtd zcna - wgvi zceare
zcna mb jxazi myd z` caer mdxa`y ,mcew xn`py dnl
cqgd zcna mb jxazi myd z` caer wgvie ,dxeabd

?"dad`deéelb úðéçáa àeä äfä ìcáääå Løôää äpä¦¥©¤§¥§©¤§¥©¤¦§¦©¦
çöé úcîaL ,íìòäåãçtä ÷,dxeabde -úðéçáa àeä §¤§¥¤§¦©¦§¨©©©¦§¦©

äáäàäå ,éelb,cqgde -,øzñäå íìòä úðéçáa úøzñî ¦§¨©£¨§ª¤¤¦§¦©¤§¥§¤§¥
.íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà úcîa Côääåcgtdy - §©¥¤§¦©©§¨¨¨¦¨¨©¨

cqgde dad`de ,xzqde mlrd zpigaa elv` md dxeabde
.ielib zpigaa
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ùã÷ä úøâà
äðäåïéàå åìà 'éçá 'áî ìåìë ì"ö ìàøùé ùéà ìë

äîë åðéöî ïëìå íå÷î åì ïéàù øáã êì
ù"á óàù åðãîìì ä"á éøîåçîå ù"á éìå÷î íéøáã
ïéðã åéä ïëìå ïåéìòä ìàîù 'éçáî íúîùð ùøùù
'éçáî åéäù ä"áå .äøåúä éøåñéà ìëá ãéîú øéîçäì
éøåñéà øéúäìå ì÷äì úåëæ ïéãîìî åéä ïåéìòä ïéîé
äìòîì úåìòì åìëåéå íøåñéàî íéøúåî åéäéù ù"á

éøáã äîëá ë"ôòàúåììëúä éðôî ïéìé÷î ù"á åéä í
úîùð ùøåù ïëå ïéîéî íâ ìåìë àåäù íúîùð ùøù
ïåéìòä ùã÷ úåãîå êøã òåãéë ìàîùî íâ ìåìë ä"á
åæ úåìåìë úåãîä ìëå å"ç ãåøéôå õåöé÷ ïîú úéìã
áéúëãëå ç"éì òåãéë åæá åæ úåãçåéî íä ïëìå .åæî
éë éúòãé äúò äáäàäå ãñçä úãî àåäù íäøáàá
ãå÷òéå äøåáâä úãî ùáìù é"ò äúà íéäìà àøé
øîàù äîå .'åë úìëàîä úà ç÷éå åðá ÷çöé úà
ùøôää äðä ÷çöé ãçôå éáäåà íäøáà áåúëä
÷çöé úãîáù íìòäå éåìéâ 'éçáá àåä äæä ìãáääå
'éçáá úøúåñî äáäàäå éåìéâ 'éçáá àåä ãçôä

ä"ò à"à úãîá êôéääå øúñäå íìòä
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"דֿה ˘ËÈÏ"‡:10."עדיות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."א רמה, זח"ג עיון 11."ראה צריך "הלשון
ותיקונים"). ב"הערות שליט"א אדמו"ר כ"ק (הערת יד.12.קצת" כב, י.13.וירא כב, ח.14.שם מא, מב.15.ישעי' לא, וישלח



`lelפב c"i iyily mei Ð bi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ד שלישי יום
,238 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä"òäã øîàù åäæå,kw 'nr cr:'åâå äëåñá

:íBìMä-åéìò Cìnä ãåc øîàL eäæåzpiga `edy - §¤¤¨©¨¦©¤¤¨¨©¨
dxeab16:."'Bâå Eáeè áø äî"xy`" miiqne -zptv,"ji`xil ¨©§§

íìòä úðéçáa àéä øLà ãñçäå áBhä úcnL ,øîBìk§©¤¦©©§©¤¤£¤¦¦§¦©¤§¥
,ìàîN úðéçaî BúîLð LøML éî ìk ìöà øzñäå- §¤§¥¥¤¨¦¤Ÿ¤¦§¨¦§¦©§Ÿ

,dxeabd zpigaàø÷pä- ©¦§¨
,dxeabd zpigaíLa§¥

éàøé","Ein zceary - §¥¤
zpigan eznyp yxeyy
zpigaa `id - "l`ny"d
,mevnve dxeab ,d`xi

,éànL-úéa úcîk- §¦©¥©©
`ed myxey xen`ky
"l`ny"d zpigan
`idy `l` ,dxeabde
aehd zpigan mb dlelk

,cqgdeàeäL óà äpä¦¥©¤
ïeôöå æeðbä áBè,oky - ©¨§¨

`id dxeabde d`xid zcn
,ieliba ixd mlv`-óà©

ìBãâå áø àeä ïë-ét-ìò©¦¥©§¨
älãbä úcî Bîk ãàî§Ÿ§¦©©§ª¨
úðéçanL Lnî ãñçäå§©¤¤©¨¤¦§¦©

,ïéîézexnl ,xnelk - ¨¦
`id cqgd zcn mlv`y

efdlelkdzpigaa
yxey oky) dxeabd
zpigan ixd `ed mznyp
dn `l` df oi` ,dxeabd
- (cqgn mb lelk `edy

dpiga mb z`f lkaef"lecb"e "ax" zpigaa `id cqge aeh ly
."oini"ay cqgd zpiga enkïäézLecqgd zpiga -zpigany §¥¤

,dxeabde "l`ny"d zpigaa dlelkd cqgd zpigae ,"oini"d
odizy.øeòLå äcîe ìeáb éìa éelb úðéçaî ïäixd dfy - ¥¦§¦©¦§¦§¦¨§¦

oky ,leab ilae dcn ila ielib ly oipr - dlecbde cqgd zcn
zcn cvn eli`e ,dxeabd zcnn mi`a df ieliba leabde dcind

.leab ilae dcn ila `ed ielibd ,cqgdáø äî" :áeúkL eäæå§¤¤¨¨©
øîBìk ,"Eáeè"zptv"d lr mb ,mipiprd ipy lr aqen dfy - §§©

,"ja miqeg"d lr mbezðôö øLà" áBhä ïéa ,äcîe ìeáb éìa§¦§¦¨¥©£¤¨©§¨
éàøéì,"E,xzqde mlrday aehd -ïéáe,aehd -zìòt øLà" ¦¥¤¥£¤¨©§¨

,ïéîé úðéçanL ïBçhaä éìòa íäL ,"Ca íéñBçìoipr oky - ©¦¨¤¥©£¥©¦¨¤¦§¦©¨¦
ade` el yiy in enk ,xnelk .dad`d oiprl xeyw oeghad
mb jk ,aeh wx el dyri fldy ghea `ed ixd ,eze` ade` `edy
"oini"d zpigan mdy dl` ixd ;dad`d cvn `a oeghad oipr

,oegha ilra md - dad`e cqg zpigaa `id mzceareícñçå§©§¨

ãâð" úeèMtúäå éelb úðéçáa ïk-íb àeä íáeèåipta -éða §¨©¥¦§¦©¦§¦§©§¤¤§¥
.ììk øzñäå íeöîö úðéçáa àìå ,"íãàdn uxezn jka - ¨¨§Ÿ¦§¦©¦§§¤§¥§¨

xy`"a ligzn weqtdyzptv,xzqene oetv cqgdy ,"ji`xil
ja miqegl zlrt"a miiqne"mc` ipa cbp,ieliba `ed cqgdy ,

,oky - mc` ipa ipta
ipy zece` o`k xaecn
`edy cqgd :cqg ibeq
`edy ,"ji`xi" lv`
cqgde ,mlrde xzqda
,"ja miqeg"d lv` `edy
mdy oeghad ilra lv`
cqgde - "oini"d zpigan

.ielb `ed mlv`äîe)©
áeúkM(zptv xy`)" - ¤¨
éàøéì"àìå "E ¦¥¤§Ÿ
éàøéa","Em` ,ixdy - ¦¥¤

zpiga zece` xaecn
dpyiy cqgdlv`i`xi

xnel jixv did ,myd
"aaezkyk j` ,"ji`xi
"lixd d`xp "ji`xi

cqgd zece` xaecny
xkyk ozipd dlrnly

l?mi`xiìkL íeMî eðéä©§¦¤¨
úðéçáa àeäM äî©¤¦§¦©
äpä ,äîLð ìëa íìòä¤§¥§¨§¨¨¦¥
úLaìî dðéà Bæ äðéça§¦¨¥¨§ª¤¤

,Baìå Bçîa óebä CBz- ©§Ÿ§¦
mpi` alde gend oky

,ef dpiga helwl milkéwî úðéçáa àeä àlà,äìòîlî ó- ¤¨¦§¦©©¦¦§©§¨
,dnypl lrníézòì Baìå Bçîì äøéàî àéä íMîe¦¨¦§¦¨§Ÿ§¦§¦¦

Bçîì øéàúå øøBòúzL ,Bæ äðéça úeøøBòúäì íéëéøvä©§¦¦§¦§§§¦¨¤¦§¥§¨¦§Ÿ
.(Lnî ìòôa äNòî éãéì àáì éãk ,Baìåin lynl - §¦§¥¨Ÿ¦¥©£¤§Ÿ©©¨

mrtÎi` elv` didz ,leabe xeriya cinz `id dwcva ezceary
zzl ,laben izla `edy ely xzqpd cqgdn dcnd zelbzd

.'eke ,leab ilae dcn ila dwcv,ïk ìò øîàå`ed okle - §¨©©¥
,xne`ïeôvä ,"ìàøNé úéáì áeè áø" øLàaehdy dl`a - £¤©§¥¦§¨¥©¨

,mlv` mixzqen cqgde,éeìbäå`ed mlv` cqgdy dl`a - §©¨
,ielib zpigaaCøò éôì äcîe ìeáb éìa úðéçáa àeä¦§¦©§¦§¦¨§¦¤¤

,óeba úLaìîä íúBLôðoky ,izin` leabÎila epi` ixdy - ©§¨©§ª¤¤©
jxr itl j` ,laben `ed llkay `xap ly cqg ixd df

,leab ila ixd df mdizeytpíänò âäðúz 'ä äzà íb ïëì̈¥©©¨¦§©¥¦¨¤
ìBãbä Ecñç úcîazpigaay cqg -dlecbdlrnly cqg , §¦©©§§©¨

,zelylzydn."ãñç áø" àø÷pä ,úéìëúå ìeáb éìa`l - §¦§§©§¦©¦§¨©¤¤
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ùã÷ä úøâà
øîàù åäæå
ãñçäå áåèä úãîù øîåìë 'åâå êáåè áø äî ä"òäã
ùøåùù éî ìë ìöà øúñäå íìòä úðéçáá àéä øùà
.ù"á úãîë êéàøé íùá '÷ðä ìàîù 'éçáî åúîùð
ìåãâå áø àåä ë"ôòà ïåôöå æåðâä áåè àåäù óà äðä
ïéîé 'éçáîù ùîî ãñçäå äìåãâä úãî åîë ãàî
ù"æå .øåòéùå äãîå ìåáâ éìá éåìéâ 'éçáî ïä ïäéúùå
øùà áåèä ïéá äãîå ìåáâ éìá øîåìë êáåè áø äî
éìòá íäù êá íéñåçì úìòô øùà ïéáå êéàøéì úðôö
'éçáá ë"â àåä íáåèå íãñçå ïéîé 'éçáîù ïåçèáä
íåöîö úðéçáá àìå íãà éðá ãâð úåèùôúäå éåìéâ
íåùî åðééä êéàøéá àìå êéàøéì ù"îå) .ììë øúñäå
'éçá äðä äîùð ìëá íìòä úðéçáá àåäù äî ìëù
àåä àìà åáìå åçåîá óåâä êåú úùáåìî äðéà åæ

é÷î úðéçááåáìå åçåîì äøéàî àéä íùîå äìòîìî ó
øéàúå øøåòúúù åæ 'éçá úåøøåòúäì íéëéøöä íéúòì
.(ùîî ìòåôá äùòî éãéì àáì éãë åáìå åçåîì
éåìâäå ïåôöä ìàøùé úéáì áåè áø øùà ë"ò øîàå
úùáåìîä íúåùôð êøò éôì äãîå ìåáâ éìá 'éçáá àåä
êãñç úãîá íäîò âäðúú 'ä äúà íâ ïëì óåâá
ãñç úéàã .ãñç áø '÷ðä úéìëúå ìåáâ éìá ìåãâä
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א.16. רד, זח"ג



פג lel` e"h iriax mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ו רביעי יום
אגרת יד  ,kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úà øøåòì ãé,240 'nr cr.ä"øå ä"ø

" zpigaay zelylzyd ly mzq cqgxirfcqg `l` ,"oitp`
" zpigaayaxly cqg - "cqg"jix`."oitp`ãñç úéàc§¦¤¤
ãñç úéàå17:,cqga zepiga izy opyi ,cqg yie cqg yi - §¦¤¤

úéà,yi -,íìBò ãñç,laben cqg xnelk ,mler ly cqg - ¦¤¤¨
ixd `ed mler oky

,labenBcâðk LiL¤¥§¤§
-ñç ïécä úcî Búnòìe§ª¨¦©©¦©
íöîöìe èòîì ,íBìLå§¨§©¥§©§¥
ãñç ìáà .Báeèå Bcñç©§§£¨¤¤
"ãñç áø" àø÷pä ïBéìò¤§©¦§¨©¤¤
ïécä úcî Bcâðk ïéà ¯¥§¤§¦©©¦
áø íöîöìe èòîì§©¥§©§¥Ÿ
éìa èMtúälî Bcñç©§¦§¦§©¥§¦

,úéìëúå ìeábaehe cqg df ,df cqgn jynpyk `lina ixd - §§©§¦
,leab ila ,zilkzaìk ááBñ" úðéçaî CLîð àeä ék¦¦§¨¦§¦©¥¨

"ïéîìò,dlabde "mler"n dlrnly -ìëc àøéîè"e ¨§¦§¦¨§¨
,"ïéøéîèzenlerd iabl mb dnlrpe dxinh `idy dpiga - §¦¦

,minlrpe oixinh mdy."ïBéìò øúk" àø÷päly dpiga - ©¦§¨¤¤¤§
,"siwn"e "xzk":áeúkL eäæåokn xg`ly miweqta -18: §¤¤¨

éðt øúña íøézñz":"'Bâå äkña íðtöz 'Bâå Edpigaa - ©§¦¥§¥¤¨¤§¦§§¥§ª¨§
cqg - zelylzydn dlrnly cqg ,siwne dkeq ly

."siwn"e "xzk" zpigany
à"èéìù ø"åîãà ÷"ë úôñåä

ziiabl 'ek xiv ici lr dzidy l"pd ycewd zxb`n mxend

dwcvmdy el` elit`cdfa 'd icaermyxyyl`nydn,
z"pyncr) dwcvl migxken oi`y) b"cv - y"ak md elit`e

" (i"q w"db`aepnz `l ik"c`n lecbe ax" - ("cqgdmday
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אלול  ט"ז חמישי יום
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.xzei dlrpe ycg xe`áéúk ïëìå,aezk -'à øñç "úéLøî" §¨¥§¦¥¥¦¨¥
aezk zeidl jixv didy -
ixg` s"l`a) "ziy`x"
ila aezk o`ke (y"ixd
lr xac ly enrhe - s"l`

:`ed ,zeinipt itìò æîBø¥©
øBàä úe÷lzñä¦§©§¨
-Làø ìéìa ÷lzñnL¤¦§©¥§¥Ÿ

äðMäzeinipt f`y - ©¨¨
`id mlerd ly zeigd
f` oky ,zewlzqda
zeinipt ,"zeklnd ziilr"
dilra zcner "zekln"d

,zewlzqdeøçà ãò©©©
ãøBiL ,úBòé÷zä- ©§¦¤¥

,zeriwzd ixg`Lãç øBà¨¨
,äæk ïBéìò øBà íìBò éîéî ïéãò øéàî äéä àlL øúBé ïBéìò¤§¥¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¦¥¨¤§¨¤

äìòîlL "íéiçä õøà"a øzzñîe Laìúî àeäå- §¦§©¥¦§©¥§¤¤©©¦¤§©§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

êøåàá íééç øå÷î êîò éë áéúëãë äá ùáåìîä
øå÷î äàìéò äîëçî øéàîä øåà åðééäã øåà äàøð
úìá÷îå äøéñðä àéä ä"ø ìëáù ç"éì òãåðëå) íééçä
ïë úåéèøô éèøôáå ('åë øúåé íéðåéìò íéùãç ïéçåî
ìëá øúåé íéðåéìò ïéçåî ïéëùîð íåéå íåé ìëá àåä
øçà å÷ìúñðù íéðåùàøä ïéçåî ïðéàå øçùä úìôú
íìåòä úåììëá ììë êøãå øúåé ïéäåáâ ÷ø äìôúä

.ä"øå ä"ø ìëá àåä ïë ïéðù éôìà úéùá

ãéîú ù"æå
úëùîäì íéåðéë íä íéðéòäù äá êéäìà 'ä éðéò
äãòä éðéò íéîëç åàø÷ð ïëìù äîëçä øåà úøàäå
àéäù óà åæ äëùîäå äøàäå íéëçî é"àã àøéåàå
éîéî äãáì úçà äâøãîå 'éçáá äðéà ë"ôòà úéãéîú
ïåéìò ùãç øåà àåä äðùå äðù ìëáù àìà íìåò
÷ìúñî àåä äæ ä"øá øéàäå ùãçúðù øåàä éë
ãòå äðùä úéùøî ù"æå .åùøùì äàáä ä"øòá
æîåø 'à øñç úéùøî áéúë ïëìå äãáì äðù úéøçà
øçà ãò ä"ø ìéìá ÷ìúñîù øåàä úå÷ìúñä ìò
øéàî äéä àìù øúåé ïåéìò ùãç øåà ãøåéù úåòé÷úä
ùáìúî àåäå äæë ïåéìò øåà íìåò éîéî ïééãò
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י.6. לו, כא.7.תהלים ב, א.8.בראשית לא, א.9.ר"ה כד, תענית כד. טו, שלח ב.10.ראה קנח, ב"ב



`lelפו f"i iyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ז שישי יום
אגרת טו  ,`kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äöéìîå ìùî ïéáäì åè,`kw 'nr cr.ïäî

,mi`xapde zenlerd lk xewn ,"zeliv`"d mler ly "zekln"a
,ähîlLåjxc zxaer df mlera drtydd ,l`xyi ux`a - §¤§©¨

ux`ne ,l`xyi ux`a zeigd d`a dligza ,l`xyi ux`
,mlerd lka zkynp `id l`xyiúBîìBòä ìk úà úBéçäì§©£¤¨¨¨

Cà .Bæ äðL CLî ìk̈¤¤¨¨©
,äfä øzñääî Béelb- ¦¥©¤§¥©¤

ux`a xzqen didp df xe`
,dhnlye dlrnly miigd
dlbzi df xe`y icke
zeig rty rtyeie
ixd ,mi`xapae zenlera

dfäNòîa éeìz̈§©£¥
,äáeLz éîé úøNòa íúáeLúe íúeëæe íéðBzçzäitk - ©©§¦§¨§¨¨©£¤¤§¥§¨

,daeyzd ini zxyr jyna eyry daeyzde ,ekfy zekfd zcn

y`xa jynpy xzei dlrpde ycgd xe`d dlbzn dcn dze`a
,dpyd:ïéánì éãå§©©¥¦

:mekiqlxi`nd "zeliv`"c "dnkg" ly iwl`d xe`dy ,ef zxb`a xaqed

xe`e ,xe` xzei ,zeki`ae zenka dtqeda dpy lka `ed ,l`xyi ux`a

dfÎjxcÎlr .xzei dlrp

l`xyi ux` ly dwcvd

,dfk ote`a zeidl dkixv

dtqeda ozpiz dpy lkay

meiqn .zeki`ae zenka

mb rbep xacdy ,`vei zxb`d

cxiy xe`dy ,xe`d zelbzdl

ick ixd - xzqd ly ote`a

xzei l`xyi ux`l dwcvd ozn ieaixa xacd ielz - xzeie xzei dlbziy

.xzeie

.åèlye "zeliv`"d mler ly zexitqd xyr ,"zexitq xyr" oipr

zxeza iceqi oipr `id ,(ef zxb`a xaecn oda) zenlerd x`y

zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk .zeciqgd zxezae dlawd

gzt" xn`na xn`py itk ,"zexitq"d ici lr `ed - zenlerd

"edil`1oxitq xyr oedl opixwe oipewiz xyr zwit`c `ed zp`" :

dz` - "oiilbz`c oinlre oiilbz` `lc oinizq oinlr oeda `bdp`l

dxyr (zelbzdl mlrdn z`ad) zlv`d - "seqÎoi` xe`" -

`ly zenlerd mda bidpdl ,"zexitq xyr" mi`xwpd miyeal

.miielbd zenlerde elbzd

gek mbe "seqÎoi`" ly leabÎilad gekd mb `hazn zexitqd xyra

"ycewd zcear"a xne` `edy itk ,"seqÎoi`" ly leabd2xe`" :

jk leab lra izlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily `ed seqÎoi`

gk el oi`e leab lra izlaa gk el yi xn`z m`y ,leaba gk el yi

."`lekc `zenily `ed seqÎoi`e ezenily xqgn dz` ixd leaba

."leab"a gek mb el yie ,"leab ila"a gek el yi "seqÎoi` xe`" - xnelk

ixd ,"leab"a gek el oi`e "leab ila"a wx gek el yiy xn`z m` ,oky

.lkd ly zenilyd ixd `ed "seqÎoi` xe`"e ,ezenilya xqgn dz`

xe`"l didzy gxkdd on ,zenily `ed "leab"d oipry oeeik ,ixd

."leab"d gek ly zenilyd z` "seqÎoi`

"zexitq"a mi`a ,"leab"d geke "leab ila"d gek ,dl` zegek ipy

mdy ,zexitqd ly "zexe`"d :zenlerd zbdpde z`ixa ly ote`a

zpigaa mde ,"cqg" e` "dnkg" ly dlabde xeiv ila miheyt

"cner" `edy itk "leab ila"d gekd ly zelbzdd md - "seqÎoi`"

"dnkg" ly dlabde ihxt xeiv mdl yiy "milk"de ;"zexitq"d oipra

jynp "zexitq"d ici lre ."leab"d gek ly zelbzdd md - "cqg"e

xe`"nseqÎoi`bidpdle `exal - leab ilae seqÎoi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy zenlerd

xe`" mr zilkza zecge`n ,milkd mbe zexe`d mb ,zexitqdy myk

"cg idenxbe edi` cg edeige edi`"y ,"seqÎoi`3zexe`de seqÎoi` xe` ,

zbdpde zeedzdy ixd ,cg` xac md milkde seqÎoi` xe` ,cg` xac md

leab ly oipr md zenlerd z`f lkae ,"seqÎoi` xe`"n `id - zenlerd

digne deednd "seqÎoi` xe`"a dfy enk) leab ilae "seqÎoi`" `le

gek zcixi dpyi oday "zexitq"d oipr ici lr `a ixd df ,oky ,(mze`

.leab ilra zenler zeigdle zeedl "leab"d

lre" ,"mc`" z`xwp ,"zexitq"d oipra "seqÎoi` xe`" ly zeyalzdd

"mc` d`xnk zenc `qkd zenc4xyr ly sevxt ernyn "mc`" oky ,

.zexitq

zenlerd ly "zexitq"d oipr zece` xwira xaecn dlawd zxeza

eli`e ,zenlerd x`y lye "zeliv`"d mler ly "zexitq"d ,miipgexd

zegekde zexitqd xyr oipr zece` xzei xaecn zeciqgd zxeza

zlylzyne d`a - dnypd - `idy ,icedi lk ly eznypa mpyiy

zexitqd xyrn5icedi ly ezceare ,zexitqd xyr da mb opyi -

zenlerd ly "zexitq"a dlrnl mb "zelret" ,eznyp zegek zxyra

dbydde dricid .dnypd ly zegekde zexitqd ze`a odny mipeilrd

`id - zelylzydd xcqa dricid ,dlrnl "zexitq"d oipr ze`ivna

xne` owfd epaxy itk ,("d`ype dnx" e`) "d`ype dax devn" dnvr

"oexg` qxhpew"a oldl6ceqi ody 'd z`xile 'd zad`l `ian dfe ,

"dxez ihewl"a mb `aeny itk) zeevnd lkl yxeye7dricide ,(

zexg` zelrzde zeig dwiprn dnypd zegekae zexitqa dbydde

.icedi ly ezceara ixnbl
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הזוהר.1. תיקוני רפ"ח.2.הקדמת ס"כ.3.ח"א להלן וראה ובכ"מ. פ"ב שמ"ז  ע"ח ב). (ג, בהקדמה כו.4.תקו"ז א, ראה 5.יחזקאל
פ"ג. ח"א ב.6.תניא תשבית.7.קנו, ולא ד"ה



פז lel` f"i iyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ïéðòa "íúBãéçå íéîëç éøác ävìîe ìLî ïéáäì"§¨¦¨¨§¦¨¦§¥£¨¦§¦¨§¦§©
.úBøéôqäminkg ixac dvilne lyn oiadl" oeyld - ©§¦

weqtn `ed "mzecige8ixd ,my mixne` miyxtny itke ,
mipipr mpyiy ,azkay dxezl `id "dvilne lyn"a dpeekd

oipr md ielbay dxeza
dlrp oiprl lyn ly
mby zexnl ,xzei

da dvilnd,`hazn `ed
d`xed ,dxez ok mb `ed
d`x" lynl enk) cenile
xy` dy`d mr miig

"zad`9lr lyn dfy ,
mb j` ,dxezd znkg
dxez `ed mixacd hyt
minkg ixac"e ,(d`xede
dxezl dpeekd "mzecige
"minkg ixac" :dtÎlray
md "zecig"e ,miielb md
gxkdd ony mixac
elbiy jkl wwcfdl
oiivn .dcigd z` exztie
oipray ,owfd epax

ixace ,dvilne lyn ly mipiprd lk mb mpyi "zexitq"d
dlrnl mb `ed "zexitq"d oipr ,oky .mzecige minkg

.icedi ly ytpa dhnl mbe mipeilrd zenleraúàæ úòãeî- ©©Ÿ
xacd reciáø÷ì ,ïãò-íúîLð ïBéìò éLBã÷ étî õøàä¨¤¦¦§¥¤§¦§¨¨¥¤§¨¥

:áéúëc éàî ìëOä ìà úö÷aezky dn -10:éøNaîe" §¨¤©¥¤©¦§¦¦§¨¦
äðekäL ,"dBìà äæçà,weqtd ly -úö÷ ïéáäì àéä ¤¡¤¡©¤©©¨¨¦§¨¦§¨

,íãàä øNáa úLaìîä Lôpî Cøaúé Búeäìà,xnelk - ¡Ÿ¦§¨¥¦¤¤©§ª¤¤¦§©¨¨¨
,sebd z` dignd ytpd:`"hily x"enc` w"k ztqed,oky

- dnvr ipta llka zeipgexa ,enk - dnvrylk ytpd zedna
,llk dpad lk oi`ì"æ eðéúBaø øîàî ét-ìòå11÷eñt ìò12: §©¦©£©©¥©©¨

éLôð éëøa",'eë àeä-Ceøa-LBãwä äî" ¯ "'Bâå`ln - ¨§¦©§¦§©©¨¨
,mlerd lk,"'eë äîLpä óà,"sebd lk z` d`ln - ©©§¨¨

lv` mdy myk xy` mitqep mixac my mipen l"f epizeaxe
z` mieeyn l"f epizeaxy oeeik ,ixd .dnypa md jk d"awd
,`ed jexa yecwd lv` mpyiy mipipr da yiy ,dnypd
yecwd lv` mdy itk mipipr dnypdn oiadl ixd mileki
oeincd zn`a edn ,`l` .zewl`a mipipr oiadl ,`ed jexa
jexa yecwd l` dnypd ly mipipr zeeydl xyt` ok` ji`e

efdn owfd epax `iai - ?`edzeiniptn d`a dnypdy ,xd
okl ,zewl`ne zepeilrd zexitqdn mipipr da yie zewl`d
:owfd epax oeylae ,zewl`a mipipr dnypdn oiadl mileki

øäfä øîàî ét-ìòå13÷eñt ìò14úîLð åétàa çtiå" : §©¦©£©©Ÿ©©¨©¦©§©¨¦§©
,"çôð déëBzî ,çôðc ïàî" ¯ "íéiçgtep - gtepd - ©¦©§¨©¦¥¨©

`iven `ed ixd ,xacn cg`yk ,xeaica enk `ly ,ezeiniptn
,ladd zeinipt z` `iven - gtepd j` ,ipevigd ladd z`
,drnyn ,seba dnypd zqpkd lr "dgitp" oeyld mixne`yke
xiaqn owfd epaxy itke ,zewl`d zeiniptn d`a dnypdy

"daeyzd zxb`"a z`f15,
äiNòc Lôð elôàå- ©£¦¤¤©£¦¨

mlerd `ed "diyr"
"ytp"e ,xzeia oezgzd
ynga dpezgzd `id
,gex ,ytp zebixcnd

,dcigi ,dig ,dnypàéä¦
âeefî äàa,cegi --øéòæ ¨¨¦¦§¥

ïétðà(zecin)àá÷eðå ©§¦§§¨
,(zekln),äiNòcly - ©£¦¨

cegin ,diyrd mler
`awepe (zecn) `"f beeife
mler ly (zekln)
zeytpd ze`a "diyr"d
,diyrd mler ly

íälL ïéçnäå`"f ly - §©Ÿ¦¤¨¤
,"diyr"c `awepeíäL¤¥

äîLðe äiç úðéça§¦©©¨§¨¨
,'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'cdnkgd" ,"dnkg" zpiga `id "dig" - ¦§¥©§¦§§¨

"digz16"mpiaz icy znyp" ,"dpia" zpiga `id "dnyp"e ,17,
lk opyi - "diyr"c ytp ly dbixcna wx `idy dnypa ,jk
"dnkg"n ,zekln - "`awep"n ,zecn yy - "`"f"n ,zexitqd

,"dpia"neíéøBçà ïä ïäL,zeipevigd -ð"åæc íéìëc ¤¥¥£©¦§¥¦§
,úeìéöàcmixi`n "zeliv`" ly p"ef ly milkd ,oky - ©£¦

"diyr"d mler zexitqa miyalzne ,"diyr"a18ixd ;
ly miixeg`de zeipevigd od ,"diyr"d mler ly zexitqdy

,"zeliv`"c p"ef ly milkdíäLmd ,"zeliv`"c milkd - ¤¥
íëBúaL ,Lnî úeäìà"zeliv`"c milka -øBà øéàî ¡Ÿ©¨¤§¨¥¦

,úeìéöàc äîëça æeðâå Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéàitk - ¥¨©§ª¨§¨§¨§¨©£¦
,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga d"l wxtay d"dbda xne`y
;`wec "dnkg"a dxey "seqÎoi` xe`" recn ,xac ly enrh
mleray zexitqd lka xi`n ,"dnkg"ay "seqÎoi` xe`" ,ixd

"zeliv`a `ppwn d`lir `a`" ,"zeliv`"d19dpeilr dnkg ,
mleray zexitqd ly milkay ixde ,zeliv`a zppwn

,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" xi`n "zeliv`"déäBîøâe eäéà"c§¦§¨¦
,úeìéöàa "ãçmilkde ,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" ,`edy - ©©£¦

oeeike ,"zeliv`"d mlera cg` xac md - "zexitq"d ly
mler ly zexitqd zeinipt od "zeliv`"c zexitqdy
xe`" yalzn "diyr"d mler ly zexitqay ixd ,"diyr"d

,`edÎjexa "seqÎoi`ïk ìòå,okle -íãàä úîLða íb- §©¥©§¦§©¨¨¨
,zexitqdn d`adLaìî ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥¨§ª¨
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ìà úö÷ áø÷ì ò"ð ïåéìò éùåã÷ éôî õøàá úàæ
äðååëäù äåìà äæçà éøùáîå áéúëã éàî ìëùä
úùáåìîä ùôðî êøáúé åúåäìà úö÷ ïéáäì àéä
äî 'åâå éùôð éëøá ô"ò ì"æøàî ô"òå íãàä øùáá
ô"ò øäæä øîàî ô"òå 'åë äîùðä óà 'åë ä"á÷ä
'éôàå çôð 'éëåúî çôðã ïàî íééç úîùð åéôàá çôéå
ïéçåîäå äéùòã ð"åæ âååéæî äàá àéä äéùòã ùôð
íééøåçà ïä ïäù ð"åæã äîùðå äéç 'éçá íäù íäìù
íëåúáù ùîî úåäìà íäù úåìéöàã ð"åæã íéìëã
'éöàã äîëçá æåðâå ùáåìîä ä"á ñ"à øåà øéàî
íãàä úîùðá íâ ë"òå úåìéöàá ãç éäåîøâå åäéàã
äáù äîëçä øåàá æåðâå ùáåìî ä"á ñ"à øåà øéàî
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ו.8. א, ט.9.משלי ט, כו.10.קהלת יט, א.11.איוב י, א.12.ברכות קג, התשובה)13.תהלים (אגרת ח"ג רפ"ב; ח"א לעיל הובא
הזוהר. בשם - ט.14.פ"ד ב, סי"ד.16.שם.15.בראשית לעיל וראה יב. ז, ח.17.קהלת לב, פ"ב.18.איוב שמ"ז ע"ח ראה

ת"ו.19. תקו"ז



`lelפח g"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ח קודש שבת יום
,`kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéã÷äì êéøö êà,akw 'nr cr:äöéìîå ìùîá

,daL äîëçä øBàa æeðâå,ytpay -.íãàä úà úBéçäì §¨§©¨§¨¤¨§©£¤¨¨¨
äpnîe,dnypdn -úBøéôña úö÷ ïéáäì íãàä ìëeé ¦¤¨©¨¨¨§¨¦§¨©§¦

ïlkL ,úBðBéìòä,zepeilrd zexitqd lk -BúîLða úBøéàî ¨¤§¤ª¨§¦§¦§¨
.ïäî äìeìkäda yie zexitqdn d`a ixd dnypd ,oky - ©§¨¥¤

xyr cbpk zegek dxyr
mc`d leki okl ,zexitqd
mzervn`a oiadl

xitqa,`l` .zepeilrd ze
dnypay mixne`yk
zegek dxyr ok mb mpyi

dae ,dlrnly zexitqd xyrn d`a `idy iptn ,zexitqe
lkei ytpdny daiq jkaye ,zepeilrd zexitqd lk zexi`n

eaygi `ly ,oiivl yxcp - dlrnly zexitqa oiadl mc`d
dfi` yi zepeilrd zexitqly ,mdipia oeince jxr dfi` epyiy

dfi` yi dnypd zegeklye ,dnypay zegekl oeincjxr
lelyl oldl owfd epax `a ,okl ;zepeilrd zexitql `edy
hiytdl yiy ,oiivle
oi` oky ,yexitd zehyt
jxr meye oeinc mey
zcn lr mb ixdy ,mdipia
,epia` mdxa` ly cqgd
yecwdl "dakxn" didy

`ed jexa20jxr mey dl oi`y dilr mixne` okÎitÎlrÎs` ,
:owfd epax oeylae .dlrnly cqgd zcnl oeince

éøö CàíBìMä-åéìò éøBnî ézòîMM äî ,íéc÷äì C- ©¨¦§©§¦©¤¨©§¦¦¦¨¨©¨
,yhixfnn cibnd axd÷eñt ìò21,"øôàå øôò éëðàå" : ©¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

BúîLð úøàä ìò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà øîàL¤¨©©§¨¨¨¦¨¨©¨©¤¨©¦§¨
,ïBéìò ãñç øBàî Bôeâa äøéàîäcqgd zcn ly xe`dny - ©§¦¨§¥¤¤¤§

dxi`d "zeliv`"c
mdxa` ly eteba dnypd

,epia`Búcî àéäåly - §¦¦¨
,epia` mdxa`úcî¦©

,"äaø äáäà":øçà çqð) ©£¨©¨ª¨©¥
áäBà äéäL (äéä daL¤¨¨¨¤¨¨¥

àeä-Ceøa-LBãwä úà- ¤©¨¨
ly "dax dad`"d
yecwdl epia` mdxa`
xe`dn d`a ,`ed jexa
oeilrd cqgd ly

,"zeliv`"cäìBãb äáäà©£¨§¨
ãò ,Ck-ìk äðBéìòå§¤§¨¨¨©
"äákøî" äNòpL¤©£¨¤§¨¨

.àeä-Ceøa-LBãwäì- §©¨¨
did epia` mdxa` ,xnelk
jexa yecwdl ixnbl lha

lehian dlrnl `edy ,"dakxn" ly lehiad ote`l cr `ed
lka el yi ,oec`l lha `edy zexnl card ,oky .epec`l card
,oec`d oevx ipta epevx z` lhan `edy `l` ,invr oevx z`f
mey dakxnl oi`y ote`a akexd iabl dlha "dakxn" eli`e

evxyecwdl epia` mdxa` ly elehia did dfk ote`ae ,invr o
.`ed jexa,àðéîà Czòc à÷ìñåzrcd lr dler dide - §¨§¨©§¨£¦¨

,xnelúBðBéìòä úBøéôqa äìòîlL äáäàå ãñç úðéçaL¤§¦©¤¤§©£¨¤§©§¨©§¦¨¤§
eðéáà íäøáà ìL "äaø äáäà" úcî úeäî âeñå ïéòî àéä¦¥¥§¨¦©©£¨©¨¤©§¨¨¨¦

àéäL ÷ø ,íBìMä-åéìòod ,dlrnly dad`de cqgd - ¨¨©¨©¤¦

äìBãb,zenka -äàìôðå,zeki`a -äpnîly ezcnn - §¨§¦§¨¨¦¤¨
,epia` mdxa`,úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîìmpn` - §©§¨©§¨©¥¥§©§¦

,mdipia yi oeinc dfi` miptÎlkÎlr j` - dpnn d`ltpe dlecb
íäì ïéàL úBðBéìòä úBcnî òãBpk:øçà çqð]óBñ [õ÷ ©©¦¦¨¤§¤¥¨¤ª¨©¥¥

,ïîöò ãvî úéìëúå- §©§¦¦©©§¨
zecndn drtyddyk
,dhnl zcxei zepeilrd
seqe uwa d`a `id
ly oipra xnelk ,zilkze
mieedzn okly ,leab
mi`xape zenler dpnn

,j` .leab ilracvn
onvrzecndy itk ,

od ,mvra od zepeilrd
seqe uw oda oi`e leab ila

,zilkzeóBñ-ïéà øBà ék¦¥
Laìîe øéàî àeä-Ceøä¥¦§ª¨

íëBúazecnd jeza - §¨
,zepeilrdeäéà"å ,Lnî©¨§¦

,"ãç éäBîøâe,`ed - §¨¦©
,eizecne "seqÎoi` xe`"
zecnd mb ixd `lina ,cg` xac md ,zexitqd ly milkd

,"seqÎoi`" ly dpigaa od zepeilrdúîLða ïk-ïéàM-äî©¤¥¥§¦§©
,øîça úLaìîä íãàä,ixneg `edy seba -äéúBcîì LiL ¨¨¨©§ª¤¤©Ÿ¤¤¥§¦¤¨

,ìeáâe õ÷y cqgd zcny ,`lina oaen ixd -dlecb dlrnl ¥§
ly dad`e cqgd zcnn zlaben izla zepeilra dpeilre

,seba zyaeln eznypy itk epia` mdxa`íB÷î-ìkî ìáà£¨¦¨¨
àðéîà Czòc à÷ìñ,aeygl mileki eid -äéúBcnLly - ¨§¨©§¨£¦¨¤¦¤¨
,epia` mdxa` znyp.úBðBéìòä úBcî âeñå ïéòî ïämcew - ¥¥¥§¦¨¤§

dppi` dlrnly cqgd zcny ,dhnl dlrnln owfd epax lly
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úö÷ ïéáäì íãàä ìëåé äðîîå íãàä úà úåéçäì
äìåìëä åúîùðá úåøéàî ïìåëù úåðåéìòä úåøéôñá

.ïäî

ä"ò éøåîî éúòîùù äî íéã÷äì êéøö êà
ìò ä"ò åðéáà íäøáà øîàù øôàå øôò éëðàå ô"ò
àéäå ïåéìò ãñç øåàî åôåâá äøéàîä åúîùð úøàä

) äáø äáäà úãî åúãîà"ðáäåà äéäù ('éä äáù
äùòðù ãò ë"ë äðåéìòå äìåãâ äáäà ä"á÷ä úà
äìòîìù äáäàå ãñç 'éçáù à"ãñå ä"á÷äì äáëøî
äáäà úãî úåäî âåñå ïéòî àéä úåðåéìòä úåøéôñá
äðîî äàìôðå äìåãâ àéäù ÷ø ä"ò à"à ìù äáø
úåãîî òãåðë úéìëúå õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì

] íäì ïéàù úåðåéìòäà"ðïîöò ãöî úéìëúå óåñ [õ÷
åäéàå ùîî íëåúá ùáåìîå øéàî ä"á ñ"à øåà éë
úùáåìîä íãàä úîùðá ë"àùî .ãç éäåîøâå
à"ãñ î"î ìáà .ìåáâå õ÷ äéúåãîì ùéù øîåçá
éëðàå à"æìå úåðåéìòä úåãî âåñå ïéòî ïä äéúåãîù
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פט lel` g"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

lley `ed zrke .epia` mdxa` ly dad`de cqgd beqne oirn
oirn dppi` epia` mdxa` ly cqgd zcny ,dlrnl dhnln mb
lkn df oipr lelyl ick ,z`fe - dlrnly cqgd zcn beqne

.miccvd:øîà äæìå:epia` mdxa` xn` okle -øôò éëðàå" §¨¤¨©§¨Ÿ¦¨¨
øôàäL Bîëc ,"øôàå̈¥¤¦§¤¨¥¤
Búeîöòå Búeäî àeä¨§©§

L ,óøNpä õòä ìL- ¤¨¥©¦§¨¤
,sxypy iptl urdäéä̈¨

Là :úBãBñé 'ãî ákøîª§¨¦§¥
,øôò íéî çeøxac lk - ©©¦¨¨

drax`n akxen ixd
dl` zeceqi22,'âå§

¯ çeø íéî Là :úBãBñé§¥©¦©
eìëå íäì eëìäå eôìç̈§§¨§¨¤§¨
äeäúnä ïLòa¤¨¨©¦§©¤

,òãBpk ïúákøäî- ¥©§¨¨¨©©
dylyn ea yi oyrd

zeceqidl`,gex ,y` ,
ly ezakxda eidy ,min

,urdäéäL 'ãä ãBñéå¦©¤¨¨
BaL øôòä àeäL ,õòä¥¤¤¨¨¤
mr dler epi` `ed -

`l` ,oyrdähîì ãøBiä©¥§©¨
,Ba úèìBL Làä ïéàå§¥¨¥¤¤
àeäå ,íi÷ øàLpä àeä©¦§¨©¨§

.øôàäx`ypy dn - ¨¥¤
,ixd .uray xtrd ceqin

`ed xt`dyzedn,urd
zrke ur did df iptly
epax xn`i ,jk .xt` `ed
mcew mby ,oldl owfd
did ,ur did urdyk
,xtrd - urd zedn xwir

.xt` `ed zrky,äpäå§¦¥
BLnîe õòä úeäî ìk- ¨¨¨¥©¨

e` ,y`dn `l ixd dfy ,eyynl milekie "ynn" el yi urdy
,eay mind e` gexdäéäL éáòå áçøå Cøàa Búøeöå Bøîçå§¨§§¨§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦¤¨¨

ôòä ãBñéî äéä Bøwò ¯ óøNpL íã÷ ïéòì äàøð,BaL ø- ¦§¤¨©¦Ÿ¤¤¦§©¦¨¨¨¦¤¨¨¤
,uray,Ba íéìeìk çeø íéî LàL ÷øekeza llek urdy - ©¤¥©¦©§¦

,xtrd ceqin `ed eay xwird j` ,gexe min ,y` zeceqidn mb
,urd ly iaerde agexd ,jxe`d mi`a epnnyøôòä ékceqi - ¦¤¨¨

,eay xtrd,ïlkî øúBé éøîç àeäzyly x`y xy`n - ¨§¦¥¦ª¨
,zeceqid,çeøå Làa ïk-ïéàM-äî ,éáòå áçøå Cøà Bì Léå§¥Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦©¤¥¥§¥§©

,iaere agex jxe` mda oi`y -íénä íâåyi minly zexnl - §©©©¦
j` ,iaere agexe jxe`e ,zeynn ixd xakøéòfî èòî íä- ¥§©¦§¥

,xzeia dhern dcnaBéáòå Baçøå Bkøà ìëå ,õòaly - ¨¥§¨¨§§¨§§¨§

,urdàeäL ,"øôòä ìà áL ìkäå øôòä ïî äéä ìkä"©Ÿ¨¨¦¤¨¨§©Ÿ¨¤¤¨¨¤
.çeø íéî Là epnî eãøôpL éøçà øàLpä øôàäxt`de - ¨¥¤©¦§¨©£¥¤¦§§¦¤¥©¦©

.urd zedn xwir mcew didy xtrd `ed x`ypyBîk ,äpäå§¦¥§
Cøàa ìBãbä õòä úeäî ìà Cøòå ïBéîc Bì ïéà øôàäL¤¨¥¤¥¦§§¤¤¤¨¨¥©¨§Ÿ¤
,óøNpL íã÷ éáòå áçøå§Ÿ©§Ÿ¦Ÿ¤¤¦§©
àìå Búenëa àìŸ§©§Ÿ

,Búeëéàaxt`l oi` - §¥
`l jxr meye oeinc mey
ezeki`l `le urd zenkl

,ezeaiygleàeäL óà©¤
Búeîöòå Búeäî [àeä]¨§©§
ezedn `ed urd -
,xt`d ly ezenvre

epnîe,urdn -äeäúð- ¦¤¦§©¨
;xt`dìLî-Cøc-ìò Ck̈©¤¤¨¨

eðéáà íäøáà øîà̈©©§¨¨¨¦
,Búcî ìò íBìMä-åéìò̈¨©¨©¦¨
äáäàäå ãñçä úcî¦©©¤¤§¨©£¨
úLaìîe Ba äøéànä©§¦¨§ª¤¤

,Bôeâa[àéä] àéäL óàc §§©¤¦¦
ãñçå äáäàä úcî¦©¨©£¨§¤¤
úeìéöàaL ïBéìòä̈¤§¤¨£¦
äúéäL BúîLða øéànä©¥¦§¦§¨¤¨§¨
-ìò-óà ,äðBéìò äákøî¤§¨¨¤§¨©©
ähîì dzãøa ïë-ét¦¥§¦§¨§©¨

Bôeâa Laìúäìdfy - §¦§©¥§
,ixdìzLä éãé-ìòúeìL ©§¥¦§©§§

äâøãnî úBîìBòä̈¨¦©§¥¨
éãé-ìò äâøãîì§©§¥¨©§¥

íéaø íéîeöîöcxei - ¦§¦©¦
cqgd zcn ly xe`d ixd
jxc "zeliv`"c
zebixcn zelylzyd
ici lr mvnhvne zeax
,f` ixd - miax minevnv
úeäî ìà Ba øéànä äáäàä øBà úeäî Cøòå ïBéîc ïéà¥¦§§¤¤¨¨©£¨©¥¦¤¨
ïBéîãå Cøòk àlà ,úeìéöàaL ïBéìò ãñçå äáäà øBà©£¨§¤¤¤§¤¨£¦¤¨§¤¤§¦§
õò äéäLk Búeëéàå Búeäî ìà øôà äNòpL øôòä úeäî̈¤¨¨¤©£¨¥¤¤¨§¥§¤¨¨¥

ìëàîì áBèå äàøîì ãîçð23,ìLî-Cøc-ìòixd oi`y - ¤§¨§©§¤§§©£¨©¤¤¨¨
meye jxr mey oi` jk ,urd oial xt`d oia oeinc meye jxr mey
cqgd zcn iabl epia` mdxa` ly dad`d zcn oia oeinc

."zeliv`" ly dad`deíéôìàa ìécáäì ,äfî øúBéå§¥¦¤§©§¦©£¨¦
,úBìcáädad`d zecn zeipgex iabl inybd urde xt`d oia - ©§¨

,"zeliv`"c cqge epia` mdxa` lyìk äøBz äøacL ÷øïBL ©¤¦§¨¨¦§
:ävìîe ìLîa íãà éðadad`de cqgd zcinl mi`xew okl - §¥¨¨§¨¨§¦¨

oaei jk ."zeliv`" ly dad`de cqgd my lr epia` mdxa` ly
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ùã÷ä úøâà
ìù åúåîöòå åúåäî àåä øôàäù åîëã øôàå øôò
'âå ò"îøà úåãåñé 'ãî áëøåî äéäù óøùðä õòä
äåäúîä ïùòá åìëå íäì åëìäå åôìç ø"îà úåãåñé
øôòä àåäù õòá äéäù 'ãä ãåñéå òãåðë ïúáëøäî
øàùðä àåä åá úèìåù ùàä ïéàå äèîì ãøåéä åáù
åøîåçå åùîîå õòä úåäî ìë äðäå øôàä àåäå íéé÷
íãå÷ ïéòì äàøð äéäù éáåòå áçåøå êøåàá åúøåöå
ø"îàù ÷ø åáù øôòä ãåñéî äéä åø÷éò óøùðù
åì ùéå ïìåëî øúåé éøîåç àåä øôòä éë åá íéìåìë
íä íéîä íâå çåøå ùàá ë"àùî éáåòå áçåøå êøåà
äéä ìëä åéáåòå åáçøå åëøà ìëå õòá øéòæî èòî
øàùðä øôàä àåäù øôòä ìà áù ìëäå øôòä ïî
åì ïéà øôàäù åîë äðäå ø"îà åðîî åãøôðù éøçà
áçåøå êøåàá ìåãâä õòä úåäî ìà êøòå ïåéîã
óà åúåëéàá àìå åúåîëá àì óøùðù íãå÷ éáåòå
î"ãò êë äåäúð åðîîå åúåîöòå åúåäî [àåä] àåäù
äøéàîä äáäàäå ãñçä úãî åúãî ìò ä"òàà øîà
äáäàä úãî [àéä] àéäù óàã åôåâá úùáåìîå åá
äúéäù åúîùðá øéàîä úåìéöàáù ïåéìòä ãñçå
ùáìúäì äèîì äúãøá ë"ôòà äðåéìò äáëøî
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùä é"ò åôåâá
øåà úåäî êøòå ïåéîã ïéà íéáø íéîåöîö éãé ìò
ïåéìò ãñçå äáäà øåà úåäî ìà åá øéàîä äáäàä
äùòðù øôòä úåäî ïåéîãå êøòë àìà úåìéöàáù
äàøîì ãîçð õò äéäùë åúåëéàå åúåäî ìà øôà
úåìãáä íéôìàá ìéãáäì äæî øúåéå î"ãò ìëàîì áåèå
:äöéìîå ìùîá íãà éðá ïåùìë äøåú äøáãù ÷ø
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`lelצ g"i ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

icedi ly dnypd zexitqe zegekd zecndy ,okyÎlkna mb
md odny zexitqd iabl oeinc meye jxr mey mdl oi` ,dhnl
zexi`n zexitqde odn mi`a mdy oeeik ,z`f lka j` .mi`a

(eteb z` dignd) eznypn oiadl icedi leki ,icedi ly eznypa
dfg` ixyane" weqtd okez dfy ,zepeilrd zexitqa zvw

."dwl`

1

2

3

4

5

6

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc oixcdpq(iyiy meil)

éáà.'älâú àì E:`xnbd dywnäãeäé éaøåjia` zexr'ay xaqy ¨¦Ÿ§©¥§©¦§¨
aezkd dpy dnl ok m` ,eia` zy` lr dxezd dxidfd 'dlbz `l

:`xnbd zvxzn .'dlbz `l jia` zy` zexr' xnelàeää- ©
dlbz `l jia` zy` zexr'øçàì åéáà úLàì äøäæàì déì éòaéî '¦¨¥¥§©§¨¨§¥¤¨¦§©©

äúéîlkn ,eia` zy` dpi` `id dzry it lr s`y ,a`d ly ¦¨
.ezy` dzidy itl dilr xdfen `ed mewn,mpn`ïðaøåexaq §©¨¨

càeää,dzin xg`l eia` zy` xeq`l -à÷ôð àø÷c àôéqî- ©¦¥¨¦§¨¨§¨
xn`py dnnweqt eze` seqaéáà úåøò','àéä Ezexzein zeaizne ¤§©¨¦¦

.dxq`p `id eia` zzin xg`l s`y micnl ep` el`äãeäé éaøå§©¦§¨
,'`id jia` zexr' weqtd meiqn yexci `ed dndéì éòaéî àeää©¦¨¥¥

dxeq` `idy it lr s` ,bbeya eia` iiga eia` zy` lr `ady
,yi` zy` meyn mbe eia` zy` meyn mb eilrmewn lkníeMî¦

Báéiçî äzà áà úLà,z`hgBáéiçî äzà éàåz`hgúLà íeMî ¥¤¨©¨§©§§¦©¨§©§¦¥¤
.Léà¦

zy` lr `ad dcedi iaxly xnel xyt` ji`d :`xnbd dywn
,eia` zy` meyn wx aiig eiiga eia`ïðz ïðàäåepipy ixde - §¨£©§©
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צי היום יום . . . 

ה'תש"גיב אלוליום ראשון

חומש: תבוא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח. לד־לו.

תניא: יד. לעורר . . . 240 מעלה.

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ימּו, תער"ב" ִהְתִחיל ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִהְקּדִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם "ּבְ ׁשֵ דּוַע ּבְ דֹול, ַהּיָ ְך ַהּגָ ֶהְמׁשֵ
רֹוְסטֹוב,  ּבְ ָרא תרע"ו  ַוּיֵ ת  ָרׁשַ ּפָ ת  ּבָ ׁשַ מֹו  ְוִסּיְ ְליּוּבַאִוויְטׁש,  ּבִ בּועֹות תער"ב  ָ ַהּשׁ ַחג  ּדְ יֹום א'  ְלָאְמרֹו 

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם". ּובֹו קמ"ד ַמֲאָמִרים. ְתִחיל "ַוה' ָאָמר ַהְמַכּסֶ ַמֲאָמר ַהּמַ ּבְ

ּלֹא ֲאָמרֹו, ְולֹא ֶנֱחַלק ְלַמֲאָמִרים. ִני ׁשֶ תּוִבים ֵחֶלק ׁשֵ ּכְ ְוֵיׁש ּבַ

ה'תש"גיג אלוליום שני

חומש: תבוא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא. לז־לט.

תניא: ובכל שנה . . . וד"ל.

החסיד ר' הענדיל סיפר: ידוע הי' לכל החסידים, אשר ביחידות הראשונה היתה 
העברת הערלה, ווָאס ניט ווָאס, פון ערלת הלב איז מען גלייך פטור געווָארען.

ַהֲעָבַרת  ָהְיָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ְיִחידּות  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ַהֲחִסיִדים,  ְלָכל  ָהָיה  ָידּוַע  ר:  ִסּפֵ הֶעְנִדיל  ר'  ֶהָחִסיד 
ד. ב ִנְפְטרּו ִמּיָ ּלֹא ִיְהֶיה – ֵמָעְרַלת ַהּלֵ ֶ ָהָעְרָלה. ַמה ּשׁ

ה'תש"גיד אלוליום שלישי

חומש: תבוא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו. מ־מב.

תניא: טו. להבין . . . קכא הכלולה מהן.

ֵני  נּוָפה ַעד ָקֶצה ָהַאֲחרֹון, לֹא ִמּפְ ְלֶחֶמת ּתְ ֵזר ִמּמִ "ּב[: ְלִהּנָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֵמהֹוָראֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
יׁש ַאְך ְוַרק ְלִחּזּוק  ל ּכֹחֹוֵתינּו ָעֵלינּו ְלַהְקּדִ ֶאת ּכָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ֵני ֹמֶרְך ֵלב, ֶאּלָ ַח אֹו ִמּפְ ה ְלַנּצֵ ּמֶ ֵאין ָלנּו ּבַ ׁשֶ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש  ה ּוְבָטֳהָרה. ְוַעל ֶזה ָעֵלינּו ִלְמֹסר ֶאת ַנְפׁשֹוֵתינּו ּבִ ָ ְקֻדּשׁ ְצֹות ּבִ ְנָין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ְנָיֵנינּו, ּבִ ּבִ

ֹכַח. ֹפַעל ְולֹא ַרק ּבְ ּבְ

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ

ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ
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יום 
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היום יום . . . צב

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף 
א אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען 
שטייט יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח 
גואל צדק, און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות 

עד סוף כל הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי ֵיׁש  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ִאית  ִעּלָ ה  ְרּגָ ּדַ מֹון,  ַקּדְ ]=ָאָדם  ְדַא"ק  דּוָמה  ַהּקְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ "ִנְמָצא"  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ
ה  ּנָ ִמּמֶ ַהיֹוְצאֹות  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִעם  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ "ִנְמֵצאת"  ם  ְוׁשָ ֲאחּודֹות[,  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּבֹו  ָמקֹור  ִהיא  ׁשֶ

לּו ַעד סֹוף  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ
ל ַהּדֹורֹות. ּכָ

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע 
אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש 
מהקללות שבתוכחה הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ נסתפק רבינו הזקן אם יוכל 

להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט 

זיך ניט קיין קללות".

ַמע  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ [ׁשַ ִליָאְזָנא ]ּבְ ַעם ַאַחת לֹא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ָללֹות  ֵמַהּקְ ֶנֶפׁש  ָהָעְגַמת  ֵמַאֵחר.  ִריָאה  ַהּקְ ר־ִמְצָוה –  ַהּבַ ֹקֶדם  ַנַער  ְוהּוא עֹוֶדּנּו  ָהֶאְמָצִעי –  ַאְדמֹו"ר 

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ ּבַ ׁשֶ

"לֹא  קֹוֵרא  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ָעָנה:  זֹו,  ה  ָרׁשָ ּפָ קֹוְרִאים  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָמעֹות ׁשּום ְקָללֹות". ִנׁשְ

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל־קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוְלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק' - תפ"ד. 
יום שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



צג היום יום . . . 
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא 
אל הארץ גו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום 
רצון ווָאס איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף 
זיין וישבת, ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות 
בכלים, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון 
איין ָארט אין דעם ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם מלמעלה, און 

די כוונה איז לשכן שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי 
דו זָאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן 
שמו שם, זָאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז 

מען מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים.

דֹוׁש – תפ"ד. יֹום  ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם־טֹוב ּבִ ַעל־ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם־טֹוב – תצ"ד. ַעל־ׁשֵ ה ַהּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ

י  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ּתֶֹכן ּתֹוַרת ַהּבַ
ָה'ָרצֹון'  ֶאל  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ ְדָרׁש.  ּמִ ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ ָרצֹון,  ּוְלׁשֹון  ְמרּוָצה  ְלׁשֹון  'ֶאֶרץ'  ּגֹו'".  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא 
' ְל"הֹוִרידֹו",  ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ַמְעָלה ּוִבירּוׁשָ ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  "ְוָהַלְכּתָ  ִלים,  ּכֵ ּבַ אֹורֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶנא",  ַבּטֶ ְמּתָ  ְוׂשַ ּגֹו'  "ְוָלַקְחּתָ  ב,  ָ ְמֻיּשׁ ַלֲעׂשֹותֹו 
אֹותֹו  מֹוִביִלים  א  ֶאּלָ ָיְזָמתֹו  ֵאיָנּה  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ֲהִליָכתֹו  ׁשֶ ָלַדַעת  ְיהּוִדי  ַעל  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ִיְבַחר 

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ם", ְלַפְרֵסם ֶאלֹקּות ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ ִמּלְ

ְמָנת  ַעל  ּגֹו'",  ָתבֹוא  י  ּכִ "ְוָהָיה  ְוהֹוִסיף:  ַהּקֹוֶדֶמת,  ּתֹוָרה  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ָחַזר  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר 
ֶפׁש  ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ יַע ָלָרצֹון כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאלֹקּות? ּבִ ּמֶ ם ֱאלֹקּות. ּבַ ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ּכְ
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שני עמ' ב



v"ndqeצד ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ז  אלול י"ב ראשון יום בהנאה? מותרות המת שערות

:„ ‰ÎÏ‰ ·È ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰âøäzL äMà ìëå§¨¦¨¤¥¨¥
.døòOa úBðäì øzî Zª¨¥¨¦§¨¨

במשנה  ב):שנינו ז, בשערה".(ערכין נהנין  שנהרגה "האשה 

שמתה אשה משער  ליהנות  שמותר יצחק  בר נחמן רב  ומבאר

הרשב "א  וכתב  אוסרתה ". ש "מיתתה של),כיון סי' ח"א (שו"ת

הדין גזר ובין  ליהרג, דינה  שנגמר  באשה  אמורים  שהדברים 

אינו כשלעצמו  הדין שגזר  ומכיון  שערה, ממנה  נגזז למיתה 

השער לכן אוסרתה " "מיתתה אלא  בהנאה , גופה  את אוסר 

שנגזז השער אבל בהנאה , מותר  מיתתה  קודם  ממנה  שנגזז

אסור המת  כי גופה , שאר כמו בהנאה  אסור מיתה  לאחר 

הרמב "ן דעת  וכן האדם)בהנאה . .(תורת

רש "י אלא)אבל  ד"ה שם יצחק(ערכין בר  נחמן רב לדעת  פירש 

רק כי  בהנאה , מותר  מיתה לאחר  נגזז  אם  גם  המת ששער

"dzzinשהשיער הוא ", מיתה  בר "לאו  והשער אוסרתה ",

לא כאילו  הוא  הרי ולכן המוות, עלֿידי  להשתנות  עשוי אינו

אבל בהלכות גם כך וכתב  כאן , הרמב"ם  דעת וכן (פ"ד 'מת '.

מותרהכ"א) שהוא  משערו חוץ כולו בהנאה אסור  "המת  ,

גופו". שאינו משום  בהנאה

וה 'שולחן ֿערוך' ס"ב)ה 'טור' שמט סי' כדעת(יו"ד פסקו

הרמ"א והוסיף  בהנאה . אסור  המת  ששער  והרמב "ן, הרשב "א 

הרשב"א) בחייה(כדברי נגזז  ושערה  ליהרג דינה  שנגזר שאשה 

אין – דינה  שנגמר  "אף ֿעלֿפי כי משערותיה , ליהנות מותר 

הכסף ' וה'נקודות  שתיקטל". עד נאסרים  כתב(שם)שערותיה 

היטב "המדקדק הרמב"ם  על חולק  שהרשב"א  אף  זה : על 

הרמב "ם". עם  דהדין יראה  דערכין  פ"ק  בסוף בסוגיא

שיק  מהר "ם שמט)ובשו"ת  סי' נכרית(יו"ד פאה  לבישת התיר 

מתים  של משערות  בידינו(גויים)העשויה  כח ש "אין אף  כי ,

וה 'טור ' דהרשב "א  כיון  בהנאה  המת  שער להתיר  להכריע 

כיון ֿ מקום  מכל  – אסור  [המת ] דשער  פסקו ֿ ערוך' וה'שולחן

בישראל  אפילו מותר המת  דשער  סוברים  והסמ"ג  דהרמב "ם 

אסור , גוי מת  אי אפילו דהרי גוי , של בשער  להקל יש  –

להקל ". שומעין בדרבנן כן ואם  מדרבנן דהיינו נראה 

ה'תשע"ז  אלול י"ג שני יום שחיטה  לסכין הריגה מסכין

:Ë ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰åéìò äìúpL õòä̈¥¤¦§¤¨¨
äìúpL õòä äæ :eøîàéå òø ïBøkæ Bì àäé àlL ,Bnò øa÷ð¦§¨¦¤Ÿ§¥¦¨©§Ÿ§¤¨¥¤¦§¨

éqäå ,da ì÷ñpL ïáàä ïëå .éðBìt åéìò...âøäpä Ba âøäpL ó ¨¨§¦§¥¨¤¤¤¦§¨¨§©©¦¤¤¡¨©¤¡¨
.âøäpä úOéôúa íéøa÷ð ìkä©Ÿ¦§¨¦¦§¦©©¤¡¨

ב)בגמרא  סב, שנהרג(ע"ז הסכין  את לקבור שיש  מבואר 

רש "י ופירש  בהנאה . אסורה  שהיא משום  אדם  כי(שם)בה 

טעונה הסכין שגם  למדים  תקברנו' 'קבור הלשון מכפל

קבורה .

לא שהסכין כדי משלו: טעם לכך נותן הרמב "ם  אך

יראוה כאשר  שהרי יהודי, של לחטאו רע  כזיכרון תשמש 

בחטאו. נהרג זו  שבסכין יזכרו

ידי על יהודי בה  שנהרג בסכין  רק  לאסור יש  זה , ולפי 

חטא מחמת  שלא  אדם  בה  שנהרג בסכין אך  בחטאו , ֿ דין בית 

לאסור א)(ראהאין  ח, יו"ד תשובה .פתחי

מבואר בגמרא  שהרי  מוקשים , הרמב"ם  דברי ולכאורה 

בהנאה ! שאסורה  משום הסכין את  לקבור  שיש 

יצחק ' קסח)וב 'שיח  עמ' כתב(יומא, שהרמב"ם  יתכן כי כתב 

לגבי  רק  זה  eilrטעם  dlzpy urdהאבן לגבי לא  אך הנהרג ,

זה , טעם  ללא גם  הנקברים  ההלכה  בהמשך הנזכרים  והסייף 

זה . לחילוק  טעם  אין  שלכאורה ציין  אך בהנאה. שנאסרו כיוון 

כדי זה : את  זה  משלימים  הטעמים שני  כי שכתבו  ויש 

בה 'זוכה ' הוא  הרי הסכין, עלֿידי  למת  רע  זיכרון  יהא  שלא

בהנאה נאסרה  וממילא  אחרים , בה  ישתמשו שלא  כדי  לעצמו

עמו להיקבר  וצריכה המת כלי  ו)כשאר לא, סי' ח"א, יהושע .(דבר

לאסור יש  הרמב"ם  לדעת  האם  הפוסקים  נחלקו  ולמעשה 

אומרים יש  דין. בית  בהרוגי  רק  או  אדם בה  שנהרג  סכין  בכל

זיכרון למת  יהיה שלא  כדי  הדין את  מנמק שהרמב"ם  אף  כי

הכתוב  גזירת  הוא  הדין לשיטתו  גם  תקברנו")רע , קבור אלא("כי ,

לא הטעם  שייך אין  כאשר  גם  אך למקרא , טעם שהוסיף 

הדין נח)ישתנה  סי' ח"א מבשר .(קול

לתת בספרו  הרמב "ם של  דרכו  אין  כי שכתבו יש  אך

טעם וכתב למעשה, השלכה  בהם  אין  כאשר למצוות טעמים 

מתים בשאר  ולא ֿ דין בית בהרוגי רק  נאמר שהדין  ללמדנו זה

שצו) עמ' ח"ה, הרצוג, להגרי"א וכתבים .(פסקים

ה'תשע"ז  אלול י"ד שלישי יום אחד  עד נאמנות

:Â ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰éøö Bðéàíéãò éðL C ¥¨¦§¥¥¦
ãçà ãòa Z Bîöò øeqàä ìáà ;äOòî úòLa àlà úe÷ìîì§©§¤¨¦§©©£¤£¨¨¦©§§¥¤¨
Bà äLeøb ...äæ àeä úBéìk áìç :ãçà ãò øîà ?ãöék .÷æçéª§©¥©¨©¥¤¨¥¤§¨¤§¨
ét-ìò-óà ,ä÷Bì äæ éøä ...íéãòa ìòa Bà ìëàå ,Bæ äMà äðBæ¨¦¨§¨©¨©§¥¦£¥¤¤©©¦

.ãçà ãòa øeqàä øwòL¤¦©¨¦§¥¤¨
באיסורין' נאמן  אחד  'עד דין  על מבוססים  הרמב "ם דברי

משנה) .(כסף

יהושע ' ה 'פני צא)והקשה  אות שם וקו"א ב. סג, :(קידושין

במשנה שם)שנינו את(קידושין שקידש  לומר  האב  נאמן :

מוחזקת היא  הרי  קידושין, עדי  באו שלא  ואף הקטנה  בתו

האב של זו ונאמנות  אנשים . לשאר  ואסורה איש  כאשת 

מהנאמר טז)נלמדת כב, הזה".(דברים לאיש  נתתי בתי  "את 

אין בתו קידושי על האב שנאמן  אף  אמוראים, ולדעת

נסקלת אינה  זינתה  ואם  עונשין , לענין  עדותו  על (וכן סומכים 
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הכ"ג) פ"א איסו"ב הל' ראה שגםהלכה, כאן, הרמב "ם  דברי ולפי .

לאחר הרי עונשים , אחד, עד  עלֿידי  האיסור  נקבע  כאשר

לא ומדוע  איש , אשת  בחזקת  היא  בתו קידושי  על האב  עדות 

זינתה ? אם  תיסקל

ותירץ :

נאמן אחד שעד הרמב "ם  דברי  את  להבין צריך לכאורה 

פחות שבערוה  דבר "אין הרי  זו ', אשה  זונה  או  'גרושה  לומר 

אלא לכהונה אשה  לפסול  אחד  עד יכול ואיך משנים",

זרק שבעלה שידוע  כגון חזקתה, שהורעתה  באשה  שמדובר

אליה  קרוב  היה  הגט  אם  וספק  גט , עח,לה  גיטין - מגורשת (שאז

גםא) נאמן  לה , קרוב  היה  שהגט ומעיד אחד  עד  בא ואם

המשנה , בדין ֿ כן  מה ֿשאין חזקתה , שהורעתה  כיון  לעונשין,

היא  הכתוב  הזה')גזירת  לאיש נתתי בתי בעדותו('את נאמן  שהאב 

להוציאה וכדי  פנויה , בחזקת  שהיא  אף  בתו  קידושי על

אלא בו לך שאין  וכיון שנים, צריך שבערוה בדבר מחזקתה

לא אבל איש , כאשת  לאוסרה  רק  היא האב נאמנות  חידושו ,

עונשין. לענין גם איש  כאשת  לקובעה 

איגר קז)והגר "ע סו"ס ח"א, מחלק :(תשובות

לענין נאמרו  הרמב "ם  zewlnדברי aeigהעונש שהוא 

האסורה אשה נישואי או  חלב  אכילת שהביא , בדוגמאות

- בתו את  שקידש  האב  עדות  - המשנה  בדין  אבל שהואלכהן ,

dzinלענין aeig. איש אשת להחזיקה נאמנת  עדותו אין  ,

ה'תשע"ז  אלול ט"ו רביעי יום הישראל? לדין הכהן דין להקדים יש האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰ïéc úà ïéîéc÷î©§¦¦¤¦
ïéãå .íëç ãéîìz ïéãì íãB÷ äðîìà ïéãå ...äðîìàä ïéãì íBúiä©¨§¦¨©§¨¨§¦©§¨¨¥§¦©§¦¨¨§¦

.õøàä íò ïéãì íãB÷ íëç ãéîìz©§¦¨¨¥§¦©¨¨¤
ה 'תומים ' סק"ג)הקשה טו :(סי'

הכהן דין את  להקדים  שיש  גם הרמב "ם  הביא  לא מדוע

התוספות  לשיטת  ואמנם  הישראל? ד"ה)לדין א פז, (חולין

שבקדושה  דבר לכל  הכהן את  להקדים  ראשון שהמצוה  ("לפתוח

ראשון") לדחותולברך יכולה  זו  מצוה  שאין מובן מדרבנן, היא 

כקטן אחיו ... ובין  איש  בין צדק  ''ושפטתם  ה 'עשה' מצות  את 

הרמב "ם  לשיטת  אבל תשמעון", ה"א)כגדול פ"ד המקדש כלי (הל'

שנאמרdyrÎzevnש " ולקדשם ... הכהנים  להבדיל  היא

לדין ! גם  להקדימם  יש  וקדשתו ",

ותירץ :

א)הגמרא  סב, לדין(נדרים חכם  תלמיד להקדים  שיש  מוכיחה

כהנים " דוד "ובני  יח),מהפסוק  ח, תלמידי(ש"ב שהיו היינו 

דבר לכל  כהן להקדים שיש  וכמו ככהנים , ודינם חכמים 

ראשון  "לפתוח בתורה)שבקדושה  ראשון ראשון(לקרוא ולברך 

המזון) חכמים .(ברכת תלמידי גם  להקדים  יש  כך ,"

ואילו לדין להקדימו שיש  נאמר  חכם תלמיד  שלגבי ומכך

שמצות מוכח לדין , גם להקדימו אומרת הגמרא  אין בכהן 

שב "הקדמת וכיון שבקדושה , בדברים  רק  נוהגת  'וקדשתו'

דינו את להקדים  צריך  אין  שבקדושה  דבר אין ריבות " דברי 

הכהן. של

להקדים שיש  מההיקש  הגמרא לומדת  חכם  תלמיד ולענין 

שלא כדי  שבקדושה ', 'דבר  היא  לגביו ההקדמה  כי דינו,

מלימודו. יתבטל

למשפט' ה 'פנים  סק"ג)אך  טו הריטב "א(סי' דעת  (מו"ק הביא

וכןכח) לדין . הכהן  הקדמת לענין גם  נאמר 'וקדשתו ' שדין 

הרא"ש  מדברי  שם)מובן  "לפתוח (נדרים הכהן  את  לכבד שיש 

ולדרוש לדבר עם , קיבוץ  בכל המדברים ראש  להיות  ראשון

תחילה".

ה'תשע"ז  אלול ט"ז חמישי יום שוחד  איסור חומרת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ÔÈ¯„‰Ò ˙ÂÎÏ‰...ãçL çwú àìŸ¦©Ÿ©
àìa øáBòå ,øeñà ¯ áiçä úà áiçìe éàkfä úà úBkæì elôà£¦§©¤©©©§©¥¤©©¨¨§¥§Ÿ

.ãçL ç÷ì øeøà ììëa àeä éøäå ,äOòú©£¤©£¥¦§©¨Ÿ¥©Ÿ©
דם נפש  להכות שוחד לוקח "ארור  נאמר בפסוק להבין: יש 

על  שוחד הנוטל שאפילו ומניין הזכאי , את לחייב  היינו נקי ",

ארור ? בכלל הוא  גם  החייב ' את  ולחייב  הזכאי  את 'לזכות  מנת 

הגמרא דברי עלֿפי לבאר שם)ויש  וברש"י ב קה, כי(כתובות ,

משוםאסור אמת , דין לדון כשכוונתו  אפילו  שוחד  ליטול

הדין את  שיטה  עליו וחזקה  דעתו שיקול את מטה  שהשוחד

לוקח  'ארור הפסוק  חל עליו  שגם  מובן  ולכן  במודע , שלא 

נקי '. דם  נפש  להכות  שוחד

חינוך' ו)וה 'מנחת לוקח (פג, 'ארור נאמר  בכתוב  הרי תמה:

iwpשוחד  mc ytp zekdlבדיני דין  המטה  שדווקא  ומשמע  ,'

שהכתוב הרמב "ם למד  ומניין  'ארור ', בכלל הוא  נפשות

ממונות ? בדיני  גם  מדבר 

נוטל  כאילו חברו את  הגוזל "כל חז"ל, אמרו לבאר : ויש 

יקח ". בעליו  נפש  את  בצע  בוצע  כל  שנאמר  ממנו, נשמתו 

נפש כנוטל נחשב  ממונות  בדיני  הדין את המעוות  גם ולכן

'ארור ' בכלל רלז)והוא  עמ' דברים שמאי .(אמרי

ֿ ערוך' ב'שולחן המובאים חז"ל  דברי  ע "פ  לבאר  יש ועוד

ב) ח, כדין,(חו"מ שלא  לזה  ונותנו מזה  ממון  שנוטל  דיין "כל ,

עצמו הדיין רק  שלא  ומשמע  נפשות ". ממנו  נוטל הקב"ה 

נוסף  אדם  במעשיו מסכן  הוא  אלא  רבים)נענש  לשון – .('נפשות'

חז "ל שאמרו  כמו  לאשתו , שהכוונה לפרש  ב)ויש  כט, :(זבחים

(שגזל) ממון  מבקשים כן  אם  אלא  מתה  אדם של אשתו "אין

משכבך  יקח למה  לשלם  לך  אין אם שנאמר לו , ואין

מיתה גורם  הדין  את המעוות  שהדיין ונמצא מתחתיך ".

דם ' נפש  להכות  שוחד לוקח 'ארור  בכלל  הוא  ולכן  לאשתו ,

אשתו. נפש  – נקי '

(fkw 'r htynd xdv)
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ה'תשע"ז  אלול י"ז שישי יום עדות  הגדת מצוות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰úéáa ãéòäì äeöî ãòä̈¥§ª¤§¨¦§¥
íà òãé Bà äàø Bà ãò àeäå :øîàpL ...òãBiL úeãò ìëa ïéc¦§¨¥¤¥©¤¤¡©§¥¨¨¨¨¦

.BðBò àOðå ãébé àìŸ©¦§¨¨£
להעיד. חייב  אחד  עד שאפילו  משמע  הרמב "ם מלשון 

מחייבת עדותו הרי אחד, עד  ֿ פי  על ממון  מוציאין שאין  ואף 

לא שכדי ויתכן מתשלום , להפטר כדי  להישבע  הנתבע  את 

וישלם  יודה  לשקר  אלא)להישבע  ד"ה א נו, קמא בבא .(רש"י

מהגמרא  הרי משנה ': ה'כסף  א)והקשה  נו, מובן(ב"ק

אבל  עדים , בשני  רק  נאמר עונו' ונשא  יגיד לא  'אם  שהלאו 

שמים  בדיני לשלם  שחייב  אף  אחד ה"ז)בעד פי"ז להלן אינו(ראה

מעיד? אינו  אם הלאו  על עובר 

כל  עדים , שני  יש  שאם היא  הרמב "ם  כוונת  אכן , ותירץ :

כאשר אבל יגיד ..." לא  "אם על עובר  מעיד  שאינו מהם אחד 

להלן  דינו  מבואר  מעיד, אינו אחד ה"ז)עד מדיני(פי"ז שפטור 

שמים . בדיני  וחייב  אדם 

יוסף ' כח)וב 'בית  סי' יוסף ',(חו"מ ה 'נמוקי בשם  כתב 

אדם בדיני חייב  אינו  עדים , שני יש  כאשר  גם עדותו  שהכובש 

משום היא  לחברו  להעיד  החובה  כי שגרם , הנזק  את  לשלם 

הב"ח עליו ותמה  חסדים'. עדות(שם):'גמילות הגדת אי הלא 

התורה  מן איסור  עונו')היא  ונשא יגיד לא גם('אם היא  והעדות 

ֿ עשה  קעח)מצות עשה המצוות, וספר כאן רדב "ז ראה עד', ומדוע('והוא

אדם ? מדיני לשלם  חייב  אינו

ידיד' של  'חלקו בספר  כח)ותירץ  סי' :(חו"מ

יגיד  לא ו 'אם  התורה  מן  מצוה  היא  עדות  שהגדת  וודאי

חסד  גמילות לעשות  "כדי  הוא המצוה  טעם  אך עונו', נשא

שמתן מצות ֿעשה  שכל והיות  ממונו". יפסיד  שלא  לחברו

קיומה  על כופים  ֿ דין בית אין  בצידה  ב)שכרה  קי, ועל (חולין ,

חז "ל אמרו חסדים  מ"א)גמילות  פ"א אוכל (פאה שאדם 

לשלם חייב  אינו עדותו  הכובש  לכן - הזה  בעולם  פירותיהם 

שנגרם  הנזק  על את  כופים אם הראשונים במחלוקת תלוי שהדבר (אלא

רמח). סי' יו"ד יוסף בית ראה הצדקה.

ה'תשע"ז  אלול י"ח קודש שבת בכתב  עדות

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙Â„Ú ˙ÂÎÏ‰ïéìa÷î ïéàL :äøBz ïéc¦¨¤¥§©§¦
Z íéãò íéðL ét-ìò :øîàpL .íéãòä étî àlà ...úeãò¥¤¨¦¦¨¥¦¤¤¡©©¦§©¦¥¦
éðéc ïéëúBçL :íéøôBñ éøácî ìáà .ïãé áúkî àìå íäétî¦¦¤§Ÿ¦§©¨¨£¨¦¦§¥§¦¤§¦¦¥

.ïéåì éðôa úìc ìòðz àlL éãk ...øèLaL úeãòa úBðBîî̈§¥¤¦§¨§¥¤Ÿ¦§©¤¤¦§¥Ÿ¦
סקט"ו)ה 'טור ' כח סי' רש "י(חו"מ דברי את  התורה הביא  (על

טו) יט, למדיםדברים דבר" יקום עדים ... שני "עלֿפי שמהכתוב 

ֿ דין". לבית וישלחו באגרת עדותם  יכתבו  ש "לא 

רש "י  ולא)והקשה  ד"ה א עא, או(גיטין מקח בשטר  מדוע  :

אומרים ואין בו הכתובה  העדות על סומכים  הלואה  שטר

ביום נעשית העדים  חתימת  ותירץ : כתבם '? מפי ולא  'מפיהם 

שטרות  כתיבת  דרך היא  וזו הפעולה  קודם עשיית  היא העדות (ולכן

אחריו) ולא .המעשה

יוחנן)וה 'תוספות ' ורבי ד"ה א כ, נכתב(כתובות שטר  תירצו:

זה אין ולכן  המוכר ) או  (הלווה לחובתו  שהשטר  מי  בהסכמת 

מיוחד  וסדר  בנוסח כתוב שטר ועוד: העדים . של כתבם ' 'מפי

זו הרי  בעלמא  דברים  כזיכרון  אלא  כשטר  נכתב  אינו ואם 

שבכתב '. 'עדות 

רבינו ֿתם  לדעת דחזו)אך ד"ה ב לא, יבמות המיעוט (תוס'

בפיו להעיד יכול שאינו באילם  נאמר כתבם ' מפי ולא  'מפיהם 

עדותו ששכח אמרואו  בפה להעיד יכול שאינו במי רק  כי

לכלל  בהתאם  בכתב , להעיד יכול  ואינו  מעכבת  בפה שההגדה 

בו  מעכבת  בילה - לבילה  ראוי  שאינו  ב)'כל יב. אבל (מנחות ,

בכתב , ֿ דין לבית  עדותו  לשלוח יכול  בפה  עדותו להגיד היכול

בו '. מעכבת בילה  אין - לבילה  'הראוי כי

מתקבלת  אינה  בכתב  שעדות  היא  הרמב "ם (כרש"י)ושיטת 

לקבל  תיקנו חכמים  אך עדות , אינה  בשטר  עדות  התורה  ומן 

לווים " בפני דלת  תנעול שלא  "כדי  שבשטר  יכחיש עדות  (שמא

מלהלוות) ויימנעו בנמצא, אינם והעדים .הלווה

ֿ ערוך ' סי"א)וה 'שולחן כח סי' "העדים(חו"מ כרמב "ם: פסק

פי על דכתיב עדות , אינו - ֿ דין לבית  בכתב  עדותן  ששלחו

"וכן הוסיף : והרמ"א כתבם ". מפי ולא  מפיהם עדים , שנים 

ואינם להעיד ראויין  העדים  אם מכשירין כיש  ודלא  נוהגין.

אילמים".

סקמ"ב)והסמ"ע לדעת(שם מסכימים ראשונים  שכמה  כתב 

העדות את  זוכר  אם  בכתב העדות  את לשלוח שמותר  ר "ת 

לטרוח  רצו  שלא  הוראה "ממורי  וכמה  בפיו , להעיד  ויכול

ולשלחו ידו בכתב  עדותו לכתוב  לו  ושלחו  חכם ' ה 'תלמיד

בלא אפילו וסייעתו  דלר"ת  מאחר לי נראה  וכן  לבית ֿדין .

כן". לעשות  מותר  ת "ח

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oixcdpq(oey`x meil)

déì àôéãò déôeb dlekdqkny daeyg zpezkd zyialy oeik - ¨¥£¦¨¥
.ok epi` dyiald xcqy s` enicwdl weqtd sicrd ,eteb lk z`

:dpyna epipy.'åë äôéøN äìé÷ñecnl okidn zx`an `xnbd §¦¨§¥¨
:dxeng dliwqy opaxïkL ,äôéøNî äøeîç äìé÷ñy epivnäðzéð §¦¨£¨¦§¥¨¤¥¦§¨

ócâîì,myd z` jxanl -íéìelb úãBáò ãáBòìe.el` zexiare ©§©¥§¥£©¦¦
,odn dlrnl oi`e zexengeøwéòa Bãé èLBt ïkL ,àøîeç éàî,`ed ©§¨¤¥¥¨¨¦¨

x`eane ,xzeia xengd yperd `ed mdilr ozipy yperd s`e
:`xnbd zl`ey_ .dxeng dliwqdy,äaøcàd `nyäôéøN ©§©¨§¥¨

äøeîç,dliwqdn xzeikLäúpéfL ïäk úáì äðzéð ï,ef dxiare £¨¤¥¦§¨§©Ÿ¥¤¦§¨
,`id dxengäéáà úà úìlçî ïkL ,àøîeç éàîedryny - ©§¨¤¥§©¤¤¤¨¦¨

,dia` ly eceaka oiliwn dzpify`ed jk lr ozipy yperd s`e
.xengd yperd
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meil miwxt 'b m"anx ixeriylel` g"iÎa"i -f"ryz

ה'תשע"ז  אלול י"ב ראשון יום

-mihteyxtq
oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
עצמו.1) טעם פי על לא חבירו, דברי אחר הנוטה דיין

זכות  שלימד אחרי נפשות, בדיני חובה ללמד האיסור
דין  בית נפשות. בדיני לענות לתלמיד מותר מה מתחילה.

דינו. את לסתור ורוצה נפשות בדיני שטעה

.‡ÔÈkÊÓ‰ ÔÓ ‰È‰L ˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ««»ƒ¿ƒ≈¿»∆»»ƒ«¿«ƒ
BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c ¯Ó‡L ÈtÓ ‡Ï ,ÔÈ·iÁÓ‰ ÔÓ B‡ƒ«¿«¿ƒ…ƒ¿≈∆»«»»«ƒ¿∆
¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á È¯·c ¯Á‡ ‰Ë ‡l‡ ,BzÚ„a¿«¿∆»»»««ƒ¿≈¬≈¬≈∆≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .‰OÚ˙ ‡Ïa¿…«¬∆¿«∆∆¡«¿…«¬∆«ƒ

˙ËÏ2‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .3˙ÚLa ¯Ó‡z ‡lL ,e„ÓÏ ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆……«ƒ¿«
ÔÈÓ4‰Ó ¯Ó‡ ‡l‡ !ÈBÏt LÈ‡k ‰È‰‡L Èc : ƒ¿»«∆∆¿∆¿ƒ¿ƒ∆»¡…«

EÈÙlM5. ∆¿»∆

אחרים.2) דעת אחר מפי 3)לנטות איש חכמינו שקיבלו
הרוב.4)איש. נוטה לאן הדיעות תוספתא 5)מניין

תאמר  שלא - רבים אחרי "לנטות ד משנה ג, פרק סנהדרין
שבדעתך". מה אמור כרבו, שיהא לעבד דיו הדין בשעת
אחר  אפילו תענה "לא אמרו: ז הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
ורבינו  שם. הפנים" ב"מראה כמבואר כנ"ל והכוונה מאה"
והוא  המכילתא, בשם זה מביא רפג תעשה לא המצוות בספר

זה. לפסוק יוחאי בר שמעון דרבי במכילתא

.·ÈÈ„a ˙eÎÊ „nÏÓ‰ ¯ÊÁÈ ‡lL :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·eƒ¿«»∆∆…«¬…«¿«≈¿¿ƒ≈
·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰·BÁ „nÏÏ ˙BLÙ¿»¿«≈»∆∆¡«…«¬∆«ƒ

˙ËÏ6ÔzÓe ‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .7; ƒ¿…«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»«»
¯ÊÁÏ ˙eÎÊ „nÏÓÏ LÈ - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿«¿«ƒ≈«¿«≈¿«¬…

ÌÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙BpÓ˙‰Ïe8. ¿ƒ¿«ƒ«¿«¿ƒ

במכילתא 6) הדרש ומקור (רדב"ז). הראשונה מדעתך לנטות
זכות" לכף אלא יטה שלא לדיין "אזהרה משפטים: פרשת
חובה  ילמד לא זכות שלימד אחר שהכוונה, רבינו, ומפרש
והשווה  ז), הלכה ד, פרק סנהדרין לירושלמי הפנים (מראה
היא, סברה אומר: א לב, לסנהדרין ורש"י שם. המצוות ספר
העדה". "והצילו כה) לה, (במדבר תורה אמרה שהרי

ראיות 7) אחר מחזר הוא לחזור, שלא לו אומר שאתה מתוך
שם). (רש"י נכונות ראיות ימצא ושמא דבריו להעמיד

א 8) לד, (סנהדרין שטעה ראה ועכשיו הכל, כבר שחיפש
וברש"י).

.‚„ÈÓÏz9‰kÊÓ ‰È‰L10˙ÓÂ11el‡k B˙B‡ ÔÈ‡B¯ - «¿ƒ∆»»¿«∆»≈ƒ¿ƒ
BÓB˜Óa ‰kÊÓ ‡e‰12. ¿«∆ƒ¿

פרק 9) לעיל כמבואר הדיינים, שורות לפני כמתמחה היושב
ז. הלכה לאור.10)א, וטעמו דבריו טרם 11)שהוציא

למניין. חי 12)שעמדו הוא כאילו אותו "רואים א מג, שם

כלום, אינו ומת מחייב היה שאם ומכאן, במקומו". ועומד
אינו  המחייב והמת המזכים, עם מצטרף המזכה המת נמצא

(רדב"ז). המחייבים עם מצטרף

.„˜zzLÂ ,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡13 »«∆»≈ƒ¿«≈»»¿¿ƒ¿«≈
‰kÊÓ ÌÚË ‰Ê È‡Ó ¯Ó‡ÈÂ ˙eÎÊ „nÏiL Ì„˜ ˙Ó B‡≈…∆∆¿«≈¿¿…«≈≈∆««¿«∆

BÈ‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -14. ¬≈¿ƒ∆≈

שם.14)נאלם.13) סנהדרין

.‰˙B‡¯˜Ó ÈMÓ elÙ‡ ,„Á‡ ÌÚË e¯Ó‡L ÌÈL¿«ƒ∆»¿««∆»¬ƒƒ¿≈ƒ¿»
„Á‡k ‡l‡ ÔÈÓ ÔÈ‡ -15. ≈ƒ¿ƒ∆»¿∆»

אלוקים,15) דיבר "אחת יב) סב, (תהלים שנאמר א, לד, שם
טעם  ואין טעמים, לכמה יוצא אחד מקרא - שמעתי זו שתיים
שני  נכתבו לא רש"י: ומפרש מקראות" מכמה יוצא  אחד
טועה. (=מהדיינים) מהם אחד ובוודאי אחד, לטעם מקראות
שאין  אחד ממקרא טעם אמרו שניהם אם לומר צריך ואין
כה, משפט לחושן משנה).ובש"ך (כסף כאחד אלא נמנים
והגירסה  שלפנינו בנוסח טעות שיש סובר יט, קטן סעיף
וכו', מקראות" משני אחד טעם שאמרו "שניים היא: הנכונה
טעמים  ל"ו שיהיו צורך אין ולדבריו איננה. אפילו ותיבת
חייב  פלוני אחד, יאמר אם הדעת, על יעלה וכי דין, פסק לכל
יאמר  השלישי וגם השני, וכן תרצח, לא על שעבר מיתה,
שרובם  למרות שיחייבוהו, וודאי יהרגוהו? שלא כמוהו,
שאם  לומר, אלא רבינו נתכווין ולא פסוק. אותו מכוח דנוהו
מהם  אחד וודאי מקראות, משני טעם אותו אמרו שניים

רש"י. בשם לעיל וכאמור אחד, אלא נמנים ואינם טעה,

.ÂÈÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓeƒƒ«¿»»¿∆≈«¿ƒƒ¿ƒ≈
ÏB„b‰ ÔÓ ˙BLÙ16,BzÚc ÏÚ ¯‡M‰ eÎÓÒÈ ‡nL . ¿»ƒ«»∆»ƒ¿¿«¿»««¿

ÔÈ‡„k ÔÓˆÚ e‡¯È ‡ÏÂ17ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ18¯Ó‡È ‡l‡ . ¿…ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…»»∆»…«
„Á‡ Ïk19.BzÚ„a BÏ ‰‡¯p‰ ¯·c »∆»»»«ƒ¿∆¿«¿

שבהם.16) הקטנים מן כדאי.17)אלא התימנים: יד בכתב
יו"ד 18) חסר (=רב רב על תענה לא שנאמר א, לו, שם

על  תחלוק שלא הגדול, כלומר רב, על תענה לא כתוב),
שאסור  הכוונה, שאין רבינו, וסובר דין. בית של  המופלא
כמבואר  לשתוק, לו אסור להיפך, שהרי הגדול, אחרי לענות
בסדר  לעשות שראוי הכתוב, כוונת אלא ח, הלכה בסמוך
ממנו  יתביישו שמא הגדול, אחרי לענות יצריכו שלא כזה,
לא  המצוות בספר וראה משנה). (לחם עליו לחלוק ירצו ולא

לאוו. איסור הוא זה שכל רפג, שיפתח 19)תעשה לפני
ו. הלכה י"א, פרק לקמן והשווה הגדול.

.ÊÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ÔÎÂ20‡l‡ ,‰·BÁÏ ˙BLÙ ÈÈ„a ¿≈≈¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»∆»
˙ÈOÚ ‡Ï Ì‡ :‡ËÁL ‰ÊÏ ÌÈ¯ÓB‡ ?„ˆÈk .˙eÎÊÏƒ¿≈«¿ƒ»∆∆»»ƒ…»ƒ»

Ì‰È¯·cÓ ‡¯Èz Ï‡ - EÈÏÚ Ba e„ÈÚ‰L ‰Ê ¯·„21. »»∆∆≈ƒ»∆«ƒ»ƒƒ¿≈∆

ומתן.20) במשא מצינו 21)מתחילים שכן ב, לב, שם
לא  אם ואמר... הכהן אותה "והשביע יט) ה, (במדבר בתורה
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oixcdpqצח zekld - mihtey xtq - lel` a"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התנאי  (=תחילת המרים" ממי הינקי אותך... איש שכב
לזכות. תחילה נפשות בדיני שפותחים מכאן - לזכות)

.ÁÈÏ LÈ :˙BLÙ ÈÈ„a ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡»«∆»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ˜zLÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ22ÈÏ LÈ :¯Ó‡ . ¿«≈»»»¿«¿ƒ»«≈ƒ

ÔÈ¯„‰qÏ Ô‰nÚ B˙B‡ ÔÈÏÚÓ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ23. ¿«≈»»¿«¬ƒƒ»∆««¿∆¿ƒ
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL - ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ƒ≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿≈≈ƒ»
ÌMÓ „¯BÈ BÈ‡ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ≈«»ƒ¿»»≈≈ƒ»

Blk ÌBi‰ Ïk24ÈÏ LÈ :BÓˆÚ ÔBcp‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . »«À¬ƒ»««ƒ«¿≈ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL - ˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ25ÔÈnÏ ‰ÏBÚÂ26; ¿«≈««¿ƒ¿¿ƒ¿∆«ƒ¿»

.ÂÈ¯·„a LnÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»ƒ¿»»

בנפש 22) יענה לא אחד "ועד ל) לה, (שם שנאמר א, מ, שם
פרק  לקמן ראה ממונות דיני ולעניין א). לד, (סנהדרין למות"

א. הלכה אינו 23)י"א, "למות שם: שדרשו וכמו שם,
עונה". לזכות אבל תהא 24)עונה שלא "כדי א, מב, שם

לעין  היום יורידוהו שאם רש"י: ומפרש לו" ירידה עלייתו
לו. היא בושה א.25)כל, מ, קשה 26)שם זה דבר

למניין  יעלה ואיך עצמו אצל הוא קרוב אדם שהרי להולמו,
כאן  שיש החליט, שם לסנהדרין הרש"ש ובהגהות הדיינים,
מן  באחד העוסק הקודם למשפט שייך וזה סופר, טעות
למניין" ועולה לו "שומעים להיות: צריך ושם התלמידים,
י"א, פרק לקמן ולא כאן מנה לא שרבינו להעיר, ויש וכו'.
חובה, ולא זכות לא ללמד ראויים אינם נפשות דיני שעידי
לקמן  זה דין שיכתוב מה על סמך ואולי א, לד, שם כמבואר

שם. בביאורנו ראה ח. הלכה ה, פרק עדות הלכות

.Ë¯eËt‰ ˙‡ e·iÁÂ ˙BLÙ ÈÈ„a eÚhL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ≈¿»¿ƒ¿∆«»
Ba e¯zÒiL ÌÚh‰ Ì‰Ï ‰‡¯Â ,‰·BÁÏ BÈ„ e¯Ó‚Â¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»»∆«««∆ƒ¿¿

B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔÈ¯˙BÒ - B˙BkÊÏ È„k BÈc ˙‡27. ∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - ‰‚È¯‰ ·iÁÓ‰ ˙‡ e¯ËÙe eÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿∆«¿À»¬ƒ»≈¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,BÈc ˙‡28ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈«¬ƒƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡29ÔÈ˜B„ˆ‰ ÔÈ‡L ¯·„a eÚhLa ?30ÔÈ„BÓ ¬ƒ¿∆»¿»»∆≈«¿ƒƒ

Ba31Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ˜B„ˆ‰L ¯·„a eÚË Ì‡ Ï·‡ ;32- ¬»ƒ»¿»»∆«¿ƒƒ
‰·BÁÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ33ÏÚ ‡a‰ :e¯Ó‡ ?„ˆÈk . «¬ƒƒ¿»≈«»¿«»«

‰Â¯Ú‰34dk¯„k ‡lL35ÔÈ¯ÈÊÁÓ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - »∆¿»∆…¿«¿»»¿»«¬ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓe B˙B‡36‰¯ÚÓ‰ :e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;37 ¿ƒƒ¬»ƒ»¿«¿»∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - e‰e¯ËÙe ,¯eËt - dk¯„k ‡lL∆…¿«¿»»¿»≈«¬ƒƒ
B˙B‡38.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

תהרוג"27) ...אל "ונקי ז) כג, (שמות שנאמר ב, לג, שם
בדין. שנתחייב פי על ואף החטא מן נקי רש"י: ומפרש

שנצטדק 28) רש"י: ומפרש תהרוג" אל "וצדיק שנאמר: שם,
נקי. שאינו פי על אף אותו.29)בדין מחזירים שאין

פה.30) שבעל בתורה בדבר 31)הכופרים שטעו כגון,
האמוראים. בדברי או במשנה המפורש 32)המפורש

-33)בתורה. והוראתם טעות, שזוהי יודע, אדם כל שהרי
הוראה. (ויקרא 34)אינה הכתוב כלשון לו, האסורה אשה

ערווה". לגלות תקרבו "לא ו) במקום 35)יח, שלא
"משכבי 36)בתוליה. יג), כ, (שם בתורה מפורש זה שדבר

(סנהדרין  באשה משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה"
בהוריות  כמבואר בו, מודים הצדוקים גם זה ודבר א). עד,

א. את 37)ד, הכתוב: כלשון בלבד, העטרה ראש הכנסת
א, פרק ביאה איסורי הלכות רבינו (מלשון הערה מקורה

י). והם 38)הלכה בו, מודים הצדוקים אין זה שבדבר
אינו  - כדרכה שלא בהעראה: אפילו חייב - כדרכה סוברים:
כמבואר  האבר, כל הכנסת שהיא ביאה, בגמר אלא חייב
דיבור  התוספות וכפירוש ב לג, (סנהדרין שם בהוריות

שטעה). המתחיל

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
דרכי 1) נפשות. לדיני ממונות דיני בין הדיוניים ההבדלים

הדיון. במהלך בנו עם האב השתתפות במסית. הדיונים
לדיינות. הגר כשרות

.‡˙BBÓÓ ÈÈc ?˙BLÙ ÈÈ„Ï ˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈa ‰Ó«≈ƒ≈»¿ƒ≈¿»ƒ≈»
‰LÏLa -2‰LÏLe ÌÈ¯OÚa - ˙BLÙ ÈÈc ;3ÈÈc . ƒ¿»ƒ≈¿»¿∆¿ƒ¿»ƒ≈

ÔÈÁ˙Bt - ˙BBÓÓ4ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa »¿ƒ≈ƒ¿≈¿»ƒ≈
e¯‡aL BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ˙BLÙ5ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â , ¿»¿ƒƒ¿¿∆≈«¿¿≈¿ƒ

„Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .‰·BÁÏ6˙eÎÊÏ ÔÈa ¿»ƒ≈»«ƒ«ƒ∆»≈ƒ¿
,˙eÎÊÏ „Á‡ Èt ÏÚ ÔÈhÓ - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ ÔÈa≈¿»ƒ≈¿»«ƒ«ƒ∆»ƒ¿

‰·BÁÏ ÌÈL Èt ÏÚÂ7ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BBÓÓ ÈÈc .8ÔÈa ¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»«¬ƒƒ≈
,˙eÎÊÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ;‰·BÁÏ ÔÈa ˙eÎÊÏƒ¿≈¿»¿ƒ≈¿»«¬ƒƒƒ¿

e¯‡aL BÓk ,‰·BÁÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â9- ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿≈«¬ƒƒ¿»¿∆≈«¿ƒ≈»
ÔÈa ÌÈic‰ ÔÈa ,‰·BÁ B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÔÈÈe‡¯ Ïk‰«…¿ƒ¿«≈¿»≈««»ƒ≈

ÌÈ„ÈÓÏz‰10,˙eÎÊ ÔÈ„nÏÓ Ïk‰ - ˙BLÙ ÈÈ„Â ; ««¿ƒƒ¿ƒ≈¿»«…¿«¿ƒ¿
ÌÈic‰ ‡l‡ ‰·BÁ „nÏÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ elÙ‡Â11. «¬ƒ««¿ƒƒ¿≈¿«≈»∆»««»ƒ

„nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ Ôic‰ - ˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««»«¿«≈»≈¿«≈
ÈÈc ;‰·BÁ „nÏÓe ¯ÊBÁ ˙eÎÊ „nÏÓ‰Â ,˙eÎÊ¿¿«¿«≈¿≈¿«≈»ƒ≈
Ï·‡ ,˙eÎÊ „nÏÓe ¯ÊBÁ ‰·BÁ „nÏÓ‰ - ˙BLÙ¿»«¿«≈»≈¿«≈¿¬»

‰·BÁ „nÏÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˙eÎÊ „nÏÓ‰12‡l‡ , «¿«≈¿≈»«¬…¿«≈»∆»
,ÔÈ·iÁÓ‰ ÌÚ ˙Bn‰Ïe ¯ÊÁÏ BÏ LÈ ÔÈc ¯Ób ˙ÚLaƒ¿«¿«ƒ≈«¬…¿ƒ»ƒ«¿«¿ƒ

e¯‡aL BÓk13ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BBÓÓ ÈÈc . ¿∆≈«¿ƒ≈»»ƒ«¿¿ƒ
‰ÏÈla14ÌBia ÔÈ¯ÓB‚Â ÌBia ÔÈc - ˙BLÙ ÈÈc ;15. ««¿»ƒ≈¿»»ƒ«¿¿ƒ«

ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BBÓÓ ÈÈc16ÔÈa ˙eÎÊÏ ÔÈa ƒ≈»¿ƒ«≈ƒ¿≈
ÌBi·e ,˙eÎÊÏ ÌBia Ba ÔÈ¯ÓBb - ˙BLÙ ÈÈc ;‰·BÁÏ¿»ƒ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«

‰·BÁÏ ÂÈ¯Á‡lL17. ∆¿«¬»¿»

כמבואר 2) אחד, אפילו דן תורה מדין אבל סופרים, מדברי
ה"י. פ"ב, ה"ג.3)לעיל פ"ה, לעיל משאו 4)מבואר

דין. של שחטא,5)ומתנו לזה "אומרים ה"ז: פ"י, לעיל
מדבריהם". תירא אל זה... דבר עשית לא אחד 6)אם דיין

הרוב. אחר והולכים אחר, או זה לצד מבואר 7)המכריע
ה"א. פ"ח, סותרו 8)לעיל - בדין שטעה ביתֿדין ראה אם

ודן. ה"ט.9)וחוזר שורות 10)פ"י, בשלש היושבים
ה"ז. פ"א, לעיל כמבואר הדיינים, לעיל 11)לפני מבואר

ה"ח. לנטות",12)פ"י, ריב על תענה "לא שנאמר
ה"ב. פ "י, לעיל לגמור,14)שם.13)וכמבואר מותר

גמר  זה - משפט ועיקר עת", בכל העם את "ושפטו שנאמר:
ובביאורנו). ה"ד פ"ג, לעיל (ראה לד,15)הדין סנהדרין

השמש". נגד לה' אותם "והוקע ד) כה, (במדבר שנאמר ב,
רצו.16) אין 17)אם - ראשון ביום לזכותו יכלו לא אם

למחר, עד דינו את מלינים אלא לחובה, דינו את פוסקין
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לה, ושם וברש"י). א לב, (סנהדרין זכות בלילה ימצאו שמא
ומפרש  בה", ילין "צדק כא) א, (ישעיה מהפסוק דרשוהו א
דרשו: וכן לצדקו. כדי הדין את להלין היו רגילים רש"י:
דינו. את שמחמץ דיין אשרו - יז) (שם חמוץ" "אשרו

ומלינו  שמשהה רש"י: לאמיתו.ומפרש להוציאו כדי

.·‡ÏÂ ˙aL ·¯Ú ‡Ï ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒƒ≈¿»…∆∆«»¿…
B‚¯‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ,·iÁ˙È ‡nL ;·BË ÌBÈ ·¯Ú∆∆∆»ƒ¿«≈¿ƒ∆¿»¿»¿

¯ÁÓÏ18˙BpÚÏ ¯eÒ‡Â ,19¯Á‡ BÁÈp‰Ïe BÈc ˙‡ ¿»»¿»¿«∆ƒ¿«ƒ««
˙aM‰20B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ ‡l‡ .21,˙aMa „Á‡ „Ú ««»∆»¿ƒ«∆»««»

.BÈ„a ÔÈÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿ƒ

בהל'18) כמבואר ויו"ט, שבת דוחה ביתֿדין מיתת שאין
מושבותיכם  בכל אש תבערו לא "שנאמר, ה"ז: פכ"ד, שבת
מי  בשבת, ישרפו שלא לביתֿדין אזהרה זו - השבת ביום
עונשים". לשאר והואֿהדין שריפה, שנתחייב

שעה 20)להשהות.19) כל שמצפה לו, צער שזהו
ושם  וברש"י). א לה, (סנהדרין דינו שנגמר אחרי למיתה,
בראשון  דינו ולגמור שבת בערב לדונו יתכן שלא אמרו,
בהם  ודקדקו ונתנו שנשאו טעמיהם את ישכחו שמא בשבת,

ששי. רוצח 21)ביום בהל' רבינו כדברי הסוהר, בבית
ה"ג. פ"ד,

.‚ÔÓ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈcƒ≈»««ƒ∆»ƒ»¿»ƒ
,˙Ú ÏÎa ÌÚ‰ ˙‡ eËÙLÂ :¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰«»∆∆¡«¿»¿∆»»¿»≈

Ì‰È¯·cÓe„ÓÏ22˙aL ·¯Úa ÔÈc ÔÈ‡L23. ƒƒ¿≈∆»¿∆≈»ƒ¿∆∆«»

הכסףֿמשנה 22) מצא וכן איננה, זו תיבה התימנים בכת"י
ישן. כבוד 23)בכת"י משום ה"ו, פ"ד, סנהדרין ירושלמי

וגם  משה). (פני שבת צרכי להכין בו שטרודים השבת,
הם  שבת ובערב בדין, מתונים להיות צריכים עצמם הדיינים
דיני  לדיון ובנוגע ג). ס"ק ה, סי' לחו"מ (סמ"ע טרודים
הי"ד, פכ"ג שבת בהל' רבינו כתב כבר השבת, ביום ממונות

יכתוב. שמא גזירה דנים, שאין

.„ÈÈc „Á‡Â ˙Bi˜ÏÓ ÈÈc „Á‡Â ˙BLÙ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈¿»¿∆»ƒ≈«¿À¿∆»ƒ≈
˙eÏ‚24el‡‰ ÌÈÈc‰ -25Ô‰a ÌÈÂL26‡l‡ , »«ƒƒ»≈»ƒ»∆∆»

‰LÏLa ˙e˜Ïn‰L27Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â .28¯BLa ∆««¿ƒ¿»¿≈∆»≈∆¿
‰LÏLe ÌÈ¯OÚa BÈcL :„Á‡ ¯·cÓ ıeÁ ,Ï˜Òp‰29. «ƒ¿»ƒ»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»

מקלט.24) לערי שגולה בשגגה נפש שבין 25)לרוצח
ה"א. לעיל המנויים ממונות, לדיני נפשות דיני

ב.26) לג, שהם 27)סנהדרין נפשות לדיני בניגוד
ה"ד. פ"ה, לעיל וראה ושלשה, הדינים 28)בעשרים מכל
נפשות. בדיני הנוהגים למעלה בו:29)המנויים שאמרו

והטעם, ה"ב. שם כמבואר השור" מיתת כך בעלים, "כמיתת
על  לחוס לנו ומה הנפש, להצלת מכוונים הדינים אלו שכל
(לשון  מקרבך הרע ובערת בו לקיים מוטב המועד, שור

ב). לו. לסנהדרין רש"י

.‰˙ÈÒn‰30:˙BLÙ ÈÈc ¯‡Lk ÂÈÈc ÔÈ‡ - «≈ƒ≈ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿»
ÔÈnÎÓ31‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ BÏ32¯‡Lk ¿«¿ƒ∆»≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»ƒ¿»
ÔÈ‚¯‰p‰33:„Á‡ ¯Ó‡Â ,È‡kÊ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ Ì‡Â . «∆¡»ƒ¿ƒ»»ƒ≈ƒ««¿»«∆»

,·iÁ ‡ˆÈ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ≈ƒ¿«≈»»»«¬ƒƒ»»«»

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :„Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»≈ƒ¿«≈»»¿≈«¬ƒƒ
B˙B‡34˙ÈÒÓÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡Â .35Ô˜Ê BÈ„a ÔÈ·ÈLBÓe .36 ¿≈¬ƒ¿≈ƒƒƒ¿ƒ»≈

ÌÈa BÏ ÔÈ‡L ÈÓe ÒÈ¯ÒÂ37ÂÈÏÚ eÓÁ¯È ‡lL È„k ,38. ¿»ƒƒ∆≈»ƒ¿≈∆…¿«¬»»
Ï·‰‰ È¯Á‡ ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÚËnL el‡ ÏÚ ˙ei¯ÊÎ‡‰L∆»«¿¿ƒ«≈∆«¿ƒ∆»»«¬≈«∆∆

‡e‰ ÌÈÓÁ¯ -39ÈÈ ·eLÈ ÔÚÓÏ :¯Ó‡pL ;ÌÏBÚa «¬ƒ»»∆∆¡«¿««»¿»
ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â Bt‡ ÔB¯ÁÓ40. ≈¬«¿»«¿«¬ƒ

עבודהֿזרה.30) לעבוד חבירו לו 31)את מעמידים
יט, (דברים לו" "וארב דבריו. לשמוע הגדר אחורי מארבים
רצה  כשלא זה וכל ליה". "ויכמן אונקלוס מתרגם יא)
עדיו  הם הרי לשנים, הסית אילו כי לשנים, להסית המסית

ה"ג). פ"ה, ע"ז (הל' בהכמנה צורך פח,32)ואין סנהדרין
התראה". בעי דלא "מסית אותם 33)ב ממיתים שאין

מכמינים  אין וכן ה"ב, פי"ב לקמן כמבואר התראה, בלא
א). סז, (שם יג,34)עליהם (דברים שנאמר ב. לג, שם,

עליו". תכסה ולא תחמול "ולא מצא 35)ט) לא אם
דיני  לשאר בניגוד לו, טוענין ביתֿהדין אין - זכות לעצמו
מעלים  - זכות לו מצא התלמידים מן אחד שאפילו נפשות
הל' והשווה א), כט, (שם ה"ח פ"י, לעיל כמבואר אותו,

ה"ח. פ"ו, ונטען בנים 36)טוען גידול צער כבר ששכח
ב). לו, שם (רש"י רחמני דיני 37)ואינו לשאר בניגוד

ה"ג. פ"ב, לעיל כמבואר בהן, לדון פסולים שאלה נפשות,
וגו'.38) תחמול לא ככתוב: ב, לו, בכת"י 39)שם

היא. הנדחת,40)התימנים: עיר באנשי מדבר זה פסוק
חרון  - בעולם שהרשעים זמן "כל ב קיא, בסנהדרין ואמרו
העולם" מן אף חרון נסתלק רשעים... אבדו בעולם, אף
פל"ט  ח"ג, ובמו"נ הט"ז). פ"ד, ע"ז הל' (השווה
הברואים". כל על היא אכזרית העבריינים על "שהרחמנות

.Â˙B¯‰h‰Â ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,˙BBÓÓ ÈÈc41ÔÈÏÈÁ˙Ó - ƒ≈»¿≈«À¿¿«¿»«¿ƒƒ
ÂÈ¯·c ˙‡ ÔÈÚÓBLÂ ,ÌÈicaL ÏB„b‰ ÔÓ42ÈÈ„Â ; ƒ«»∆««»ƒ¿¿ƒ∆¿»»¿ƒ≈

„v‰ ÔÓ ÔÈÏÈÁ˙Ó - ˙BLÙ43È¯·c ÔÈÚÓBL ÔÈ‡Â , ¿»«¿ƒƒƒ««¿≈¿ƒƒ¿≈
‰B¯Á‡a ‡l‡ ÏB„b‰44. «»∆»»«¬»

או 41) טמא אם לידע טהרות דבר על לשאול אדם בא אם
הוא. ענוה 42)טהור מדת משום זאת, ובכל כבודו. משום

לו, (סנהדרין רב שהעיד כמו הצד, מן להתחיל כדאי יותר -
הנשיא) יהודה (=רבינו רבי של במניינו הייתי אני א):
שרב  א נט, לגיטין ברש"י וראה בראש. מתחילים היו וממני

לחםֿמשנה). (עלֿפי שבהם הקטן הקטנים.43)היה מן
ה"ו,44) פ"י לעיל מבואר והטעם, א. לב, שם משנה,

שם. ובביאורנו

.Ê˙BBÓÓ ÈÈc45˙B¯‰h‰ ÔÎÂ ˙B‡Óh‰ ÔÎÂ ,46- ƒ≈»¿≈«À¿¿≈«¿»
ÌÈLa Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B·e ·‡‰47ÈÈ„Â ; »»¿»«¿«¿ƒƒ»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
‰M‰ ¯eaÚÂ L„Á‰ Lec˜Â ,˙BkÓe ˙BLÙ48·‡ - ¿»«¿ƒ«…∆¿ƒ«»»»

„Á‡a Ô˙B‡ ÔÈBÓ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ B‡ B·e49. ¿»«¿«¿ƒƒ»¿∆»

דיין 45) אפילו בהם דן התורה ומן מומחים, צריכים שאינם
ה"י). פ"ב, (לעיל הטמאות 46)אחד וכן התימנים: בכת"י

אלאֿאםֿכן  מנין, בהן ואין ביחיד, שהוראתן והטהרות.
או  המטמאים רבו אם למנין לעמוד וצריך ביניהם, חולקים

א). לו, שם (רש"י זה 47)המטהרים קרובים שהם אע"פ
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לו, (סנהדרין דיעות לשתי ונמנות סברותיהם מתקבלות לזה,
וטהרות, טומאות עם יחד ממונות דיני גורס: ורבינו  א).
לדיני  ממונות דיני הושוו שלפנינו התלמוד בנוסח ואולם
הראב"ד  גירסת וכן באחד, אלא אותם מונים שאין נפשות

התורה,48)שם. מן - הדין בתחילת אף שלהם שמנין
ה"דֿז. פ"ה, לעיל ראה פנים, בשום בהם דן היחיד ואין

מחכמת 49) היא התלמיד שסברת מאחר כי א, לו, סנהדרין
"היתה  אילו כי אחד, והם רבו כלב ושכלו לבו הרי רבו,
שם  (רש"י אחר" טעם אומר היה אחר, רב מפי חכמתו

ה"י. בסמוך וראה ע"ב).

.ÁÔÈa „Á‡a ÔÈa Ôa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈBÓ e‡L ‰Ê∆∆»ƒ»»ƒ«≈≈¿∆»≈
ÌÈLa50ÈM‰Â ,ÔÈ¯„‰qa Ô‰Ó „Á‡‰ ‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«ƒ¿∆»»»∆»≈∆««¿∆¿ƒ¿«≈ƒ

ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÓ ‰È‰51B‡ ˙eÎÊ „nÏÏ ÈÏ LÈ :¯Ó‡L »»ƒ««¿ƒƒ∆»«≈ƒ¿«≈¿
‰·BÁ52,BnÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OBÂ ,ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL . »¿ƒ¿»»¿¿ƒ¿¿ƒƒ

BnÚ ÔÈÓÂ53. ¿ƒ¿ƒƒ

לדון?!50) פסולים הקרובים בסנהדרין 51)והלא כי
כאחד. קרובים שישבו כי 52)איֿאפשר ממונות, בדיני

ה"ח, פ"י (לעיל חובה מלמד התלמיד אין נפשות בדיני
ה"א). המחייבים,53)ולעיל או המזכים רבו אם לראות

– נפשות ובדיני ממונות, בדיני עצמה בפני נמנית ודעתו
עמו, ונותנים נושאים עכ"פ עצמה, בפני נמנית שאינה אע"פ
הקודמת, מדעתם הדיינים יחזרו ההגיוני שכנועו ע"י אולי
דין  גמר בשעת ולא בלבד, הוויכוח בשעת הוא זה כל אולם

כסףֿמשנה). (עלֿפי

.ËÔÈc ¯Ób ˙ÚL·e54ÔÈc‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡ - ƒ¿«¿«ƒ≈¿ƒ∆«ƒ
ÌÈ·B¯w‰ ÔÈic‰L ;ÌÈ·B¯˜a55BÓk ,ÔÈ„Ï ÔÈÏeÒt ƒ¿ƒ∆««»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿
¯‡a˙iL56. ∆ƒ¿»≈

פלוני 54) איש זכאי, אתה פלוני איש אומר: כשביתֿהדין
חייב. אמרו 55)אתה וכן אחד, במושב והבן האב שיהיו

בצד  יושב יהא "ולא ה"ב: פ"ז, שם הוא בתוספתא ואפילו ו
אלא  זה אין - רבינו ולדעת לו". והולך עומד אלא שותק,

דין. גמר סומכין 56)בשעת "אין ה"ה: פט"ז, עדות בהל'
לזה". זה הקרובים שנים בסנהדרין

.ÈÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰L „ÈÓÏz57‰Ïa˜ ¯qÁÓ ‰È‰Â ,58 «¿ƒ∆»»»»≈ƒ¿»»¿À««»»
dÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ‰Ïaw‰ BÏ ¯ÒBÓ Ba¯ È¯‰ -59ÔÈ„a ¬≈«≈««»»∆»ƒ»¿ƒ

˙BLÙ ÈÈ„a BnÚ Ô„ ‡e‰Â ,‰Ê60. ∆¿»ƒ¿ƒ≈¿»

מלבו.57) הטעמים וליישב ראיות השמועה 58)למצוא
מרבו. הוא אף מקום 59)שקיבל יש הקבלה, יסוד שעל

לקבלה  בפרטיו דומה הנידון המקרא אם וליתן לישא
ביניהם. חילוק שיש או כגון 60)המסורה, ב, לו, סנהדרין

שהוא  זקוקים, הם לקבלתו רב, תלמידי אסי ורב כהנא רב
לשכל  - לסברתו אבל מהם, יותר בידיעות ועשיר מהם בקי
הרי  רש"י: ומפרש צריכים, אינם - ההשוואה וכח ההגיוני
הידיעות  לקבלת תחוש אם כי נפרדים, כאנשים נמנים הם
לעיל  וראה ממשה. קיבלו ישראל כל הרי ממנו, ששמעו

מז. אות

.‡È‰¯‚ elÙ‡ ,˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ÌÈ¯Lk Ïk61; «…¿≈ƒ»ƒ≈»¬ƒ≈

Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL ‡e‰Â62,¯b‰ B¯·Á ˙‡ Ôc ¯‚Â . ¿∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈¿≈»∆¬≈«≈
Ï‡¯OiÓ Bn‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡63¯ÊÓn‰ ÔÎÂ .64 ««ƒ∆≈ƒƒƒ¿»≈¿≈««¿≈

˙BBÓÓ ÈÈc Ôe„Ï ¯Lk - ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰Â65. ¿«»¿««≈≈»»≈»ƒ≈»
ÌiÂÏ ÌÈ‰k ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈¿»≈»ƒ»∆»…¬ƒ¿ƒƒ

‰p‰ÎÏ ÔÈ‡ÈOn‰ ÌÈÏ‡¯OÈÂ66Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ , ¿ƒ¿¿≈ƒ««ƒƒƒ¿À»¿…ƒ¿∆∆»≈∆
e¯‡aL BÓk ,ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a elÙ‡ ‡ÓeÒ67. »¬ƒ¿««≈≈»¿∆≈«¿

ב).61) לו, (שם כשרה מטיפה בא שאינו אע"פ
אמרו 62) הרי מישראל, אמו אין אם כי שם. הרי"ף כפירוש

שאתה  משימות כל - מלך עליך תשים "שום ב) מד, (יבמות
הוא  מישראל וכשאמו אחיך", מקרב אלא יהיו לא משים,
אביו  אם והואֿהדין שם. כמבואר אחיך" "מקרב נחשב
א  קב, יבמות ב'תוספות' כמבואר לדון, כשר הוא מישראל

א. סעיף ז, סימן בחו"מ וכן לענין. קב,63)ד"ה יבמות
ולא  אחיך" מקרב מלך, "עליך אלא: תורה אמרה לא כי א,

חבירו. הגר בקהל 64)על לבוא כשר שאינו אע"פ
ה"ט. פ"ב, לעיל והשווה ב), לו, לד,65)(סנהדרין שם

ראיה  זמן אינו ולילה בלילה, גומרים ממונות דיני שהרי ב,
לעיל  כמבואר לכל, פסול עיניו בשתי הסומא אבל כסומא.

שם. ובביאורנו ה"ט, להשיא 66)פ"ב הכשרים מיוחסים
לכהונה, פסולה בתו גיורת שנשא והגר לכהנים, בנותיהם
והטעם  א). לב, (סנהדרין א עז, קידושין במשנה כמפורש
- אתך "ונשאו כב) יח, (שמות שנאמר ב לו, שם מפורש

לך". ה"ו 67)בדומים שם והשווה ה"ט, פ"ב לעיל
שם. ובביאורנו

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
איומי 1) בעבריין, ההתראה תנאי נפשות, דיני דנים כיצד

אם  למות דינה שנגמר מעוברת אשה העדים. על דין בית
הקריבו  לא ועדיין למות, דינו נגמר שתלד. עד לה ממתינים

שיקריבום. עד לו ממתינים אם קרבנותיו,

.‡ÔÈc ˙È·Ï ÌÈ„Ú e‡B·iLk ?˙BLÙ ÈÈc ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒƒ≈¿»¿∆»≈ƒ¿≈ƒ
- ˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ‰Ê ÈBÏt eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ¿ƒ∆∆»«¬≈»¿ƒ

?B˙B‡ Ìz‡ ÔÈ¯ÈkÓ :Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡2?Ba Ì˙È¯˙‰3Ì‡ ¿ƒ»∆«ƒƒ«∆ƒ¿≈∆ƒ
e¯Ó‡4eÏ ˜tzÒ B‡ ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ e‡ ÔÈ‡ :5B‡ , »¿≈»«ƒƒƒ¿«≈»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ ‡lL6. ∆…ƒ¿¬≈∆»

ב)2) (מ, ובסנהדרין באחר. לכם נתחלף שמא העבריין, את
הרג" ישראל הרג, גוי אותו, אתם "מכירים בברייתא: כתוב
אותו  אתם מכירים רש"י: מפרש א, עמ' שם ובמשנה וכו'.
הכרה  מפרש כנראה ורבינו וכו'. הוא" גוי שמא ההרוג את -
שרבינו  ודאי - ההרוג הכרת ולענין גופו. העבריין לענין זו
פ"א, עדות בהל' וכדבריו העדים, בדיקת בכלל שזוהי יודה,
 ֿ (לחם משובח" זה הרי - בבדיקות המרבה "כל ה"ו:

ה"ב.3)משנה). בסמוך וכמבואר מהעבירה, שיפרוש
אמרו.4) תימן: בכת"י וכן רומי, זהו 5)בדפוס אם

כך  הם שסימניו פלוני אמרו, א: צו, בחולין וראה העבריין.
אין  רש"י: ומפרש אותו, הורגים אין - הנפש את הרג וכך
בגופו  היו, וכך כך סימניו אלא מעולם, בו מכירים אנו

הורג. של ט.6)ובכליו אות בסמוך ראה

.·;‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ı¯‡‰ ÌÚ „Á‡Â ÌÎÁ „ÈÓÏz „Á‡∆»«¿ƒ»»¿∆»«»»∆»ƒ«¿»»
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קי oixcdpq zekld - mihtey xtq - lel` a"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

z ‡lL,„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ‰‡¯˙‰ ‰ ∆…ƒ¿»«¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ
‰È‰ ‚‚BL ‡nL7:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ?Ba ÔÈ¯˙Ó „ˆÈÎÂ . ∆»≈»»¿≈««¿ƒ¿ƒ

‰z‡ ·iÁÂ ,‡È‰ ‰¯·Ú BfL ,‰OÚz Ï‡ B‡ ,L¯t¿««¬∆∆¬≈»ƒ¿«»«»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ8.¯eËt - L¯t Ì‡ .˙e˜ÏÓ B‡ »∆»ƒ«≈ƒ«¿ƒ≈«»

BL‡¯a ÔÈk¯‰ B‡ ˜˙L Ì‡ ÔÎÂ9elÙ‡Â .¯eËt - ¿≈ƒ»«ƒ¿ƒ¿…»«¬ƒ
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯ÈziL „Ú .¯eËt - È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡»«≈«¬ƒ»«∆«ƒ«¿¿ƒ»

‚¯‰È Ck ¯Á‡Â ,‰OBÚ È‡ Ôk ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ÈÂ10. ¿…««¿»≈¬ƒ∆¿««»≈»≈
È„k CB˙a ‰‡¯˙‰Ï ÛÎz ‰OÚÈÂ ¯·ÚiL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆«¬…¿«¬∆≈∆««¿»»¿¿≈

¯ea„11.˙¯Á‡ ‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ - ¯ea„ È„k ¯Á‡ Ï·‡ ; ƒ¬»««¿≈ƒ»ƒ«¿»»«∆∆
Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ Ba ‰¯˙‰L ÔÈ·e≈∆ƒ¿»∆»ƒ»≈ƒ≈∆ƒ¿»

¯Á‡12ÚÓL elÙ‡ ,„·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa «≈ƒ¿≈≈ƒ¬ƒƒ»∆∆¬ƒ»«
e‰‡¯ ‡ÏÂ ‰¯˙n‰ ÏB˜13BÓˆÚa ‰¯˙‰ elÙ‡Â ,14- ««¿∆¿…»»«¬ƒƒ¿»¿«¿

.‚¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡»

זו 7) שחתיכה ידע שלא לשגות, יכול תלמידֿחכם ואפילו
הוא  וכן במלאכה, ואסור שבת שהיום או היא, חלב של
וטעיתי  שנעשה המעשה ייעשה שלא חשבתי לומר יכול
"אלא  ה"ג: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה (רדב"ז).
שם: המגידֿמשנה ומפרש למזיד". שוגג בין להבחין
שוגג  הוא אם כוונה, בשלימות נעשה אם המעשה להבחין

וכו'. ערוה שזוהי ידע שלא כגון דבר, אין 8)בשום אבל
וכדעת  ב) ח, (סנהדרין יהרג מיתה באיזו שיודיעוהו צורך

הסכמה.9)החכמים. לאות בראש תוספתא 10)נענע
ובסנהדרין  ה"א. פ"ה, בירושלמי וכן מ"א) פי"א, (סנהדרין
כא, (שמות שנאמר התורה? מן להתראה מנין אמרו: א מא,
הוא  ועדיין בו שהתרו - להרגו" רעהו על איש יזיד "וכי יד)
ומניין  בזדונו. הוא תמיד משמע, – יזיד רש"י: ומפרש מזיד,
ו) יז, (דברים שנאמר למיתה? עצמו שיתיר עד נהרג שאינו
קודם  מת הוא כבר משמע, רש"י: ומפרש המת", "יומת
לקמן  והשווה בפיו. מיתה עצמו שחייב לביתֿדין, שבא

מלקות. עונש לענין ה"ה, כדי 11)פי"ח שהה שאם
וברש"י). ב מ, (שם ההתראה שכח שכבר לומר יש דיבור,

אחד.12) בו שהתרה או תימן: ב.13)בכת"י ו, מכות
"לסיבה  השמיטו, ורבינו השד", מן "ואפילו אמרו: ושם
כלל  השדים את מזכיר שאינו הרדב"ז), (לשון אצלו" ידועה
ראהו, ולא המתרה קול שמע זה: במקום וכתב בחיבורו,

נראים. אינם השדים גם מפי 14)שכן רש"י: ומפרש שם,
בזה  מוסיף והכסףֿמשנה בהורג. התרה עצמו ההרוג - עצמו
ראוי  ואומר: בעצמו, מתרה היה עצמו שההורג פירוש: עוד
ואח"כ  ביתֿדין, יהרגוני שאםֿכן זאת, מלעשות להמנע לי

ועבר. עליו יצרו גבר

.‚e‡ ÔÈ¯ÈkÓe ‰‡¯˙‰ BÏ ‰˙È‰ :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿»«¿»»«ƒƒ»
Ô‰ÈÏÚ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi‡Ó - B˙B‡15ÏÚ ÔÈÓi‡Ó „ˆÈÎÂ . ¿«¿ƒ≈ƒ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ«

?˙BLÙ È˜ÒÚ16„Ó‡Ó e¯Ó‡z ‡nL :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡17 ƒ¿≈¿»¿ƒ»∆∆»…¿≈…∆
‰ÚeÓMÓe18„Ú ÈtÓ „Ú ,19ÔÓ‡ Ì„‡ ÈtÓ , ƒ¿»≈ƒƒ≈ƒƒ»»∆¡»

˜c·Ï eÙBqL ÌÈÚ„BÈ Ìz‡ ÔÈ‡ ‡nL B‡ ?ÌzÚÓL¿«¿∆∆»≈«∆¿ƒ∆≈ƒ¿…
?‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ÌÎ˙‡20ÈÈ„k ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ eÂ‰ ∆¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¡¿ƒ∆…¿ƒ≈

BBÓÓ Ô˙B Ì„‡ - ˙BBÓÓ ÈÈc .˙BLÙ ÈÈc ˙BBÓÓ»ƒ≈¿»ƒ≈»»»≈»
BÏ ¯tk˙Óe21BÚ¯Ê Ì„Â BÓc - ˙BLÙ ÈÈc ;22ÔÈÈeÏz ƒ¿«≈ƒ≈¿»»¿««¿¿ƒ

¯Ó‡ ÔÈ˜a È¯‰L .ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ba23ÈÓc ÏB˜ : «»»»∆¬≈¿«ƒ∆¡«¿≈
ÌÈ˜Úˆ EÈÁ‡24CÎÈÙÏ .BÚ¯Ê Ì„Â BÓc -25Ì„‡ ‡¯· »ƒ…¬ƒ»¿««¿¿ƒ»ƒ¿»»»

ÔÓ ˙Á‡ LÙ „a‡Ó‰ ÏkL :„nÏÏ ,ÌÏBÚa È„ÈÁÈ¿ƒƒ»»¿«≈∆»«¿«≈∆∆««ƒ
ÏÎÂ ;‡ÏÓ ÌÏBÚ „a‡ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚ‰»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈»»≈¿»
Ìi˜ el‡k ÂÈÏÚ ÔÈÏÚÓ - ÌÏBÚa ˙Á‡ LÙ Ìi˜Ó‰«¿«≈∆∆««»»«¬ƒ»»¿ƒƒ≈
ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ˙¯eˆa ÌÏBÚ È‡a Ïk È¯‰ .‡ÏÓ ÌÏBÚ»»≈¬≈»»≈»¿«»»»ƒ

ÌÈ‡¯· Ì‰26ÈÙÏ ÔÈÓBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk Èt ÔÈ‡Â , ≈ƒ¿»ƒ¿≈¿≈»∆»≈∆ƒƒ¿≈
a :¯ÓBÏ ÏBÎÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk ,CÎÈÙÏ .B¯·ÁÈÏÈ·L ¬≈¿ƒ»»∆»¿∆»»«ƒ¿ƒƒ

ÌÏBÚ‰ ‡¯·27?BÊ ‰¯ˆÏe el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL .28 ƒ¿»»»∆»…¿«»¿»»
Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡ ¯·k ‡BÏ‰29B‡ . ¬¿»∆¡«¿≈»»»»

?‰Ê ÏL BÓ„a ·eÁÏ el ‰Ó :e¯Ó‡z ‡nL30‡BÏ‰Â ∆»…¿«»»¿»∆∆«¬
‰p¯ ÌÈÚL¯ „·‡·e :¯Ó‡ ¯·k31e„ÓÚ Ì‡ . ¿»∆¡««¬…¿»ƒƒ»ƒ»¿

Ô‰È¯·„a32ÌÈ˜„B·e ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ∆«»∆»≈ƒ¿ƒ
˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a B˙B‡ƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

˙e„Ú33˙eÎÓ B˙e„Ú ˙‡ˆÓ Ì‡ .34˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - ≈ƒƒ¿≈≈¿À∆∆«¿ƒƒ∆
ÌÈ„Ú ‰‡Ó eÈ‰ elÙ‡ .ÔBL‡¯k B˙B‡ ÔÈ˜„B·e ÈM‰«≈ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ»≈»≈ƒ

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ˜„Ba -35e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆»¿∆»ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿¿
BÓk ,˙eÎÊÏ ÔÈÁ˙Bt - ÌÈeÎÓ ÌÈ„Ú‰ Ïk È¯·„ƒ¿≈»»≈ƒ¿À»ƒ¿ƒƒ¿¿

e¯‡aL36‡¯Èz Ï‡ - ˙‡ËÁ ‡Ï Ì‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆≈«¿¿¿ƒƒ…»»»«ƒ»
- ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ„Â .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿»ƒƒ»¿¿
„Ú B˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;e‰e¯Ët¿»¿ƒ…»¿¿¿ƒ«

¯ÁÓÏ37˙B‚eÊ ˙B‚eÊ ÔÈ¯„‰q‰ ÔÈ‚ecÊÓ ÌBia B·e .38 ¿»»«ƒ¿«¿ƒ««¿∆¿ƒ
ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ÏÎ‡Óa ÔÈËÚÓÓe .BÈ„a ÔiÚÏÏk ÔÈÈ ¿«≈¿ƒ¿«¬ƒ¿«¬»¿≈ƒ«ƒ»

ÌBi‰ B˙B‡39„Á‡ Ïk ‰ÏÈl‰ Ïk ¯·ca ÔÈ‡OBÂ . «¿¿ƒ«»»»««¿»»∆»
˙¯ÁnÏÂ .B˙È·a BÓˆÚ ÌÚ B‡ BlL ‚eÊ ÌÚ „Á‡Â¿∆»ƒ∆ƒ«¿¿≈¿«»√»
,‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ‰kÊÓ‰ .ÔÈc ˙È·Ï ÔÈÓÈkLÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿«∆≈¬ƒ«¿«∆
‡e‰ È‡ :¯ÓB‡ ·iÁÓ‰Â ;ÈÓB˜Óa È‡ ‰kÊÓe¿«∆¬ƒƒ¿ƒ¿«¿«≈≈¬ƒ
È‡Â Èa Èz¯ÊÁ B‡ ,ÈÓB˜Óa È‡ ·iÁÓe ,·iÁÓ‰«¿«≈¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ«¬ƒ
B‡ e·iÁL Ì‰ ÈÓ eÚ„È ‡ÏÂ ¯·ca eÚË Ì‡Â .‰kÊÓ¿«∆¿ƒ»«»»¿…»¿ƒ≈∆ƒ¿
BÓk „Á‡k ‡l‡ ÔÈ·LÁ ÔÈ‡L ,„Á‡ ÌÚhÓ ekÊƒƒ««∆»∆≈»∆¿»ƒ∆»¿∆»¿

e¯‡aL40Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈic‰ È¯ÙBÒ È¯‰ -41, ∆≈«¿¬≈¿≈««»ƒ«¿ƒƒ»
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL ÌÚË ÔÈ·˙Bk È¯‰L42ÔÈÏÈÁ˙Óe . ∆¬≈¿ƒ««∆»∆»¿∆»«¿ƒƒ

eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â ;e‰e¯Ët - ˙eÎÊ BÏ e‡ˆÓ Ì‡ .BÈ„a¿ƒƒ»¿¿¿»¿ƒÀ¿¿
ÔÈÙÈÒBÓ - ÛÈÒB‰Ï43- ·iÁ˙Â ÔÈ·iÁÓ‰ ea¯ . ¿ƒƒƒ««¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈

ÔÈc ˙Èa Ba ÔÈ‚¯B‰L ÌB˜Óe .B‚¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ¿»¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÔÈc ˙ÈaÓ ˜BÁ¯Â ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰È‰44:¯Ó‡pL , »»¿≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆∆¡«

,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ Ïl˜Ó‰ ˙‡ ‡ˆB‰≈∆«¿«≈∆ƒ««¬∆¿≈»∆ƒ
ÔÈÏÈÓ ‰ML BÓk ˜BÁ¯ ‰È‰iL45˙Èa ÔÈa ‰È‰L BÓk , ∆ƒ¿∆»¿ƒ»ƒƒ¿∆»»≈≈

„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t ÈÙÏ ‰È‰L ,ea¯ ‰LÓ ÏL BÈc46, ƒ∆∆«≈∆»»ƒ¿≈∆«…∆≈
Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ÔÈ·e47. ≈«¬≈ƒ¿»≈

שקר.15) יעידו שלא אותם, תימן:16)מייראים בכת"י
א. לז, בסנהדרין המשנה לשון וכן נפשות. מתוך 17)עידי

הדעת. ואומד ואינכם 18)השערה אומרים, שמעתם
האומר. הוא מי ֿ 19)יודעים בבית שהעיד אחר עד מפי

אחר. וחקרת",20)דין "ודרשת טו) יג, (דברים ככתוב
בודקים  חקירות שבשבע יבואר ה"ד פ"א, עדות בהל' ולקמן
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על 21)אותם. שהפסיד לזה ממון נותן שקר, העיד אם
ומתכפר. ודם 22)ידו תימן: ובכת"י להוליד. היה שעתיד

נאמר.23)זרעותיו. לקין הנ"ל: אומר 24)בכת"י "אינו
א). לז, בסנהדרין (משנה אחיך" דמי אלא אחיך דם

שם).25) (רש"י האיום מדברי זה להראותך 26)כל
(שם). עולם של מלואו נברא אחד כלומר,27)שמאדם

בעבירה  העולם מן עצמי אטרד לא מלא, כעולם אני חשוב
של  גדולתו "להגיד שם: המשנה ולשון שם). (רש"י אחת
כולן  אחד, בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה,
אדם  כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה. זה דומין
לחבירו". דומה מהם אחד ואין הראשון, אדם של בחותמו

האמת.28) על ואפילו זו בדאגה ראשנו להכניס
כאן 29) יש עוונו", ונשא יגיד לא "אם מסיים: והפסוק

תעידו. לא אם עוון בדמיו,30)נשיאות מתחייבים להיות
שם). (רש"י יגיד" לא ב"אם לעמוד לנו רשע 31)נוח אם

עונש. כאן אין למרות 32)הוא, להעיד, הם שמוכנים
ה"ד.33)האיום. הזמן 34)פ"א , את לכוון שיודע

ה"ה. שם כמבואר המעשה, ופרטי שאם 35)והמקום
בטלה, העדות כל הרי - הקודמים דברי את בדבריו יכחיש
מהם  אחד נמצא אם וכן ב. ה, במכות עקיבא רבי וכדברי
והשווה  א), ס, (סנהדרין כולה העדות בטלה פסול, או קרוב

ה"ג. פ"ה ה"ג, פ"ב עדות ה"ז.36)הל' פ"י לעיל
בו 37) שנאמר ממקושש, נלמדת חבישה ב, עח, סנהדרין

מה  פורש לא כי במשמר אותו "ויניחו לד) טו, (במדבר
שמח). (אור לו" ונושאים 38)יעשה בשוק, או בבתיהם

א). מ, סנהדרין (רש"י בדבר (משלי 39)ונותנים שנאמר
(דיני  עולם של ברזו העוסקים - שכר" אי "ולרוזנים ד) ַלא,

א). מב, (שם ישתכרו אל ה"ה.40)נפשות) פ"י, לעיל
א.41) מ, בסנהדרין 42)שם וראה ה"ט. פ"א, לעיל ראה

טעם  שנים, יאמרו שלא "כדי א מקראות".לד, משני אחד
שהיו 43) או אלו כנגד אלו "היו ה"ב: פ"ט, לעיל כמבואר

שבעים  עד והולכים מוסיפים בלבד, אחד יותר המחייבים
ה"ג. שם וראה בעוד 44)ואחד". "שמא ב מב, סנהדרין

פי"ג, (לקמן זכות לו ימצאו הסקילה לבית אותו שמוליכים
שלא  כדי הוסיפו: שם ובגמרא שם). (רע"ב ויפטר" ה"א)

רוצחים. ביתֿדין של 45)ייראו ארץ מידת הוא - מיל
שם). חננאל ברבינו וכן וברש"י. א סז, (יומא אמה אלפים

שכינה.46) מחנה מיל,47)באמצע עשר שנים שהיה
ששה  הצדדים מכל המחנה לסוף משה בין שהיה נמצא
ממחצית  ממעטת המשכן, עומד בה שהחצר, ולפי מילין.
חמשים  על אמה חמישים שהוא חציה, שיעור המחנה
רבינו  מדייק לפיכך חמישים), על אמה מאה היתה (החצר

שם). יו"ט' ('תוספות מילין ששה "כמו" ואומר:

.„‚¯‰È ‡l‡ ,B˙B‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡ BÈc ¯Ó‚pMÓƒ∆ƒ¿«ƒ≈«¿ƒ∆»≈»≈
BÓBÈa48Ï ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯aÚ ‰˙È‰ elÙ‡ .„Ú d ¿¬ƒ»¿»À»»≈«¿ƒƒ»«
„ÏzL49˙eÓiL „Ú ÔBÈ¯‰‰ ˙Èa „‚k d˙B‡ ÔÈkÓe . ∆≈≈«ƒ»¿∆∆≈«≈»«∆»

‰lÁz „Ïe‰50¯aLn‰ ÏÚ ‰·LÈ Ì‡ Ï·‡ .51- «»»¿ƒ»¬»ƒ»¿»«««¿≈
„ÏzL „Ú dÏ ÔÈÈzÓÓ52¯zÓ - ‚¯‰zL ‰M‡ ÏÎÂ . «¿ƒƒ»«∆≈≈¿»ƒ»∆≈»≈À»

d¯ÚOa ˙B‰Ï53. ≈»ƒ¿»»

היום 48) שכל דינו" את מענה אתה "נמצא א, לה, סנהדרין

מענים  "למה א פט, שם וכן שם). (רש"י למיתה מצפה הוא
מיד". אותו ממיתים אלא זה, של הורגים 49)דינו אלא

וברש"י). א ז, (ערכין הוא אחד שגוף עמה, ולדה
בוולד,50) חיות תהא שאם (שם), ניוול לידי תבוא שלא

שם). (רש"י הוא וניוול אמו מיתת לאחר הכסא 51)יצא 
מלשון  הלידה, בשעת היולדת את עליו מושיבים שהיו

ג. לז, ישעיה הולד 52)הכתוב ונע שעקר כיון שם, ערכין
(רש"י). הוא אחר גוף - אע"פ 53)ממקומו ב, עמ' שם

עשוי  שאינו הוא, מיתה בר לאו שיער בהנאה, אסור שהמת
פי"ד, אבל בהל' לקמן רבינו וכדברי (רש"י). להשתנות
גופו". שאינו מפני בהנאה מותר שהוא משערו "חוץ הכ"א:

.‰BÁ·Ê ‰È‰Â ‚¯‰Ï ‡ˆiL ÈÓ54ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - Áe·Ê ƒ∆»»≈»≈¿»»ƒ¿»«≈¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈfnL „Ú B˙B‡55BÓL‡Â B˙‡hÁ ÌcÓ56Ì‡Â . «∆«ƒ»»ƒ««»«¬»¿ƒ

BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - Á·f‰ ËÁL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ BÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ«¬«ƒ…ƒ¿««∆«≈«¿ƒƒ
BÈc ˙‡ ÔÈpÚÓ ÔÈ‡L ,Ba¯˜ ÂÈÏÚ e·È¯˜iL „Ú57. «∆«¿ƒ»»»¿»∆≈¿«ƒ∆ƒ

קרבנו.54) בשבילו.55)זבח המזבח על זורקים
אפילו 56) קרבה עולתו אבל מיתתו, לאחר קרבים שאינם

מזין). ד"ה וב'תוספות' שם, (ערכין מיתתו שם,57)לאחר
והשווה  לו", נזקקים ואין שעה באותה שחטא כמי "נעשה

הי"ב. פ"ג, שגגות הל'

ה'תשע"ז  אלול י"ג שני יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הווידוי 1) עצמו. על זכות ללמד לו שיש ונזכר להיהרג, יצא

חול  בימי למיתה דין גזר הוצאת המתתו. לפני הנידון של
דינו  נגמר כיצד? דין, בית הרוגי על ואבלות אנינות המועד,

שבארץֿישראל. דין לבית וברח לארץ שבחוץ דין בבית

.‡˙ÈaÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˙ÈÓÏ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿ƒ»ƒƒƒ≈
ÔÈ¯„eq‰Â ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ „ÓBÚ „Á‡Â ,ÔÈc2,B„Èa ƒ¿∆»≈«∆«≈ƒ¿«»ƒ¿»

Òeq‰Â3epnÓ ˜BÁ¯4Êe¯k‰Â .5ÈBÏt :ÂÈÙÏ ‡ˆBÈ ¿«»ƒ∆¿«¿≈¿»»¿ƒ
˙ÈBÏt ‰¯·Ú ¯·ÚL ÏÚ ,˙ÈBÏt ‰˙ÈÓa ‚¯‰Ï ‡ˆBÈ≈≈»≈¿ƒ»¿ƒ«∆»«¬≈»¿ƒ

ÈBÏt ÔÓÊa ÈBÏt ÌB˜Óa6ÈÓ .ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe , ƒ¿¿ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»ƒ
„Á‡ ¯Ó‡ .ÂÈÏÚ „nÏÈÂ ‡B·È - ˙eÎÊ BÏ Ú„BiL7LÈ : ∆≈«¿»ƒ«≈»»»«∆»≈

‰Ê - ˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ÈÏ8·ÎB¯‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ¯„eqa ÛÈÓ ƒ¿«≈»»¿∆≈ƒ«»ƒ¿∆»≈
‡ˆÓ Ì‡ .ÔÈc ˙È·Ï ÔBcp‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓe ı¯ Òeq‰ ÏÚ««»«¬ƒ∆«ƒ¿≈ƒƒƒ¿»

˙eÎÊ BÏ9‡ˆÈÂ ¯ÊÁÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ¿¿ƒ¿ƒ»«¬…¿≈≈
ÈÓˆÚ ÏÚ „nÏÏ ÈÏ LÈ :BÓˆÚa ‡e‰ ¯Ó‡ .‰‚È¯‰Ï«¬ƒ»»«¿«¿≈ƒ¿«≈««¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙eÎÊ¿««ƒ∆≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
eÓzzÒ „Át‰ ÈtÓ ‡nL ;‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈«««ƒ¿«¿
¯Ó‡ÈÂ BzÚc ·MÈ˙z - ÔÈc ˙È·Ï ¯ÊÁiLÎe ,ÂÈ˙BÚË«¬»¿∆«¬…¿≈ƒƒ¿«≈«¿¿…«
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ e‰e¯ÈÊÁ‰ .ÌÚË««∆¡ƒ¿…ƒ¿»«»ƒ¿»»ƒƒ
„nÏÏ ÈÏ LÈ :˙ÈLÈÏMa ¯Ó‡ .˙ÈLÈÏL ÌÚt B˙B‡««¿ƒƒ»««¿ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÂÈ¯·„a LnÓ LÈ Ì‡ ,˙eÎÊ ÈÓˆÚ ÏÚ10ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ««¿ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»»«¬ƒƒ
CÎÈÙÏ .ÌÈÓÚt ‰nk elÙ‡ B˙B‡11ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈

ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz12LÈ Ì‡ .C¯ca ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBML «¿ƒƒ¬»ƒ∆¿ƒ¿»»«∆∆ƒ≈
ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ÂÈ¯·„a LnÓ«»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙eÎÊ BÏ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ…ƒ¿»¿ƒƒ
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·iÁ˙iL ‰˙ÈÓ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ÂÈ„ÚÂ .B˙B‡¿≈»≈«¿ƒ¿»ƒ»∆ƒ¿«≈
da13B˙ÈÓ‰Ï ÔÈ·iÁ - ÂÈ„Ú e‰e‚¯‰ ‡lL ÁˆB¯Â . »¿≈«∆…¬»≈»«»ƒ«¬ƒ

Ì„‡ Ïk „Èa14˙Bn‡ ¯OÚk ‰‚È¯‰‰ ÌB˜nÓ ˜BÁ¯ .15 ¿«»»»»ƒ¿«¬ƒ»¿∆∆«
‰cÂ˙‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡16ÔÈ˙Óen‰ Ïk C¯c ÔkL ! ¿ƒƒ¿«≈∆≈∆∆»«»ƒ

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈ - ‰cÂ˙n‰ ÏÎÂ .ÔÈcÂ˙Ó17. ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿«∆≈≈∆»»«»
‡‰z :¯Ó‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ˙BcÂ˙‰Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ¿«¿ƒ¡…¿≈
BÓˆÚa Ú„È elÙ‡ .È˙BBÚ Ïk ÏÚ ‰¯tk È˙˙ÈÓƒ»ƒ«»»«»¬«¬ƒ»«¿«¿

‰cÂ˙Ó ‡e‰ Ck ,ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ ¯˜ML18. ∆∆∆≈ƒ»»»ƒ¿«∆

בסמוך.2) כמבואר בהן, להניף רוכב 3)מטפחות ואדם
א) משנה ו, פרק (סנהדרין שבמשניות המשנה כלשון עליו,

הסוס". רוכב אחד כדי 4)"ואדם ראייתו, תחום בתוך
בסודרין. מניף לראותו כלשון 5)שיוכל מכריז. אדם

בחיל". קרא "וכרוזא ד) ג, (דניאל פלוני 6)הכתוב ביום
אחרים  שישמעו כדי עדיו, ופלוני ופלוני פלונית, ובשעה
ובאותה  יום באותו והלא ויאמרו: העדים את להזים ויבואו
א). מג, (סנהדרין פלוני במקום הייתם עימנו שעה

הדין.7) הפתח.8)מבית על ממש 9)העומד שיש
לזכות.10)בדבריו. הדומה ראייה הואיל 11)קצת

ממש  יש אם שיראו עד מחזירים אין השלישית ובפעם
אין 12)בדבריו. הראשונה בפעם אבל השלישית, בפעם

מבוהל  שהוא מתוך כי חכמים. תלמידי מוליכיו שיהיו צורך
(שם). ולנמקם דבריו את להטעים יוכל לא ונפחד

בראשונה 13) בו תהיה העדים "יד ז) יז, (דברים ככתוב
להמיתו 14)להמיתו". דין בית חייבים תימן: יד בכתב

מכל  - המכה יומת "מות שנאמר ב), מה, (שם וכו' ביד
להרגו  רשות אין דין בית מיתת מחוייבי בשאר אבל מקום".

ח. הלכה י"ד, פרק לקמן ראה בלבד, עדיו אבל 15)אלא
דעתו  תיטרף שמא לחוש יש מזה, יותר ההריגה לבית קרוב

ב). משנה ו, פרק שם (רע"ב להתוודות יוכל על 16)ולא
עליהם. הודה עוונותיך, בעכן 17)כל מצינו "שכן שם,

לה' כבוד נא שים "בני יט) ז, (יהושע יהושע לו שאמר
וידויו? לו שכיפר ומניין תודה"... לו ותן ישראל אלוקי
- הזה" ביום ה' יעכרך יהושע... "ויאמר כה) (שם שנאמר

הבא". לעולם עכור אתה ואי עכור אתה הזה לא 18)היום
(=שעדיו  מזומם שהוא יודע היה אם האומר: יהודה כרבי
חוץ  עוונותי כל על כפרה מיתתי תהא אומר, זוממים) הם
אומר  אדם כל יהא כן "אם לו: שהשיבו כחכמים, אלא מזה,
על  לעז ויוציא ב), מג, (סנהדרין עצמו" לנקות כדי כן
המצוות  שבספר להעיר וראוי (רש"י). והדיינים העדים
זוממין? פי על הנהרגים אף "יכול נאמר: עג, עשה לרבינו,
חייב  שאינו כלומר, ההיא', הנפש 'ואשמה אלא אמרתי לא
שקר", עדי עליו העידו אלא חטא, שלא ידע אם להתוודות
חכמים  מדברי הוא וכאן תורה, מדין מדבר ששם וכנראה,

חדש). (פרי

.·Ë¯˜ B˙B‡ ÔÈ˜LÓ ‰cÂ˙nL ¯Á‡Â19‰B·Ï ÏL20 ¿««∆ƒ¿«∆«¿ƒ…∆∆¿»
ÂÈÏÚ BzÚc Û¯hzL È„k ,ÔÈÈ ÏL ÒBÎa21,¯kzLÈÂ ¿∆«ƒ¿≈∆ƒ»≈«¿»»¿ƒ¿«≈

da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna ‚¯‰È Ck ¯Á‡Â22. ¿««»≈»≈«ƒ»∆«»»

קטן.19) (שמות 20)גרגר בתורה ונזכר חריף, שרף מין
לד). א 21)ל, מג, (סנהדרין בשרו ויתמקמק ידאג ולא

לאובד 22)וברש"י). שכר "תנו ו) לא, (משלי שנאמר שם,
אות  פקודי פרשת תנחומא מדרש והשווה נפש". למרי ויין
יצטער  שלא כדי אותו, ומשקים וחזק טוב יין לו "מביאים ב

הסקילה". מן

.‚Ï˜Òp‰ da Ï˜qiL Ô·‡‰Â ,‰B·l‰Â ÔÈi‰ ‰Ê23, ∆««ƒ¿«¿»¿»∆∆∆ƒ»≈»«ƒ¿»
‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰iL ÛÈq‰Â24Ba ÔÈ˜BÁL ¯„eq‰Â , ¿««ƒ∆≈»≈«∆¡»¿«»∆¿ƒ

˜Áp‰25ÔÈ¯„eq‰Â ,‰Ï˙p‰ ÂÈÏÚ ÔÈÏBzL ıÚ‰Â , «∆¡»¿»≈∆ƒ»»«ƒ¿∆¿«»ƒ
ı¯L Òeq‰Â ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÈÙÏ Ô‰a ÔÈÙÈnL∆¿ƒƒ»∆ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿«∆»

¯eaˆ ÏMÓ ÔÈ‡a Ïk‰ - BÏÈv‰Ï26‰ˆ¯iL ÈÓe . ¿«ƒ«…»ƒƒ∆ƒƒ∆ƒ¿∆
·c˙ÈÂ ‡B·È - ·c˙‰Ï27. ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈

א.23) הלכה ט"ו, פרק לקמן ד.24)ראה הלכה שם
ה.25) הלכה א.26)שם מג, שאמרו 27)סנהדרין כמו

ומביאות  מתנדבות היו שבירושלים יקרות "נשים שם:
אותן".

.„‚¯‰p‰ ¯Á‡ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡28ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ≈≈ƒ¿ƒ«««∆¡»¿»≈ƒ
‰Ê È¯‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÏÎ‡Ï ÌÈ¯eÒ‡ - LÙ e‚¯‰L∆»¿∆∆¬ƒ∆¡…»«¬≈∆

Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÏÏÎa29ÌÈ·B¯w‰ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡Â .30 ƒ¿«……¿««»¿≈«¿ƒ«¿ƒ
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÌeMÓ ,ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ31. «¬≈≈ƒƒ……¿««»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ ÌÈ¯·„e32˙e˜ÏÓ Ô‰a ÔÈ‡Â33. ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈»∆«¿

רוצחים.28) דין בית יראו שלא כדי ב, מב, שם 29)שם
א. ראשונה 30)סג, סעודה לאכול להם שאסור האבלים,

ראה  להם, ומאכילים מברים אחרים אלא עצמם, משל
ט. הלכה י"ד פרק אבל על 31)הלכות הנרצח, על

כבוד, בהם ינהגו שלא עונש, על שנהרגים דין בית מחוייבי
שם). לסנהדרין (רש"י כפרה התורה.32)משום מן

שכולל 33) אחד לאו שבכללות, לאו על לוקים שאין שם,
והשווה  ג, הלכה י"ח, פרק לקמן וכמבואר הרבה, עניינים

התשיעי. הכלל לרבינו המצוות ספר

.‰„ÚBÓ ÏL BlÁa ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ34ÔÈiÚÓ - ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»¿À∆≈¿«¿ƒ
ÔÈ¯ÓBb Ck ¯Á‡Â ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈÏÎB‡Â ,BÈ„a¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿««»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰Â ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ BÈc ˙‡35. ∆ƒ»ƒ¿ƒ«««»¿¿ƒ

טוב.34) יום שמחת מניעת משום בו לצום שאסור
ב.35) יד, קטן מועד

.ÂÔ‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰36ÔÈ‡·e . ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆»ƒ
ÌBÏL ˙‡Â ÌÈ„Ú‰ ÌBÏL ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ Ô‰È·B¯¿̃≈∆¿¬ƒ∆¿»≈ƒ¿∆¿
ÔÈcL ,ÌeÏk Ô‰ÈÏÚ ÌaÏa ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ,ÌÈic‰««»ƒ¿ƒ«∆≈¿ƒ»¬≈∆¿∆ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙eÏ·‡ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .ec ˙Ó‡¡∆»¿««ƒ∆≈¬ƒ¬≈¬≈≈

ÌÈB‡37·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;Ì‰ÈÏÚ38. ¿ƒ¬≈∆∆≈¬ƒ∆»«≈

וברש"י).36) ב מו, (סנהדרין להם כפרה בזיונם שיהא כדי
על  להתאבל ראוי שאין אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו
שיתעכל  עד מכופרים עוונותיהם שאין לפי דין, בית הרוגי
והואיל  הקבר, כשסותמים אלא חיובה אין והאבילות הבשר,
הלכה  א, פרק אבל הלכות לקמן והשווה תידחה. ונדחתה

כפרתו 38)מצטערים.37)ט. ואין להרוג, כבוד זה ואין
שם). (רש"י בכך נמנעת

.ÊÔÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈc ˙È·Ï ‡·e ,Á¯·e BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ»«»¿≈ƒ«≈≈
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BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ39ÌÈL e„ÓÚiL ÌB˜Ó Ïk ‡l‡ . ¿ƒ∆ƒ∆»»»∆««¿¿«ƒ
BÈc ¯Ó‚pL ÈBÏt LÈ‡ ˙‡ e‡ ÔÈ„ÈÚÓ :e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿ƒƒ»∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«ƒ
‰Ê È¯‰ - ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¬≈∆

‚¯‰È40ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .41ÁˆB¯a ?42¯‡L Ï·‡ ; ≈»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¬»¿»
e„ÈÚÈÂ ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ„Ú e‡B·iL „Ú - ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ«∆»≈»»ƒƒ¿»ƒ

Ì„Èa e‰e‚¯‰ÈÂ ,BÈc ¯Ó‚pL43˙È·a e„ÈÚiL ‡e‰Â . ∆ƒ¿«ƒ¿««¿¿»»¿∆»ƒ¿≈
‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL ÔÈc44. ƒ∆∆¿ƒ¿»

יזכה.39) אולי וליתן  ולישא ז,40)לחזור במכות משנה
הראשונים.41)א. עדיו בביאת צורך שנאמר 42)שאין

מות  - הוא" רוצח המכה יומת "מות כא) לה, (במדבר בו
הראשונים  עדיו ידי על שלא ואפילו מקום, מכל יומת

ב). מה, העדים 43)(סנהדרין "יד ז) יז, (דברים ככתוב
י"ד  פרק לקמן וראה (שם), להמיתו" בראשונה בו תהיה

בביאורנו. ה אלא 44)הלכה נחתכים נפשות דיני אין כי
והואיל  ב. הלכה ה, פרק לעיל כמבואר כ"ג, של דין בבית
בית  אלא זו עדות מקבלים אין הנאשם, ייהרג זו ובעדותם

כ"ג. של דין

.Á,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰È‰L ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ∆»»¿»»»∆
BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ - Ï‡¯OÈ ı¯‡aL ÔÈc ˙È·Ï Á¯·e»«¿≈ƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆ƒ

ÌÈt Ïk ÏÚ45¯Ó‚pL ÔÓˆÚ ÔÈc ˙Èa Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â . «»»ƒ¿ƒ»»≈ƒ«¿»∆ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,BÈc ˙‡ ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÙa BÈcƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ««ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰zÚ Ì‰Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa e‰e¯ÓbL46. ∆¿»¿»»»∆¿≈«»¿∆∆ƒ¿»≈

"משום 45) א) ז, (מכות הראשונים עדיו כשבאו אפילו
של  פתח לו למצוא תועיל אלי - ישראל" ארץ של זכותה

(רש"י). לא 46)זכות שוב לחובה, דינו שגמרו כיוון שם.
שנית. לדונו אחר דין בית יושיבו אלא זכות, לו יראו

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ונתערב 1) למות דינו נגמר דין. לבית המסורות מיתות ארבע

להרוגי  הקבורה מקום מיהו. נודע ולא העם שאר עם
למוות. גזרֿהדין בהוצאת והמתינות הזהירות ביתֿדין,
הקבלה, המקדש. בית קיום לזמן נפשות בדיני הדיון הצמדת

תחילה. לחזור הגדול הדין בית עתיד שבטבריה

.‡ÔÈc ˙È·Ï e¯ÒÓ ˙B˙ÈÓ Úa¯‡2,‰Ù¯Oe ,‰ÏÈ˜Ò : «¿«ƒƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»
ÛÈÒa ‰‚È¯‰Â3˜ÁÂ ,4Ô‰ ÔÈL¯ÙÓ - ‰Ù¯Oe ‰ÏÈ˜Ò . «¬ƒ»¿«ƒ»∆∆¿ƒ»¿≈»¿…»ƒ≈

‰¯Bza5‰˙ÈÓ ÏkL ,e„ÓÏ ea¯ ‰LÓ ÈtÓe ; «»ƒƒ∆«≈»¿∆»ƒ»
˜Á ‡È‰ - Ì˙Ò ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰6B¯·Á ˙‡ ‚¯B‰‰Â , »¬»«»¿»ƒ∆∆¿«≈∆¬≈

ÛÈÒa B˙˙ÈÓ -7Ô˙˙ÈÓ - ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ÔÎÂ . ƒ»¿«ƒ¿≈«¿≈ƒ«ƒ««ƒ»»
ÛÈÒa8. ¿«ƒ

ב.2) מט, בסנהדרין פט"ו,3)משנה לקמן ראה בחרב,
ה"ה.4)ה"ד. -5)שם, שריפה כז; כ, ויקרא - סקילה

יד. מיתות 6)שם ארבע אמרו: א נג, ושם ב. נב, סנהדרין
מסיני. למשה הן רבינו 7)מקובלות והוצרך ב. עו, שם

וענשו  הואיל לומר נטעה שאל בסייף, הוא שהרוצח לפרש
הכוונה  ודאי ינקם", "נקום כ) כא, (שמות סתם בתורה אמור

כדין חנק, שנקימה למיתת רבינו משמיענו סתמית, מיתה כל
ב  נב, בסנהדרין כמבואר בסייף, שהיא למשה נתפרשה זו
בהל' רבינו הדגיש וכן סה. אות פט"ו, לקמן ובביאורנו

סייף". מיתת שזו למדו השמועה "מפי ה"א: פ"א, רוצח

(לחםֿמשנה). רוצח דין אגב כאן נשנית הנדחת ועיר
העיר 8) יושבי את "הכה... טז) יג, (דברים בהם שנאמר

כל  את רבינו מונה ה"יֿיב, פט"ו, ולקמן חרב". לפי ההיא
המפורט. ולמניינן לסוגיהן מיתות ארבע מחוייבי

.·Ì‰Ó ‰˙ÈÓ Ïk9‰OÚ ˙ÂˆÓ -10ÔÈc ˙È·Ï ‡È‰ »ƒ»≈∆ƒ¿«¬≈ƒ¿≈ƒ
‚¯‰Ï CÏnÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .da ·iÁ˙pL ÈÓ da ‚¯‰Ï11 «¬…»ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈¿«∆∆«¬…

„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡a12. ¿««≈∆∆»¿«ƒƒ¿«

מהן.9) תימן: א):10)בכת"י  ז, (יבמות שאמרו כמו
ודוחה  'עשה' שבאה שבת, דוחה ביתֿדין מיתת "אבל
רכוֿרכט. עשין לרבינו, המצוות ספר והשווה לאֿתעשה".

פ"ב,11) מלכים בהל' כמבואר בו, המורדים את הורג שהוא
מה  כפי העולם ולתקן "להרוג רשות לו יש וכן ה"ח.

ה"י). (שם צריכה" פ"ט,12)שהשעה סנהדרין תוספתא
בירושלמי  וכן בלבד", סייף אלא לה ניתן לא "הרשות ה"ג:
ה) ב, (מלכיםֿא הכתוב דברי לכך, רמז ה"א. פ"ז, שם
ה"ו  פי"ח, לקמן וראה בחרב". אמיתך אם לו... "ואשבע

שם. ובביאורנו היה" מלכות דין "או

.‚˙Èa B˙B‡ e˙ÈÓ‰ ‡lL ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁÓ Ïk»¿À«ƒ«≈ƒ∆…≈ƒ≈
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú ‡ÏÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ eÏha - ÔÈcƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿…»¿«ƒ¿«…

‰OÚ˙13- e‰e˙ÈÓ‰ ‡Ï Ì‡L ,ÛMÎÓ‰ ÔÓ ıeÁ . «¬∆ƒ«¿«≈∆ƒ…¡ƒ
‡Ï ‰ÙMÎÓ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ e¯·Ú»¿«ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«¿«≈»…

‰iÁ˙14. ¿«∆

לאֿתעשה.13) בלשון אזהרה כל בהן נאמרה לא שהרי
עדיו  והרגוהו נפשו, על הנידון עמד אם הרדב"ז, וכתב
הרי  ה"ח), לקמן (ראה להמיתו שיכולים אחרת במיתה

מצוותו. שזוהי מצותֿעשה, קיים זה השווה 14)ביתֿדין
שי. לאֿתעשה לרבינו, המצוות ספר

.„‰Ù¯O‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰ÏÈ˜Ò15ÔÓ ‰¯eÓÁ ‰Ù¯Oe , ¿ƒ»¬»ƒ«¿≈»¿≈»¬»ƒ
ÛÈq‰16˜Á‰ ÔÓ ‰¯eÓÁ ÛÈq‰Â ,17·iÁ˙pL ÈÓ ÏÎÂ . ««ƒ¿««ƒ¬»ƒ«∆∆¿»ƒ∆ƒ¿«≈

‰¯eÓÁa ÔBc - ˙B˙ÈÓ ÈzLa18ÈzL ¯·ÚL ÔÈa . ƒ¿≈ƒƒ«¬»≈∆»«¿≈
·iÁL ˙Á‡ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÔÈa ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B¯·Ú¬≈««≈∆»«¬≈»««∆«»

˙B˙ÈÓ ÈzL ‰ÈÏÚ19¯Á‡Â ,‰lwÏ BÈc ¯Ó‚ elÙ‡ . »∆»¿≈ƒ¬ƒƒ¿«ƒ««»¿««
‰¯eÓÁa ÔBc - BÈc ¯Ó‚Â ‰¯eÓÁ‰ ÏÚ ¯·Ú Ck20. »»«««¬»¿ƒ¿«ƒƒ«¬»

כד,15) (ויקרא ה' את למגדף ניתנה שכן ב, מט, סנהדרין
ידו  פושט שכן ביותר, חמור חטא וזה ע"ז, ולעובד יד)

(ויקרא 16)בעיקר. שזינתה כהן לבת ניתנה שכן א. נ, שם
אביה. כבוד את מחללת שכן חמור, וחטאה ט) כא,

גם 17) שהרי חמור, וענשם הנדחת. עיר לאנשי ניתן שכן
אבד. שזינתה,18)ממונם כהן בת המאורסה נערה כגון

(שם  ממנה הקלה בשריפה ולא החמורה בסקילה נידונה
ב). איש,19)עמוד אשת שהיא חמותו, על שבא כגון

בחנק. - איש אשת ואיסור בשריפה, - חמותו איסור
הוא 20) הרי - לקלה דינו שנגמר שמאחר אומרים ואין

רמז  א), פא, (שם אח"כ שעבר החמורה על יענש ולא כמת,
דם  שופך פריץ בן "והוליד יֿיב) יח, (יחזקאל הנביא לכך
הגילולים  ואל (=בחנק), טמא רעהו אשת ואת סייף), (=זה
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יג) (שם מסיים והכתוב שבסקילה), ע"ז, (=זו עיניו" נשא
שם). (גמרא בסקילה - יהיה" בו דמיו יומת "מות

.‰Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈc ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡Â¿∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»ƒ»¿«¿«
˙B˙ÈÓ21. ƒ

חטאות 21) מכל יעשו כי אשה או "איש א, לה, קידושין
לכל  לאיש אשה הכתוב השווה - ו) ה, (במדבר האדם
ה"ה  פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שבתורה". עונשין
בשפחה  זולתי לעונשין, לאשה איש בין הפרש "שאין

בלבד". חרופה

.ÂÊa ‰Ê e·¯Ú˙pL ˙B˙ÈÓ È·iÁ Ïk„Á‡ Ïk ÔBc - ‰ »«»≈ƒ∆ƒ¿»¿∆»∆ƒ»∆»
Ô‰aL ‰lwa Ô‰Ó22. ≈∆««»∆»∆

שאיֿאתה 22) מאחר רש"י: ומפרש ב. עט, בסנהדרין משנה
רשאי  אתה אי הקלה, - ומי החמורה המחוייב מי מכיר
בה, נתחייב שלא החמורה למיתה למשכו עליו, להחמיר

החמורה. בכלל שישנה בקלה ידונו אלא

.ÊBÈc ¯Ó‚pL ÈÓ23‡ÏÂ ÌÚ‰ ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙pL ƒ∆ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿…
el‡Ó ‡e‰ ÈÓ Ú„B24BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÈÓ B‡ , «ƒ≈≈ƒ∆…ƒ¿«ƒ

- ‡e‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒƒ∆ƒ¿«ƒ¿…«ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ .ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa25. ¿»»

הכשרים 24)למיתה.23) את להמית איֿאפשר והלא
הוא. אף נפטר לפיכך מכירים 25)בגללו, שאין וכיון

וברש"י). (שם, בפניו זה אין לפנינו כשיעמוד אפילו אותו,
אבל  דינו, שנגמר מי עם שנתערב למי רק נצרך זה וטעם
העם  שאר שהרי זה, לטעם צריך אינו העם, שאר עם נתערב
שנתערב  החייב בגלל כולם את נמית ואיך מיתה, חייב אינו
ברוצחים  נתערב דינו, נגמר שלא רוצח ואם (כסףֿמשנה).
בבית  כולם את ואוסרים המיתה, מן פטורים כולם  אחרים,

ה"ז. פ"ד, רוצח בהל' כמבואר הסוהר,

.ÁB¯Ò‡Ï ÔÈc ˙Èa eÏÎÈ ‡ÏÂ BLÙ ÏÚ „ÓÚL ÈÓƒ∆»«««¿¿…»¿≈ƒ¿»¿
B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - da ·iÁ ‡e‰L ‰˙Èna e‰e˙ÈÓiL „Ú«∆¿ƒ«ƒ»∆«»»¿ƒ
¯Ó‚pL ¯Á‡Ó ,da B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa ÂÈ„Ú≈»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»≈««∆ƒ¿«

BÈc26‰lÁz B˙ÈÓ‰Ï ÌÚ‰ ¯‡LÏ ˙eL¯ ÔÈ‡Â .27. ƒ¿≈¿ƒ¿»»»«¬ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ „È ‰ÚË˜ Ì‡ ,CÎÈÙÏ28¯eËt -29eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ»ƒƒ¿¿»«»≈ƒ»¿ƒ»

ÌÈ¯Á‡ „Èa ‚¯‰È - ‰lÁzÓ ÔÈÓcb ÌÈ„Ú‰30‰na . »≈ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈»≈¿«¬≈ƒ«∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c31ıeÁ ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡La ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿À¿≈ƒ≈ƒ

BÈc ¯Ó‚pL LÙ ‚¯B‰ Ï·‡ ;ÁˆB¯‰ ÔÓÔÈÙ„B¯ - ƒ»≈«¬»≈∆∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓnL „Ú Ì„‡ Ïk „È·e ¯·c ÏÎa ÂÈ¯Á‡32. «¬»¿»»»¿«»»»«∆¿ƒƒ

יכול 26) איֿאתה שאם "מניין ב) מה, (סנהדרין שאמרו כמו
מיתה  בכל ממיתו שאתה בו, הכתובה במיתה להמיתו
המכה, יומת מות תלמודֿלומר: להמיתו? יכול שאתה

תהיה 27)מכלֿמקום". העדים "יד ז) יז, (דברים שנאמר
(שם). באחרונה" העם כל ויד להמיתו בראשונה בו

העדתם.28) העדים 29)אחרי "יד בו: לקיים שאיֿאפשר
בו". יהיו 30)תהיה גדמים שעדים מצינו שלא שם,

יד  לומר: הכתוב כוונת ועלֿכרחך נפשות, לדיני פסולים

בשעת  להם תהיה העדתם, בשעת להם שהיתה העדים,
שם). (רש"י אחר 31)המתתו העדים יד נקטעה שאם

פטור. זה הרי מזיק,32)העדתם, הוא שהרי שם,
אדם  בכל מיתתו ולפיכך עוד, יהרוג שמא וחוששים
דבר  לך "ואין ה"ד: פ"א, רוצח הל' והשווה (רדב"ז),
תחניפו  ולא שנאמר דמים, כשפיכות עליו תורה שהקפידה
ה"ט: פ"ד, ושם הארץ". את יחניף הוא הדם כי הארץ את
בהן  אין דמים, משפיכות חמורים עוונות שיש "שאע"פ

דמים". כשפיכות עולם של ישובו השחתת

.ËÈ¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡ - ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk»¬≈≈ƒ≈¿ƒ»¿ƒ¿≈
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa Ì‰È˙B·‡33ÔÈw˙Ó ˙B¯·˜ ÈL ‡l‡ , ¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»≈∆»¿≈¿»¿«¿ƒ

„Á‡Â ,ÔÈÙ¯OpÏÂ ÔÈÏ˜ÒpÏ „Á‡ :ÔÈc ˙Èa Ô‰Ï»∆≈ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿∆»
ÔÈ˜ÁpÏÂ ÔÈ‚¯‰pÏ34ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â . «∆¡»ƒ¿«∆¡»ƒ¿»»∆¬»»ƒƒ

‰ÚeÓM‰35¯Oa‰ Ïk‡˙ .36˙‡ ÔÈËwÏÓ eÈ‰ - «¿»ƒ¿«≈«»»»¿«¿ƒ∆
LÈÂ .Ô‰È˙B·‡ ˙B¯·˜a Ô˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ˙BÓˆÚ‰»¬»¿¿ƒ»¿ƒ¿¬≈∆¿≈

Ô‰Ï ˙BOÚÏ Ô‰È·B¯˜Ï37ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡38. ƒ¿≈∆«¬»∆»¿«¿ƒƒ

א:33) מז, שם הגמרא וכפירוש א. מו, בסנהדרין משנה
צדיק". אצל רשע קוברין שאין "אין 34)"לפי שם,

קלים  - ונחנקים ונהרגים קל", רשע אצל חמּור רשע קוברים
ונשרפים. לנסקלים ביחס משה 35)הם מפי ששמעו

מחוייב  לכל קברות ארבעה תיקנו לא ולפיכך מסיני, שקיבל
(שם). ההלכה נתקבלה כך כי לחוד, ולשון 36)מיתה

במיתתו  נתכפר כבר רש"י: ומפרש נתעכל. שם: המשנה
הבשר.37)ובזיונו. שנתעכל לאחר בגדים 38)לעצמות,

ה"ו. פי"ג, לעיל וראה א) מו, (שם העצמות בהם לכרוך

.È,ÔÈzÓ‰Ïe ˙BLÙ ÈÈ„a ·MÈ˙‰Ï ÔÈc ˙Èa ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ≈¿»¿«¿ƒ
eˆÈ‡È ‡ÏÂ39ÌÈL Ú·La LÙ e‚¯‰L ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ . ¿…»ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆∆¿∆«»ƒ

ÔÈÏaÁ el‡ È¯‰ -40Ì‰Ï Ú¯‡ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈≈«¿»ƒ««ƒ≈ƒ≈«»∆
ÔÈ‚¯B‰ - ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‚¯‰Ï41ÌÏBÚÏ ÔÈc ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬…¿»»¿ƒ¬»≈»ƒ¿»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈL42.¯ÁÓÏ ÈM‰Â ÌBi‰ ‰Ê ÔÈ„ ‡l‡ , ¿«ƒ¿∆»∆»»ƒ∆«¿«≈ƒ¿»»
Ú Û‡B ÔB‚k ,˙Á‡ ‰˙ÈÓe ˙Á‡ ‰¯·Úa Ì‰ÈL eÈ‰Ì »¿≈∆«¬≈»««ƒ»««¿≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa Ì‰ÈL ÔÈc - ˙Ù‡B43‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆»ƒ¿≈∆¿∆»¿ƒ»ƒ»»
˜Áa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰k ˙a ÏÚBa Û‡Bp‰44‡È‰Â «≈≈«…≈ƒ¿¿∆∆¿ƒ

‰Ù¯Oa45„Á‡ ÌBÈa Ô‰ÈL ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -46. ƒ¿≈»≈¿ƒ¿≈∆¿∆»

א).40)ימהרו.39) ז, (מכות ומזיקים משחיתים
- יז) א, (ישעיה חמוץ "אשרו דרשו: א לה, ובסנהדרין

דינו". את (משהה) שמחמץ דיין אמרו 41)אשרו שהרי
ימים  שבשני הרי - אחד" ביום שנים דנים "אין ב) מה, (שם

(רדב"ז). זה אחר זה יוכל 42)דנים שלא אחד, בביתֿדין
ראיות  לבקש צריך מהדיינים אחד שכל בזכותם, להפוך

שם). (רש"י זו ולמיתה זו בדין 43)למיתה לעיין שאפשר
עבירות, ושתי אחת למיתה פרט א), מו, (שם כאחד שניהם
עבירות  שתי ששתיהן ועבודהֿזרה שבת חילול כגון

(שם). סקילה וענשן איש.44)נפרדות, אשת בועל כדין
בועלה 45) ואין בשריפה, היא - מחללת היא שנאמר:

א). נא, (שם א.46)בשריפה מו, שם

.‡È˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ˙BLÙ ÈÈc ÔÈc ÔÈ‡47‡e‰Â . ≈»ƒƒ≈¿»∆»ƒ¿≈««ƒ¿
.Lc˜naL ‰kLla ÌL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈ƒ«»»«ƒ¿»∆«ƒ¿»
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Ô‰k‰ Ï‡ ÚÓL ÈzÏ·Ï :‡¯ÓÓ Ô˜Êa ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈«¿≈¿ƒ¿ƒ¿…«∆«…≈
¯ÓB‚Â48Ô‰k LiL ÔÓÊaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe . ¿≈ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«∆≈…≈

˙BLÙ ÈÈc LÈ - ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·È¯˜Ó49‡e‰Â . «¿ƒ««≈«ƒ¿≈«≈ƒ≈¿»¿
BÓB˜Óa ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL50. ∆ƒ¿∆≈ƒ«»ƒ¿

ואפילו 47) המדינה בכל דנים ואז קיים, המקדש שבית בזמן
הי"ד. בסמוך כמבואר לארץ, אל 48)בחוץ תימן: בכת"י

השופט. אל או -49)הכהן כהן שיש "בזמן ב: נב, שם
משפט". אין - כהן שאין בזמן משפט. שאם 50)יש

נפשות, דיני דנים אין שבמקדש, ממקומו גלה ביתֿהדין
שהמקום  מלמד - המקום" אל ועלית "וקמת ח) (שם ככתוב

הי"ג. בסמוך וכמבואר א), פז, (שם גורם

.·ÈÔÈc ˙Èa eÈ‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ‰·pLk ,‰lÁza«¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»»≈ƒ
˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ ÏB„b‰51˙¯ÊÚa ‰˙È‰L «»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ∆»¿»¿∆¿«

Ï‡¯OÈ52‰È‰ ÏÁ - Ba ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ÌB˜n‰Â .53, ƒ¿»≈¿«»∆»¿ƒ…»»
„Âc ˙Èa ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L54. ∆≈¿ƒ»»¬»»∆»¿«¿≈≈»ƒ

‰¯eM‰ ‰Ï˜Ï˜˙pLÎe55.ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ eÏb , ¿∆ƒ¿«¿¿»«»»ƒ»¿»
‡È¯·ËÏ ÔÙBÒÂ ,eÏb ˙BÓB˜Ó ‰¯OÚÏÂ56‡Ï ÌMÓe , ¿«¬»»¿»¿»ƒ¿∆¿»ƒ»…

‡È¯·ËaL ,‡È‰ ‰Ïa˜Â .‰zÚ „Ú ÏB„b ÔÈc ˙Èa „ÓÚ»«≈ƒ»««»¿«»»ƒ∆ƒ¿∆¿»
Lc˜nÏ ÔÈ˜zÚ ÌMÓe ,‰lÁz ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú57. ¬ƒƒ«¬…¿ƒ»ƒ»∆¿»ƒ«ƒ¿»

הסנהדר 51) לכבוד גזית אבני בנויה יו"ט שהיתה (תוספות ין
מ"ד). פ"ה, לעזרת 52)למדות סמוכה המקדש, חצר

המקדש. עבודת עשו הכהנים ששם לא 53)כהנים,
העזרה. בקדושת יח)54)נתקדש ז, (שמואלֿב, בו שנאמר

להם  אסור אחרים אבל ה'". לפני וישב דוד  המלך "ויבוא
ה'" בשם לשרת "לעמוד ה) יח, (דברים ככתוב לשבת,
שזוהי  אמרו, ב) (קא, ובסנהדרין וברש"י). א כה, (יומא
בית  בהל' וראה שם. רש"י כדברי מסיני, למשה הלכה
וחציה  קודש היה חציה הגזית... "לשכת הי"ז פ"ה, הבחירה
יושבים". הסנהדרין היו חול של ובחצי חול... היה

בישראל.55) רוצחים ונתרבו העוונות, כשגברו
ומירושלים 56) לירושלים, ומחנות לחנות, הגזית מלשכת

לאושא, ומיבנה ליבנה, ומאושא לאושא, ומיבנה ליבנה,
לציפורי, ומשם שערים, לבית ומשפרעם לשפרעם, ומאושא
בימי  היו ובטבריא א), לא, השנה (ראש לטבריא ומשם

שם). (רש"י קיסר שם.57)אנטונינוס

.‚ÈÈÈ„ eÏËa ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„˜ ‰L ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ»»…∆À¿««ƒ≈ƒ»¿ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓ ˙BLÙ58; ¿»ƒƒ¿»≈««ƒ∆»»«ƒ¿»«»

ÔÓB˜Óa ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÔÈ¯„‰q‰ eÏbL ÈtÓƒ¿≈∆»««¿∆¿ƒ¿…»»ƒ¿»
Lc˜na59. «ƒ¿»

המזבח.58) גבי על מקריב היה שראו 59)והכהן מכיון
שנגלה  מוטב אמרו: לדונם, יכלו ולא הרוצחים, שנתרבו
גורם, שהמקום מיתה, יתחייבו שלא כדי למקום ממקום

ב). ח, זרה (עבודה הי"א לעיל כמבואר

.„ÈÔÈc - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ˙BLÙ ÈÈc ÔÈcL ÔÓÊaƒ¿«∆»ƒƒ≈¿»¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙BLÙ ÈÈc60ÔÈ¯„‰q‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ƒ≈¿»¿»»»∆¿∆ƒ¿««¿∆¿ƒ

e¯‡aL BÓk ,ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ61˙‚‰B ÔÈ¯„‰q‰L . ¿ƒ»»∆¿∆≈«¿∆««¿∆¿ƒ∆∆
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e ı¯‡a»»∆¿»»»∆

א.60) ז, רבינו 61)מכות הזכירה ולא הי"ב. פ"ד, לעיל
נפשות  דיני שבטלו שנה ארבעים אותן שכל לומר אלא כאן
הכהן  היה שעדיין אע"פ בחוץֿלארץ. גם בטלו בא"י,

(כסףֿמשנה). המזבח על מקריב

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אחרי 1) תלייה שחייבים ואלה סקילה, מצוות ביצוע

מספר  הריגתם. ביום דין בית הרוגי קבורת מצוות סקילתם.
סכום  וחנק, הרג שריפה, חייבי וכן שבתורה, סקילה חייבי

ושישה. שלושים כולם

.‡‰ÏÈ˜q‰ ˙ÈaÓ ˜BÁ¯ ?ÔÈÏ˜Òp‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿»ƒ»ƒ≈«¿ƒ»
ÂÈ„‚a ‰ÏÈ˜Ò ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈËÈLÙÓ ˙Bn‡ Úa¯‡2, «¿«««¿ƒƒ∆«¿À»¿ƒ»¿»»

,‰n¯Ú ˙Ï˜Ò ‰M‡‰ ÔÈ‡Â .ÂÈÙlÓ B˙Â¯Ú ÔÈqÎÓe¿«ƒ∆¿»ƒ¿»»¿≈»ƒ»ƒ¿∆∆¬À»
„Á‡ ˜eÏÁa ‡l‡3ÈzL dB·‚ ‰ÏÈ˜q‰ ˙È·e . ∆»¿»∆»≈«¿ƒ»»«¿≈

˙BÓB˜4˙B¯eÒ‡ ÂÈ„ÈÂ ,ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ÌLÏ ‰ÏBÚ .5. ∆¿»¿≈»¿»»¬
‡e‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ó ÂÈ˙Ó ÏÚ BÙÁBc ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ»≈ƒ¬«»¿»≈¬»¿

ı¯‡Ï BaÏ ÏÚ ÏÙBÂ Ct‰6‡ˆÈ - da ˙Ó Ì‡ .7. ∆¿»¿≈«ƒ»»∆ƒ≈»»»
‰¯iÈ ‰¯È B‡ Ï˜qÈ Ï˜Ò :¯Ó‡ È¯‰L8‰ÂL‰ ‰p‰ . ∆¬≈∆¡«»…ƒ»≈»…ƒ»∆ƒ≈ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ô·‡‰ ˙‡ ÏÙpL Ï˜Òp‰9‡e‰ ÏÙpL ÛÁ„p‰ ÌÚ «ƒ¿»∆»«∆»∆∆»»ƒ«ƒ¿»∆»«
ı¯‡‰ ÏÚ BÓˆÚa10- BÊ ‰ÙÈÁcÓ ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . ¿«¿«»»∆¿ƒ…≈ƒ¿ƒ»

ÌL ˙ÁpÓ ‰˙È‰L Ô·‡ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‰Èa‚Ó11ÈL ‡OÓ , «¿ƒƒ»≈ƒ∆∆∆»¿»À««»«»¿≈
B„È ˙‡ ‰t¯Ó ÈM‰ „Ú‰Â ,Ì„‡ Èa12CÈÏLÓe13 ¿≈»»¿»≈«≈ƒ«¿∆∆»«¿ƒ

B˙ÓÈ‚¯ - Â‡Ï Ì‡Â ,‡ˆÈ - Ba ˙Ó Ì‡ .BaÏ ÏÚ Ô·‡‰»∆∆«ƒƒ≈»»¿ƒ»¿ƒ»
‰L‡¯· Ba ‰È‰z ÌÈ„Ú‰ „È :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈∆∆¡««»≈ƒƒ¿∆»ƒ…»

B˙ÈÓ‰Ï14.‰¯Á‡a ÌÚ‰ Ïk „ÈÂ , «¬ƒ¿«»»»»«¬…»

ב 2) מד, (סנהדרין ערום כשהוא למות ממהר שהוא
דרשו: א מה, שם ובגמרא שם). לרבינו המשנה ובפירוש
כסותו. בלא "אותו" – יד) כד, (ויקרא אותו" "ורגמו

ברור 3) - כמוך לרעך "ואהבת אמרה: והתורה תתבזה, שלא
עי"ז, למות שוהה שהיא ואע"פ תבזהו. ולא יפה" מיתה לו
א). מה, (שם להתבזות ולא גופני צער לסבול לה נוח

לארץ,4) משם ומפילו שלש, כאן הרי הנידון של וקומתו
"שלא  כדי יותר, גבוה שיהיה תיקנו לא אבל מהר. ומת
ואבריו  גופו, יתפזר יותר, גבוה מבנין יפול שאם יתנוול",

וברש"י). (שם נבקעת וכריסו מדרש 5)מתפרקים,
ורגליו". ידיו לו "ועוקרים ב אות פקודי פרשת תנחומא

על 6) הופכו - לבו על "נהפך כתוב: א מה, שם ובמשנה,
מגונה  הוא פרקדן מושכב כשהוא רש"י: ומפרש מתניו",
הפיכתו  שכל סובר הוא כי לכתבו חשש לא ורבינו יותר.
וכיון  נשמתו, יצאה כבר אם לראות אלא אינה מתניו, על
זה, בכלל מתניו על ההפיכה הרי יצא", בה מת "אם שכתב:
(לחםֿמשנה). מת שהוא בוחנים הלב דופק הפסקת שע"י

באבן.7) כלל נרגם  שלא לארץ 8)אע "פ למטה יושלך 
שם). לתורה האבן 9)(רש"י שנפל "הנסקל תימן: בכת"י

איננה. את, ותיבת: הוזכרה 10)עליו". שהסקילה ואע"פ
הכתוב  שסמך שמצינו בסוף, אותה עושים תחילה, בפסוק
באבנים  "וסקלתם ה) יז, (דברים שנאמר למיתה, סקילה
ומניין  שבדחיה). "מניין ד"ה; א מה, שם ('תוספות' ומתו"
תלמודֿלומר: מסיני? לדורות ביתֿדין מיתת למדים שאנו
סקילה  דין יהא לדורות שאף לומר עתיד, לשון יסקל, סקול
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א). מה, (שם בדחיפה אף זה.11)נוהג כדי 12)לצורך
לכוון  יכולים אינם ששנים כוחו, בכל ישליכנה שחבירו
ב  מה, (שם מעכב זה משליך כשזה כאחד, להשליך כוחם

הראשון.13)וברש"י). וכתב 14)חבירו א. עמ' שם
שהעדים  ידעת "וכבר מ"ג: פ"ז, שם למשנה בפירושו רבינו
הדבר  שאותו לפי שתהיה, מיתה איזו בידים שממיתים  הם

סיפור אצלם אצלנו והוא בחושיהם, שהשיגוהו אמת,
מהם". ששמענו מה אלא יודעים אנו שאין דברים,

.·ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»≈¿ƒ∆»«
Ba „·ÚL ¯ÚL15È„·BÚ da¯L ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â . ««∆»«¿ƒ»¿»ƒ∆À»¿≈

ÌÈ·ÎBk16ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ -17¯·„Â . »ƒ¿ƒ«∆«≈ƒ¿»»
¯ÚL ‰Ê - EÈ¯ÚL Ï‡ :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ‰Ïa˜ ‰Ê∆«»»ƒƒ«¿»∆¿»∆∆««

Ba „·ÚL18.Ba BÈc ¯Ó‚pL ‡ÏÂ , ∆»«¿…∆ƒ¿«ƒ

אחרת.15) בעיר נידון או 16)ואפילו איבה, חשש ויש
עירם. שער על לסקול יתנו ב.17)שלא מה, כתובות

אלא  ביתֿדין, פתח ליד דוקא לאו שם, ה'תוספות' וכתבו
ה"ג, פי"ב, לעיל מבואר וכן ממנו, ורחוק לביתֿדין חוץ

מביתֿהדין. רחוק היה הסקילה שם:18)שבית דרשו וכן
אל  ההוא... האיש את (=והוצאת למטה שעריך "נאמר
ב, (=שם למעלה שעריך ונאמר באבנים), וסקלתם שעריך...
יעשה  אשר אשה או איש שעריך... באחד בקרבך ימצא כי
האמור  שעריך מה אחרים), אלהים ויעבוד וילך הרע... את
שער  - למטה האמור שעריך אף בו, שעבד שער - למעלה
אם  אלא "גזירהֿשוה" דן אדם שאין וידוע בו". שעבד
בנדה  כמבואר מסיני, למשה עד מרבו ורבו מרבו, קיבלה

הי"א. פ"ג, ביאה איסורי הל' והשווה שם. וברש"י ב יט,

.‚„Ú Ï·Êa B˙B‡ ÔÈÚwLÓ eÈ‰ :ÔÈÙ¯Op‰ ˙ÂˆÓƒ¿««ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ¿∆∆«
ÂÈ˙BaÎ¯‡19C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÌÈ˙BÂ ,20 «¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«

,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê - ÂÈ„Ú ÈLe .B¯‡eˆ ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ¿¿ƒ««»¿≈≈»∆≈∆¿
.ÂÈt ˙‡ Á˙Bt ‡e‰L „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ¿∆≈∆¿«∆≈«∆ƒ

ÌÈÎÈzÓe21,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙¯ÙBÚ‰ ˙‡Â ÏÈ„a‰ ˙‡ «ƒƒ∆«¿ƒ¿∆»∆∆¿«≈»∆
Èa ˙‡ ˙Ù¯BOÂ ˙„¯BÈ ‡È‰Â ,ÂÈt CB˙Ï ˜¯BÊ ‡e‰Â¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆¿∆∆∆¿≈

ÂÈÚÓ22. ≈»

בשרו 19) על הפתילה ותפול ואנה, אנה יתהפך שלא
מחבל 20)מבחוץ. והקשה פיו, לפתוח חונק אינו שהרך

ורכה  לחנוק, - מבפנים קשה לפיכך ומנוולו, גרונו את
א). נב, לסנהדרין (רש"י להגן ממסים.21)מבחוץ

"באש 22) כאן נאמר דרשו: שם ובגמרא א. נב, שם משנה,
השריפה  את "יבכו ו) י, (ויקרא אהרן בבני ונאמר תשרף",
שנאמר  קיים, וגוף נשמה שריפת להלן מה ה'". שרף אשר
נשאר  שהגוף כלומר: מיתה, כעין - ה' לפני וימותו בהם:

קיים. וגוף נשמה שריפת כאן אף שלם,

.„C¯„k ,ÛÈÒa BL‡¯ ˙‡ ÔÈÊÈzÓ :ÔÈ‚¯‰p‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ«ƒƒ∆…¿«ƒ¿∆∆
ÌÈOBÚ ÌÈÎÏn‰L23. ∆«¿»ƒƒ

אומר 23) הכתוב וכן ב), עמ' שם (משנה, בהם למורדים
ח  ב, ובמלכיםֿא בחרב". הרגת "ואותו ט) יב, (שמואלֿב
וכתב  בחרב". אמיתך אם לאמור בה' לו ואשבע נאמר:

מלכות  הרוגי שאין ללמוד, יש הנ"ל מהמשנה הרדב"ז,
ה"ב. פי"ד, לעיל רבינו כדברי בסייף, אלא נהרגים

.‰„Ú Ï·Êa ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈÚwLÓ :ÔÈ˜Áp‰ ˙ÂˆÓƒ¿««∆¡»ƒ¿«¿ƒ∆«¿À»¿∆∆«
ÏÚ ÔÈÎ¯BÎÂ C¯‰ CB˙Ï ‰L˜ ¯„eÒ ÔÈ˙BÂ ,ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»¿¿ƒ»»∆¿»«¿¿ƒ«
‡ˆzL „Ú ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰ÊÂ ,BÏˆ‡ CLBÓ ‰Ê .B¯‡e«̂»∆≈∆¿¿∆≈∆¿«∆≈≈

BLÙ24. «¿

והשווה 24) יט אות לעיל בביאורנו וראה במשנה. שם
לכאן.

.ÂÛc‚Ó‰ ˙‡ ˙BÏ˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ25˙„B·Ú „·BÚÂ ƒ¿«¬≈ƒ¿∆«¿«≈¿≈¬«
ÈeÏz ÌÈ‰Ï‡ ˙ÏÏ˜ Èk :¯Ó‡pL .ÌÈ·ÎBk26È¯‰ - »ƒ∆∆¡«ƒƒ¿«¡…ƒ»¬≈

ÈÈ ˙‡ :¯Ó‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ·e .¯eÓ‡ Ûc‚Ó¿«≈»¿≈¬«»ƒ∆¡«∆¿»
Ûc‚Ó ‡e‰27.˙ÈÏ˙ ‰M‡‰ ÔÈ‡Â ,‰Ï˙ LÈ‡‰Â . ¿«≈¿»ƒƒ¿∆¿≈»ƒ»ƒ¿≈

˙Óe‰Â ˙ÂÓ ËtLÓ ‡ËÁ LÈ‡· ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈¿ƒ¿«»∆¿»
B˙‡ ˙ÈÏ˙Â28. ¿»ƒ»…

טו,25) (במדבר הכתוב כלשון השם, את (=המקלל) המברך
ה"ז. פ"ב, ע"ז בהל' נתפרשו ודיניו מגדף", הוא ה' "את ל)

נתלה.26) הוא - ה' את שבירך ב 27)מפני מה, סנהדרין
בעיקר". שכפר כל אף בעיקר, שכפר זה מקלל "מה

אשה".28) ולא "איש א. מו, שם

.ÊÔ˙B‡ ÔÈÏ˜BqL ¯Á‡ ?ÔÈÏ˙p‰ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿««ƒ¿ƒ««∆¿ƒ»
ÔÈÚwLÓ29‰pnÓ ‡ˆBÈ ıÚÂ ,ı¯‡a ‰¯Bw‰ ˙‡30, ¿«¿ƒ∆«»»»∆¿≈≈ƒ∆»

BÊÏ BÊ ÂÈ„È ÈzL ÔÈÙÈwÓe31e‰ÏB˙Â ,32˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ «ƒƒ¿≈»»»¿≈»ƒ¿ƒ«
ÂÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ - ÔÏ Ì‡Â .„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓe ,‰nÁ‰««»«ƒƒƒ»¿ƒ»¿ƒ»»

ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa33. ¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈

סמוך 30)נועצים.29) הקורה מן יוצא היה יתד כמין
זו.31)לראשה. אצל זו שם).32)סומך (רש"י בידיו

תלוי",33) אלקים קללת "כי מסיים: והכתוב שם, משנה
שבירך  מפני תלוי זה מה מפני "כלומר, שם: במשנה פירשו
בירכו  שזה שמזכירין, מתחלל" שמים שם ונמצא השם את
סמוך  עד אותו "משהין שנינו: ב עמ' שם ובגמרא (רש"י).
ואח"כ  אותו, וממיתין דינו, את וגומרין החמה לשקיעת
בינתיים, שהות (=אין מתיר ואחד קושר אחד אותו, תולים
י, שם וכן כט ח, וביהושע תליה". מצות לקיים כדי רש"י),
שם: שנאמר גויים, בנתלים אפילו נוהג זה שדין משמע כו
שם: הרד"ק וכתב הערב". עד העצים על תלויים "ויהיו
שאינם  אע"פ נקברים, הנתלים היו הארץ, טומאת "מפני
הארץ... טומאת הוא נקבר שאינו המת כי ישראל... מבני
בית  "וקברום יב) לט, (יחזקאל אמר ומגוג בגוג לעתיד וכן

כט. ח, שם ברד"ק וראה הארץ". את טהר למען ישראל

.ÁÌBÈa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ˙‡ ¯a˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓeƒ¿«¬≈ƒ¿…∆»¬≈≈ƒ¿
ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL .‰‚È¯‰‰34.‡e‰‰ ÌBia «¬ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆««

B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ‡ÏÂ¿…¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«≈ƒ∆≈
‰OÚ˙ ‡Ïa ÂÈÏÚ ¯·BÚ -35BÏ ‡È·‰Ï B„B·ÎÏ BÈÏ‰ . ≈»»¿…«¬∆¡ƒƒ¿¿»ƒ

ÂÈÏÚ ¯·BÚ BÈ‡ - ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡36. »¿«¿ƒƒ≈≈»»

וכן 34) מצוהֿעשה" זו - קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר ירושלמי
מצוה  המצוות" ב"ספר הביאו ורבינו זה, לפסוק ב'ספרי'
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מתים  בשאר שהקבורה ה"א, פי"ב אבל הל' והשווה רלא.
מצוה. שאר 35)היא לרבות תקברנו" קבור "כי שנאמר

ב). מו, (סנהדרין כדי 36)מתים הלינו אם וכן א. עמ' שם
אינו  - מקוננות לו להביא או להספידו עיירות עליו לאסוף

א). מז, (שם עליו עובר

.ËÏÚ ‡l‡ ,Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÔÈÏBz ÔÈ‡≈ƒ«ƒ»«¿À»««¿«∆»«
LeÏz‰37‰ˆÈˆ˜ ¯qÁÓ ‡‰È ‡lL È„k ,38ıÚ‰L . «»¿≈∆…¿≈¿À«¿ƒ»∆»≈

Ú¯ ÔB¯kÊ BÏ ‡‰È ‡lL ,BnÚ ¯a˜ ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL∆ƒ¿∆»»ƒ¿»ƒ∆…¿≈ƒ»«
ÈBÏt ÂÈÏÚ ‰Ï˙pL ıÚ‰ ‰Ê :e¯Ó‡ÈÂ39Ô·‡‰ ÔÎÂ . ¿…¿∆»≈∆ƒ¿»»»¿ƒ¿≈»∆∆

ÛÈq‰Â ,da Ï˜ÒpLÔÈ¯„eq‰Â ,‚¯‰p‰ Ba ‚¯‰pL ∆ƒ¿»»¿««ƒ∆∆¡»«∆¡»¿«»ƒ
‚¯‰p‰ ˙OÈÙ˙a ÌÈ¯a˜ Ïk‰ - Ô‰a ÔÈ˜BÁL40Ï·‡ , ∆¿ƒ»∆«…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««∆¡»¬»

BÓˆÚ ¯·wa ‡Ï41. …«∆∆«¿

ה"ז.37) לעיל כמבואר בקרקע, נעוץ והתורה 38)והוא
זה  יצא קבורה, אלא מחוסר שאינו מי - קבור" "כי אמרה:
שגם  ואף ב). מו, (שם וקבורה" קציצה שמחוסר (המחובר)
כקציצה  מעשה, מחוסר זה אין תלישה, מחוסר הנעוץ עץ

(שם). המחובר הבא 39)מן לגבי א) (נד, שם שאמרו כמו
הבהמה  תהא "שלא משום נסקלת, היא שגם הבהמה, על
ידה". על פלוני שנסקל היא זו ויאמרו בשוק, עוברת

(סוטה 40) אמרו וכן ב). מה, שם (רש"י אמותיו ארבע בתוך
אמות". ארבע תופס "מת ב), וראה 41)מג, ב מה, שם

לו  קבורה - תקברנו קבור "כי ה"א פ"ז, נזיר בירושלמי
ולאבנו". ולעצו

.È:Ô‰ el‡Â ,¯OÚ ‰BÓL ‰¯BzaL ÔÈÏ˜Òp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ∆«»¿»»»¿≈≈
Ì‡‰ ÏÚ ‡a‰42B˙lk ÏÚÂ ,·‡ ˙L‡ ÏÚÂ ,43ÏÚÂ , «»«»≈¿«≈∆»¿««»¿«

‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú44¯eÎf‰ ÏÚÂ ,45ÌÚ ·ÎBM‰Â . «¬»«¿…»»¿««¿¿«≈ƒ
‰Ó‰a46‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰ ‰M‡‰Â .47. ¿≈»¿»ƒ»«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

Ûc‚Ó‰Â48ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚÂ .49BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰Â . ¿«¿«≈¿≈¬«»ƒ¿«≈ƒ«¿
CÏnÏ50ÈBÚcÈ ÏÚ·e .·B‡ ÏÚ·e .51˙ÈÒn‰Â .52. «…∆««««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

ÁÈcn‰Â53ÛMÎÓ‰Â .54˙aM‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â .55Ïl˜Óe . ¿««ƒ«¿«¿«≈¿«¿«≈∆««»¿«≈
Bn‡ B‡ ÂÈ·‡56‰¯BÓe ¯¯BÒ Ô·e .57. »ƒƒ≈≈∆

דרשו 42) ערותה". תגלה לא היא, "אמך ז יח, ויקרא
(כגון  אביו אשת שאינה אמו לרבות א) נד, (סנהדרין חכמינו
נאמר  אביו ובאשת אביו, אשת שהיא כאמו ומפותה) אנוסה
יומתו... מות אביו... אשת את ישכב אשר "ואיש יא) כ, (שם
זה  הרי בם, דמיהם שנאמר: מקום וכל בם", דמיהם
יומתו, "מות כז) (שם וידעוני באוב שנאמר כשם בסקילה,

א). נד, (שם בם" דמיהם אותם ירגמו כ,43)באבן ויקרא
כד.44)יב. כב, יג.45)דברים כ, טו,46)ויקרא שם,

"כי  י) יג, (דברים במסית ונאמר תהרוגו", הבהמה "ואת
וסקלתו  יא) (שם, ככתוב בסקילה, שם מה תהרגנו", הרוג

ב). נד, (סנהדרין בסקילה כאן אף כ,47)באבנים, ויקרא
מקום  שכל מא, באות הוכחנו וכבר בם". "דמיהם טז,

בסקילה. זה הרי בם, דמיהם השם,48)שנאמר: את מברך
כל  אותו "ורגמו יד) כד, (ויקרא בתורה מפורש וענשו

ה.49)העדה". יז, מולך,50)דברים ששמו לאליל
שורפו, שהוא ולא הכהנים, ברשות האש על בנו שמעביר
וכמבואר  השלהבת, בתוך אחר לצד זה מצד מעבירו אלא

"עם  ב) כ, (ויקרא בו מפורשת וסקילה ה"ג. פ"ו, ע"ז בהל'
באבן". ירגמוהו פ"ו,51)הארץ שם מפורשים שניהם

ירגמו  "באבן כז כ, ויקרא בתורה מפורש וענשם ה"אֿב,
בם". דמיהם מפורש 52)אותם וענשו לע"ז, היחיד את

ומת". באבנים "וסקלתו יא יג, שלימה 53)בדברים עיר
שהוא  ממסית למדים הנדחת עיר ומדיחי עבודהֿזרה, אחרי
בקש  "כי שם) (שם, הדחה לשון נאמרה בו שגם בסקילה,
(סנהדרין  הדחה - הדחה "גזירהֿשוה": ודנים להדיחך",

ב). תחיה",54)פט, לא "מכשפה יז) כב, (שמות שנאמר
יומת" מות בהמה עם שוכב "כל יח) (שם, נאמר לה וסמוך
(שם  בסקילה כאן אף מה), אות לעיל (ראה בסקילה שם מה

ב). אותו 55)סז, רגום האיש, יומת "מות לה טו, במדבר
וכבר 56)באבנים". בו", דמיו יומת... "מות א כ, ויקרא

הרי  בו" "דמיו בו שנאמר מקום שכל מא, אות לעיל נתבאר
בסקילה. עירו 57)זה אנשי כל "ורגמוהו כא, כא, דברים

סנהדרין  במשנה מנויים הנסקלים אלו וכל ומת". באבנים
א. נג,

.‡È‰˙fL Ô‰k ˙a :Ô‰ el‡Â ,‰¯OÚ ÔÈÙ¯Op‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¬»»¿≈≈«…≈∆»¿»
dÏÚa ˙Áz58Bza ÏÚ ‡·e .59Bza ˙a ÏÚÂ ,60ÏÚÂ , «««¿»»«ƒ¿««ƒ¿«

˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ˙a ÏÚÂ .Ba ˙a«¿¿««ƒ¿¿««ƒ»¿««
da61B˙BÓÁ ÏÚÂ .62Ì‡ ÏÚÂ ,B˙BÓÁ Ì‡ ÏÚÂ , ¿»¿«¬¿«≈¬¿«≈

ÂÈÓÁ63¯Á‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ ÈiÁa Ô‰ÈÏÚ ‡aL ‡e‰Â . »ƒ¿∆»¬≈∆¿«≈ƒ¿¬»¿««
˙BÈ¯Ú‰ ÏÏÎa ,„·Ïa ˙¯Îa Ô‰ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ64. ƒ«ƒ¿¬≈≈¿»≈ƒ¿«ƒ¿«»¬»

בסקילה,58) היא הרי ארוסה, כשהיא אבל נשואה. כשהיא
להחמיר  לשריפה יצאה ונשואה משריפה, חמורה שסקילה
ג, (סנה' לשריפה מסקילה עליה להקל ארוסה, ולא עליה,
ה"ג, ופ"ג, ה"ו; פ"א, ביאה איסורי בהל' רבינו פסק וכן ב),

נאמרה 59)ה. שלא ואע"פ אשתו. בת שאינה מאנוסתו,
הבת  בת שאסרה מאחר תגלה", לא בתך "ערות בתורה:
קרובה  אינה בתו בת שהרי הבת, מן שתקה י) יח, (ויקרא
איסורי  בהל' רבינו ולשון א עו, (סנהדרין בתו מכח אלא לו

ה"ו). פ"ב, בקידושין.60)ביאה אשתו שאינה מאנוסתו,
סא. אות בסמוך שריפה 61)וראה נאמרה לא בשתיהן

נלמד  וענשן י), יח, (ויקרא בלבד אזהרה אלא בתורה,
וב  מאשה הבאה.ב"גזירהֿשוה" באות כמבואר תה,

אמה 62) ואת אשה את יקח אשר "ואיש יד) כ, (שם ככתוב
חכמינו  אמרו ואתהן", אותו ישרפו באש היא, זימה
ובת  אשה בת ואמה, אשה אלא לי "אין א) עה, (סנהדרין
(ויקרא  להלן ונאמר זימה, כאן: נאמר מניין? בנה ובת בתה
בת  ואת בנה בת את תגלה לא ובתה אשה ערות יז) יח,
ובת  בתה ובת בתה להלן מה היא", זימה הנה שארה בתה...
בנה" ובת בתה ובת בתה כאן אף האזהרה ), (בכלל בנה
ובת  בתו בת לענין גם למד אתה ומכאן שריפה), (=לענין
כי  י) יח, (ויקרא כאן נאמר בשריפה, שהן מאנוסתו בנו
למד  אני הנה, שארה אשתו: בשאר ונאמר הנה, ערותך
"זימה" אשתו) (בשאר להלן מה "הנהֿהנה", "גזירהֿשוה"
אני  ושוב "זימה". כאן כתוב כאילו "זימה", כאן אף עמו,
בה: שכתוב ואמה מאשה "זימהֿזימה" "גזירהֿשוה" למד
שריפה  כאן אף שריפה, להלן מה ישרפו" באש היא, "זימה

ב). ועמ' א עה, "ואיש 63)(שם יד) כ, (ויקרא ככתוב
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ואתהן", אותו ישרפו באש אמה... ואת אשה את יקח אשר
דורות  שלשה לעשות "מנין ב) עה, (סנהדרין חכמינו אמרו
שלישי  דור שהיא חמיו אם כגון מאשתו, (=למעלה ֵלמעלה
בתה  (כבת למטה דורות כשלשה חמותו) אם וכן לאשתו,
למטה: נאמר יז), יח, ויקרא בתורה, המפורשים בנה ובת
אף  דורות, שלשה למטה מה זימה, למעלה: ונאמר זימה,

דורות". שלשה "באש 64)למעלה נאמר: ב עו, שם
אשתו  והרי משמע, שתיהן - אתהן ואתהן" אותו ישרפו
אם  כלומר, קיימות. כששתיהן לך, לומר אלא נשרפת? אינה
עונש  כאן אין - לאו ואם חמותו, תישרף - חיה אשתו
שם  שאמרו ואע"פ שם. עקיבא רבי וכדברי שריפה.
ולגבי  כרת. איסור שזהו רבינו סובר בעלמא", "איסורא
שאין  בעלמא, איסורא לכרת: קורא אדם, בידי שהיא שריפה
הל' השווה בלבד. השמים מן עונש אלא ביתֿדין מיתת בה
והמאירי  שם. ובמגידֿמשנה ה"ח פ"ב, ביאה איסורי
א) סב, (קידושין התלמוד מסגנון ראיה מביא שם לסנהדרין
הנקי, ולא הנקי לא - אותך איש שכב "אם שם: שאמרו
לאיסור  קראו איש, שבאשת הרי - בעלמא" איסורא אלא
מנויים  - הנשרפים אלו וכל בעלמא". "איסורא שבה כרת

א. עה, סנהדרין במשנה

.·ÈÔÈ‚¯‰p‰65ÁˆB¯‰ :ÌÈL66Ácp‰Â67. «∆¡»ƒ¿«ƒ»≈«¿«ƒ»

כ)66)בסייף.65) כא, (שמות ינקם" "נקום בו שנאמר
כה), כו, (ויקרא אומר כשהוא היא, מה יודע איני זו "נקימה
נקימה, אומר הוי - ברית' נקם נוקמת חרב עליכם 'והבאתי

ב). נב, (שם סיוף" ב 67)זו עו, שם המשנה ולשון
בתורה  בהם מפורש וסייף הנדחת", עיר ואנשי "הרוצח
חרב". לפי ההיא העיר יושבי את תכה "הכה טז) יג, (דברים

.‚È.LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ :Ô‰ el‡Â ,‰ML ÔÈ˜Áp‰«∆¡»ƒƒ»¿≈≈«»«≈∆ƒ
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a Ï·BÁ‰68Ô˜ÊÂ .Ï‡¯OiÓ LÙ ·B‚Â . «≈¿»ƒ¿ƒ¿≈∆∆ƒƒ¿»≈¿»≈

‡¯ÓÓ69¯˜M‰ ‡È·e .70‰„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰Â . «¿≈¿ƒ«∆∆¿«ƒ¿«≈¿≈¬»
‰¯Ê71ÌÈLÏLe ‰ML ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk e‡ˆÓ .72. »»ƒ¿¿»¬≈≈ƒƒ»¿ƒ

ה"ה.68) פ"ה, ממרים הל' לקמן ראה חבורה, בהם שעשה
כנגדם.69) לעשות ומורה הגדול, ביתֿדין דברי על שמסרב
ה"ח.70) פ"ה, ע"ז הל' וראה שמע, שלא מה על מתנבא
את 71) לטמא ההלכה את כיוון אפילו ע"ז. אמרה שאומר:

וראה  א). פט, בסנהדרין (משנה הטהור את ולטהר הטמא
או  "יומת" בתורה נאמר ובכולם ה"ו. פ"ה, ע"ז בהל'
אינה  סתם בתורה האמורה מיתה "כל הוא: וכלל "ומת",
"ומפי  ה"א פי"ד, לעיל והשווה ב). פד, (שם חנק" אלא
שם. ובביאורנו חנק" היא מיתה... שכל למדו רבינו משה

ב. פד, שם במשנה, מנויים - הנחנקים אלו רמז 72)וכל
ישראל  (תפארת מות" כלי הכין "ול'ו' יח): ז, (תהלים לדבר
וב"קרית  א). אות העונשים", "סוגר סנהדרין, מס' בסוף
ו' נשרפים; י' נסקלים; ח"י "חיוב". סימן: בהם נותן ספר"

נהרגים. ב' נחנקים;

ה'תשע"ז  אלול י"ד שלישי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
התראת 1) דיני מלקות. שמחוייב מי הלקאת מצוות ביאור

בשני  צורך שאין קטן. מדין נפטר גדול בדין המתחייב ספק.
דין. בית בפני ההלקאה סדר למלקות. האיסור להחזקת עדים

.‡Ck ,‰˙ÈÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLk¿≈∆ƒ¿»¿»ƒ∆«¿À»ƒ»»
:¯Ó‡pL .˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ˙B˜Ï‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿∆«¿À»«¿∆∆¡«
˙e˜ÏnL Èt ÏÚ Û‡Â .ÂÈÙÏ e‰k‰Â ËÙM‰ BÏÈt‰Â¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆«¿

‰LÏLa2˙„ÓBÚ ‡È‰ ‰˙ÈÓ ÌB˜Óa -3. ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ∆∆

לעיל 2) ראה ושלושה, בעשרים שהם נפשות, לדיני בניגוד
ד. והלכה ב, הלכה ה, עדים 3)פרק מומחים, צריכה שהיא

(סנהדרין  אמרו וכן נפשות. כדיני וחקירה ודרישה והתראה
"כיוון  רש"י: ומפרש עומדת" מיתה במקום "מלקות א) י,
עליו  קנס זו ומיתה למות, הוא ראוי בוראו אזהרת על ַָדעבר

המיתות". מן כאחת הוא והרי הכתוב,

.·‰f‰ ÔÓÊa ÔÈ˜ÏÓ4ÈÙa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÌB˜Ó ÏÎa «¿ƒƒ¿««∆¿»»ƒ«»ƒ¿≈
ÔÈÎeÓÒ ‰LÏL5.˙BËBÈ„‰ ÈÙa ‡Ï Ï·‡ , ¿»¿ƒ¬»…ƒ¿≈∆¿

נפשות,4) לדיני בניגוד קיים, המקדש בית שאין פי על אף
הלכה  י"ד, פרק לעיל ראה הבית, בפני אלא אותם דנים שאין
בזמנו  מלקות חייב יהודה שרב ב טז, במכות ומצינו י"א,

תורה. איסור על שעבר מפי 5)לאחד בארץ שנסמכו
לעיל  וראה ו, הלכה ד, פרק לעיל כמבואר מוסמכים, חכמים

ובביאורנו. ד הלכה ה פרק

.‚ÏÎa ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Èic ÔÈ˜ÏnL ˙Bi˜ÏÓ ÏÎÂ¿»«¿À∆«¿ƒ«»≈»»»∆¿»
ÌB˜Ó6˙ec¯Ó ˙kÓ ‡l‡ dÈ‡ ,7. »≈»∆»«««¿

מוסמכים.6) מלקות,7)שאינם ותשע שלושים שאינה
פרק  לנזיר (רע"ב השעה צורך וכפי הדיין עיני ראות כפי אלא
היא  מרדות, מכת כתב: צג תשובה ובריב"ש ג). משנה ד,
ב"מגן  וראה כמותן. חזקות שאינן אלא תורה, כשל ל"ט
שלוש  היא שמרדות ב, קטן סעיף תצו חיים לאורח אברהם"
על  אותו שמייסרים מרד, לשון - מרדות הכאות. עשרה
דיבור  ב קמא, חולין רש"י וראה חכמים. בדברי שמרד

מרדות. מכת המתחיל:

.„‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‡l‡ ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡8ÔÈ˜„B·e . ≈»»∆∆»¿≈ƒ¿«¿»»¿ƒ
ÈÈ„a ÌÈOBÚL C¯„k ,‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿∆∆∆ƒ¿ƒ≈

˙BLÙ9‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú .10Ba e¯˙‰Â , ¿»»««»∆ƒ««¬≈¿ƒ¿
‡ÏÂ epOÚz Ì‡L ,‰Ê ¯·„ ‰OÚz Ï‡ :BÏ e¯Ó‡Â¿»¿««¬∆»»∆∆ƒ«¬∆¿…

BaL ‰OÚ Ìi˜˙11- ‰OÚ‰ Ìi˜ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ ,‰˜Ïz - ¿«≈¬≈∆ƒ¿∆¿»«¿…ƒ≈»¬≈
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰12‡È‰ ˜ÙÒa ‰‡¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .13, ¬≈∆∆««ƒ∆«¿»»¿»≈ƒ

‡È‰ ‰‡¯˙‰ ˜ÙÒ ˙‡¯˙‰ ,¯ËtÈ - Ìi˜È Ì‡L14. ∆ƒ¿«≈ƒ»≈«¿»«»≈«¿»»ƒ

בזה 8) שווה שהמלקות ד, הלכה י"א, פרק לעיל כמבואר
ב. לג, בסנהדרין התלמוד דברי פי על נפשות, לדיני
כלומר, בו", התרו שלא "כאן אמרו: ב, לב , ובכתובות

לוקה. אינו "משפט 9)ולפיכך כב) כד, (ויקרא שנאמר
וחקירה  דרישה צריכים הדינים שכל מכאן - לכם" יהיה אחד
ב. הלכה ג, פרק עדות הלכות והשווה א), לב, (סנהדרין

והיפטר,10) העשה קיים הלאו, על עברת אם תורה שאמרה
לקחת: ואם ו) כב, (דברים הבנים" על האם תיקח "לא כגון

ז). (שם האם" את תשלח האם 11)"שלח שתמות כגון,
שחט  אם שכן, וכל תשלח". "שלח בה: לקיים תוכל ולא
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בידיו. העשה שביטל האם, ב 12)בעצמו תט, מכות
העשה) (את "קיימו יוחנן רבי בדברי שם: הרי"ף וכגירסת
העשה, ביטל שלא פי על אף כלומר, חייב, קיימו לא פטור;
שמתה  כל ולפיכך, תעשה", הלא על לוקה קיימו, שלא כיוון

לוקה. מידו, ברחה או הלאו,13)האם על שעבר בשעה
יקיים. לא או העשה יקיים אם ידוע הדבר אין בו, והתרו

שמביא 14) הפירוש את קמא, לחולין בר"ן וראה שם, מכות
שבכל  פי על אף הרדב"ז, וכתב משנה). (כסף "אחרים" בשם
שעבר  שבשעה שונה, כאן ספק, התראת על לוקים אין מקום
לתיקון  ביחס אלא אינו והספק עבר, וודאי זה הרי הלאו, על
על  לוקה זה הרי העשה קיים שלא וכל יקיימה, שמא העשה,
שבועות  הלכות והשווה וודאי. מותרה הוא שלגביו הלאו,
ביהודה" ב"נודע וראה שם. ובביאורנו ב הלכה ה, פרק
התראת  לפסוק רבינו נתכווין שלא עז, העזר לאבן מה"ת
נפשות  בדיני אבל מלקות, בדיני אלא התראה, שמה - ספק
על  רבינו כשדן י"ב פרק לעיל שהרי תדע, התראה. אינה -

ספק. התראת מדיני כלום הזכיר לא נפשות בדיני התראה

.‰ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓe ˙e˜ÏÓ da LiL ‰¯·Ú ¯·Ú»«¬≈»∆≈»«¿ƒ«≈ƒ
:‰¯Ê ‰„B·ÚÏ Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁML ÔB‚k ,˙Á‡k15 ¿««¿∆»«¿∆¿«¬»»»

,‰˜BÏ BÈ‡Â B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ‰˙ÈÓÏ Ba e¯˙‰ Ì‡ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿≈∆
‰fÓ ÏB„b ÔÈ„a ·iÁ˙ È¯‰L16Ba e¯˙‰ Ì‡Â ; ∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ»ƒ∆¿ƒƒ¿

‰˜BÏ - „·Ïa ˙e˜ÏÓÏ17. ¿«¿ƒ¿«∆

משום 15) ומלקות זרה, עבודה עובד משום מיתה שחייב
כח. כב, ויקרא ראה בנו, ואת אותו והתורה 16)איסור

משום  - רשעתו" כדי לפניו "והיכהו ב) כה , (דברים אמרה
שתי  משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה

ב). יג, (מכות אלא 17)רשעיות ייענש ולא יומת, לא שהרי
פרק  שחיטה הלכות והשווה ב), פא, (חולין אחת רשעה על

ז. הלכה י"ב,

.Â˙ÚLa ‡l‡ ˙e˜ÏÓÏ ÌÈ„Ú ÈL CÈ¯ˆ BÈ‡≈»ƒ¿≈≈ƒ¿«¿∆»ƒ¿«
‰OÚÓ18.˜ÊÁÈ „Á‡ „Úa - BÓˆÚ ¯eq‡‰ Ï·‡ ; «¬∆¬»»ƒ«¿¿≈∆»À¿«

‰Ê ‡e‰ ˙BÈÏk ·ÏÁ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ ?„ˆÈk19È‡Ïk , ≈«»«≈∆»≈∆¿»∆ƒ¿≈
Ì¯k‰20BÊ ‰M‡ ‰BÊ B‡ ‰Le¯b ,el‡ ˙B¯t Ì‰21, «∆∆≈≈≈¿»»ƒ»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ„Úa ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â22‰Ê È¯‰ - ¿»«»«¿≈ƒ««∆ƒ¿¬≈∆
„Á‡ „Úa ¯eq‡‰ ¯wÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ23‰na . ∆««ƒ∆ƒ«»ƒ¿≈∆»«∆

LÈÁÎ‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c24Ú·wL ˙Úa „Ú‰ ¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈¿≈∆»«
‰Ê ·ÏÁ BÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;¯eq‡‰25dÈ‡ BÊÂ , »ƒ¬»ƒ»«≈≈∆∆¿≈»

,‰˜BÏ BÈ‡ - LÈÁÎ‰L ¯Á‡ ÏÚa B‡ ÏÎ‡Â ,‰Le¯b¿»¿»«»«««∆ƒ¿ƒ≈∆
ÌÈ„Ú ÈL ¯eq‡‰ eÚa˜iL „Ú26. «∆ƒ¿¿»ƒ¿≈≈ƒ

העבירה.18) תורה 19)בשעת שאסרתו חלב, זה והרי
עליו. ולוקים יז) ג, שנזרע 20)(ויקרא התבואה ממיני מין

ט) כב, (דברים שנאמר באכילה, אסורים ושניהם הגפן עם
אשר  הזרע המלאה תקדש פן כלאיים כרמך תזרע "לא
רבינו  (לשון שניהם ותאסור תתרחק פן כלומר, תזרע",
לוקה, והאוכלם ו), הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות
צו. לאוו ד הלכה י"ט, פרק לקמן בביאורנו כמבואר

לכהן.21) בו.22)ואסורות שהותרה תימן: יד בכתב
(כסף 23) באיסורין" נאמן אחד "עד ב) ב, (גיטין אמרו שכן

"אמר  ב הלכה ו, פרק סוטה בירושלמי הוא ומפורש משנה).
לא  עדותו ועיקר לוקה, שניים, בו והתרו הוא, חלב אחד לו
ב. הלכה ג, פרק שגגות הלכות והשווה הוא"! אחד בעד

אין 25)העובר.24) כלומר, חלב. אינו זה תימן: יד בכתב
ומותר. שומן אלא חלב ב):26)זה סו, (קידושין אמרו וכן

נאמן? הוא כלום מכחישו הוא אם

.Ê,¯eq‡‰ ˙eÚÈ·˜a „Á‡‰ „Ú‰ „ÈÚ‰L ˙Úa ˜˙L»«¿≈∆≈ƒ»≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ
ÔÈ‡ - „Ú‰ LÈÁÎ‰Ï ÔÚË Ba e¯˙‰Â ¯·ÚL ¯Á‡Â¿««∆»«¿ƒ¿»«¿«¿ƒ»≈≈

‰˜BÏ ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL27. ¿ƒ∆»∆

והלה 27) טהרותיך נטמאו אחד עד לו "אמר ב סה, שם
נאמן  כן, אחרי הכחישו שאפילו רבינו, וסובר נאמן". שותק
(כסף  חידוש כל בזה אין כלל הכחישו לא שאם העד,
שעבר  קודם הכחישו שאם לדייק, יש רבינו ומדברי משנה).

(שם). לוקה ואינו מועילה הכחשתו בתחילה, שתק אפילו

.Á˙ÙBk ?B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk28ÏÚ ÂÈ„È ÈzL ≈««¿ƒ≈¿≈»»«
„enÚ‰29ÔfÁÂ ,CÏÈ‡Â CÏÈ‡30ÂÈ„‚·a ÊÁB‡ ˙Òk‰31. »«≈»¿≈»¿«««¿∆∆≈ƒ¿»»

eÓ¯Ù Ì‡Â ,eÚ¯˜ - eÚ¯˜ Ì‡32„Ú .eÓ¯Ù - ƒƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿ƒ¿¿«
,B˙eÒk ÏÚ e‰kÓ BÈ‡L .BaÏ ˙‡ ‰l‚Ó ‡e‰L∆¿«∆∆ƒ∆≈«≈«¿

B˙eÒÎÏ ‡ÏÂ - e‰k‰Â :¯Ó‡pL33‰e˙ Ô·‡‰Â . ∆∆¡«¿ƒ»¿…ƒ¿¿»∆∆¿»
ÂÈ¯BÁ‡Ó34‰ÈÏÚ „ÓBÚ ‰kn‰ ÔfÁ‰L ,35‰Úeˆ¯e . ≈¬»∆««»««∆≈»∆»¿»

ÌÈLe ÌÈLÏ ‰ÏeÙk ,B„Èa Ï‚Ú ÏL36.‰Úa¯‡Ï ∆≈∆¿»¿»ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿«¿»»
da ˙B„¯BÈÂ ˙BÏBÚ ¯BÓÁ ÏL ˙BÚeˆ¯ ÈzLe37·Á¯Â . ¿≈¿∆¬¿¿»¿…«

Èt „Ú ˙ÚbÓ ‡‰zL È„k ‰k¯‡Â ,ÁÙË ‰Úeˆ¯‰»¿»∆«¿»¿»¿≈∆¿≈««««ƒ
BÒ¯k38„ÈÂ .39ÁÙË dk¯‡ da ÊÁB‡L ˙BÚeˆ¯ ÏL40. ¿≈¿»∆¿∆≈»»¿»∆«

אמות,29)קושר.28) כשתי וגבוה בקרקע נעוץ עץ
דלת  בריח על הנסמך כאדם עליו, ומוטה כפוף והלוקה

שם). ריב"ן ובפירוש ב כב, מלשון 30)(מכות השמש,
העיר. צרכי כל רואה שהוא הצוואר.31)חוזה, בבית

א,32) פרק לסוטה והרע"ב (שם). התפירה חוטי נקרעו
באורך. - קריעה הצדדים; מן - פרימה מפרש: ה משנה

רפו.33) אות שם הלוקה.34)ספרי שתבוא 35)של
מלמעל  בכח.ההכאה אחת 36)ה רצועה עוד כלומר,

ב  כב, (מכות ארבע שהן רצועות שתי והן לשתיים כפולה
שם) טוב יום בתוספות (הובא ובירושלמי שם). ובריב"ן
והכפילו. אלא והפילו, תקרא אל - השופט והפילו דרשו:

א. כג, שם בגמרא וכפירוש 37)וראה ברצועה. כלומר,
ויורדות. הרצועות עולות ומוריד, ידו כשמגביה שם: הריב"ן
בנקב  רצועה ראש תוחב הרצועה, תפירת דרך כן שני, פירוש
מעלה, דרך שני בנקב ותוחב וחוזר מטה, כנגד הידית) (=של
טעם  רמזו א כג, שם ובגמרא (שם). ומוריד כמעלה ונראה
"ידע  ג) א, (ישעיה שנאמר משום וחמור, עגל של לרצועה
אמר  - וגו' ידע" לא ישראל בעליו, אבוס וחמור קונהו, שור
ממי  וייפרע בעליו אבוס שמכיר מי יבוא הקדושֿברוךֿהוא
"שתי  אומר: שם למשנה בפירושו ורבינו בעליו. מכיר שאינו
ייענש  הבהמות מעשה שעשה לפי החמור, של הרצועות
רך  עגל של כי שור במקום עגל ותיקנו וכו'. בעורותיהן"

גבו. סביב יפה שם,38)ונכפף בגמרא אמרו זה ומטעם
יוכל  המלקה והחזן נקב הרצועה של בידית שיהיה צריך
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ברצועה  אלא מכים שאין כרצונו, הרצועה ולקצר להאריך
שם). (רע"ב טבורו שהוא כרסו, פי על מגעת שראשה

ב.40)הידית.39) כב, שם משנה

.Ë‰Ú„a ¯˙È ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰kn‰ LÈ‡‰41¯ÒÁÂ »ƒ««∆»ƒƒ¿»≈¿≈»¿»≈
ÁÎa42B„Èa ‰kÓe ,ÂÈ„È ÈzLa ˙BÚeˆ¯‰ ˙‡ dÈa‚Óe . ¿…««¿ƒ«∆»¿ƒ¿≈»»«∆¿»

BÁk ÏÎa ˙Á‡43ÏÚ] ÂÈÙlÓ LÈÏL e‰˜ÏÓe . ««¿»…«¿≈¿ƒƒ¿»»«
e‰ÊÁ44LÈÏL :ÂÈ¯BÁ‡Ó ÌÈLÈÏL ÈLe ,ÂÈcc ÔÈa [ »≈≈«»¿≈¿ƒƒ≈¬»¿ƒ

‰Ê Û˙k ÏÚ LÈÏLe ,‰Ê Û˙k ÏÚ45. «»≈∆¿ƒ«»≈∆

במדע.41) לרבינו 42)משכיל המשנה וכפירוש א כג, שם
ולא  מתעורר איש יהיה לא בכוחו, ממוצע משכיל "אדם שם,

ההוא". באיש נקמה מכת שיכה ידיו 43)משתגע שבשתי
לעיל  והשווה א). כג, (שם כוחו בכל להכות יוכל לא כאחת

א. הלכה ט"ו, יד 44)פרק בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
אינן. אלו תיבות כה,45)תימן (דברים שנאמר א, כג, שפ

מלפניו; אחת רשעה - במספר רשעתו כדי לפניו "והיכהו ב)
רשעתו  כדי תמימה" ב"תורה ומפרש מאחריו". רשעיות שתי

כ  ושוב אחת, מכה שהיא אחת, רשעה משמעה תוב:-
הכאה  - שלפניו מכאן, משניים, פחות מספר ואין במספר,

שתיים. - ולאחריו אחת;

.È:¯Ó‡pL .‰hÓ ‡l‡ ,·LBÈ ‡ÏÂ „ÓBÚ BÈ‡ ‰kn‰«À∆≈≈¿…≈∆»À∆∆∆¡«
ËÙM‰ BÏÈt‰Â46ÏL ÂÈÈÚ e‰iL - ÂÈÙÏ e‰k‰Â ¿ƒƒ«…≈¿ƒ»¿»»∆¿≈»∆

e‰kÓe ¯Á‡ ¯·„a ËÈaÓ ‰È‰iL ‡Ï ,Ba ËÙBL47. ≈…∆ƒ¿∆«ƒ¿»»«≈«≈
„Á‡k ÌÈL ÌÈkÓ ÔÈ‡L ,Ô‡kÓ48. ƒ»∆≈«ƒ¿«ƒ¿∆»

לארץ,46) שיפילהו כפשוטו לפרשו ואין ב, כב, מכות משנה
שליש  להלקותו שצריך הקודמת, בהלכה נתבאר שכבר
העמוד  על וכפוף מוטה כשהוא אלא ייתכן לא וזה מלפניו,

תמימה). והטעם,47)(תורה רפו. אות תצא פרשת ספרי
שם). הלל (רבינו וימות להכותו יוסיף שלא שאז 48)כדי

ובכתב  מהם. אחד בכל ראייתו כל את לרכז יכול השופט אין
וכו'. מלקים" שאין מכאן - "והיכהו הנוסח: התימנים יד
כאחד. שניים מלקים אין - מ"יכנו" דורשו שם בספרי ואמנם

.‡ÈÌ‡ :‰˜BÏ ‰fL ÔÓÊ Ïk ‡¯B˜ ÌÈicaL ÏB„b‰«»∆««»ƒ≈»¿«∆∆∆ƒ
Ôek˙Óe .E˙kÓ ˙‡ ÈÈ ‡ÏÙ‰Â ,˙BOÚÏ ¯ÓL˙ ‡Ï…ƒ¿…«¬¿ƒ¿»¿»∆«…¿ƒ¿«≈

˙Bi˜Ïn‰ ÌÚ ÌÈ˜eÒt‰ ¯Ó‚iL49- ¯Ó‚ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿…«¿ƒƒ««¿À¿ƒ…»«
„Ú ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ‡¯B˜Â ,‡¯˜n‰ ˙lÁ˙Ï ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿≈¿≈¿≈«
,‰BÓ ÌÈicaL ÈM‰Â .‰‡k‰‰ Ïk ¯ÓbzL∆ƒ»≈»««»»¿«≈ƒ∆««»ƒ∆
ÏÚ - ‰knL ÔÓÊ Ïk !‰k‰ :ÔfÁÏ ¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ≈««»«≈»¿«∆«∆«

‰kÓ ‡e‰ ÂÈt50. ƒ«∆

תהיה"49) "בקורת שנינו: א יא, ובכריתות א. כג, מכות
הפסוקים  לקריאת והכוונה בקריאה. תהא - כ) יט, (ויקרא

שם.50)שלפנינו. מכות

.·È¯eËt - B„È ˙Áz ˙Ó51˙Á‡ ‰Úeˆ¯ ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ≈««»»¿ƒƒ¿»««
„Ó‡‰ ÏÚ52‰ÏBb ÔfÁ‰ È¯‰ - ˙ÓÂ53- ˙Ó ‡Ï Ì‡Â . «»…∆»≈¬≈««»∆¿ƒ…≈

‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ÔfÁ‰ È¯‰¬≈««»»««ƒ¿«…«¬∆∆∆¡«…
ÛÈÒÈ54‡Ïa ‡e‰L ,B¯·Á ˙‡ ‰kÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . …ƒ¿«ƒ¿»«∆∆¬≈∆¿…

,B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙pL ,‰Ê Ì‡ ‰Óe .‰OÚ«̇¬∆»ƒ∆∆»¿»»¿¿«

BÚL¯ ÏÚ B˙Bk‰Ï ‡lL ·e˙k‰ ‰eˆ55¯ÓÁÂ Ï˜ ; ƒ»«»∆…¿««ƒ¿«»…∆
Ì„‡‰ Ïk ¯‡LÏ56,B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ Ïk ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»»»»»¿ƒ»»««∆∆¬≈

‡k‰ ,„·Ú ‰k‰ elÙ‡- ‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰ ¬ƒƒ»∆∆«»»∆≈»»∆¿»
‰˜BÏ57‰Ëe¯t ‰ÂL da LÈ Ì‡ Ï·‡ .58‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆¬»ƒ≈»»∆¿»ƒ¿

‰˜BÏÂ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡ - ÔBÓÓ ÌlLÏ ·iÁ59BÓk , «»¿«≈»≈»»¿«≈¿∆¿
˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡aL60. ∆≈«¿¿«»¿

יט,51) (דברים שנאמר א, ח, שם מבואר והטעם ב. כב, שם
מה  - וגו' עצים" לחטוב ביער רעהו את יבוא "ואשר ה):
אינו  רצה לא ואם וחוטב, בא רצה (=אם רשות עצים חטיבת
המלקה  דין" בית ושליח תלמידו את הרודה הרב יצא... בא),

מלקות. למחוייב ראה 52)ארבעים הדיינים, שאמדוהו
ב. הלכה י"ז, פרק רוצח 53)לקמן כל כדין מקלט לערי

שם). (מכות ושגג במניינו זה חזן טעה שהרי בשגגה, נפש
א.54) כג, במכות הובא על 55)ספרי, יתר תימן: יד בכתב

ידו 56)רשעו. "המגביה ב נח, שם וראה א, פה, סנהדרין
הלכות  והשווה רשע", נקרא היכהו שלא פי על אף חבירו על

אֿב. הלכה ה, פרק ומזיק "ישראל 57)חובל ב ה, מכות
שהיכהו  כגון שם, והעמידוה עבד", ידי על ולוקה גולה
משום  לוקה, רש"י: ומפרש פרוטה. שווה בה שאין הכאה

יוסיף". פן - יוסיף או 58)"לא ריפוי דמי תשלומי כגון,
(כתובות 59)צער. לוקה ואינו ממון שמשלם הוא, כלל

לו... ייעשה כן עשה "כאשר יט) כד, (ויקרא שנאמר ב) לב,
ממון. וזה נתינה, בו שיש דבר - בו" יינתן הלכות 60)כן

הלכה  א, פרק נערה ובהלכות ט; הלכה ד, פרק ומזיק חובל
והטעם  א. הלכה י"ח, פרק עדות הלכות לקמן וראה י"א.
משום  - רשעתו" כדי שנאמר: משום ומשלם, לוקה שאין

משום מחייבו, אתה ואי מחייבו, אתה אחת שתי רשעה
א). לז, (כתובות רשעיות

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
ובריאותו.1) כוחו לפי אלא החוטא את מלקים שאין

הנפטרים  אותו. אומדים כיצד הרבה מלקיות המחוייב
אחרי  לשררתו חוזר אינו מי הלקאתם, באמצע ממלקות

הלקאתו.

.‡BÁk ÈÙk ?˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ „ˆÈk2. ≈««¿ƒ∆«¿À»«¿¿ƒ…
¯tÒÓa B˙ÚL¯ È„k :¯Ó‡pL3ÌÈÚa¯‡ :¯Ó‡pL ‰ÊÂ . ∆∆¡«¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿∆∆∆¡««¿»ƒ

˜ÊÁ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌÈÚa¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡L -∆≈ƒƒ«»«¿»ƒ¬ƒ»»»»
‰kÈ Ì‡L ;LlÁÏ ÔÈ˙ÁBt Ï·‡ .ÔBLÓLk ‡È¯·e»ƒ¿ƒ¿¬»¬ƒ¿«»∆ƒ«∆

‰a¯ ‰kÓ LlÁÏ4˙Ó ‡e‰ È‡cÂa -5CÎÈÙÏ .6e¯Ó‡ ¿«»«»«»¿««≈¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ7ÌÈLÏL B˙B‡ ÔÈkÓ ¯˙BÈa ‡È¯a‰ elÙ‡L : ¬»ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ

‡l‡ e‰k‰ ‡lL ‡ˆÓ ,˙Á‡ BÏ ÛÈÒBÈ Ì‡L ;ÚL˙Â»≈«∆ƒƒ««ƒ¿»∆…ƒ»∆»
BÏ ˙BÈe‡¯‰ ÌÈÚa¯‡8. «¿»ƒ»¿

ãycew zegiyn zecewpã

eze` oikn xzeia `ixad elit`y minkg exn` jkitl"
."miyelye dryz

התורה  על "בעלות" לרבנן יש כמה עד רואים זו מהלכה
נאמר  בתורה כי שכתוב, ממה לשנות שיכולים ועד כביכול,
כך  על ותשע. שלושים תיקנו וחכמים יכנו", "ארבעים
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הגמרא כב:)אומרת דקיימי (מכות אינשי שאר טפשאי כמה
דאילו  רבה, גברא מקמי קיימי ולא תורה ספר מקמי
בצרו  - רבנן ואתו יכנו, ארבעים כתיב בספר־תורה

חדא". (הפחיתו)
על  שאומר ב'ירושלמי' מוצאים אנו לכך נוספת דוגמא
בית־דין  פסק שעל־ידי כו'" עלי גומר "לא־ל הפסוק
והמציאות  הטבע נשתנה השנה, ועיבור החודש בקידוש

העולם. של
כח  יש שם מרע", "סור של בעניינים רק אינו לשנות הכח
בענייני  גם אלא יהודי, של ייסוריו את להפחית לחכמים
מלמעלה  השפעה להוריד כח לרבותינו יש טוב" "עשה
את  ואפילו המדידות, כל את המבטל מופלג טוב בריבוי

שבתורה. הברכה מדידות
(31 dxrd 128 cenr 'd wlg y"ewl)

לבריאותו.2) בהתאם - לקבל יכול שהוא "שלא 3)כפי
לסבול" שיוכל מה כפי ידוע במנין אלא שיעור, בלא ילקה
בהסתמך  וזה א). כב, מכות למשנה, בפירושו רבינו (לשון
"ארבעים  נאמר: ולא במספר", "רשעתו הפסוק: לשון על

(שם). מכוחו.4)במספר" אמרה 5)למעלה והתורה
אחיך  ישאר - שלקה אחר לעיניך", אחיך "ונקלה ג) (שם,

ב). י, (סנהדרין לעיניך על 6)חי להוסיף ואסור הואיל
בריא. כשהוא אפילו א.7)הארבעים כב, מכות

מפני 8) שקמים האנשים הם טפשים כמה ב: עמ' שם ואמרו
שבספרֿתורה  גדול. אדם מפני עומדים ואינם ספרֿתורה,
ובמדרש  אחת. וחיסרו החכמים ובאו יכנו", "ארבעים כתוב:
כנגד  יכנו... "ארבעים אמרו: יב, אות קרח, פ' תנחומא
ופחתו  ואדמה. ואדם וחוה נחש שנתקללו קללות ארבעים

יוסיף". לא משום אחת, חכמים

.·ÔÈ‡ ,Ïa˜Ï ÏBÎÈ ‡e‰ ‰nk ‡ËBÁ‰ ˙‡ ÔÈ„ÓB‡Lk¿∆¿ƒ∆«≈«»»¿«≈≈
LlzL‰Ï ˙BÈe‡¯‰ ˙BkÓa ‡l‡ ÔÈ„ÓB‡9e‰e„Ó‡ . ¿ƒ∆»¿«»¿¿ƒ¿«≈¬»

ÌÈ¯OÚ ‰˜ÏÈ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ÌÈ¯OÚ Ïa˜Ï ÏBÎiL∆»¿«≈∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆¿ƒ
‰˜ÏÈ ‡l‡ ,LlzL‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰iL È„k ˙Á‡Â¿««¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆

‰¯OÚ ‰BÓL10,ÌÈÚa¯‡ Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¿∆∆¿≈¬»¿«≈«¿»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ :e¯Ó‡Â ,LlÁ e‰e‡¯ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰MÓeƒ∆ƒ¿ƒƒ¿»«»¿»¿≈»
‰˜lL ‰¯OÚ ÌÈzL‰ B‡ ÚLz‰ el‡ ÏÚ ¯˙BÈ Ïa˜Ï¿«≈≈«≈«≈««¿≈∆¿≈∆»»

¯eËt ‰Ê È¯‰ -11,‰¯OÚ ÌÈzL Ïa˜Ï e‰e„Ó‡ . ¬≈∆»¬»¿«≈¿≈∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ Ïa˜Ï ÏBÎÈÂ ˜ÊÁ e‰e‡¯ ‰˜lL ¯Á‡Â¿««∆»»»»»¿»¿«≈≈¬≈∆

„Ó‡‰ ÏÚ ¯˙BÈ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt12. »¿≈∆≈«»…∆

מאחוריו,9) שלישים ושני מלפניו, שליש חלקים, לשלשה
ברש"י  וראה א), כב, (מכות ה"ט פט"ז, לעיל כמבואר

א. י, יותר 10)לסנהדרין להלקותו אין כי שם, סנהדרין
שתי  המחוייב חסך נמצא בה. ימות שמא כוחו, מכפי

כשיתחזק,11)מלקויות. זמן לאחר ילקה אומרים ואין
(מכות  בזה די - קצת ולקה בביתֿדין שנתבזה מכיון אלא
עד  ימתין כלום, לקה לא עדיין אם אבל וברש"י). ב כב,
 ֿ (כסף מתחילה שאמדוהו כפי הארבעים כל וילקה שיבריא

ה"ג. בסמוך וראה נתבזה 12)משנה). כבר שלקה, מכיון

(מכות  חדש אומד לפי לחייבו ואין לו ונתכפר בביתֿדין
שם).

.‚zL ‰˜ÏiL ÌBi‰ e‰e„Ó‡‰¯OÚ ÌÈ13‡ÏÂ , ¬»«∆ƒ¿∆¿≈∆¿≈¿…
Ïa˜Ï ÏBÎÈ ¯ÁÓÏ ‡e‰ È¯‰Â ,¯ÁÓÏ „Ú e‰e˜Ï‰ƒ¿«¿»»«¬≈¿»»»¿«≈

‰¯OÚ ÌÈzL ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ‰¯OÚ ‰BÓL14. ¿∆∆¿≈≈∆∆»¿≈∆¿≈
„Ú ‰˜Ï ‡ÏÂ ,‰¯OÚ ÌÈzL ¯ÁÓÏ ‰˜ÏiL e‰e„Ó‡¬»∆ƒ¿∆¿»»¿≈∆¿≈¿…»»«
- ‰¯OÚ ‰BÓL Ïa˜Ï ˜ÊÁ ‡e‰ È¯‰Â ,ÈLÈÏL ÌBÈ¿ƒƒ«¬≈»»¿«≈¿∆∆¿≈
‡Ï „Ó‡‰ ˙ÚLa È¯‰L ;‰¯OÚ ‰BÓL ‰˜BÏ∆¿∆∆¿≈∆¬≈ƒ¿«»…∆…

ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙B˜ÏÏ e‰e„Ó‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ¿∆»¿««¿«¿≈…«≈
‰Êa16. »∆

מכיון 14)היום.13) כלום, לקה לא כשעדיין אפילו
כבר, לקה כאילו זה הרי יום, לאותו היה הראשון שהאומד

בברייתא). (שם הקודם האומד את לבטל והרי 15)ואין
אחרי  בו הולכים לקה, לא עדיין ואם שאינו. כמי הוא
שמצריך  מה זה, ולפי להחמיר. בין להקל בין השני האומד
- חלש" ראוהו ללקות "משהתחיל הקודמת בהלכה רבינו
שילקה  אמדוהו אבל למחר, ללקות כשאמדוהו הכוונה
ללקות", "התחיל כאילו זה הרי לקה, לא עדיין אפילו היום,
התחילו  כאילו זה והרי פטור. זה הרי חלש, שהוא ומכיון
 ֿ (כסף עוד לקבל יכול אינו ואמרו מאתמול, להלקותו
השני  וביום לקה, ולא למחר ללקות וכשאמדוהו משנה).
שהרי  שמונהֿעשרה, לוקה ג"כ י"ח, לקבל חזק הוא הרי
משמיענו  ורבינו בטעות, היה הראשון שהאומד הוברר
שהאומד  להניח ויש השלישי, ביום אלא התחזק לא שאפילו
רק  והולכים שאינו, כמי הוא הרי מוטעה, היה לא הראשון

האחרון. האומד הולכים 16)אחרי שהם, המספרים בכל
להקל. וכלֿשכן להחמיר, אפילו האחרון האומד אחרי

.„‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ·iÁ˙pL ÈÓ17˙B¯·Ú ÏÚ ÔÈa , ƒ∆ƒ¿«≈«¿À«¿≈≈«¬≈
˙Bi˜ÏÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL „Á‡ ‰OÚÓ ÏÚ ÔÈa ‰a¯‰«¿≈≈««¬∆∆»∆«»ƒ»»«¿À

„Á‡ „Ó‡ e‰e„Ó‡ Ì‡ :‰a¯‰18;¯eËÙe ‰˜BÏ - «¿≈ƒ¬»…∆∆»∆»
‰˜BÏÂ ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Óe ‰˜BÏ - Â‡Ï Ì‡Â19?„ˆÈk . ¿ƒ»∆ƒ¿«≈¿≈¿∆≈«

Ïa˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL e„Ó‡Â ,˙Bi˜ÏÓ ÈzL ·iÁ˙ƒ¿«≈¿≈«¿À¿»¿∆»¿«≈
LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡ ‰˜lL ÔÂÈk - LÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ¿»≈≈»∆»»«¿»ƒ¿»≈

¯ËÙ20e‰k‰Â ,˙Á‡ ˙e˜ÏÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«¬»ƒ¬»¿«¿««¿ƒ»
„Ó‡‰ BÓk ÌÈLÏL B‡ ÚLz B‡ LÏL21‰Ê È¯‰ - »≈«¿ƒ¿»…∆¬≈∆

‰iL ˙e˜ÏÓÏ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡Â ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‡t¯˙Ó22„Ú , ƒ¿«≈¿¿ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ»«
˜ÏÓ ÏÎÏ ‰˜ÏiL.Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ˙Bi ∆ƒ¿∆¿»«¿À∆«»»∆

חיטה 17) מחפה ובחרישתו ובחמור, בשור שחרש כגון
בשור  תחרוש "לא משום עובר נמצא בעפר, וחרצן ושעורה

כלאים". כרמך תזרע "לא ומשום לשני 18)ובחמור",
כאחד. ב.19)הלאוים כב, במכות של"ט 20)משנה,

לעבירה  הן הנוספות והשש אחת, לעבירה הן מלקיות
- ל"ט מ"ב, מספר לגבי כן אמרו שם, ובגמרא השניה.
נאמן  רבינו אולם לשניה, - הנוספות והשלש אחת, לעבירה
ארבעים, ללקות עליו התורה שמן ה"א, לעיל לשיטתו
יוצדק  זה וכל יוסיף". "פן משום אחת פיחתו והחכמים
שתים  כשנתחייב אבל אחת, מלקות אלא לקה כשלא
למלקות  יתייחסו ההכאות הארבעים כל אזי מ"ב, וילקוהו
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כלל, אומד זה ואין שתיים, אלא נשארו ולא הראשונה,
ויחזור  ויתרפא, ילקה כרחו ועל להשתלש, ראוי אינו שהרי
שלש  ללקות יכול שאינו כל הוא, שכלל שנית. וילקה
אם  וכן השניה. העבירה על עכשיו מלקות בר אינו הכאות,
אינו  זה מספר שהרי שתים, לוקה אינו מ"ג לקבל אמדוהו
אלא  זה דין יתכן לא ולפיכך אומד, זה ואין להשתלש, ראוי
והכל  לשניה, - ושש לראשונה, – ל"ט למ"ה, כשאמדוהו

שמח). (אור להשתלש האומד.21)ניתן כל 22)כפי 
אחת. למלקות הכל נחשב אחת, בבת מל"ט יותר לקה שלא

.‰Ï˜Ï˜˙ ˙B˜ÏÏ ÏÈÁ˙‰LÎe ,e‰e„Ó‡L ÈÓ23ÁkÓ ƒ∆¬»¿∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ…«
ÈÚ¯a ÔÈa ,‰‡k‰‰24ÔÈkÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓa ÔÈa ««»»≈ƒ¿ƒ≈¿≈≈«¿«ƒ≈«ƒ

ÔÂÈk - EÈÈÚÏ EÈÁ‡ ‰Ï˜Â :¯Ó‡pL .¯˙BÈ B˙B‡≈∆∆¡«¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»
‰Ï˜pL25¯eËt26Ì„wÓ „Át‰ ÔÓ Ï˜Ï˜˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿»»¬»ƒƒ¿«¿≈ƒ«««ƒ…∆

˙B˜ÏÏ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiMÓ Ï˜Ï˜˙ elÙ‡ ,‰‡k‰‰27, ««»»¬ƒƒ¿«¿≈ƒ∆»»ƒ≈ƒƒ¿
·¯ÚaÓ elÙ‡Â28„Ó‡‰ Ïk ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - «¬ƒƒ»∆∆¬≈∆∆»»…∆

e‰e„Ó‡ .e‰e„Ó‡L29˙Bi˜ÏÓ ÈzLÏ30‰˜ÏÂ ,31 ∆¬»¬»ƒ¿≈«¿À¿»»
¯eËt - ‰iMa ÔÈa ‰BL‡¯a ÔÈa ,Ï˜Ï˜˙Â32. ¿ƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈«¿ƒ»»

‰Úeˆ¯‰ ‰˜ÒÙ33B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰iMa34‰˜ÒÙ ; ƒ¿¿»»¿»«¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»
„Ó‡‰ ‰˜BÏÂ ,‰BL‡¯ ˙e˜ÏnÓ ¯ËÙ - ‰BL‡¯a»ƒ»ƒ¿«ƒ«¿ƒ»¿∆»…∆

ÈM‰35. «≈ƒ

אחיך".23) "ונקלה הכתוב כלשון זלזול, לשון
ריעי.24) כב,26)שנתבזה.25)שהוציא במכות משנה,

בשעת 27)ב. נתקלקל כאילו זה הרי אומרים אין
ולא  ונקלה", "והכהו... אמרה: שהתורה ויפטר, ההלקאה

א).שנ  כג, (שם ההכאה לפני הלקאתו,28)קלה ליום אור
את  לסבול יוכל לא ובוודאי זה הוא חלש אדם אומרים אין

אמדוהו. שביתֿדין וחולשת 29)האומד לחוד, פחד כי
מתקלקל, הפחד ומחמת ובריא חזק אדם יש לחוד. הגוף
(רדב"ז). יתקלקל ולא מפחד ואינו בגופו חלש שהוא ויש
מבערב" "אפילו לומר רבינו נתכוון הלחםֿמשנה, ולדעת
נכנס  זאת ובכל למחר, אלא ללקותו ראוי ואין לילה, שהוא
בשעת  יתקלקל בוודאי אומרים אין ונתקלקל, גדול פחד  בו
שם: בגמרא שאמרו מה וזהו ונפטרנו. ויותר, יותר הכאה
הכוונה  בתחילה". (=נתבזה) קלה אפילו אלא עוד "ולא

ההכאה. לפני אחד עבירות.30)ליום שתי על
ה"ד.31) כלעיל אחד, כשנתקלקל 32)באומד אפילו

הרי  אחד, באומד שהן כיון מהשניה, אף פטור בראשונה
א). כג, (מכות לעיניך" אחיך "ונקלה בו: של 33)נתקיים

ה"ח. פט"ז, כלעיל בה. שמלקים "נקלה 34)עגל, שכבר
ונפטר. בו,35)לעיניך" התחיל לא שעדיין שם) (מכות

ההתחלה. אחרי אלא פוטרת הרצועה הפסקת ואין

.ÂÌÈ¯˙Èn‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ ,˙B˜ÏÏ „enÚ‰ ÏÚ e‰e˙Ùk36 ¿»«»«ƒ¿¿»«∆«≈»ƒ
¯eËt - Á¯·e37.B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â , »«»¿≈«¬ƒƒ

בו:37)החבלים.36) קוראים ואנו בבריחתו, שנתבזה
וכתב  א. כח, בשבועת וכן (שם), לעיניך" אחיך "ונקלה
ללקות  לארץ שישב באחד "מעשה מיימוניות": ב"הגהות
כיון  רבינו, ופטרו להלקותו הממונה בא ולא הכנסת, בבית
וברח, ככפתוהו זה הרי כלומר: בכפיתה", הורגלו שלא

עוד. לעשות לו יש ומה בא, לא והממונה נתבזה, שהרי

.Ê:¯Ó‡pL .B˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ - ‰˜ÏÂ ‡ËÁL ÈÓ Ïk»ƒ∆»»¿»»≈¿«¿∆∆¡«
EÈÁ‡ ‰Ï˜Â38.EÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰ ‰˜lL ÔÂÈk - EÈÈÚÏ ¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆≈»∆»»¬≈»ƒ

Ô˙˙È¯k È„ÈÓ e¯ËÙ - e˜lL ˙¯k È·iÁÓ Ïk Û‡39. «»¿À¿≈»≈∆»ƒ¿¿ƒ≈¿ƒ»»

הכתוב 38) אותו קורא היום "כל רפו: אות כיֿתצא 'ספרי'
כשלקה, אבל הרשע, הכות בן אם והיה שנאמר: רשע,
הל' והשווה אחיך". ונקלה שנאמר: אחיך, קוראו הכתוב
שעשה  בין - מלקות שנתחייב מי "כל ה"ד: פי"ב, עדות
וראה  לכשרותו" חוזר בביתֿדין שלקה בין תשובה,
בתשובה, לחזור לו יש לקה אם שגם ונראה שם. בביאורנו
דברי  הם שכן עדיין, מכשירתו אינה תשובה בלא שמלקות
עדים  עליו היו "אם ה"י: פ"ב, ונטען טוען בהל' רבינו
בין  לעדות בין לכשרותו יחזור - תשובה ועשה שלקה

שם. עדות בהל' רדב"ז וראה משנה,39)לשבועה",
התשובה  עם "המלקות שם: רבינו וכפירוש א. כג, במכות

שם. ובביאורנו ה"א פי"ח, לקמן וראה הכרת". יכפרו

.Á‰LÏLa ‰˜BÏ - ‡ËÁL ÏB„b Ô‰k40Ïk ¯‡Lk , …≈»∆»»∆ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÚ‰41B˙l„‚Ï ¯ÊBÁÂ ,42. »»¿≈ƒ¿À»

אלא 40) אותו דנים שאין נפשות לדיני בניגוד דיינים,
ה"א. פ"ה, כלעיל הגדול, שם,4)1בביתֿדין כמבואר

ועל  'עשה' על עבר "אם ב) יח, (סנהדרין אמרו וכן ה"ד.
רש"י: ומפרש - דבריו" לכל כהדיוט הוא הרי תעשה' 'לא
אמרו: ה"א פ"ב, סנהדרין ובירושלמי בשלשה. לידון
נמצאת  ושלשה, בעשרים תאמר אם בשלשה, אותו מלקים
לו  עליה זו ואין רבים, בפני הוא שמתבזה ירידתו. עלייתו

ירידה. "כי 42)אלא יב) כא, (ויקרא שנאמר שם. ירושלמי
אף  בקדושתו, אני מה - ה' אני אלקיו... משחת שמן נזר

בקדושתו". אהרן

.Ë‰·ÈLÈ‰ L‡¯ Ï·‡43B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ - ‡ËÁL44, ¬»…«¿ƒ»∆»»«¿ƒ
B˙e¯¯OÏ ¯ÊBÁ BÈ‡Â45„Á‡k ˙BÈ‰Ï ¯ÊBÁ BÈ‡ Ìb . ¿≈≈ƒ¿»«≈≈ƒ¿¿∆»

ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa ÔÈÏÚnL ,ÔÈ¯„‰q‰ ¯‡MÓ46. ƒ¿»««¿∆¿ƒ∆«¬ƒ«…∆¿…ƒƒ

ה"ג.43) פ"א, לעיל כמבואר הסנהדרין, נשיא זהו
(שם).44) שלשה של ראש 45)בביתֿדין להיות

אותם, יהרוג יחזירוהו שאם שם) (ירושלמי הסנהדרין
מוטב  הנוסח: ה"א פ"ג, הוריות ובירושלמי בהם. שיתנקם
כאילו  הכסףֿמשנה, ומפרש אותו. שהורגים יחזירוהו, שלא
יחיזרוהו. שלא לו ונוח בכבודו, שיזלזלו מפני אותו, הורגים

הי"ד. פ"ז, רוצח בהל' ב.46)וראה צט, במנחות משנה,
גדול) (בכהן בו "אירע ב) יב, (יומא אמרו בזה וכיוצא
אינו  שני לעבודתו, חוזר ראשון תחתיו, אחר ומינו פסול,
הדיוט  לכהן ולא איבה), (=משום גדול לכהן לא ראוי
כלי  הל' והשווה מורידין", ולא בקודש מעלין משום
"תשובות  במוספנו וראה הכ"אֿכ"ב, פ"ד המקדש

הרמב"ם".

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מיוחד 1) עונש עליהם. לוקים שאין לאווין לסוגי הגדרות

כרת. בו שיש לאו, איסור על פעמים שלוש שעבר למי

העבריין. הודאת עלֿפי גופני עונש לענוש לא הכתוב גזירת

.‡‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk :ÔÈ˜Bl‰ Ô‰ el‡≈≈«ƒ»»≈«…«¬∆
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˙¯k ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL2ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â3ÔB‚k , ∆«»ƒ»»»≈¿≈ƒ«≈ƒ¿
ÁÒÙa ıÓÁÂ Ì„Â ·ÏÁ ÏÎB‡4‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ≈≈∆»»¿»≈¿∆«¿≈»»≈«…

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL ‰OÚ˙5ÏÎB‡ ÔB‚k , «¬∆∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿≈
Ï·Ë6‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ‡ÓË Ô‰ÎÂ7Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿…≈»≈∆»«¿»¿»¿≈»

¯Oa ÏÎB‡ ÔB‚k ,‰OÚÓ Ba LiL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚ‰»≈«»∆≈«¬∆¿≈»»
ÊËÚL L·BÏ B‡ ·ÏÁa8,‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ï·‡ . ¿»»≈««¿≈¬»»∆≈«¬∆

ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÔB‚k9‡ÂL ÚÓL ‡OBÂ ¯ËBÂ Ì˜BÂ10- ¿≈»ƒ¿≈¿≈¿≈≈«»¿
‰˜BÏ BÈ‡11. ≈∆

הבא,2) העולם מחיי נכרתת ונפשו זמנו, קודם שימות
ה"א. פ"ח, תשובה בהל' מיתות 3)כמבואר מארבע

ה"א. פי"ד, לעיל המנויות לביתֿדין, משנה 4)שנמסרו
זה  ואין מלקות. משום בהם שהתרו ומדובר א. יג, במכות
עצמו  לפטור שיכול לפי - רשעיות" שתי "משום מחוייב
מוחל  מעלה של ביתֿדין תשובה יעשה שאם כרת, מעונש
שלקו  כרת מחוייבי "כל ה"ז: פי"ז, לעיל נתבאר וכבר לו,
אינם  ביתֿדין מיתת מחוייבי אבל כריתתם", מידי נפטרו -
ילקו, שאפילו פורעניות. בשתי לחייבם שאיֿאפשר לוקים,
מטה  של ביתֿדין אין תשובה יעשו ואפילו להיהרג, סופם
- רשעתו" "כדי ב) כה, (דברים אמרה והתורה להם, מוחל
רשעיות  שתי משום ולא מחייבו, אתה אחת רשעה משום
לאֿתעשה  כל מנין ה"א, פי"ט, לקמן וראה ב). עמ' (שם

כרת. בהן נפשו 5)שיש אין אבל זמנו, קודם שימות
סנהדרין  לרבינו המשנה (פירוש עולםֿהבא מחיי נכרתת

מ"ו). מתנותיה 6)פ"ט, ממנה הופרשו שלא תבואה
א). יג, (מכות ומעשרות וראה 7)תרומות א. פג, סנהדרין

מכות  ובתוספתא שם. ובביאורנו ז אות ה"ב פי"ט, לקמן
אותם". מלקים שמים בידי מיתה "חייבי שנינו: מ"ח פ"ד,
שמים  בידי מיתה עונש שהרי ג, אות לעיל הנזכר ומהטעם
של  ביתֿדין – תשובה עשה אם ובוודאי כרת. מעונש קל

ספר). (קרית לו מוחל ראה 8)מעלה ופשתים, מצמר בגד
"אף  ב כא מכות במשנה, כמפורש ולוקה, יא. כב, דברים

כלאים". (הל'9)הלובש לזה מזה והולך דברים, שטוען
ה"ב). פ"ז, שלא 10)דעות מבעליֿהדין אחד השומע דיין

ה"ז). פכ"א, לקמן (ראה חבירו בעלֿדינו מכות 11)בפני
אל  נסמך מלקות שעונש ב יג, שם מבואר והטעם א, טז,
- ד) כה, דברים (ראה בדישו" שור "חוסם של לאֿתעשה
ל"חוסם  דומה ואינו מעשה בו שאין לאו כל לך: לומר

אינו  - תשא שור" "לא של הלאו שעל להעיר, וראוי לוקה.
ענינים  כולל הוא שהרי לוקה, אינו ממילא שוא" שמע
"לאו  על לוקים ואין ה"ז), פכ"א, לקמן (ראה הרבה
אלא  כאן רבינו נקטו ולא ה"ג, בסמוך כמבואר שבכללות",

(לחםֿמשנה). בלבד לדוגמא

.·ıeÁ ,ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L Â‡Ï Ïk»»∆≈«¬∆≈ƒ»»
ÚaLpÓ12¯ÓÓe13ÌLa B¯·Á ˙‡ Ïl˜Óe14Â‡Ï ÏÎÂ . ƒƒ¿»≈≈¿«≈∆¬≈¿≈¿»»

Û‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL15‡Ï , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿…ƒ¿»…
˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ˙16ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ -17Â‡Ï ÏÎÂ . «¬∆¿»»¿«»≈ƒ»»¿»»

ÔÈ‡ - ·‚˙ ‡ÏÂ ÏÊ‚˙ ‡Ï ÔB‚k ,ÔÈÓeÏL˙Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿ƒ¿…ƒ¿…¿…ƒ¿…≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ18Áw˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰OÚÏ ˜zpL Â‡Ï ÏÎÂ . ƒ»»¿»»∆ƒ««¬≈¿…ƒ«

ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰19E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï ,20ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - »≈««»ƒ…¿«∆¿«»¿≈ƒ

Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ21Â‡Ï ÏÚÂ . »»∆»ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆¿«»
˙BÏÏÎaL22ÔÈÂ‡l‰ Ïk ¯‡Le .ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - ∆ƒ¿»≈ƒ»»¿»»«»ƒ

‰¯BzaL23.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ∆«»ƒ¬≈∆

ãycew zegiyn zecewpã

"eilr oiwel oi` oinelyzl ozipy e`l lke"

לעשה". ניתקו הכתוב שהרי זה, לאו על לוקין אין "אבל
לעשה, הניתקין הלאוין משאר וגזילה גניבה דין הפריד כאן
הגאון  בזה ודייק לתשלומין. הניתנים לאוין שהם וכתב
ה'עשה' שקיים מרגע לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצו'בי
כל  נמשכת פעולה הם וגזילה גניבה אבל ה'לאו', התבטל
לעשה  הניתק לאו אינו ולכן החפץ, את השיב שלא זמן
מבטלים  אינם התשלומין כי לתשלומין, הניתן לאו אלא
על  עובר שאינו רק אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את

גניבה בהלכות לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל (פ"א איסור

לעשה".ה"א) הכתוב ניתקו שהרי ..."
(37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl t"r)

ינקה 12) לא "כי ז) כ, (שמות שנאמר שקר, או שוא שבועת
אין  מעלה של ביתֿדין – לשוא" שמו את ישא אשר את ה'
ומנקים  אותו מלקים מטה של ביתֿדין אבל אותו, מנקים

א). כא, (שבועות וממר.13)אותו התימנים: ובכת"י
(ויקרא  אומר והכתוב חולין, בבהמת קדשים בהמת שמחליף
משום  עליה ולוקה אותו", ימיר ולא יחליפנו "לא י) כז,
ג, (תמורה קדשים מחולין שעושה מעשה, עשה שבדיבורו

אם 14)ב). נח), כח, (דברים שנאמר הקב"ה. של בשמו
את  ה' והפלא השם... את ליראה לעשות... תשמור לא
השופט. והפילו ככתוב: מלקות, זוהי - הפלאה - מכותך
לקמן  וראה שם) (תמורה חרש תקלל לא למקלל: ואזהרה
מוציא  וכן זומם עד שגם להעיר, וראוי ג. ה"א, פכ"ו,
אלא  וקס"א, קל, אות ה"ד פי"ט, לקמן ראה לוקה, שםֿרע
שיבעל; עד חייב שאינו מעשה, בו יש נקרא: שםֿרע מוציא
לו  "ועשיתם ככתוב מעשה, קוראתו התורה - זומם ועד
וראה  א. ה, (בבאֿקמא לאחיו" לעשות זמם כאשר
מנשבע). חוץ ד"ה: ב'תוספות' א כא, בשבועות

חנק.15) עליו סקילה.16)שחייבים עליו שחייבים
כשהתרו17) ב, יג, שלא מכות לפי מיתה, בלא למלקות בו

שהרי  לאוין, כשאר מלקות עונש לאזהרת זה לאו ניתן
מיתה  לחייבו יכול היה לא - כן לא שאם להזהירו, הוצרך

שם). וכבר 18)(רש"י בתשלומין. שנפטר א, טז, שם
וכן  ולוקה". משלם אדם "שאין הי"ב פט"ז, לעיל נתבאר
לוקה". אינו - המשלם "כל א) ד, במכות (משנה, אמרו

זוהי 19) לומר, – האם" את תשלח "שלח אחריו: שכתוב
וראה  ב). ד, שם, (רש"י הלאו עבירת על וכפרתו תקנתו

א. יז, שם תעזוב 20)במשנה, ולגר "לעני אחריו: וכתוב
אותם  תעזוב - כילית ואם תכלה, לא לך: לומר - אותם"

וברש"י). ב טז, (שם האם 21)לעניים שנשחטה כגון
לעיל  וראה פאה, ממנה הפריש שלא העיסה אכל או שלקח,

ה"ד. ה"ג.22)פט"ז, בסמוך לאוין 23)מבואר שהם
בעולה  איסור כגון 'עשה', מכלל שיבואו לא מפורשים,
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אשה  "והוא יג) כא, (ויקרא שנאמר שמכלל גדול, לכהן
ולאו  יקח, לא - בתולה שאינה למד, אתה יקח" בבתוליה
פ"א, אישות הל' (ראה כ'עשה' הוא הרי 'עשה', מכלל הבא
נמצאו  ב. עג, ביבמות כמבואר עליו, לוקים ואין ה"ח),
ניתן  מעשה; בו אין עליהם: לוקים שאין לאוים מיני ששה
לאו  ל'עשה'; ניתק לתשלומין; ניתן ביתֿדין; מיתת לאזהרה
לרבינו, המשנה (פירוש 'עשה' מכלל הבא לאו שבכללות;

מ"א). פ"ג, מכות

.‚ÏÏBkL „Á‡ Â‡Ï ‰Ê ?˙BÏÏÎaL Â‡Ï e‰Ê È‡≈∆»∆ƒ¿»∆»∆»∆≈
Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ÔB‚k ,‰a¯‰ ÌÈÈÚ24Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ«¿≈¿……¿««»¿≈ƒ

‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏt ¯·„ ‰OÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬∆»»¿ƒ¿ƒƒ¿…
„ÁÈ25ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Â‡Ï BÏ ƒ≈»¿»∆»¿∆»≈∆≈ƒ«

ÔÈÂ‡Ïa d˙B‡ ˜lÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»∆»ƒ≈ƒ≈»¿»ƒ
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ¯Ó‡ B‡ ,ÌÈ¯Á‡26e˜ÏÁpL27?„ˆÈk . ¬≈ƒ∆¡«ƒƒ«¿»∆∆¿¿≈«

ÏM·Ó ÏL·e ‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡ :¯Ó‡pL ‰Ê ÔB‚k¿∆∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈¿À»
·Ó‰Â ‡p‰ ÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ -ÏM28ÌÈzL29‡l‡ ≈∆««»¿«¿À»¿«ƒ∆»

˙Á‡30L„Á·e .31‡Ï ÏÓ¯ÎÂ ÈÏ˜Â ÌÁÏÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ ««∆»»≈¿∆∆¿»ƒ¿«¿∆…
ÈtÓ .˙Bi˜ÏÓ LÏL ÔzLÏL ÏÚ ·iÁÂ ,eÏÎ‡…̇¿¿«»«¿»¿»»«¿Àƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰32˜lÁÏ ‰fL33‡Ï :¯Ó‡ È¯‰ . «¿»»¿∆∆¿«≈¬≈∆¡«…
Û‡Â .ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ ,L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈…≈¿»ƒ¿«

Èt ÏÚ34˜lÁ È¯‰ ,„Á‡ Â‡Ïa ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÏkL «ƒ∆»«»»ƒ¿»ƒ¿»∆»¬≈ƒ≈
‡ÏÂ eLÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Á‡ ÔÈÂ‡Ïa Ì˙B‡»¿»ƒ¬≈ƒ¿»«…¿«¬¿…

BÓˆÚ ÈÙa Â‡Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„nÏÓ .eBÚ˙35. ¿≈¿«≈∆»∆»≈∆¿»ƒ¿≈«¿
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ36. ¿≈…«≈»∆

נפשה;24) שתצא קודם הבהמה מן לאכול לא כולל: שהוא
מברים  ואין במזרק; הדם ועדיין הקרבן בשר לאכול לא
ה"ד); פי"ג, לעיל (ראה ביתֿדין הרוגי על הקרובים
(שם), היום כל לאכול אסור הנפש את שהרג וביתֿדין
אלה  שכל א). סג, בסנהדרין (הכל ומורה סורר לבן ואזהרה
לאו  שהוא בדישו", שור "חוסם של ללאו דומים אינם
מלקות  שעונש י' אות לעיל נתבאר וכבר לעצמו, מיוחד
ללאוין  מלקות עונש ממנו ללמוד חסימה, של ללאו נסמך

ב). מא, (פסחים כמותו בדיוק הכתוב.25)הדומים
ממשה.26) לאוין 27)שקיבלנו של דין להם שיש

לעצמו. אחד כל כאחד.28)שנחלקו הואיל 29)שאכלם
מבושל". בשל ולא נא, ממנו תאכלו "אל נאמר: ולא

מא,30) (פסחים ילקה בלבד "נא" ממנו כשיאכל והואֿהדין
לאו  על לוקין אין אמר, "רבא שם: רבינו וגירסת ב).
העתיק  כן כי וכו'). אמר אביי כגירסתנו: (=ולא שבכללות"
פסח  קרבן הל' והשווה ט. כלל המצוות' ב'ספר הגירסא
בניגוד  עלֿכלֿפנים, אחת מלקות חייב הוא וכאן ה"ד. פ"ח,

על כלום לוקין שאין הדם" על תאכלו "לא של: כל ללאו
נא  הענינים: את בעצמו הכתוב פירט כאן כי שבו. ענין
ב"לא  ואילו ילקה, מהם אחד כל על אמר וכאילו ומבושל,
ולפיכך  מהם, ענין שום הכתוב פירט לא הדם" על תאכלו

זה. כולל בלאו הנכלל ענין שום על לוקין באיסור 31)אין
העומר. את שהקריבו לפני החדשה התבואה אכילת

א.32) ה, פ"י,33)כריתות אסורות מאכלות  הל' השווה 
קסמים 34)ה"ג. ...קוסם הנוסח: תימן ובכת"י כאן, חסר

וכו'. אע"פ ומכשף ומנחש ומנחש 35)מעונן מעונן "וכאן
ואחריהם  שלפניהם מה כל כך - באמצע והזכירם - לחלק
שם). המצוות' ב'ספר רבינו (לשון ומנחש" מעונן כמו הם

ה"ה. פ"ז, סנהדרין בירושלמי הדברים כגון:36)ומקור
יקחו  לא מאישה גרושה ואשה יקחו, לא וחללה זונה אשה
חייב  שהוא ב) עז, (בקידושין נתבאר "וכבר ז) כא, (ויקרא
המצוות' ('ספר אחת" באשה אפילו ואחת, אחת כל על
המצוות' וב'ספר ה"י, פי"ז ביאה איסורי הל' והשווה שם),

קסא. ל"ת

.„˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ÔÈc ˙È·a ‰˜lL ÈÓ37ÌÚt ‰˜ÏÂ , ƒ∆»»¿≈ƒ«ƒ»≈¿»»««
‰˜ÏÂ ·ÏÁ ÏÎ‡L ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙¯k B˙B‡ ÏÚ ‰iL¿ƒ»«»≈«¿¿∆»«≈∆¿»»
ÏÎ‡ Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜ÏÂ ‰iL ÌÚt ·ÏÁ ÏÎ‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«≈∆««¿ƒ»¿»»»»ƒ»«

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ - ˙ÈLÈÏL ÌÚt38ÔÈÒÈÎÓ ‡l‡ . ««¿ƒƒ≈«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
‰tÎÏ B˙B‡39ÏBÎÈ BÈ‡Â B˙ÓB˜ ÈÙk ¯ˆ ÌB˜Ó ‡e‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿≈»

e¯ˆiL „Ú ,ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ ÌÁÏ BÏ ÔÈ˙BÂ ,Ba ·kLÏƒ¿«¿¿ƒ∆∆««ƒ«««∆≈»
‰ÏÎÈÂ ÂÈÚÓ40ÌÈ¯BÚO B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó Ck ¯Á‡Â .41, ≈»¿ƒ¿∆¿««»«¬ƒƒ¿ƒ

˙Ú˜· BÒ¯kL „Ú42. «∆¿≈ƒ¿««

ה"א.37) לעיל כמבואר מלקות, משום בו שהתרו
ואין 38) מיתתו מקרבים כך, כל עצמו שהפקיר כיון

מות  בן סוףֿסוף כי שמים, בידי שיכרתוהו עד לו ממתינים
ב). פא, (סנהדרין "ונתת 39)הוא ומקומר עגול שגגו חדר

ותתן  יונתן: מתרגם כו) כא, (ירמיה המהפכת" אל אותו
לכיפתא. הוא 40)יתיה וכן ויחלה, וצ"ל: דפוס, טעות

ובכת"י. קדומים מעיו.41)בדפוסים בתוך שנופחות
כשעבר 42) ודוקא (שם). נבקעים הן מעיו, שנתכווצו מתוך

שתים  על עבר אבל פעמים, שלש עצמו כרת איסור אותו על
ועדיין  לטעום, רצה איסורים טעם נפרדות, כריתות ושלש

(שם). כלֿכך הפקיר לא

.‰˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ¯eq‡ ÏÚ ¯·ÚL ÈÓ,ÔÈc ˙Èa ƒ∆»««ƒ»≈ƒ«≈ƒ
Ba e¯˙‰Â43ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏÂ ˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…»«¿…ƒ≈»»
‰‡¯˙‰44B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ -45e¯‡aL BÓk ,46ÔÈ‡Â , «¿»»≈¿ƒ¿∆≈«¿¿≈

B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ47ÔÈk¯‰Â ,Ba e¯˙‰Â ,Ck ‰OÚÂ ¯ÊÁ . «¿ƒ»«¿»»»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡Â B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ˜˙L B‡ BL‡¯a¿…»«≈¿ƒƒ¿≈«¿ƒ
ÏÚ Û‡ ,Ba e¯˙‰Â ,¯·ÚÂ ˙ÈLÈÏL ÌÚt ¯ÊÁ .B˙B‡»«««¿ƒƒ¿»«¿ƒ¿««

˜˙L B‡ BL‡¯a ÔÈk¯‰L Èt48‰tÎÏ B˙B‡ ÔÈÒBk - ƒ∆ƒ¿ƒ¿…»«¿ƒ¿ƒ»
˙eÓiL „Ú49‰‡¯˙‰‰ Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡lL el‡ ÏÎÂ . «∆»¿»≈∆…ƒ¿¬≈∆««¿»»

˙ec¯Ó ˙kÓ Ô˙B‡ ÔÈkÓ -50ÏkÓ e‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰ , «ƒ»«««¿ƒ¿»¿ƒ»
ÌB˜Ó51ÔÈkÓ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL ¯eq‡ ÏÚ elÙ‡ . »¬ƒ«ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡52. «««¿

כרת.43) באיסור - למלקות או בראשו 44)למיתה, נענע
עושה.45)כמסכים. אני עלֿמנתֿכן אמר: שלא

ה"ב.46) פי"ב, ה"ד.47)לעיל פט"ז, לעיל כמבואר
ישיר.48) באופן ביתֿדין מיתת להמיתו התראה זו אין
מלקות 49) התראת של עבירות בשלוש רשע הוחזק שהרי

רעה" רשע "תמותת לכך רמז מצאו שם וחכמינו (שם).
תמיתנו  - רשע שהוחזק מי רש"י: ומפרש כב), לד, (תהלים
של  הדין ועצם הוא. מיתה בר - רשע שמוחזק הרי רעתו,
ברש"י  שמפורש הוא, מסיני למשה הלכה לכיפה" "כניסה

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



oixcdpqקטז zekld - mihtey xtq - lel` c"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה"ח. פ"ד, רוצח הל' והשווה לעיל 50)שם. מפורשת
שם. בביאורנו ה"ג בהם.51)פט"ז התרו והרי

או 52) העמים לארץ שנכנס כהן ה"י: פ"ג, מכות תוספתא
מכת  אותו מכים טומאה) עליה (=שגזרו לארץ לחוץ שיצא
אחת, חסר ארבעים - תורה "מכת הוסיפו: ושם מרדות.
אינו  לאו ואם לוקה, ללקות לו יש אם - אותו אומדים
שיקבל  עד אותו מכים אלא כן, אינה - מרדות מכת לוקה;

נפשו". שתצא עד או מהעבירה), (=לפרוש עליו

.ÂLc˜n‰ ÔÓ ˙¯L ÈÏk ·Bb‰53ÌÒB˜a Ïl˜Ó‰Â ,54, «≈¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿»¿«¿«≈¿≈
˙Èn¯‡ ÏÚBa‰Â55Ô‰Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ -56‡l‡ ; ¿«≈¬«ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ»∆∆»

ÔÈ‡pw‰57ÔÈÚ‚Bt58Ô‰k ÔÎÂ .‰ÎÊ - Ô‚¯B‰L ÏÎÂ ,Ô‰a ««»ƒ¿ƒ»∆¿…∆¿»»»¿≈…≈
LnML59‰‡ÓËa60ÔÈ‡È·Ó ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ eÈ‰ ‡Ï - ∆ƒ≈¿À¿»…»∆»«…¬ƒ¿ƒƒ

ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡61‰p‰k ÈÁ¯t ‡l‡ ,62ÔÈ‡ÈˆBÓ eÈ‰ ¿≈ƒ∆»ƒ¿≈¿À»»ƒƒ
‰¯ÊÚÏ ıeÁ B˙B‡63ÔÈ¯ÈÊ‚a BÁÓ ˙‡ ÔÈÚˆBÙe64˙¯Êb . »¬»»¿ƒ∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«

˙‡ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ,‡È‰ ·e˙k‰«»ƒ∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿…«¿ƒ∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì„‡‰65ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ ‡l‡ ,66‰ÊÂ . »»»¿»«ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿∆

ÔÎÚÏ ÚLB‰È ‚¯‰L67È˜ÏÓÚ ¯‚Ï „Â„Â68˙‡„B‰a ∆»«¿À«¿»»¿»ƒ¿≈¬»≈ƒ¿»«
‰˙È‰ ‰ÚL ˙‡¯B‰ - Ì‰Èt69‰È‰ ˙eÎÏÓ ÔÈ„ B‡ ,70. ƒ∆»«»»»¿»ƒ«¿»»

‰„Bn‰ ÔÈ˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÔÈ¯„‰q‰ Ï·‡¬»««¿∆¿ƒ≈¿ƒƒ¿…«¿ƒ«∆
‰Ù¯Ë ‡nL .‰¯·Úa71ÔÓ ‡nL .‰Ê ¯·„a BzÚ„ «¬≈»∆»ƒ¿¿»«¿¿»»∆∆»ƒ

ÔÈÚ˜BzL ,˙eÓÏ ÌÈkÁÓ‰ ,‡e‰ LÙ È¯Ó ÔÈÏÓÚ‰»¬≈ƒ»≈∆∆«¿«ƒ»∆¿ƒ
‡nL .˙Bbb‰ ÏÚÓ ÔÓˆÚ ÔÈÎÈÏLÓe ÌË·a ˙B·¯Á‰«¬»¿ƒ¿»«¿ƒƒ«¿»≈«««∆»

‚¯‰iL È„k ,‰OÚ ‡lL ¯·c ¯Ó‡ÈÂ ‡B·È ‰Ê Ck72. »∆»¿…«»»∆…»»¿≈∆≈»≈
‡È‰ CÏÓ ˙¯Êb :¯·c ÏL BÏÏÎe73. ¿»∆»»¿≈«∆∆ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mda oirbet oi`pwd `l`"

איסורי  בהלכות וכן רשות, אלא חיוב שאינו מלשונו משמע
ה"א)ביאה לדעת (פי"ב וכן לו", מורין אין לימלך "הבא כתב

לומר  ויש רשות. אלא כלל ציווי אינו ראשונים וכמה כמה
"אם  ברמז כתבו באה"ע ורק השו"ע, השמיטו זה שמטעם

הרמב"ם וגם כו'" קנאים בו פגעו בדרך (שם)לא כתבו
וה'טור' כו'". והרגוהו קנאין בו פגעו "אם דברים סיפור
אלא  חיוב אינו כאמור כי כו'" בו פוגעין קנאין "היו כתב

רשות.
(14 dxrd 319 cenr g"ig y"ewl t"r)

ãycew zegiyn zecewpã

z` oiwln oi`e oicÎzia oizinn oi`y `id aezkd zxifb"
."'ek eit z`ceda mc`d

פיקדון  בתור רק מהקב"ה לו נמסרו אדם של וחייו נפשו
על  רשות לאדם "אין הזקן רבינו וכפסק שלו, לבעלות ולא

להכותו" כלל ס"ד)גופו ונפש גוף נזקי הל' שאינו (חו"מ היינו
לו  אין הקניינים מדיני שגם אלא איסור של עניין רק
באופן  לו נמסר אדם של ממונו משא"כ גופו. על בעלות

זה. ממון של בעליו שנעשה
חז"ל ממאמר זה, לחילוק ראיה להביא לה.)ויש (ברכות

וכל  ברכה, בלא הזה העולם מן שיהנה לאדם לו "אסור
מקדשי  נהנה כאילו ברכה... בלא הזה העולם מן הנהנה
חייבים  אין אבל ומלואה". הארץ לה' שנאמר שמים,
תיקנו  ולא ממנו, נהנה שגופו דבר על אלא הנהנין בברכת
האדם  של וגופו לנפשו בנוגע כי ממון קבלת על ברכה
גם  עליהם, בעלות לאדם שאין באופן הקב"ה" "קנין שהם
שאסור  שמים" "קדשי הן ולכן כמותם, שלהם ההנאות

ברכה. בלא מהם להנות
בגדר  אינם מלכתחילה וממונו, האדם נכסי מה־שאין־כן
צריך  אין ולכן האדם, של לבעלותו נמסרו כי שמים, נכסי

ממון. הנאת להתיר ברכה
ובין  אדם של וגופו נפשו בין הבדל אין הקב"ה, מצד אמנם
אלא  בשווה הקב"ה של הוא ומלואו העולם כל כי ממונו,
של  בעלותו ניכרת וגופו בנפשו האדם. מצד הוא שההבדל
בי" שנתת "נשמה אומר: הוא מחדש יום ובכל הקב"ה,
אבל  הנשמה. של קדושתה ונרגשת ומצוות בתורה ומחוייב
התורה  בדיני ולכן הקב"ה, של בעלותו ניכרת לא בממונו

ונכסיו. ממונו על ובעלות רשות לאדם יש
(106 cenr c"l wlg y"ewl t"r)

לראות 53) יבואו "ולא כ) ד, (במדבר בתורה רמוז ואיסורו
ומחביא  שמבליע גניבה, לשון - ומתו" הקודש את כבלע
טו) כ, (איוב אומר הכתוב וכן וברש"י), ב פא, (סנהדרין

גניבה. לשון - שבלע הרי - ויקיאנו" בלע מברך 54)"חיל
ובפירוש  (שם, עבודהֿזרה בשם (=הקב"ה) השם את
השם, את כמברך נראה זה והרי שם). לרבינו המשנה
ב). פב, (שם ה"ז פ"ב, ע"ז בהל' כמבואר סקילה, שענשו

יהודה 55) חילל "כי יא) ב, (מלאכי בנביאים מפורש וענשו
והכתוב  הגויה, על הבא זה - נכר" אל בת ובעל ה'... קודש
פב, (שם ועונה" ער יעשנה אשר לאיש ה' "יכרת מכריז:

ה"ו. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה להלקותם 56)א)
אחר. עונש לענשם המקנאים 57)או כשרים, אדם בני

וברש"י). ב פא, (שם מקום של ממיתים,58)קנאתו
הלכה  זה ודבר בו", פגע "לך כט) ב, (מלכיםֿא, ככתוב
בפירושו  רבינו וכתב שם. ברש"י כמבואר מסיני, למשה
בפרהסיא  ע"ז עובדי בת שיבעול - ארמית "ובועל שם:
במדבר  (ראה פינחס כגון מעשה, ובשעת מישראל... בעשרה
עובדת  שאינה או ופירש... עליה שבא אחר אבל ח), כה,
לנו  ישאל ואם בכרת... מחוייב שהוא לפי להרגו, אסור ע"ז,
- מעשה בשעת הוא ואפילו - לא אם בו יפגע אם הקנאי
ה"דֿה. פי"ב, ביאה איסורי הל' והשווה לו". מורים אין

א. פב, בסנהדרין התלמוד סוגיית עבודת 59)ע"פ שעבד
שמים,60)המקדש. בידי מיתה וענשו טמא, כשהוא

וינזרו  בניו ואל אהרן אל "דבר ב) כב, (ויקרא שנאמר
החילול  וזה קדשי", שם את יחללו ולא ישראל בני מקדשי
כי  בו "ומתו ט) (שם בתרומה האמור החילול כמו הוא
ע"פ  מ"ו, פ"ט בסנהדרין לרבינו המשנה (פירוש יחללוהו"

ב). פג, שם כמבואר 61)הגמרא ארבעים, מלקות להלקות
יג. אות ה"ב, פי"ט, שער 62)לקמן שמתחיל בחורים

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16



קיז oixcdpq zekld - mihtey xtq - lel` e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בהם. לפרוח במותו.63)זקנם העזרה את יטמא שלא
המקדש. חצר - (משנה 64)עזרה עצים של בקעיות

מסיים  ה"ב, פ"ד המקדש ביאת ובהל' ב). פא, בסנהדרין
בכך". עליהם ממחים "ואין אצל 65)רבינו: קרוב שאדם

ומפרש  ב), כה, (יבמות רשע עצמו משים אדם ואין עצמו,
כמאה  פיו "הודאת ב) ג, (בבאֿמציעא שאמרו וזה רש"י:
מלקות  ולעונש לקנס אבל בממון, אלא זה אין - עדים"
"ומה  קפח: אות שופטים פרשת וב'ספרי' לא. - ולהפסל
וכו'. למיתה" אחד עד עם מצטרף פיו שאין במקום
דיני  בין החילוקים מנו ה"א פ"א, קידושין ובירושלמי
בחנק  מוסיף: פזי בן יודה "רבי ואמרו: הגוים, לדיני ישראל
בני  שמיתת כלומר, באדם", דם כי טעם? מה עצמו, ומפי
(בראשית  שנאמר עצמו, הודאת ועלֿפי בחנק, אלא אינה נח

ישפך  דמו "באדם ו) עצמו,ט, הודאת ע"י אפילו - באדם ,"
כן. אינו ישראל שבדיני הרי שם) העדה, (קרבן ישפך דמו

דבר".66) יקום עדים... שני "עלֿפי טו) יט, (דברים ככתוב
כה.67) כ, ז, "דמך 68)יהושע טז: ושם טו. א, שמואלֿב

ה'". משיח את מותתי אנכי לאמר, בך ענה פיך כי ראשך על
('מדרש 69) הגבורה" מפי לו נאמר "שכן הדיבור, עלֿפי

ו). אות פכ"ג, במדבר לעיל 70)רבה' רבינו שכתב ואע"פ
- בלבד" בסייף אלא להרוג... למלך רשות "אין ה"ב: פי"ד
מדובר  לעיל כי לשריפה. עכן את יהושע דן זאת בכל
מדובר  וכאן בו, כשמורדים עצמו לכבוד עושה כשהמלך
הרשות  בה, הפוקרים את לענוש לתורה, סייג עושה כשהוא
חינוך'). 'מנחת (הגהות המיתות בכל להרוג בידו

על 72)נתבלבלה.71) פ"ב קהלת' ב'מדרש כמסופר
גנאי  מכתב שכתב באחד מעשה החיים, את ושנאתי הפסוק:
המכתב  ששלח מי שכל הקיסר, גזר קיסר, לאדריאנוס
המלך  ציוה עצמו. ופרסם אחד הלך למלך. עצמו יפרסם
אתה  ענהו, כן? אמרת למה המלך, לו אמר ראשו, להוריד
לאשתי  ולא לאכול, מה לי אין צרות. משלש אותי פודה
לו. הניחו צער, חיי חי והוא הואיל המלך: אמר לבני. ולא

החיים". את "ושנאתי עצמו: על שטעם 73)קרא אע"פ
ולפיכך  מלקות, עונש לגבי מספיק אינו הוא, הגיוני זה
שאין  מוסיף: והרדב"ז המלך. גזירת שזוהי רבינו מחליט
יח, (יחזקאל ככתוב הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו
על  מועילה הודאתו אין ולפיכך הנה". לי הנפשות "כל ד)
ממונו  אבל מיתה, חצי היא מלקות וגם שלו, שאינו דבר
כמאה  בעלֿדין "הודאת בו: אומרים ולפיכך שלו, הוא
היא  המלך גזירת ואומר: מסיים הוא אף זה, כל ועם עדים".

להרהר. ואין

ה'תשע"ז  אלול ט"ו רביעי יום

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דין,1) בית מיתת בהם ואין כרת, בהם שיש הלאווין מספר

שמים  בידי מיתה בהם שיש הלאווין מניין עליהם. שלוקים
בהם  שאין שבתורה, הלאווין שאר רשימת עליהם. ולוקים

עליהם. ולוקים שמים, בידי מיתה ולא כרת,

.‡˙¯k Ba LiL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk2˙Èa ˙˙ÈÓ Ba ÔÈ‡Â »…«¬∆∆≈»≈¿≈ƒ«≈
ÔÈc3Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL4(‡ :Ô‰ el‡Â .ÌÈ¯OÚÂ „Á‡ - ƒ∆ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ¿≈≈

B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰5ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ (· .6‡a‰ (‚ . «»«¬«»«¬»ƒ«»
Bn‡ ˙BÁ‡ ÏÚ7BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ („ .8‡a‰ (‰ . «¬ƒ«»«¬ƒ¿«»
ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ9ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰ (Â .10(Ê . «≈∆»ƒ«»«≈∆¬ƒ»ƒ
‰cp‰ ÏÚ ‡a‰11·ÏÁ ÏÎB‡‰ (Á .12Ìc ÏÎB‡‰ (Ë .13. «»««ƒ»»≈≈∆»≈»

ÁÒta ıÓÁ ÏÎB‡‰ (È14ÌBÈa ÏÎB‡‰ (‡È . »≈»≈«∆«»≈¿
ÌÈ¯etk‰15ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (·È .16. «ƒƒ»∆¿»»¿«ƒƒ

¯˙Bp‰ ÏÎB‡‰ (‚È17Ïebt ÏÎB‡‰ („È .18‡Óh‰ (ÂË . »≈«»»≈ƒ«»≈
L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L19‰¯ÊÚÏ ÒÎpL ‡Óh‰ (ÊË .20(ÊÈ . ∆»«¿«…∆«»≈∆ƒ¿«»¬»»

ıeÁa ÌÈL„˜ ËÁBM‰21ÌÈL„˜ ‰ÏÚn‰ (ÁÈ . «≈»»ƒ«««¬∆»»ƒ
ıeÁa22ÔÓM‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (ËÈ .23ÔÓLa Cq‰ (Î . ««¿«≈∆«∆∆«»¿∆∆

‰ÁLn‰24˙¯Ëw‰ ˙‡ ÌhÙÓ‰ (‡Î .25. «ƒ¿»«¿«≈∆«¿…∆

ואובדת 2) הבא עולם מחיי נכרתת שנפשו כרת, עונש
א. הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו כלשון כבהמה,

מטה.3) דין 4)של בית מיתת בו שיש תעשה לא  אבל
דין, בית מיתת לאזהרת אלא ניתן שלא עליו, לוקים אין
פרק  ולעיל שם. ובביאורנו ב הלכה י"ח, פרק לעיל כמבואר
ביתֿדין. הרוגי ושלושים שישה כל נמנו יֿיג הלכה ט"ו,

ט.5) יח, יב.6)ויקרא יג.7)שם יח.8)שם, שם,
טז.9) יד.10)שם, אלה 11)שם, עריות וכל יט. שם,

מכל  יעשה אשר כל "כי כט) (שם, ככתוב כרת, ענשן
העושות". הנפשות ונכרתו האלה ז,12)התועבות שם,

כו.13)כג. ג.14)שם, יג, כט.15)שמות כג, ויקרא
כיוון  אבל התורה, בלשון נתבארה לא לאוכל ואזהרה
שמוזהרים  ידענו שיאכל, למי כרת וחייב העונש את שהזכיר
תעונה... לא אשר הנפש כל "כי אמרו והוא האכילה, על
קצו). תעשה לא לרבינו המצוות ספר (לשון ונכרתה"
(=ביום  במלאכה עונש נאמר אמרו: א פא, וביומא
אף  והזהיר, ענש מלאכה מה בעינוי, עונש ונאמר הכיפורים)

והזהיר. ענש כח.16)עינוי מבשר 17)שם, שנשאר
ככתוב  כרת, ועונשו לאכילתם, הקבוע זמן אחר הקדשים
ולא  הנפש". ונכרתה יישא... עוונו "ואוכליו ח) יט, (שם,
בפרשת  אבל אכילתו, לאיסור מפורש לאו בתורה נתבאר
כי  יאכל לא "וזר לג) כט, (שמות הכתוב אמר ה"מלואים"
שבקודש  "כל א) כד, (פסחים חכמינו אמרו הם" קודש
המצוות  (ספר אכילתו" על תעשה לא ליתן הכתוב בא פסול,
שלפנינו  הגמרא שבנוסח להעיר, וראוי קלא). לאֿתעשה
לא  באש, הנותר את "ושרפת הפסוק: מובא שם בפסחים

לד) (שם, הוא" קדש כי המצוות"יאכל ב"ספר וראה .
אות  שם, קאפח, הרב של בפירושו קוק, הרב מוסד הוצאת

או 18)תלו. שחיטתו בשעת האיש שחשב הקרבן, הוא
זמנו  אחר ממנו יקטיר או זמנו, אחר ממנו שיאכל הקרבתו
"לא  מהפסוק: ואזהרתו יח. ז, ויקרא בתורה, מפורש ועונשו
(ספר  הקודמת באות לעיל כמבואר הם", קדש כי יאכל

קלב). לאֿתעשה "בכל 19)המצוות ואזהרתו: כ, ז, ויקרא
(ספר  ב יד, במכות כמבואר ד), יב, (ויקרא תגע" לא קודש

קכט). לאֿתעשה ואזהרתו:20)המצוות המקדש לחצר
יד, מכות וראה ג). ה, (במדבר מחניהם" את יטמאו "ולא

אבל 21)ב. גֿד. יז, בויקרא מפורש ועונשו לעזרה, חוץ
בסמוך. תתבאר והיא בתורה, נתפרשה לא אזהרתו

עולותיך 22) תעלה פן לך "השמר ואזהרתו: בחוץ, מקריבם
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שנאמר  מקום וכל יג). יב, (דברים תראה" אשר מקום בכל
ונאמר  א), קו, (זבחים לאֿתעשה אלא אינו "השמר" בו
הכתוב  הקיש - תעשה" ושם עולותיך תעלה "שם יד) (שם,
ענש  עלייה מה האש) על (=ההקטרה לעלייה עשייה
עשייה  בכלל והשחיטה והזהיר, ענש עשייה אף והזהיר,
צ. לאֿתעשה המצוות ספר וראה א). קז, (זבחים היא

שמן 23) כעין אותם ועושה שונים בשמים ורוקח ממזג
לא  "ובמתכונתו ואזהרתו: למשכן, משה שעשה המשחה

לב). ל, (שמות כמוהו" שעשה 24)תעשו משמן גופו, את
לא  אדם בשר "על ואזהרתו: ובניו, ולאהרון למשכן משה

שם). (שם, כמעשה 25)ייסך" קטורת, ועושה מחקה
ואזהרתו: לה. שם, המפורשת משה של הקטורת
הכריתות  אלה וכל לז). (שם, לכם תעשו לא "במתכונתה
מכות  במשנה מלקות לעניין ונשנו א, ב, בכריתות מנויות

א. יג,
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הגמרא מביאה כיפורים, למחוסר ב.)בנוגע פג, את (סנהדרין
מכלל  "וטהרה, ודורשת: וטהרה", הכהן עליה "וכפר הפסוק
ש"טבל  כיפורים מחוסר הקרוי וזהו טמאה". היא כאן שעד
קרבנו, הביא לא שעדיין אלא שמשו" "והעריב ועלה"
בבית  שימש אם ב. קדשים. באכילת אסור א. שהוא

העבודה. את פוסל ג. מיתה. חייב המקדש
ביאת  בהלכות מקומות, בשני זו דרשה מביא הרמב"ם

ה"ה)מקדש שעבודתו (פ"ד שעבד כיפורים מחוסר לגבי
אלא  למקדש, כניסה איסור לגבי שם ה"ז ובפ"ג פסולה,
מכלל  "וטהרה, וכתב: הגמרא, דרשת לשון שינה שבו

טהרתה". נגמרה לא שעדיין
שמשו, והעריב ועלה שטבל מי על שהחיוב משמע מלשונו
חסרון  שיש אלא מהטומאה בו שנשארה מצד הוא

הקרבן. בהבאת מושלמת להיות שאמורה בטהרתו
מדבריו גם מדויק כפרה)וכן מחוסרי הל' נקראו (ריש "ולמה

ש  אע"פ מהן אחד שכל כפרה, ez`nehnמחוסרי xdh וטבל
הוא עדיין שמשו, ezxdhולאxqgוהעריב dxnb כדי

אלא  טומאה מצד זה שאין היינו כו'" בקדשים לאכול
הטהרה. בשלימות חסרון

שמחוסר  פסק כך ומשום בפועל, להלכה יש ונפק"מ
כרת. או מיתה חייב אינו שימש, או קודש שאכל כיפורים

הרמב"ם על משיג הראב"ד שם)משא"כ מקדש ביאת (הל'

וטהרה", הכהן עליה "וכיפר לפסוק הדרשה את ומביא
מס' שבתוספתא ומוסיף טמאה, היתה עכשיו שעד מכלל
כי  מיתה. חייבי בכלל כיפורים המחוסר את מונה זבחים,
חסרון  בעל לא הוא כיפורים מחוסר הראב"ד לשיטת
הביא  לא עוד כל מהטומאה, עליו יש שעדיין אלא בטהרה

קרבנו.
(80 'r f"k wlg y"ewl t"r)

עונש 26) עליו יש שהכרת מכרת, קלה שמים בידי מיתה
(פירוש  לו נתכפר כשמת מיתה, ומחוייב מיתה; לאחר

פר  סנהדרין לרבינו רש"י המשנה ולדעת ו). משנה ט, ק
בנים, בלא ערירי והולך נכרתים ימיו - כרת א, כה, בשבת
ערירי. הולך אינו אבל נקצרים ימיו - שמים בידי ומיתה

לעיל 27) כמבואר עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו כי
ב. הלכה י"ח, אחרי 28)פרק ההפרשות כל ראשית היא

החמישים. מן אחד לכהן שנותן הכרי, שחייב 29)מריחת
יחללוהו, כי בו "ומתו ט) כב, (ויקרא ככתוב מיתה. עליה
כמבואר  י), (שם, קדש" יאכל לא זר "וכל ואזהרתו:

ב. פג, ה:30)בסנהדרין הלכה ו, פרק תרומות תוספתא
וטהור  הטהור את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
תרומות  הלכות וראה במיתה", כולם הטמא... את שאכל

ו. הלכה ו, המעשר 31)פרק מן מעשר, מפריש שהלוי
גדולה, כתרומה ודינו לכהן, ונותנו הבית, מבעל שקיבל
א. מח, בסוטה כמבואר שמים, בידי מיתה עליו להתחייב
לתרומה, המכוון קודש" יאכל לא זר מ"וכל ואזהרתו
תרומה. נקראים הכול חלה וכן וביכורים מעשר ותרומת
תרומות  ובהלכות קלג, לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ד. הלכה י, התרו 32)פרק ואם שמים, בידי מיתה חייב
ביכורים  שגם הקודמת, באות נתבאר שכבר לוקה, בו
ידיך' 'תרומת יתעלה שקראם שכיוון "לפי תרומה נקראים
המצות  (ספר התרומה" דיני כל עליהם חלו יז) יב, (דברים
א) משנה ב, פרק (ביכורים שנינו וכך קמח). לאֿתעשה
הלכות  וראה מיתה". עליהן חייבים והביכורים "התרומה
הנוסח: א יט, במכות אמנם א. הלכה ג, פרק ביכורים
רבינו  אבל הבית" פני משיראו עליהם חייבים "מאימתי
המצוות  בספר כדבריו ירושלים, מחומת לפנים מפרשו:
פני  רואים מהחומה לפנים שמשנכנס קמא, לאֿתעשה
שם). ביכורים בהלכות משנה (כסף שבעיר הבתים

כ)33) טו, (במדבר ככתוב תרומה, נקראת היא שגם
בהלכות  וכמבואר תרומה" תרימו חלה עריסותיכם "ראשית
פרק  (חלה שנינו ובפירוש י"דֿט"ו, הלכה ה, פרק ביכורים
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וחומש". מיתה עליהן חייבים והתרומה "החלה ט) משנה א
אשר 34) את ישראל בני קדשי את יחללו "ולא - אזהרתו

להיתרם, בעתידים ירימו: אשר - טו) כב, (ויקרא לה'" ירימו
טבל, וזהו מהם קדשיהם הורמו לא שעדיין מדבר, הכתוב
ומתו  בתרומה; ונאמר יחללו, ולא כאן; נאמר - מיתה עונש
(סנהדרין  במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו, כי בו
ממנו  הופרשה שלא ראשון, מעשר האוכל וכן א). פג,
ישראל  בני קדשי "ואת ככתוב מיתה, חייב מעשר תרומת
המצוות  ספר ראה לב) יח, (במדבר תמותו" ולא תחללו לא
ראשון  מעשר אכילת לאסור מכוון שזה קנג לאֿתעשה
"ותרומת  שנינו: י הלכה י"ג, פרק סוטה ובתוספתא בטבלו.
אסורות  מאכלות הלכות והשווה מיתה". עוון טבל מעשר
הופרשו  ולא תרומותיו, שהורמו וטבל, כ. הלכה י, פרק

עח. לאו ד הלכה לקמן דינו יתבאר מעשרותיו ממנו
כמבואר 35) תרומתה, ממנה ניטלה לא שהרי טבל, היא הרי

"האוכל  ט) משנה ט, פרק (שביעית שנינו ובפירוש לעיל,
וראה  מיתה. חייב חלתה הורמה שלא עד שביעית מעיסת
- וטמטמה בחיטים, - "גלגלה א משנה ג, פרק חלה
והרי  מלאכתה שנגמרה מיתה", חייב ממנה האוכל בשעורים

טבל. אהרן...36)היא מזרע "אישֿאיש - אזהרתו
דבר  איזהו ד) כב, (ויקרא יטהר" אשר עד יאכל לא בקדשים
הוי  נקיבות) בין זכרים (=בין אהרן של בזרעו שווה שהוא
ט) (שם, שנאמר - מיתה ב); יד, (מכות תרומה זו אומר
פג, (סנהדרין יחללוהו" כי בו ומתו משמרתי... את "ושמרו
שאכל  טמא וכהן קלו. לאֿתעשה המצוות בספר וכן א)
ועומדת, מחוללת היא שהרי במיתה, אינו טמאה, תרומה
תרומות  בהלכות כמבואר לוקה, אינו בלאו שהוא פי על ואף

א. הלכה ז, יבוא 37)פרק "ואל ב) טז, (ויקרא שנאמר
וכשנכנס  ימות". ולא לפרוכת... מבית הקודש אל עת בכל
(ספר  כז לאֿתעשה ד הלכה לקמן יתבאר דינו להיכל

סח). לאֿתעשה "ומפתח 38)המצוות ז) י, (ויקרא שנאמר
(ספ  תמותו" פן תצאו לא מועד לאֿתעשה אוהל המצוות ר

ואל 39)קסה). הקודש כלי אל "אך ג) י, (במדבר שנאמר
ובנוגע  שם. בספרי וכמבואר ימותו" ולא יקרבו לא המזבח
לאֿתעשה  ד, הלכה להלן ראה הלויים, עבודת שעבד לכהן

עב). לאֿתעשה המצוות (ספר מזרע 40)לב שאינו - זר
לא  "וזר אזהרתו: הקודש. עבודת שעבד - ששימש אהרן;
יומת" הקרב "והזר ועונשו: ד) יח, (במדבר אליכם" יקרב
לעבודה, - יומת" הקרב "והזר אמרו: שם ובספרי ז). (שם

עד). לאֿתעשה המצוות -41)(ספר שמונה כהונה, בגדי
הדיוט. לכהן - ארבעה גדול; (שמות 42)לכהן שנאמר

בזמן  - כהונה" להם והייתה אבנט... אתם "וחגרת ט) כט,
אין  עליהם בגדיהם אין עליהם; כהונתם עליהם, שבגדיהם
(סנהדרין  במיתה ששימש וזר זרים, הם והרי עליהם כהונתם

לג. עשה המצוות ספר וראה ב). שנאמר 43)פג, במקדש,
את  יחללו ולא ישראל בני מקדשי "ויינזרו ב) כב, (ויקרא
שווה  גזירה ב) פג, (סנהדרין חכמים ולמדו קדשי" שם
כי  בו "ומתו ט) (שם, בה שנאמר מתרומה חילולֿחילול
המצוות  (ספר במיתה כאן אף במיתה שם מה יחללוהו"
אף  ו, הלכה י"ח, פרק לעיל נתבאר וכבר עה). לאֿתעשה
חוץ  אותו מוציאים היו כהונה "פרחי כן, שהדין פי על
ביאת  הלכות והשווה בגזירים". מוחו את ופוצעים לעזרה

ב. הלכה ד, פרק שנאמר 44)מקדש - אזהרתו במקדש,
מועד  אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין ט) י, (ויקרא
חייב  שאינו "מניין אמרו: שם כוהנים ובתורת תמותו". ולא

עבודה? בשעת בבואכם אלא ובניך... אתה לומר: תלמוד
הלכות  וראה עג). לאֿתעשה המצוות (ספר מועד" אוהל אל
ולא  שם שנכנס ושתוי אֿב. הלכה א, פרק מקדש ביאת

כט. לאֿתעשה ד הלכה להלן דינו יתבאר כוהן 45)עבד,
הזהירה  ועליו שמשו, העריב לא ועדיין לטומאתו שטבל
ובסנהדרין  אלוקיהם". שם יחללו "ולא ו) כא, (ויקרא תורה
נכתב  שכבר ששימש, לטמא עניין אינו אם אמרו: ב פג,
- חילול ולמד ששימש, יום לטבול עניין תנהו ב, כב, שם,
עו). לאֿתעשה המצוות (ספר כדלעיל מתרומה, חילול

טהרתו 46) קרבנות הביא לא ועדיין שמשו, העריב שכבר
אמרו: ב פג, ובסנהדרין יגֿטו, טו, ויקרא ראה עליו, לכפר
מכלל, טהרה, - ח) יב, (שם וטהרה" הכהן עליה "וכפר
רבינו  מפרשי אולם במיתה, ששימש וטמא טמאה. שהיא
ד, פרק מקדש ביאת בהלכות רבינו כתב שבפירוש העירו,
שעבודתו  פי על אף שעבד, כיפורים "מחוסר ד, הלכה
יוסף  הר' החליט ולפיכך פטור" זה הרי וחילל פסולה
סופר  טעות כאן שיש כאן) משנה, בכסף (הובא קורקוס
בגד  שלבש כהן, שכל שימש", בגדים "יתר להיות: וצריך
א  יח, בזבחים כמבואר מיתה, חייב כהונתו בגדי על נוסף

ה. הלכה י, פרק המקדש כלי עליו 47)ובהלכות שעברו
"ראשיכם  - ואזהרתו ראשו, גילח שלא יום משלושים יותר
"ולא  שם: שנאמר - מיתתו וכן ו). י, (ויקרא תפרעו" אל
ישלחו... לא ראשם "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תמותו"
שהוא  יין, לשתוי ראש פרוע הוקש כהן" כל ישתו לא ויין
לאֿתעשה  המצוות ספר והשווה ב) פג, (סנהדרין במיתה
שנכנס  כהן ודין ה. הלכה א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג
ד, הלכה להלן יתבאר עבד ולא ראש פרוע למקדש

לג. "ובגדיכם 48)לאֿתעשה ו) י, (ויקרא אמרה והתורה
קסד). לאֿתעשה המצוות (ספר תמותו" ולא תפרומו לא
להלן  יתבאר עבד, ולא בגדים קרוע למקדש שנכנס כהן ודין
א, פרק מקדש ביאת הלכות וראה לד, לאֿתעשה ד, הלכה

י"ד. הלכה
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Èt ÏÚ Û‡ ,‡È· È¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÓˆÚ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«¿¿»≈«ƒ¿≈»ƒ««ƒ

‰˙ÈÓa ÔzLÏML53ÏÏkÓ ÔÈ‡a Ô‰L .‰˜BÏ BÈ‡ - ∆¿»¿»¿ƒ»≈∆∆≈»ƒƒ¿«
ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ¬≈∆∆¡«≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿«

‰OÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰OÚ54.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈¬≈«¬≈¿≈ƒ»»

ורגליו.49) ידיו רחץ כא)50)שלא ל, (שמות ככתוב
ימותו". ולא ורגליהם ידיהם בה 51)"ורחצו הוזכר לא

מצוות  ביטול על לוקים ואין בלבד עשה לשון אלא לאו,
א,52)עשה. יונה ראה אמיתי, בן יונה כגון אמרה, שלא

האיש 53)ג. "והיה יט) יח, (דברים ככתוב שמים, בידי
אדרוש  אנוכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע לא אשר
ישמיע" לא ישמע, לא ישמע, "לא בו: קרא - ִָמעימו"
קעב  עשה המצוות בספר וכמבואר א), פט, סנהדרין
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oixcdpqקכ zekld - mihtey xtq - lel` e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בֿג. הלכה ט, פרק התורה יסודי נד,54)ובהלכות יבמות
ח. הלכה א, פרק אישות הלכות והשווה ב.

.„‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï Ô‰a ÔÈ‡L ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ï Ïk»…«¬∆∆«»∆≈»∆…»≈¿…
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ55ÌÈML ‰‡Ó - Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL , ƒ«≈ƒ∆ƒ¬≈∆≈»ƒƒ

ÏÈÏ‡ ‰OBÚ‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .‰BÓLe56‰OBÚ‰ (· . ¿»¿≈≈»∆¡ƒ»∆
ÈBÏ ÏÈÏ‡57ÌÈÏÈÏ‡ Ï‡ ‰Bt‰ (‚ .58ÔÓ „Á‡a ¡ƒ¿«∆∆¡ƒƒ¿∆»ƒ
ÌÈOÚn‰59‰·vÓ ÌÈ˜n‰ („ .60ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ (‰ . ««¬ƒ«≈ƒ«≈»«≈«ƒ»
Lc˜na61˙ÈkOÓ Ô·‡ Ô˙Bp‰ (Â .62ÌLa ¯„Bp‰ (Ê . «ƒ¿»«≈∆∆«¿ƒ«≈¿≈

‰¯Ê ‰„B·Ú63dÓLa ÚaLp‰ (Á .64da ‰‰p‰ (Ë .65. ¬»»»«ƒ¿»ƒ¿»«∆¡∆»
˙Ácp‰ ¯ÈÚ ‰Ba‰ (È66‰pnÓ ‰‰p‰ (‡È .67(·È . «∆ƒ«ƒ«««∆¡∆ƒ∆»

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ˙BwÁk ‰OBÚ‰68ÌÒBw‰ (‚È .69(„È . »∆¿À»¿≈»ƒ«≈
ÔBÚÓ‰70LÁÓ‰ (ÂË .71¯·BÁ‰ (ÊË .72L¯Bc‰ (ÊÈ . «¿≈«¿«≈«≈«≈

ÌÈ˙n‰ Ï‡73ÌL ˜ÁBn‰ (ÁÈ .74ÔB‚k ,Ba ‡ˆBiÎÂ ∆«≈ƒ«≈≈¿«≈¿
Ò¯B‰75Lc˜n‰ ÔÓ ıÚ Û¯BO B‡ ÁaÊn‰ ÔÓ Ô·‡76. ≈∆∆ƒ«ƒ¿≈«≈≈ƒ«ƒ¿»

ÁaÊn‰ ÔÓ L‡ ‰aÎÓ‰ (ËÈ77ÂÈÏÚ ‰ÏBÚ‰ (Î . «¿«∆≈ƒ«ƒ¿≈«»∆»»
˙BÏÚÓa78ÌÈ‡ÓË ÌÈ„‚·a ‰¯ÊÚÏ ÒÎp‰ (‡Î .79. ¿«¬«ƒ¿»»¬»»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ ·Ê (·Î80˙Èa‰ ¯‰Ï ÒÎpL81¯ÈÒn‰ (‚Î . »¿«≈∆ƒ¿«¿«««ƒ«≈ƒ
ÔB¯‡ Èca82ÁÈÊn‰ („Î .83„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ84(‰Î . «≈»«≈ƒ«∆≈«»≈

ÏÈÚn‰ Èt Ú¯Bw‰85·‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ·È¯˜n‰ (ÂÎ .86. «≈«ƒ«¿ƒ««¿ƒ«ƒ¿««»»
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÏÎÈ‰Ï ÒÎpL Ô‰k (ÊÎ87(ÁÎ . …≈∆ƒ¿««≈»∆…ƒ¿«»¬»

ÏÚaÌLÏ ÒÎpL ÌeÓ88Èe˙L (ËÎ .89ÌLÏ ÒÎpL90. ««∆ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«¿»
LnML ÌeÓ ÏÚa (Ï91LnML Ï¯Ú (‡Ï .92Ô‰k (·Ï . ««∆ƒ≈»≈∆ƒ≈…≈

ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa „·ÚL93Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k (‚Ï . ∆»««¬««¿ƒƒ…≈∆ƒ¿««ƒ¿»
L‡¯ Úe¯t94Úe¯˜ Lc˜nÏ ÒÎpL Ô‰k („Ï . ¿«……≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿«

ÌÈ„‚a95ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜n‰ (‰Ï .96(ÂÏ . ¿»ƒ««¿ƒ«¬≈ƒ
ÔËÁBM‰97Ô‰ÈÓc ˜¯Bf‰ (ÊÏ .98¯ÈË˜n‰ (ÁÏ . «¬»«≈¿≈∆««¿ƒ
Ô‰È¯eÓ‡99ÌÈÎÎBk È„·BÚ ˙Ba¯˜ ·È¯˜n‰ (ËÏ . ≈≈∆««¿ƒ»¿¿¿≈»ƒ

ÔÈÓeÓ ÈÏÚa100ÔÓÊa ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰ (Ó . «¬≈ƒ««ƒ¿»»ƒƒ¿«
Lc˜n‰101ÌÈL„˜a „·BÚ‰ (‡Ó .102ÊÊBb‰ (·Ó . «ƒ¿»»≈¿»»ƒ«≈

Ô˙B‡103L·„ B‡ ¯B‡O ¯ÈË˜n‰ (‚Ó .104(„Ó . »««¿ƒ¿¿«
ıÓÁÓ ˙BÁÓ È¯ÈL ‰OBÚ‰105·È¯˜n‰ (‰Ó .106‡Ïa »∆¿»≈¿»≈»≈««¿ƒ¿…

ÁÏÓ107·Ïk ¯ÈÁÓ B‡ Ô˙‡ ·È¯˜n‰ (ÂÓ .108(ÊÓ . ∆«««¿ƒ∆¿«¿ƒ∆∆
‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL Ô˙Bp‰109‰ÈÏÚ Ô˙Bp‰ (ÁÓ .110 «≈∆∆«ƒ¿«≈«≈»∆»

‰B·Ï111‰ËBÒ Ôa¯˜a ÔÓL Ô˙Bp‰ (ËÓ .112Ô˙Bp‰ ( . ¿»«≈∆∆¿»¿«»«≈
ÂÈÏÚ113ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·n‰ (‡ .‰B·Ï114(· . »»¿»««¿ƒ¿««»

ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯Ón‰115L„˜ ¯Oa ÏÎB‡‰ (‚ . «≈≈¿»¿≈ƒ¿≈«»≈¿«…∆
‡ÓËpL116ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒtÓ ÏÎB‡‰ („ .117(‰ . ∆ƒ¿»»≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L Ô‰k118‰¯ÊÚÏ ıeÁ119(Â . …≈∆»«¿«»¿≈»»ƒ»¬»»
ÌÈÓc ÔzÓ ¯Á‡ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê120(Ê . »∆»«¿«»¿≈»»ƒ««««»ƒ

¯BÎa ¯Oa ÏÎ‡L ¯Ê121¯ÊÏ ˙‡OpL ˙‰k (Á . »∆»«¿«¿…∆∆∆ƒ≈¿»
˙ÏÎB‡L122˜BLÂ ‰ÊÁ123˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ , ∆∆∆»∆»¬ƒ¿««ƒ«

dÏÚa124‰ÏÏÁ (Ë .125‰Óe¯z ‰ÏÎ‡L126(Ò . «¿»¬»»∆»¿»¿»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÏÎB‡‰127ÏÎB‡‰ (‡Ò . »≈»»ƒ«ƒƒ»«ƒ»≈

ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜128¯BÎa ÏÎB‡‰ (·Ò . »»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ»≈¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ129ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (‚Ò .130¯Á‡ ƒ»«ƒ»≈«¬≈≈ƒ««

˙Èa‰ Èt ‰‡¯L131ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ132Ô‰k („Ò . ∆»»¿≈««ƒƒ»«ƒ…≈

‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎpMÓ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L∆»«ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ…∆«»»
‰¯ÊÚa133ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L Ô‰k (‰Ò . »¬»»…≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ

‰¯ÊÚa ÌÁÈp‰L ¯Á‡134.ÈL ¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÂÒ ««∆ƒƒ»»¬»»»≈«¬≈≈ƒ
‰„tiL Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa ‡ÓËpL135ÏÎ‡L ‡ÓË (ÊÒ . ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆»≈∆»«

ÌÈÏLe¯Èa ¯B‰h‰ ÈL ¯OÚÓ136¯OÚÓ ÏÎB‡‰ (ÁÒ . «¬≈≈ƒ«»ƒ»«ƒ»≈«¬≈
˙eÈ‡a ÈL137ÌÈL„w‰ Ïk ÔÎÂ ,138Ï¯Ú (ËÒ . ≈ƒ«¬ƒ¿≈»«√»ƒ»≈

˙BÓe¯z B‡ L„˜ ¯Oa ÏÎ‡L139˙ÁnÓ ÏÎB‡‰ (Ú . ∆»«¿«…∆¿»≈ƒƒ¿«
Ô‰k140ÌÈM‡Ï ÏÈÏk ‡e‰L ¯·c ÏkÓ ÔÎÂ ,141(‡Ú . …≈¿≈ƒ»»»∆»ƒ»ƒƒ

˙BÙ¯Op‰ ˙B‡hÁ ¯OaÓ ÏÎB‡‰142ÔeÚh‰ ÏkÓ ÔÎÂ , »≈ƒ¿««»«ƒ¿»¿≈ƒ»«»
‰Ù¯O143ıÓÁ‰ ÏÚ ÁÒt ËÁBM‰ (·Ú .144(‚Ú . ¿≈»«≈∆««∆»≈

ÈMa ÔÈa ÔBL‡¯a ÔÈa ,ÌˆÚ Ba ¯·BM‰145(„Ú . «≈∆∆≈»ƒ≈«≈ƒ
B˙¯e·ÁÏ ıeÁ B¯OaÓ ‡ÈˆBn‰146ÏÎB‡‰ (‰Ú . «ƒƒ¿»«¬»»≈

B˙¯e·ÁÓ ıeÁ B¯OaÓ147‡ B¯OaÓ ÏÎB‡‰ (ÂÚ .148 ƒ¿»≈¬»»≈ƒ¿»»
ÏM·Ó B‡149„ÈÊÓa Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰p‰ (ÊÚ .150(ÁÚ . ¿À»«∆¡∆ƒ«∆¿≈¿≈ƒ

elÙ‡ ,¯OÚÓ epnÓ L¯Ù‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ï·Ë ÏÎB‡‰»≈∆∆∆¬«ƒ…À¿«ƒ∆«¬≈¬ƒ
ÈÚ ¯OÚÓ151ÂÈ˙BÓe¯z eÓ¯e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,152(ËÚ . «¿«»ƒ««ƒ∆¿¿»

‰ÏÈ˜ÒÏ dÈc ¯Ó‚pL ‰iÁ LÙ ¯OaÓ ÏÎB‡‰153Û‡ , »≈ƒ¿«∆∆«»∆ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»«
‰ËÁLpL Èt ÏÚ154‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎB‡‰ (Ù .155(‡Ù . «ƒ∆ƒ¿¬»»≈¿≈»¿≈»

‡ÓË ÛBÚ ÏÎB‡‰156‡ÓË ‚c ÏÎB‡‰ (·Ù .157(‚Ù . »≈»≈»≈»»≈
ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎB‡‰158ı¯‡‰ ı¯L ÏÎB‡‰ („Ù .159. »≈∆∆»»≈∆∆»»∆

ÌÈn‰ ı¯L ÏÎB‡‰ (‰Ù160OÓ¯ ÏÎB‡‰ (ÂÙ . »≈∆∆««ƒ»≈∆∆
‰·¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó„‡‰161ÏÎB‡‰ (ÊÙ . »¬»»««ƒ∆≈»∆»≈
eL¯tL ¯Á‡ ˙B¯taL ÌÈÚÏBz162ÏÎB‡‰ (ÁÙ . »ƒ∆«≈««∆≈¿»≈

‰Ï·163‰Ù¯Ë ÏÎB‡‰ (ËÙ .164ÔÓ ¯·‡ ÏÎB‡‰ (ˆ . ¿≈»»≈¿≈»»≈∆∆ƒ
ÈÁ‰165‰Lp‰ „Èb ÏÎB‡‰ (‡ˆ .166¯Oa ÏÎB‡‰ (·ˆ . ««»≈ƒ«»∆»≈»»

·ÏÁa167·ÏÁa ¯Oa ÏM·Ó‰ (‚ˆ .168ÏÎB‡‰ („ˆ . ¿»»«¿«≈»»¿»»»≈
‰L„Á ‰‡e·zÓ169¯ÓÚ‰ ˙‡·‰ Ì„˜170ÏÎB‡‰ (‰ˆ . ƒ¿»¬»»…∆¬»«»…∆»≈

‰Ï¯Ú171Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎB‡‰ (Âˆ .172ÏÎB‡‰ (Êˆ . »¿»»≈ƒ¿≈«∆∆»≈
ÁÒta ıÓÁ ˙·¯Úz173¯Á‡ ıÓÁ ÏÎB‡‰ (Áˆ . «¬…∆»≈«∆«»≈»≈««

˙BˆÁ174Ìi˜Ó‰ (Ëˆ .175ınÁL ÔB‚Îe ,B˙eL¯a ıÓÁ ¬«¿«≈»≈ƒ¿¿∆ƒ≈
B˙qÚ176CÒ ÔÈÈ ‰˙BM‰ (˜ .177ÏÎ‡L ¯ÈÊ (‡˜ . ƒ»«∆≈∆∆»ƒ∆»«

ÔÈi‰ ÔÙbÓ178L ¯ÈÊ (·˜ .Álb179‡ÓËpL ¯ÈÊ (‚˜ . ƒ∆∆««ƒ»ƒ∆ƒ«»ƒ∆ƒ¿»
˙ÓÏ180˜˙p‰ ˙‡ Ál‚Ó‰ („˜ .181C˙BÁ‰ (‰˜ . ¿≈«¿«≈«∆«∆∆«≈

˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒ182L‡a Ô‡ÂkL B‡183ÏÁpa „·BÚ‰ (Â˜ . ƒ»≈»««∆¿»»»≈»≈«««
‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯Ú˙pL184Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ú¯Bf‰ (Ê˜ . ∆ƒ¿»¿»»∆¿»«≈«∆∆ƒ¿»≈

˙ÈÚÈ·Ma185˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙‡ ¯ÓBf‰ (Á˜ .186. «¿ƒƒ«≈∆»ƒ»«¿ƒƒ
ÁÈÙÒ ¯ˆBw‰ (Ë˜187ÈepL ‡Ïa188¯ˆBa‰ (È˜ .189 «≈»ƒ«¿…ƒ«≈

ÈepL ‡Ïa190¯ˆBw‰ (·È˜ .Ï·Bi‰ ˙La Ú¯Bf‰ (‡È˜ . ¿…ƒ«≈«ƒ¿««≈«≈
ÈepL ‡Ïa da ¯ˆBa‰ (‚È˜ .ÈepL ‡Ïa da191(„È˜ . »¿…ƒ«≈»¿…ƒ

‰lÎÓ‰192ÈÚÏ d˙ ‡ÏÂ ‰„O ˙‡t193(ÂË˜ . «¿«∆¿«»∆¿…¿»»¿»ƒ
d˙ ‡ÏÂ BÓ¯k ÏÏBÚÓ‰194ÈÚÏ195ËwÏÓ‰ (ÊË˜ . «¿≈«¿¿…¿»»¿»ƒ«¿«≈

Ë˜Ï196ÈÚÏ B˙ ‡ÏÂ197Ë¯t (ÊÈ˜ .198‡ÏÂ BÓ¯k ∆∆¿…¿»¿»ƒ»««¿¿…
ÈÚÏ B˙199‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ Á˜Bl‰ (ÁÈ˜ .200B˙ ‡ÏÂ ¿»¿»ƒ«≈«…∆«ƒ¿»¿…¿»

ÈÚÏ201ÌÈa ÏÚ Ì‡ Á˜Bl‰ (ËÈ˜ .202ÁlL ‡ÏÂ ¿»ƒ«≈«≈«»ƒ¿…ƒ«
Ì‡‰203ÌÈ‡Ïk Ú¯Bf‰ (Î˜ .204ÌÈÚ¯Êa ı¯‡a205. »≈«≈«ƒ¿«ƒ»»∆ƒ¿»ƒ

ı¯‡a Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯Bf‰ (‡Î˜206·Èk¯n‰ (·Î˜ . «≈«ƒ¿≈«∆∆»»∆««¿ƒ
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קכי oixcdpq zekld - mihtey xtq - lel` e"h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡Ïk ˙BÏÈ‡207‰Ó‰a ÚÈa¯n‰ (‚Î˜ . ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ«¿≈»
ÌÈ‡Ïk208ÏÎa ÌÈ‡ÏÎa ‚È‰n‰ („Î˜ .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
ÌB˜Ó209‰Ó‰a ÌÒBÁ‰ (‰Î˜ .210ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙Úa »«≈¿≈»¿≈¿»»¿»

ÌB˜Ó ÏÎa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁBM‰ (ÂÎ˜ .ÌB˜Ó211. »«≈¿∆¿¿»»
ËB·Ú‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B„Èa B¯·Á ÔkLÓÓ‰ (ÊÎ˜212. «¿«¿≈¬≈¿»¿…∆¡ƒ»¬

ÔBkLn‰ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ‡ Ï·BÁ‰ (ÁÎ˜213(ËÎ˜ . «≈«¿»»¿…∆¡ƒ««¿
LÙ ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈOBÚL ÌÈÏk Ï·BÁ‰214„Ú (Ï˜ . «≈≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆≈

ÔÈÓeÏLz Ba ÔÈ‡L ÌÓBÊ215B¯·Á ‰kn‰ (‡Ï˜ . ≈∆≈«¿ƒ««∆¬≈
‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰‡k‰216¯¯BÒ Ôa (·Ï˜ . «»»∆≈»»∆¿»≈≈

‰BL‡¯ ˙e„Úa ‰¯BÓe217Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‚Ï˜ .218 ∆¿≈ƒ»«ƒ≈«
¯˜L B¯·„ ‡ˆÓpL219B¯·Á ˙‡ Ïl˜Ó‰ („Ï˜ . ∆ƒ¿»¿»∆∆«¿«≈∆¬≈

'‰a220¯˜MÏ ÚaLp‰ (‰Ï˜ .221ÚaLp‰ (ÂÏ˜ . ««ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»
‡ÂMÏ222B¯„ ÏlÁÓ‰ (ÊÏ˜ .223ıeÁ ‡ˆBi‰ (ÁÏ˜ . «»¿«¿«≈ƒ¿«≈

˙aLa ÌeÁzÏ224a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ (ËÏ˜ .ÌBÈ «¿¿«»»∆¿»»¿
·BË225L‡¯‰ ˙‡t ÛÈwn‰ (Ó˜ .226ÛÈwn‰ (‡Ó˜ . ««ƒ¿«»…««ƒ

Ô˜Ê ˙‡t227˙Ó ÏÚ Ë¯BO‰ (·Ó˜ .228Á¯Bw‰ (‚Ó˜ . ¿«»»«≈«≈«≈«
˙n‰ ÏÚ BL‡¯229Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰ („Ó˜ .230. …««≈«≈¿…∆«¬«

ÊËÚL L·Bl‰ (‰Ó˜231ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ıˆBw‰ (ÂÓ˜ . «≈««¿≈«≈ƒ»≈«¬»
‰˙ÁL‰ C¯c232‰M‡ LeaÏÓ L·lL LÈ‡ (ÊÓ˜ .233. ∆∆«¿»»ƒ∆»««¿ƒ»

LÈ‡ LeaÏÓ ‰L·lL ‰M‡ (ÁÓ˜234Ô‰k (ËÓ˜ . ƒ»∆»¿»«¿ƒ…≈
˙ÓÏ ‡ÓËpL235‰BÊ ‰M‡ LcwL Ô‰k (˜ . ∆ƒ¿»¿≈…≈∆ƒ≈ƒ»»

dÏÚ·e236dÏÚ·e ‰Le¯b LcwL Ô‰k (‡˜ .237(·˜ . ¿»»…≈∆ƒ≈¿»¿»»
dÏÚ·e ‰ÏÏÁ LcwL Ô‰k238ÏÚaL ÏB„b Ô‰k (‚˜ . …≈∆ƒ≈¬»»¿»»…≈»∆»«

dLc˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÓÏ‡239¯ÈÊÁn‰ („˜ . «¿»»««ƒ∆…ƒ¿»««¬ƒ
‰Lc˜˙pL ¯Á‡ B˙Le¯b240‰˜e˜Ê ‡OBp‰ (‰˜ . ¿»««∆ƒ¿«¿»«≈¿»

Ì·ÈÏ241‰L„w‰ ÏÚ ‡a‰ (Â˜ .242¯ÊÓÓ (Ê˜ .243 ¿»»«»««¿≈»«¿≈
ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL244‡kc Úeˆt (Á˜ .245 ∆»»«ƒ¿»≈»«¿««»

LÈ‡ Ò¯ÒÓ‰ (Ë˜ .ÏÚ·e Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL246ÔÎÂ , ∆»»«ƒ¿»≈»««¿»≈ƒ¿≈
ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a È¯ÎÊ ¯‡L247L¯bL ÒB‡ (Ò˜ . ¿»ƒ¿≈¿≈»«»»≈∆≈≈

d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ B˙Òe‡248Ú¯ ÌL ‡ÈˆBn‰ (‡Ò˜ . ¬»¿…∆¡ƒ»«ƒ≈«
d¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ BzL‡ L¯bL249Ï‡ ·¯w‰ (·Ò˜ . ∆≈≈ƒ¿¿…∆¡ƒ»«»≈∆
˙ef‰ ÈÎ¯cÓ C¯„a ˙BÈ¯Ú‰250‰l‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »¬»¿∆∆ƒ«¿≈«¿««ƒ∆…ƒ»

‰Â¯Ú251˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ „eLÁ‰ e‰ÊÂ .252ÔzÁ˙n‰ (‚Ò˜ . ∆¿»¿∆∆»«»¬»«ƒ¿«≈
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa253˙a ‡OpL ÈBnÚ ¯b („Ò˜ . ¿¿≈»ƒ≈«ƒ∆»»«

ÏÚ·e Ï‡¯OÈ254Ï‡¯OÈ ˙a ‡OpL È·‡BÓ ¯b (‰Ò˜ . ƒ¿»≈»«≈»ƒ∆»»«ƒ¿»≈
ÏÚ·e255ÌÈL ‰a¯‰L CÏÓ (ÂÒ˜ .256CÏÓ (ÊÒ˜ . »«∆∆∆ƒ¿»»ƒ∆∆

ÌÈÒeÒ ‰a¯‰L257·‰ÊÂ ÛÒk ‰a¯‰L CÏÓ (ÁÒ˜ .258. ∆ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»∆∆¿»»
ÌÈ˜Bl‰ Ïk e‡ˆÓ259:Ì‰Ï ÔÓÈÒÂ .‰Ú·LÂ ÌÈ˙‡Ó ƒ¿¿»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»∆

.ÌÈ¯Ê e˜ÏÈƒ¿»ƒ

"ולא 55) להיות: וצריך סופר טעות כאן יש הרש"ש לדעת
כאמור  זה, בפרק ידובר זו במיתה כי שמים" בידי מיתה

ב. הלכה ואפילו 56)בראש צלם. התימנים: יד ובכתב
ואזהרתו: גוי, הוא המזמין ואפילו לעבדו. - לזולתנו
יעשנו  ואם ד). יט, (ויקרא לכם" תעשו לא מסכה "ואלוהי
ד), כ, (שמת פסל" לך תעשה "לא משום: גם ילקה לעצמו
זרה  עבודה בהלכות וכן ג לאֿתעשה המצוות בספר כמבואר

ט. הלכה ג, לנואי".57)פרק "צורה התימנים: יד ובכתב
לעבדה. כדי נעשית שלא פי על ואף אדם, צורת והיא
(שמות  זהב" ואלהי כסף אלהי אתי תעשון "לא ואזהרתה:
שלא  כדי לנוי, אלא שאינן וזהב, כסף צורות כלומר, כג), כ,
המצוות  (ספר לעבודהֿזרה שהן וידמו הטועים, בהן יטעו
י). הלכה ג, פרק עבודהֿזרה ובהלכות ד לאֿתעשה

בענייניהם.58) מכוסה 59)להתעסק האליל שהיה כגון,
ואזהרתו: לסמ"ג). בפירושו (מהרש"ל לראותו כדי וגילהו
כמבואר  ולוקה, ד) יט, (ויקרא האלילים" אל תפנו "אל
עבודה  והלכות י לאֿתעשה המצוות (ספר ב יז, בעירובין

ג). הלכה ב, פרק אצלו,60)זרה מתקבצים שהכל בניין
"ולא  ואזהרתו: הגויים. דרך היה שכן ה', את לעבוד ואפילו
המצוות  ספר וראה כב). טז, (דברים מצבה" לך תקים

ו. הלכה ו, פרק עבודהֿזרה והלכות יא אף 61)לאֿתעשה
לעבודה  גם מכבדים היו שכך כיוון לנוי, שעשאו פי על
ואזהרתו: עבודתם, בבתי נאים עצים לה נוטעים שהיו זרה,
(דברים  אלוקיך" ה' מזבח אצל עץ כל אשרה לך תיטע "לא
ובהלכות  יג לאֿתעשה המצוות בספר וכמבואר כא) טז,

ט. הלכה ו, פרק שהכול 62)עבודהֿזרה מצויירת, אבל
מצויירות, אבנים עושים היו שכך בה, (=מסתכלים) סוכים
"ואבן  ואזהרתו: הפסילים. לפני בעשייתן משוכללות
א). כו, (ויקרא עליה" להשתחוות בארצכם תתנו לא משכית
פרק  זרה עבודה והלכות יב לאֿתעשה המצוות ספר וראה

ו. הלכה עבודה 63)ו, בשם אלו פירות עלי יאסרו שאמר:
ואזהרתו: וברש"י). ב ס, (סנהדרין ארחץ אם פלונית זרה
וראה  יג). כג, (שמות תזכירו" לא אחרים אלוהים "ושם

הבאה. לו 64)בהערה שיש כגון, לגוי, בין לעצמו, בין
כנ"ל  - ואזהרתו בו. מעל שלא באלילו לו ונשבע גוי שותף
ובהלכות  יד לאֿתעשה המצוות (ספר הקודמת בהערה
בו  שאין לאו שכל פי על ואף י). הלכה ה, פרק זרה עבודה
והרי  ואכל, שיאכל שנשבע אפשר עליו, לוקים אין מעשה
לשקר, ה' בשם בנשבע א) (ג, בתמורה אמרו וכן מעשה, זה
מעשה  שעשה ואכל, לאכול שלא שנשבע כגון שלוקה,

משנה). "ולא 65)(לחם כו) ז, (דברים שנאמר ממנה.
ושם  כה) לאֿתעשה המצוות (ספר ביתך" אל תועבה תביא
בהם  שקישטו מתכשיטים הנהנה רבינו מנה כב לאֿתעשה
תחמוד  "לא כה) ז, (דברים ככתוב לוקה, שהוא זרה, עבודה
הלכה  ז, פרק זרה עבודה הלכות וראה עליהם". וזהב כסף

ז. הלכה ח, ופרק עבודה 66)ב אחרי תושביה שהודחו
לא  עולם תל "והייתה יז) יג, (דברים אמרה והתורה זרה,

כג). לאֿתעשה המצוות (ספר עוד" עיר 67)תיבנה
מן  מאומה בידך ידבק "ולא יח) (שם, שנאמר הנידחת,
ד, פרק זרה עבודה והלכות כד לאֿתעשה (שם החרם"

זֿח). וכינוסם 68)הלכה במלבושם כמנהגם, שמתנהג
כג) כ, (ויקרא אמרה והתורה תלכו במסיבותיהם, "ולא

עבודה  והלכות ל לאֿתעשה המצוות (ספר הגוי" בחוקות
א). הלכה י"א, פרק מעשה 69)זרה ידי על עתידות מגיד

לא  או אלך, אם ואומר: במקלו האוחז כגון, עושה, שהוא
קוסם  בך... יימצא "לא י) יח, (דברים אמרה והתורה אלך,
זרה  עבודה והלכות לא לאֿתעשה המצוות (ספר קסמים"

וֿז). הלכה י"א, בחירת 70)פרק לפי מעשיו שמכווין
ראוי  זה יום לומר: הכוכבים, מערכות ידי על העיתים
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(שם) אמרה והתורה לה, ראוי אינו זה ויום פלונית, לפעולה
המצוות  (ספר ועת עונה מלשון מעונן", בך... יימצא "לא
חֿט). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לב לאֿתעשה

שאומרים:71) אלו כגון, ניחוש, פי על מעשיו שעושה
פלוני, למקום הולך איני מידי, מקלי נפל או מפי פיתי נפלה
אם  לעצמו: סימנים המשים וכן נעשים, חפצי אין אלך שאם
לא  - לי יארע לא ואם פלוני, דבר אעשה כך, לי יארע
(ספר  תנחשו" "לא כו) יט, (ויקרא אמרה והתורה אעשה,
הלכה  י"א, פרק זרה עבודה והלכות לג לאֿתעשה המצוות

וחושב 72)ד). מובן, שום להם שאין דברים מדבר
על  או הנחש על כך יאמרום אם מועילים שהם בסכלותו
והתורה  יוזק, שלא - האיש על או יזיקו, שלא - העקרב
המצוות  (ספר חבר" וחובר בך... יימצא "לא (שם) אמרה
י). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה, לאֿתעשה

אליו 73) יבוא כך ידי שעל ומדמה משונים, מעשים שעושה
(שם) אמרה והתורה עליו, ששאל מה ויודיעו בחלום המת
 ֿ לא המצוות (ספר המתים" אל ודורש בך... יימצא "לא
י"ג). הלכה י"א, פרק זרה עבודה והלכות לה תעשה

הקדושֿברוךֿהוא.74) בהם שנקרא הקדושים, השמות מן
השחתה.75) אמרה 76)דרך והתורה הקדש, ֶמעצי

תשרפון  ואשריהם מזבחותם.. את "ונתצתם גֿד) יב, (דברים
אלוקיכם" לה' כן תעשון לא שמם... את ואבדתם באש...
ו, פרק התורה יסודי והלכות סה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה א המזבח,77)הלכה מגחלי אחת גחלת אפילו
תכבה" לא המזבח על תוקד תמיד "אש ו) ו, (ויקרא שנאמר
פרק  ומוספים תמידים והלכות פא, לאֿתעשה המצוות (ספר

ו). הלכה גסות 78)ב, פסיעות יפסע שלא כדי במדריגות,
לאֿתעשה  המצוות (ספר עליו ערוותו ותיגלה עלייתו בשעת

י"ז). הלכה א, פרק הבחירה בית והלכות על 79)פ אף
אב  טומאת טמאים שבגדיו אלא טהור, בעצמו שהוא פי
את  יטמאו "ולא ג) ה, (במדבר אמרה והתורה הטומאה.
הלכה  י"ב, פרק מות (אחרי כוהנים" וב"תורת מחניהם".
עוונו" ונשא ירחץ לא ובשרו יכבס לא "ואם  אמרו: י"ג)
כיבוס  ועל כרת, ענוש - גופו רחיצת על - טז) יז, (ויקרא
ביאת  והלכות עז לאֿתעשה המצוות (ספר בארבעים - בגדיו

ט"זֿי"ז). הלכה ג, פרק ויולדת,80)מקדש נידה כגון,
מגופן. יוצאת לוייה,81)שטומאתן מחנה הנקרא הוא

המחנה" תוך אל יבוא "לא יא) כג, (דברים אמרה והתורה
שם. בספרי וכן לוייה, מחנה זה - א סח, בפסחים ואמרו
להיכנס  מותר עצמו המת ואפילו מת שטמא להעיר, וראוי
עצמות  את משה "ויקח יט) יג, (שמות שנאמר הבית, להר
לאֿתעשה  המצוות (ספר לוייה במחנה עימו - עימו" יוסף
שמצורע  ודע, גֿד). הלכה ג, פרק מקדש ביאת והלכות עח
שם  כמבואר לוקה, ישראל, מחנה שהיא לירושלים, הנכנס
למה  א, פרק בכלים טוב יום התוספות תמה וכבר ח, הלכה
עליהם. שלוקים הלאווין בין זה לאו רבינו מנה לא

טו)82) כה, (שמות אמרה והתורה טבעותיו, מתוך
המצוות  (ספר ממנו" יסורו לא הבדים יהיו הארון "בטבעות
י"ג). הלכה ב, פרק המקדש כלי והלכות פו לאֿתעשה

יזח 84)המסיר.83) "ולא כח) כח, (שמות אמרה והתורה
השחתה  דרך חיבורם המפרק וכל האפוד", מעל החושן
י), הלכה ט, פרק המקדש כלי בהלכות רבינו (לשון לוקה

פז. לאֿתעשה המצוות ספר גדול,85)וראה כהן מעיל
לב) כח, (שמות שנאמר וגבול, סוף כמו ארוג יהיה אלא
לאֿתעשה  המצוות (ספר יקרע" לא לו יהיה תחרא "כפי
השחתה  דרך שהקורעם כהונה, בגדי לכל הדין והוא פח).
ג). הלכה ט, פרק המקדש כלי (הלכות לוקה

פר 86) דם והזאות קטורת, להקטרת המיוחד שבהיכל,
וכל  הנשרפים. ושעירים פרים ודם הכיפורים, יום של ושעיר
זרה  קטורת עליו תעלו "לא על עובר זה, זולת עליו המקריב
ולוקה, ט) ל, (שמות עליו" תסכו לא ונסך ומנחה ועולה
וספר  י"א הלכה ב, פרק המקדש כלי בהלכות כמבואר

פב. לאֿתעשה ב)87)המצוות טז, (ויקרא אמרה והתורה
הקדשים, לקודש נכנס ואם הקודש". אל עת בכל יבוא "ואל
ב  הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב - ולפנים לפני שהוא
ביאת  והלכות סח לאֿתעשה המצוות (ספר שם ובביאורנו

ד). הלכה ב, פרק בין 88)מקדש הדין והוא להיכל.
הלכה  ו, פרק מקדש ביאת בהלכות כמבואר ולמזבח, האולם
ואל  יבוא לא הפרוכת אל "אך כג) כא, (ויקרא שנאמר א,
סט). לאֿתעשה המצוות (ספר בו" מום כי ייגש לא המזבח

המשכרים.89) המשקים משאר שיכור או חי, יין רביעית
ט)90) י, (ויקרא שנאמר ולמזבח, האולם בין או להיכל,

עבד  ואם מועד". אוהל אל בבואכם תשת... אל ושכר "יין
לאֿתעשה  ב הלכה לעיל כמבואר מיתה, חייב שתוי כשהוא
המצוות  וספר אֿב הלכה א, פרק מקדש ביאת (הלכות יד

עג). כא,91)לאֿתעשה (ויקרא שנאמר במקדש, שעבד
נוסף  עבודתו על ולוקה יקרב". לא מום בו יהיה "אשר יז)

למזבח כניסתו על שחייב המלקות מקדש על ביאת (הלכות
ע). לאֿתעשה המצוות וספר א הלכה ו, ישראל,92)פרק

הסכנה, מפני אותו מלים שאין מילה, מחמת אחיו שמתו
מד, (יחזקאל בו שנאמר כבןֿנכר, עבודה לעניין הוא והרי
מקדשי" אל יבוא לא וערלֿבשר ערלֿלב נכר בן "כל ט)
והלכות  א פג, (סנהדרין מיתה חייב ואינו לוקה, עבד ואם

ח). הלכה ו, פרק מקדש יח,93)ביאת (במדבר שנאמר
אתם  גם - אתם" גם (=הלויים) הם גם ימותו "ולא ג)
אלא  במיתה שאינכם אלא זה, לאו אתכם כולל הכוהנים,
שם: רבינו וגירסת זה. לפסוק זוטא בספרי וכמבואר בלאו,
המצוות  (ספר תעשה" בלא אלא הלויים על הכוהנים "ואין
י"א), הלכה ג, פרק המקדש כלי והלכות ע"ב לאֿתעשה

י. לאֿתעשה ב הלכה לעיל שיער 94)וראה מגודל
אל  "ראשיכם ו) י, (ויקרא שנאמר יום, משלושים למעלה
(ספר  ישלחו" לא "ופרע נאמר: כ מד, וביחזקאל תפרעו",
הלכה  א, פרק מקדש ביאת והלכות קסג לאֿתעשה המצוות
הלכה  לעיל כמבואר מיתה, חייב במקדש שימש ואם ט"ו).

יז. לאֿתעשה אל 95)ב "ובגדיכם ו) י, (ויקרא שנאמר
מקדש  ביאת והלכות קסד לאֿתעשה המצוות (ספר תפרומו"
לעיל  כמבואר מיתה, חייב קרועים ובגדיו שימש ואם שם).

יח. לאֿתעשה ב כב,96)הלכה (ויקרא שנאמר למזבח.
לאֿתעשה  המצוות (ספר תקריבו" לא מום בו אשר "כל כ)

ב). הלכה א, פרק מזבח איסורי והלכות לשם 97)צא
אלה  תקריבו לא שבור... או "עוורת כב) (שם, שנאמר קרבן,
מזבח  איסורי והלכות צב לאֿתעשה המצוות (ספר לה'"

ד). הלכה א, כד)98)פרק (שם, שנאמר המזבח, גבי על
צג, לאֿתעשה (שם לה'" תקריבו לא וכתות... "ומעוך
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שם). מזבח איסורי (=שהם 99)והלכות החלבים אלו
לחלק  המזבח על ועולים האיברים כל על ואדונים מורים
כב) (שם, אמרה והתורה מר) ערך הערוך, העולם, אדון

ל  המזבח על מהם תיתנו לא המקדיש "ואשה נמצא, ה'".
ארבע  לוקה אימוריו והקטיר דמו וזרק ושחטו מום בעל
מזבח  איסורי והלכות צד תעשה לא המצוות (ספר מלקויות

ד). הלכה א, יוקרב 100)פרק גוים שהם כיוון נאמר, שלא
(שם, שנאמר צו). לאֿתעשה המצוות (ספר מום בעל בעדם
אלה" מכל אלוהיכם לחם את תקריבו לא נכר בן "ומיד כה)

ו). הלכה א, פרק מזבח איסורי שראוי 101)(הלכות
בו: קרא - בו" יהיה לא מום "כל כא) (שם, שנאמר לקרבן,
וברש"י  ב נו, (=מנחות בו יטיל שלא כלומר, בו, יהיה ְֶַלא
(ספר  וכדומה ידו את יקטע או עינו את יסמא שלא שם),
הלכה  שם, מזבח איסורי והלכות צז לאֿתעשה המצוות

מלאכה 102)זֿח). כל בהם לעבוד שאסור בקרבנות.
שורך" בבכור תעבוד "לא יט) טו, (דברים ככתוב שהיא,
קיג, לאֿתעשה המצוות (ספר הקדשים לשאר הדין והוא

ז). הלכה א, פרק מעילה ככתוב 103)והלכות צמרם, את
קיד, לאֿתעשה (שם צאנך" בכור תגוז "ולא שם) (שם,

שם). מעילה ב,104)והלכות (ויקרא שנאמר המזבח, על
לה'". אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי יא)
לפי  אחת, מלקות אלא לוקה אינו כאחד, שניהם הקטיר ואם
ה, פרק מזבח איסורי (הלכות אחד בלאו נאמרו ששניהם

צח). לאֿתעשה המצוות וספר א יד 105)הלכה בכתב
הנשאר  הם - מנחות שיירי חמץ", מנחות שיירי התימנים:
קומצו  מלוא ממנה קמץ שהכהן אחרי לאכילה, לכהנים
שנאמר  חמץ, אותם לאפות ואסור המזבח, גבי על ומקטירו
מאשי", אותה נתתי חלקם חמץ תיאפה "לא י) ו, (ויקרא
חמץ  ייאפה לא המנחה שיירי שהוא שחלקם אמר, כאילו
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קכד לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ד). הלכה מנחה.106)י"ב, או שנאמר 107)קרבן
תש  ולא יג) ב, המצוות (שם, (ספר אלוקיך" ברית מלח בית

י"א). הלכה ה, פרק מזבח איסורי והלכות צט לאֿתעשה
מחיר 108) בשכרך; זה דבר לך הא לזונה: האומר - אתנן

ושניהם  זה. כלב תחת זה טלה לך הא לחבירו האומר - כלב
אתנן  תביא "לא יט) כג, (דברים שנאמר למזבח, אסורים
כאחד  שניהם הקריב ואם אלוקיך". ה' בית כלב ומחיר זונה
אחד, בלאו שנאמרו מפני אחת, מלקות אלא לוקה אינו
(ספר  ז הלכה ג, פרק מזבח איסורי בהלכות כמבואר
הלכה  ד, פרק מזבח איסורי והלכות ק לאֿתעשה המצוות

טז). כשיתחייב 109)ח, החוטא, העני שיקריב המנחה
מנחת  קרוייה: - להביאה משגת ידו ואין בהמה חטאת
ואסור  ד), הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה (הלכות חוטא
שמן" עליה ישים "לא יא) ה, (ויקרא ככתוב שמן, בה ליתן
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קב לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). הלכה חוטא.110)י"ב, מנחת שרף 111)על מין
לבונה" עליה ייתן "ולא שם) (שם, ככתוב בושם, מעצי
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קג לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). הלכה -112)י"ב, קנאות מנחת עליה מביא שבעלה
ה, (במדבר אמרה והתורה שעורים, קמח והיא עוון מזכרת
קד  לאֿתעשה המצוות (ספר שמן" עליו יצוק "לא טו)

זֿח). הלכה י"ב, פרק הקרבנות מעשה על 113)והלכות

עליו  ייתן "ולא שם) (שם, אמרה והתורה וכנ"ל, הקרבן
שם). הקרבנות מעשה והלכות קה לאֿתעשה (שם, לבונה"

אמרה 114) והתורה במליקתו מהגוף העוף ראש שהבדיל
המצוות  (ספר יבדיל" ולא ראשו... את "ומלק ח) ה, (ויקרא
ו). הלכה ז, פרק הקרבנות מעשה והלכות קיב לאֿתעשה

זו 115) הרי ואומר: חולין, בבהמת קדשים בהמת המחליף
ימיר  ולא יחליפנו "לא י) כז, (שם אמרה והתורה זו, תחת
ולא  למזבח, שנועדו בקדשים אלא לוקה ואינו אותו"
 ֿ לא המצוות (ספר הבית בדק לצרכי שהוקדשו בבהמות

יב).תעש  א, הלכה א, פרק תמורה והלכות קו ה
לא 116) טמא בכל יגע אשר "והבשר יט) ז, (שם ככתוב

כמבואר  כרת, חייב הגוף, בטומאת קדשים אכל ואם יאכל",
קל  לאֿתעשה המצוות (ספר טו לאֿתעשה א, הלכה לעיל
י"ב). הלכה י"ח, פרק המוקדשים פסולי והלכות

חוץ 117) לאכלם הכהן שחשב במחשבה, שנפסלו כגון,
ולא  הדם שנשפך או מום, בהם שהוטל או הראוי, למקומם
דרשו  ג). יד, (דברים תועבה" כל תאכל "לא ואזהרתו: נזרק,
המצוות  (ספר מדבר" הכתוב המוקדשים "בפסולי בספרי:
גֿה). הלכה שם, המוקדשים פסולי והלכות קצ לאֿתעשה

ואשם.118) חטאת תוכל 119)כגון, "לא ואזהרתו:
אלא  הכתוב בא לא - וצאנך" בקרך בשעריך... לאכול
לקלעים, חוץ זריקה לאחר אפילו ואשם מחטאת לאוכל
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר א יז, במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות על 120)מעשה הזריקה
כט, (שמות הם" קודש כי יאכל לא "וזר ואזהרתו: המזבח,
אוכל  משום לוקה הדם, זריקת קודם אכלם אם אבל לג).
זרות  משום ולא סא) לאֿתעשה בסמוך (ראה זריקה קודם
שם, הקרבנות מעשה והלכות קמט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). לאכול 121)הלכה תוכל "לא יז) יב, (דברים שנאמר
אלא  ללמד הכתוב בא "לא - בקרך" ובכורות בשעריך...
שהוא  הזריקה, לאחר ובין זריקה לפני בין בכור שאכל לזר,
בסמוך  וראה ובספרי). א יז, (מכות תעשה" בלא עובר
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר סב לאֿתעשה

ט"ז). הלכה א, פרק התימנים:122)בכורות יד בכתב
ויקרא 123)שאכלה. (ראה השלמים מזבחי לכהנים הניתן
לד). -124)ז, בתרומה לאכול אביה לבית שחוזרת

תהיה  כי כהן "ובת יב) כב, (שם ככתוב אסורה, בקדשים
המצוות  (ספר תאכל" לא הקדשים בתרומת היא זר, לאיש
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

גדול 125) לכוהן אלמנה כגון, כהונה, מאיסורי שנולדה
אשה  וכן חלל מהם הנולד הוולד הרי הדיוט, לכוהן וגרושה
בביאתו. נתחללה לכוהן שנבעלה לכוהן, האסורה

בתרומת 126) היא זר לאיש תהיה כי כהן "ובת (שם) שנאמר
לה, לפסול שנבעלה כיוון זר: לאיש - תאכל" לא הקדשים
המצוות  (ספר א סח, ביבמות כמבואר לתרומה, נפסלת
ז). הלכה ו, פרק תרומות והלכות קלז לאֿתעשה

בשעריך...127) לאכול תוכל לא יז) יב, (דברים שנאמר
שאין  קלים, קדשים שהם ושלמים, תודה זו - ונדבותיך"
ירושלים, מחומת לפנים והוא במקומם, אלא נאכלים
והלכות  קמה לאֿתעשה המצוות (ספר שם במכות כמבואר

ה). הלכה י"א, פרק הקרבנות כן,128)מעשה ואפילו
לא  - ונדבותיך" בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר
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דמים  זריקת לפני ושלמים תודה לאוכל אלא הכתוב בא
דמם  שזורקים קודם בשעריך לאכול תוכל "לא אמר: כאילו
והלכות  קמז לאֿתעשה המצוות (ספר המקום" בשערי

ד). הלכה שם, הקרבנות תמים,129)מעשה כשהוא
בשעריך... לאכול תוכל "לא (שם) שנאמר כהן, ואפילו
והלכות  קמד לאֿתעשה המצוות (ספר בקרך" ובכורות

ט"ז). הלכה א, פרק נפדה.130)בכורות שלא
ב 131) יט, ובמכות ירושלים, מחומת לפנים שנכנס כלומר,

החומה". פני "משראה "לא 132)הנוסח: (שם) שנאמר
- אלוקיך" ה' לפני ואכלת דגנך... בשעריך לאכול תוכל
(ספר  לוקה בחוץ ואכלו אכילתו למקום שנכנס כיוון
הלכה  ב, פרק שני מעשר והלכות קמא לאֿתעשה המצוות

לפני 133)הֿו  "והנחתו י) כו, (שם ככתוב המזבח, לפני
אלוקיך" "לא ה' ואזהרתו: בחוץ, אכלם כאילו זה והרי

תרומת  - יז) יב, (שם ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל
מקרא  פרשת קריאת אבל א) יז, (מכות הביכורים אלו - ידך
קמח  לאֿתעשה המצוות (ספר בהם מעכבת אינה ביכורים

גֿד). הלכה ג, פרק ביכורים (שם)134)והלכות שנאמר
עיל  נתבאר וכבר ידך" ותרומת בשעריך... לאכול תוכל "לא
קודם  אבל לביכורים, כוונתה זו שתרומה הקודמת בהערה
אין  בפנים לאכילה עדיין נראו ולא הואיל בעזרה, שהונחו
המצוות  (ספר לעיל. השווה בחוץ, אכילתם על לוקים
ג). הלכה שם, ביכורים והלכות קמח לאֿתעשה

כמבואר 135) בירושלים, אפילו לפדותו עליו נטמא שאם
ממנו  ביערתי "ולא בטומאה: לאוכלו ואזהרה ב. יט, במכות
בין  טהור, והמעשר טמא שהוא בין - יד) כו, (שם בטמא"
קנ  לאֿתעשה המצוות (ספר טמא והמעשר טהור שהוא

א). הלכה ג, פרק שני מעשר מקום 136)והלכות שהיא
טמא  שהמעשר "בין כנ"ל, ואזהרתו טהור, כשהוא אכילתו,
שם). (שם, טמא" והאוכל טהור שהמעשר בין טהור והוא

ולאונן 137) להתאבל שחייב מקרוביו אחד לו שמת ביום
ממנו". באוני אכלתי "לא שם) (שם, אמרה והתורה עליו,

אהרן 138) אמר וכן הפסוק, מאותו באנינות לאכלם אסור
ה'" בעיני הייטב היום חטאת "ואכלתי יט) י, (ויקרא למשה
הלכה  שם שני מעשר והלכות קנא לאֿתעשה המצוות (ספר

מה)139)הֿז). יב, (שמות בפסח ושכיר' 'תושב נאמר:
תושב  מה י) כב, (ויקרא בתרומה ושכיר' 'תושב ונאמר
תורה  אמרה (=שבפירוש בו אסור ערל בפסח האמור ושכיר
האמור  ושכיר תושב אף בו") יאכל לא ערל "וכל מח) (שם,
לקדשים, הדין והוא א), ע, (יבמות בו" אסור ערל בתרומה
קדשים  לקדשי שכן כל הוא, קלים מקדשים פסח שהרי
והלכות  קלה, לאֿתעשה המצוות (ספר בהם אסור שערל
י, פרק הקרבנות מעשה והלכות י הלכה ז, פרק תרומות
ח. הלכה ט, פרק פסח קרבן הלכות וראה ט), הלכה

המזבח.140) על כליל כולה האימורים,141)שהיא כגון,
מנחת  "וכל ואזהרתם: עולה, קרבן ככל למזבח כליל שהם
שבכליל  כל - טז) ו, (ויקרא תאכל" לא תהיה כליל כהן
ב  עד, במנחות כמבואר אכילתו, על תעשה לא ליתן תהיה,
פרק  הקרבנות מעשה והלכות קלח לאֿתעשה המצוות (ספר

ג). הלכה וכן 142)י"א, הכיפורים יום של ושעיר פר כגון,
לירושלים. שמחוץ הדשן בבית הנשרפים משיח, כהן פר של

ואזהרתם:143) להיכל. מדמה שהובא חיצונה חטאת כגון,

תאכל, לא מועד... אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת "וכל
עליו  ליתן שריפה, טעון שהוא כל - כג) (שם, תישרף" באש
והלכות  קלט לאֿתעשה המצוות (ספר אכילתו על תעשה לא

שם). הקרבונות בשעת 144)מעשה חמץ ברשותו שיש
דם  חמץ על תזבח "לא יח) כג, (שמות שנאמר שחיטתו,
פרק  פסח קרבן והלכות קטו לאֿתעשה המצוות (ספר זבחי"

ה). הלכה והתורה 145)א, באייר, בי"ד שחל שני בפסח
ובפסח  מו), יב, (שם בו" תשברו לא "ועצם בשניהם: אמרה
בפסח  זה וכל יב). ט, (במדבר בו" ישברו לא "ועצם שני:
פסח  קרבן והלכות קכאֿב לאֿתעשה המצוות (ספר טהור

א). הלכה ו, שנאמר 146)פרק לאכלו, שנתקבצה הקבוצה
(ספר  חוצה" הבשר מן הבית מן תוציא "לא שם) (שמות
הלכה  ט, פרק פסח קרבן והלכות קכג לאֿתעשה המצוות

חזר 147)א). ואפילו לחבורתו, חוץ הבשר שיצא
שיצא  קלים קדשים כבשר הוא הרי לאכלו, אסור לחבורתו
"ובשר  ואזהרתו: באכילה, שאסור ירושלים לחומת חוץ
בשר  שיצא כיוון - ל) כב, (שם תאכלו" לא טריפה בשדה
והלכות  שם המצוות (ספר כטריפה נעשה למחיצתו חוץ
הקרבנות  מעשה והלכות ט, הלכה ה, פרק אסורות מאכלות
ב). הלכה ט פרק פסח קרבן והלכות ו הלכה י"א, פרק

(הלכות 148) אדם לאכילת ראוי ואינו מעט שנצלה הבשר
ו). הלכה ח, פרק פסח (שם 149)קרבן שנאמר צלי, אלא

נא  אכל ואם מבושל". ובשל נא ממנו תאכלו "אל ט) יב,
לפי אחת, אלא לוקה אינו כאחת, נכללים ומבושל ששניהם

פסח  קרבן והלכות קכה לאֿתעשה המצוות (ספר אחד בלאו
ד). הלכה תוכל 150)שם "לא יז) יב, (דברים שנאמר,

לא  אמר: כאילו תדור" אשר נדריך וכל בשעריך... לאכול
לכל  אזהרה הוא זה ולאוו תידור. אשר נדריך לאכול תוכל
אומר  רבי במעילה "הזיד א): פג, (סנהדרין אמרו וכן מועל,
מקריב  בשוגג מעל ואם באזהרה" אומרים וחכמים במיתה
מעילה  והלכות קמו לאֿתעשה המצוות (ספר מעילה קרבן

ג). הלכה א, והשישית 151)פרק השלישית בשנה הניתן
שנאמר 152)לשמיטה. מעשר, ותרומת גדולה תרומה

ונאמר  דגנך", מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא שם) (שם,
מעשר  להלן מה ושבעו", בשעריך "ואכלו יב) כו, (שם להלן
טבל  לאכול תוכל לא תורה, ואמרה עני, מעשר כאן אף עני
ב). טז, (מכות בתוכו - בשעריך בו: שכתוב שהמעשר בעוד
מיתה, חייב תרומותיו ממנו הורמו שלא טבל האוכל אבל
 ֿ לא המצוות (ספר ה לאֿתעשה ב, הלכה לעיל כמבואר
כֿכא). הלכה י, פרק אסורות מאכלות והלכות קנג תעשה

סקילה.153) ונתחייבה אדם  שהרגה שקדמו 154)כגון,
השור  ייסקל "סקול כח) כא, (שמות שנאמר ושחטוה, בעליה
איני  ייסקל, סקול שנאמר ממשמע בשרו" את ייאכל ולא
לומר  תלמוד מה באכילה, אסורה ונבילה הוא, שנבילה יודע
לאחר  שחטו שאם הכתוב: מגיד בשרו? את ייאכל ולא
"שנעשה  א) מא, קמא (בבא באכילה" אסור דינו שנגמר
והלכות  קפח לאֿתעשה המצוות (ספר טמאה" כבהמה

כ"ב). הלכה ד, פרק אסורות טמאה,155)מאכלות חיה או
ו) יד, (דברים שנאמר פרסה, ומפרסת גרה מעלת שאינה
- תאכלו" אותה גרה... מעלת פרסה... מפרסת בהמה "וכל
אסורה, פרסה ומפרסת גרה מעלת שאינה שכל אני שומע
ובארנבת  ובחזיר ובגמל הוא, עשה - עשה מכלל הבא ולאו
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הגרה  ממעלי תאכלו לא זה את "אך זֿח) (שם נאמר
אלו  מה וחומר: קל הדברים והרי וגו', הפרסה" וממפריסי
אכילתם, על תעשה בלא הם הרי אחד טהרה סימן בהם שיש
כלל  טהרה סימן בהן שאין טמאה וחיה טמאה בהמה שאר
המצוות  (ספר בלאֿתעשה הוא אכילתן שאיסור דין אינו
הלכה  ב, פרק אסורות מאכלות והלכות קעב לאֿתעשה

מן 156)אֿב). תשקצו אלה "ואת יג) יא, (ויקרא ככתוב
עוף  וסימני וגו'. הפרס" ואת הנשר את ייאכלו... לא העוף
הלכה  א, פרק אסורות מאכלות בהלכות מבוארים טמא
מאכלות  והלכות קעד לאֿתעשה המצוות (ספר ט"זֿכ

ד). הלכה ב, פרק וקשקשת,157)אסורות סנפיר לו שאין
יא), (שם, תאכלו" לא מבשרם לכם יהיו "ושקץ ואזהרתו:
(ספר  כ"ד הלכה א, פרק אסורות מאכלות הלכות וראה
שם). אסורות מאכלות והלכות קעג לאֿתעשה המצוות

יד,158) (דברים ככתוב והיתושים, והדבורים הזבובים כגון,
המצוות  (ספר יאכלו" לא לכם הוא טמא העוף שרץ "וכל יט)
הֿו). הלכה שם, אסורות מאכלות והלכות קעה לאֿתעשה

וכן 159) ועקרבים, נחשים והחיפושיות, התולעים כגון,
"החולד  כט) יא, (ויקרא בתורה האמורים שרצים שמונה
על  השורץ השרץ "וכל ואזהרתם: וגו'. והצב" והעכבר
הוא  שרצים שמונה שעל אלא מא), (שם, יאכל" לא הארץ...
שאר  ועל טומאתם, כשיעור בכעדשה, אכילתם על לוקה
בהלכות  כמבואר בכזית, אלא אכילתם על לוקה אינו שרצים
לאֿתעשה  המצוות (ספר וֿז הלכה ב, פרק אסורות מאכלות

שם). אסורות מאכלות והלכות התולעים 160)קעו כגון,
שאינו  כל דבר, של כללו הים, חיות וכן שבמים, והעלוקה
בהם. וכיוצא והדולפן המים כלב כגון, הדגים, בצורת
השורץ  השרץ בכל נפשותיכם את תשקצו "אל ואזהרתם:
שרצים  מיני כל כולל והוא מג) יא, (ויקרא בהם" תטמאו ולא
אסורות  מאכלות והלכות קעט לאֿתעשה המצוות (ספר שהם

הלכה  ב, מן 161)י"ב).פרק אלא ונקבה מזכר נולד שלא
שהוא  הרומש" "השרץ וזהו בהם, וכיוצא שהסריחו הגללים
ש"השרץ  בעוד כמוהו מוליד ואינו העפושים, מן מתהווה
ואזהרתו: כמוהו. ומוליד ונקבה, מזכר הנולד הוא השורץ"
הארץ" על הרומש השרץ בכל נפשותיכם את תטמאו "ולא
ב, פרק אסורות מאכלות בהלכות כמבואר מד), יא, (ויקרא

קעז). לאֿתעשה המצוות (ספר י"ג הפרי 162)הלכה מן
אסורים. הם הרי הפרי לתוך חזרו ואפילו עליו, ורומשים
(שם, תאכלום" לא הארץ על השורץ השרץ "לכל ואזהרתם:
והתולעת  הפרי לאכול מותר פירשו, לא אם אבל מב).
מאכלות  והלכות קעח לאֿתעשה המצוות (ספר שבתוכו

י"ד). הלכה שם, מאליהם 163)אסורות שמתו ועוף בהמה
תאכלו  "לא כא) יד, (דברים שנאמר כהלכה, נשחטו שלא או
מאכלות  והלכות קפ לאֿתעשה המצוות (ספר נבלה" כל

א). הלכה ד, פרק היער,164)אסורות חיית אותה שטרפה
וזוהי  ודריסה, טריפה אותה מחמת לחיות עוד יכולה ואינה
ּתחלה  שאם מחלות, מיני עוד ויש בתורה, האמורה ְֶֶטריפה
נוטה  והיא והואיל מהן, לחיות עוד יכולה אינה הבהמה בהן
מטריפה  והאוכל ושחטה. קדם אפילו אסורה זו הרי ַָלמות,
ומבהמה  התורה, מן לוקה השדה חיית ידי על שנטרפה
(ספר  מדרבנן לוקה - מחלתה מחמת למות ונוטה שחלתה
בשדה  "ובשר לטריפה: ואזהרה קפא). לאֿתעשה המצוות

נאמרו  טריפה מיני ושמונה ל) כב, (שמות תאכלו" לא טריפה
וספר  אֿג הלכה ה, פרק שחיטה (הלכות מסיני למשה

שם). חיה.165)המצוות כשהיא הבהמה מן אבר שחותך
כג). יב, (דברים הבשר" עם הנפש תאכל "ולא ואזהרתו:
אוכל  משום לוקה החי מן בשר כזית כשאוכל הדין והוא
שהרי  תאכלו", לא טריפה בשדה "ובשר ואזהרתו: טריפה.
שנעשית  כיוון - מתה, ולא נשחטה שלא מבהמה זה בשר
 ֿ לא המצוות (ספר טריפה היא הרי בשדה בשר הבהמה
ופרק  י, הלכה ד, פרק אסורות מאכלות והלכות  קפב תעשה

אֿג). הלכה לא 166)ה, כן "על לג) לב, (בראשית שנאמר
ועלה) ממקומו (=שקפץ הנשה גיד את ישראל בני יאכלו
פי  על אף בשלימותו הגיד את והאוכל הירך". כף על אשר
המצוות  (ספר לוקה - גדול מגיד כזית או כזית, בו שאין
ב). הלכה ח, פרק אסורות מאכלות והלכות קפ"ג לאֿתעשה

בישלו,167) לא בעצמו שהוא פי על ואף בחלב, שנתבשל
בפעם  אמו" בחלב גדי תבשל "לא כו) לד, (שמות שנאמר
שלוקה  לך, לומר יט) כג, שם שנאמר מה על (נוסף השנייה
לאֿתעשה  המצוות (ספר ב קטו, בחולין כמבואר אכילתו, על
אֿב). הלכה ט, פרק אסורות מאכלות והלכות קפז

גדי 168) תבשל "לא (שם) שנאמר אכלו, שלא פי על ואף
מאכלות  והלכות קפו לאֿתעשה המצוות (ספר אמו" בחלב

שם). עשר 169)אסורות שישה אחרי בארץ שנשרשה
העומר. מנחת הבאת יום שהוא שנאמר 170)בניסן,

הביאכם  עד... תאכלו לא וכרמל וקלי "ולחם יד) כג, (ויקרא
לאכול  אסור המקדש, בית שאין ובזמן אלוקיכם". קרבן את
כמבואר  בניסן, עשר שישה יום גמר עד חדשה תבואה
המצוות  (ספר ב הלכה י, פרק אסורות מאכלות בהלכות

קפט). בשלוש 171)לאֿתעשה שגדלו האילן, פירות
את  ערלתו "וערלתם כג) יט, (ויקרא ככתוב לנטיעתו, השנים
ואיסור  ייאכל". לא ערלים, לכם יהיה שנים שלוש פריו,
(ספר  מסיני למשה הלכה פי על לארץ, בחוץ גם נוהג ערלה
י, פרק אסורות מאכלות והלכות קצב לאֿתעשה המצוות

יֿיא). שנזרעו 172)הלכה ירקות מיני או תבואה ממיני מין
באכילה, אסורים שניהם הירק, בתוך הגפן שנטע או בכרם,
תקדש  פן כלאיים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר
חכמינו: דרשו - הכרם" ותבואת תזרע אשר הזרע המלאה,
מקום  וכל א). קטו, (חולין אש תוקד פן - ת'ק'ד'ש' פק
במכות  כמבואר תעשה, לא מצוות אלא אינו "פן" שנאמר:
אסורות  מאכלות והלכות קצג לאֿתעשה המצוות (ספר ב יג,

ו). הלכה כגון,173)שם, בהם, מעורב שהחמץ דברים
וכדומה, בתוכו) מעורבת מעופשת ופת (חלב הבבלי כותח
לוקה  ואינו תאכלו". לא מחצת "כל כ) יב, (שמות שנאמר
ביצים, שלוש אכילת בכדי חמץ כזית בתערובת יש אם אלא
ביצים  שלוש אכילת בכדי חמץ כזית בתערובת אין אם אבל
המצוות  (ספר מרדות מכת אותו מכים אלא לוקה, אינו
ו). הלכה א, פרק ומצה חמץ והלכות קצח לאֿתעשה

ג)174) טז, (דברים שנאמר בניסן, עשר ארבעה יום חצות
שחיטתו  שזמן פסח, קרבן על כלומר, חמץ" עליו תאכל "לא
אסור  להישחט ראוי שהוא ומשעה ומעלה, היום מחצות הוא
כרת  חייב עצמו בפסח חמץ האוכל אבל חמץ. באכילת הוא
א, פרק ומצה חמץ והלכות קצט לאֿתעשה המצוות (ספר

ח). מעשה,176)המניח.175)הלכה בה שעשה בפסח,
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(שמות  בבתיכם" יימצא לא שאור ימים "שבעת ואזהרתו:
(=כגון, מעשה בו עשה ולא בביתו חמץ המניח אבל יט). יב,
(ספר  לוקה ואינו בלאו עובר זה הרי הפסח) לפני שהחמיץ
בֿג). הלכה שם, ומצה חמץ והלכות רא, לאֿתעשה המצוות

לוקה,177) שהוא כל ממנו והשותה זרה, לעבודה שנתנסך
יין  ישתו יאכלו זבחימו חלב "אשר לח) לב, (דברים שנאמר
זרה  בעבודה ונאמר לה, שקרב כזבח לה, שנתנסך יין נסיכם"
- מאומה יח) יג, (שם החרם" מן מאומה בידך ידבק "ולא
והלכות  קצד לאֿתעשה המצוות (ספר שהוא כל אפילו
עבודה  הלכות וראה אֿב) הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות

ב. הלכה ז, פרק ואפילו 178)זרה צימוקים או ענבים כגון,
לא  ויבשים לחים "וענבים גֿד) ו, (במדבר ככתוב וזג, חרצן
לא  זג ועד מחרצנים היין מגפן יעשה אשר מכל יאכל...
פרק  נזירות והלכות רגֿרו לאֿתעשה המצוות (ספר יאכל"

בֿג). הלכה "כל 179)ה, ה) (שם, ככתוב נזרו, נדר בימי
ואחד  המגלח ואחד ראשו", על יעבור לא תער נזרו נדר ימי
והלכות  רט לאֿתעשה המצוות (ספר זה לאו בכלל המתגלח

פרק  י"א).נזירות הלכה ימים,180)ה, שבעה טומאת
ז) (שם, אמרה והתורה לאהלו, שנכנס או בו שנגע כגון,
המצוות  (ספר במותם" להם ייטמא לא ולאמו... "לאביו

ט"וֿיח). הלכה שם, נזירות והלכות רז לאֿתעשה
(=שיפול 181) בזקן או שבראש הנתק לנגע הסמוך השיער

וזהו  פנוי, השיער מקום ויישאר מעיקרו שבהן השיער
לא  הנתק "ואת לג) יג, (ויקרא אמרה והתורה נתק), הנקרא
ניכר  שיהא כדי לו סמוך שערות שתי להניח שצריך יגלח",
טומאת  והלכות שז לאֿתעשה המצוות (ספר הנתק פשה אם

א). הלכה י, ופרק ב הלכה ח, פרק שיער 182)צרעת כגון,
מבשרו. כולו הנגע שקצץ או כ) (שם, שבבהרת לבן

אמרה 183) והתורה כד), (שם, המחייה מראה שישתנה כדי
תעשה, בלא - הצרעת" בנגע "הישמר ח) כד, (דברים
שח  לאֿתעשה המצוות (ספר לקוץ ולא לתלוש שלא תשמור

שם). י, פרק צרעת טומאת הנחל,184)והלכות באדמת
ובחרישה, בזריעה ואסור בחזקה, ששוטף מים נחל והוא
"לא  ד) כא, (שם ככתוב קרקע, של בגופה עבודה ובכל
והלכות  שט לאֿתעשה המצוות (ספר ייזרע" ולא בו יעבד

ט). הלכה י, פרק שעליה 185)רוצח השמיטה, שנת היא
יהיה  שבתון שבת השביעית "ובשנה ד) כה, (ויקרא נאמר
(ספר  בה אסורה הארץ ועבודת תזרע", לא שדך לארץ...
הלכה  א, פרק ויובל שמיטה והלכות רכ לאֿתעשה המצוות

פוריותו,186)אֿב). את להגדיל המיותרים ענפיו כורת
המצוות  (ספר תזמור" לא "וכרמך שם) (שם, אמרה והתורה
בֿג). הלכה שם, שמיטה והלכות רכא לאֿתעשה

בה 187) שנפל הזרע מן מעצמה מצמיחה שהאדמה מה
ועשו, וחזרו מקודם שנקצרו העיקרים מן או שביעית, לפני
א). הלכה ד, פרק שמיטה (הלכות ספיח נקראים שניהם

ספ 188) "את ה) (שם, אמרה והתורה הרגיל, קצירך מן יח
שאר  תבואת שקוצרים כדרך תקצרנו לא - תקצור" לא
אלא  כרי, ומעמידים אחת בבת השדה כל שקוצרים השנים,
רכב  לאֿתעשה המצוות (ספר ואכול וחבוט מעטֿמעט קצור

א). הלכה ה, פרק שמיטה האילן.189)והלכות פרי קוטף
נזירך 190) ענבי "ואת שם) (שם, אמרה והתורה הרגיל. מן

שנה, בכל אוספם שאתה כדרך תאספם שלא תבצור" לא

וכן  בעריבה, אלא בגת אותם דורכים אין - ענבים כגון
ומכניסם  כותשם אלא הבד, בתוך אותם עושים אין זיתים
והלכות  רכג לאֿתעשה המצוות (ספר ביותר קטן בד לתוך

כבֿכג). הלכה ד, פרק (שם,191)שמיטה אמרה והתורה
(ספר  תבצרו" ולא תקצרו... ולא תזרעו, לא היא... "יובל יא)
הלכה  י, פרק שמיטה והלכות רכדֿכו לאֿתעשה המצוות

קמה 193)לקצור.192)ט"ז). להשאיר היה שצריך
שדך  פאת תכלה "לא כב) כג, (שם ככתוב לעניים, מחוברת
עוד  יכול שאינו נשרפה, או התבואה את אכל ואם בקצרך".
המצוות  (ספר לוקה זה הרי הלאו, את ולתקן לעניים ליתנה
ג). הלכה א, פרק עניים מתנות והלכות כיד רי, לאֿתעשה

נתנו.194) תימן: יד ולא 195)בכתב כרמו כל שבצר
ענביהם  שאין קטנים אשכולות שהן עוללות, בו השאיר
עוללות, ונקראים ודלילים מפוזרים אלא זה, על זה נוטפים
והתורה  לאיש" (=יונק) כעולל האשכולות "לשאר שהם
המצוות  (ספר תעולל" לא "וכרמך י) יט, (שם אמרה
י"זֿיח). הלכה ד, פרק עניים מתנות והלכות ריב לאֿתעשה

הקצירה.196) בשעת הנופלות והתורה 197)שיבלים
תלקט". לא קצירך "ולקט ט) (שם, או אמרה אבדו ואם

(ספר  לוקה לעניים שיתנם קודם שליקטם, אחר נשרפו
הלכה  א, פרק עניים מתנות והלכות ריא לאֿתעשה המצוות

המלקט 198)ד). תימן: יד בכתב וכן ר"מ רומי בדפוס
הנפרטים  שניים או אחד גרגר זה - פרט וכו'. פרט

הבצירה. בשעת האשכול מן והתורה 199)(=נופלים)
ממנו  נבצר ואם תלקט" לא כרמך "ופרט י) (שם, אמרה
על  לוקה זה הרי אותם, תעזוב ולגר לעני העשה: את לקיים
והלכות  ריגֿריד לאֿתעשה המצוות (ספר לעצמו לקיטתו

ט"ו). הלכה ד, פרק עניים בשדה 200)מתנות ששכחו
האלומות. עימור כד,201)בשעת (דברים אמרה והתורה

הדין  והוא לקחתו". תשוב לא בשדה עומר "ושכחת יט)
והלכות  ריד לאֿתעשה המצוות (ספר האילנות שכחת

שם). ה ופרק ו הלכה א, פרק עניים הציפור 202)מתנות
תיקח 203)ואפרוחיה. "לא ו) כב, (שם, אמרה והתורה

ומתה  לקחה ואם האם", את תשלח שלח הבנים על האם
והלכות  שו לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שישלחנה קודם

א). הלכה י"ג, פרק כאחד.204)שחיטה זרעים מיני שני
מיני 205) כל וכן ועדשה, פול או ושעורה, חיטה כגון,

"שדך  זרעים לכלאי ואזהרה אדם. למאכל הראויים זרעים
בארץ  אלא איסורם ואין יט). יט, (ויקרא כלאיים" תזרע לא
פרק  כלאיים והלכות רטו לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל

אֿג). הלכה תבואה 206)א, מיני שני שזרע ישראל, בארץ
אחת  שתים, לוקה ואז הכרם זרע עם ירקות מיני שני או
כרמך  תזרע לא משום: ואחת כלאיים, תזרע לא שדך משום:
נטע  או גפן אצל ירק זרע אם אבל ט). כב, (דברים כלאיים
(ספר  בהנאה שניהם שנאסרו אלא לוקה, אינו ירק בצד גפן
א, הלכה ה, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות

עץ 207)ז). של יחור שהרכיב כגון, לארץ, בחוץ אפילו
ו  תפוח, בעץ ואזהרתם:אתרוג לוקה, בירק אילן המרכיב כן

הפסוק: ותחילת שם) (ויקרא כלאיים תזרע לא שדך
אף  בהרבעה בהמתך מה - כלאיים" תרביע לא "בהמתך
לארץ  בחוץ בין בארץ בין בהמתך מה בהרכבה, שדך
שדך  אף בחו"ל) גם ונוהגת היא הגוף חובת (=שהרי
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ס, בסנהדרין כמבואר בחו"ל, בין בארץ בין אילן) (הרכבת
א, פרק כלאיים והלכות רטז לאֿתעשה המצוות (ספר א

ה). בחיה 208)הלכה בין בבהמה בין מינו שאינו על מין
"בהמתך  שם) (שם, שנאמר בחו"ל, בין בארץ בין ובעופות,
והלכות  ריז לאֿתעשה המצוות (ספר כלאיים" תרביע לא

א). הלכה ט, פרק את 209)כלאיים מינים בשני מושך
"לא  י) כב, (דברים שנאמר כאחד, מנהיגם או העגלה
אלא  אסור אינו התורה ומן יחדיו", ובחמור בשור תחרוש
שני  כל סופרים מדברי אבל טהור, ואחד טמא אחד במין
בהנהגה  או במלאכה אסורים בהרבעה כלאיים שהם מינים
ט, פרק כלאיים והלכות יח לאֿתעשה המצוות (ספר כאחד

זֿח. עושה 210)הלכה שהיא הדבר מן מלאכול בהמה פי
על  תבן תישא או תבואה שתדוש כגון, מלאכתה, בשעת בו
(ספר  בדישו" שור תחסום "לא ד) כה, (שם שנאמר גבה,
ב). הלכה י"ג, פרק שכירות והלכות ריט לאֿתעשה המצוות

בקדשים,211) בין בחולין בין אחד, ביום ובנה בהמה
ביום  תשחטו לא בנו ואת "אותו כח) כב, (ויקרא שנאמר
פרק  שחיטה והלכות קא לאֿתעשה המצוות (ספר אחד"

א). הלכה בלילה,212)י"ב, - כר כגון: לו, צריך והוא
"לא  יב) כד, (דברים אמרה והתורה ביום, - והמחרשה
המצוות  (ספר עימך ועבוטו תשכב לא - בעבוטו" תשכב
ה). הלכה ג, פרק ולווה מלווה והלכות רמ לאֿתעשה

יז)213) (שם, ככתוב האלמנה, את למשכן בכלל שאסור
נשרף  או המשכון אבד ואם אלמנה", בגד תחבול "ולא
והלכות  רמא לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה שיחזיר קודם

א). הלכה שם, כלי 214)מלווה או טחינה כלי כגון,
כי  ורכב ריחיים יחבול "לא ו) (שם, ככתוב ואפייה, בישול
שיחזירנו  קודם נשרף או המשכון אבד ואם חובל" הוא נפש
שם, מלווה והלכות רמב לאֿתעשה המצוות (ספר לוקה

ב). ממון,215)הלכה עדות בה שאין שקר עדות שהעיד
חלוצה, בן או גרושה בן שהוא כוהן, פלוני על שהעיד כגון
והוזם, מלקות חייב שהוא פלוני על שהעיד או והוזם.
שקר". עד בריעך תענה "לא טו) כ, (שמות אמרה והתורה
השמועה, מפי חכמינו קיבלו מעשה, בו שאין פי על ואף
- הרשע את "והרשיעו אֿב) כח, (דברים האומר שהכתוב
(ספר  שילקה זומם לעד רומז הרשע" הכות בן אם ִוהיה
כ, פרק עדות והלכות רפה ולאֿתעשה קפ עשה המצוות

חֿט). (=דמי 216)הלכה פרוטה שווה בה יש אם כי
משלם  אדם ואין ממון לו לשלם חייב וכדומה) רפואתו
יוסיף" לא יכנו "ארבעים חבירו: למכה ואזהרה ולוקה.
ציווה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם "ומה ג) (שם,
האדם" כל לשאר וחומר קל רשעו, על להכותו שלא הכתוב
ט"ז, פרק סנהדרין והלכות ש לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). שגנב 217)הלכה הראשונה בפעם עליו שהעידו
כא, (שם ככתוב ולוקה, ואכל. ויין בשר וקנה אביו משל
(ויקרא  הדם" על תאכלו "לא ואזהרתו: אותו". "ויסרו יח)
דמים  שפיכות לידי המביאה אכילה תאכלו לא - כו) יט,
הלכה  ז, פרק ממרים והלכות קצה לאֿתעשה המצוות (ספר

ז). והלכה בתולים.218)א, לה מצא שלא אשתו, על
הבעל,219) עדי את והזימו עדים האשה אבי שהביא

נסקלים  העדים הרי האירוסין, אחרי תחתיו שזנתה שאמרו
אותו". "ויסרו יח) כב, (דברים ככתוב לוקה, והבעל

כמבואר  טז), שם, (ויקרא בעמך" רכיל תלך "לא ואזהרתו:
נערה  והלכות שא לאֿתעשה המצוות (ספר א מו, בכתובות

ו). והלכה א הלכה ג, פרק יכהו 220)בתולה שאמר כגון,
(שם, חרש" תקלל "לא ואזהרתו: לה', פלוני ארור או: ה',

בקללה, נצטער ולא שומע שאינו חרש שאפילו לוקה יד),
הלכה  כ"ו, פרק ולהלן שיז לאֿתעשה המצוות (ספר עליו

יאכל 221)א). שלא או ואכל, אכלתי שלא שנשבע כגון
תישבעו  ולא ואזהרתו: ולוקה. שקר שבועת זו הרי ואכל
(ספר  ב כ, בשבועות כמבואר יב), (שם, לשקר " בשמי
בֿג). הלכה א, פרק שבועות והלכות סא לאֿתעשה המצוות

על 222) שנשבע כגון, כן, שהוא ידוע, דבר על שנשבע
ועוד. המצוה, את לבטל שנשבע או שמיים, שהם שמיים,
כ, (שמות לשווא" אלוקיך ה' שם את תישא "לא ואזהרתו:
לא  "כי שם: שנאמר לוקה, מעשה בה שאין פי על ואף ו).
של  דין בית - לשווא" שמו את יישא אשר את ה' ינקה
אותו  מלקה מטה של דין בית אבל אותו, מנקה אינו מעלה
המצוות  (ספר א כא, בשבועות כמבואר אותו, ומנקה
דֿז). הלכה א, פרק שבועות והלכות סב לאֿתעשה

אמרה 223) והתורה נשבע, לא ואפילו שנדר, מה על שעובר
(ספר  חולין דבריו יעשה לא - דברו" יחל "לא ג) ל, (במדבר
ה). הלכה א, פרק נדרים והלכות קנז לאֿתעשה המצוות

והתורה 224) מיל. עשר לשנים חוץ והוא העיר, לתחום חוץ
ביום  ממקומו איש יצא "אל כט) טז, (שמות אמרה
אלא  לעיר חוץ אדם יצא שלא סופרים ומדברי השביעי".
והלכות  שכא לאֿתעשה המצוות (ספר אמה אלפיים עד

א). הלכה כ"ז, פרק יב,225)שבת (שם אמרה והתורה
נפש  לכל ייאכל אשר אך בהם ייעשה לא מלאכה "כל יח)
שכג  לאֿתעשה המצוות (ספר לכם" ייעשה לבדו הוא

אֿב). הלכה א, פרק טוב יום את 226)והלכות שמגלח
"לא  כז) יט, (ויקרא אמרה והתורה בתער, הצדעים שער
(ספר  מהם צדע כל על מלקות וחייב ראשכם" פאת תקיפו
הלכה  י"ב, פרק זרה עבודה והלכות מג לאֿתעשה המצוות

ו). והלכה הן:227)א, פיאות וחמש העליון מגלחו. לחי
ולוקה  הזקן. ושיבולת שמאל, מצד וכן מימין התחתון ולחי
זקנך" פאת את תשחית "ולא ואזהרתו: ופאה. פאה כל על
 ֿ לא המצוות (ספר בתער שיגלחנו עד חייב ואינו (שם)

ז). הלכה שם, זרה עבודה והלכות מד שורט 228)תעשה
עושים, הגויים שהיו כדרך מתו, על צער מרוב בבשרו
בבשרכם" תתנו לא לנפש "ושרט כה) (שם, אמרה והתורה
הלכה  שם, זרה עבודה והלכות מה לאֿתעשה המצוות (ספר

כדרך 229)י"ב). מתו, על צערו מרוב ראשו שער תולש
"ולא  א) יד, (דברים אמרה והתורה הסכלים, שעושים
כבין  הראש כל על וחייב למת". עיניכם בין קרחה תשימו
בראשם  קרחה יקרחו לא ה) כא, (ויקרא שנאמר העיניים,
שם, זרה עבודה והלכות קעא לאֿתעשה המצוות (ספר

ט"ו). השיטה 230)הלכה מקום וממלא בבשרו ששורט
הגויים  מנהג היה וזה צבעונים, שאר או דיו או כוחל
לה  הם מכורים עבדים שאלו זרה, לעבודה עצמם שרושמים
"וכתובת  כח) יט, (שם, אמרה והתורה לעבודתה. ומורשמים
והלכות  מא לאֿתעשה המצוות (ספר בכם" תתנו לא קעקע

י"א). הלכה שם, זרה מצמר 231)עבודה ארוג בגד
הזמן. באותו זרה עבודה כומרי שלבשו כמו ופשתים,
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(דברים  יחדיו" ופשתים צמר שעטנז תלבש "לא ואזהרתו:
פשתן  של גדול בבגד צמר של אחד חוט ואפילו יא). כב,
פרק  זרה עבודה והלכות מב לאֿתעשה המצוות (ספר אסור

ה). והלכה א הלכה את 232)י, תשחית "לא יט) כ, (שם
כגון: זה, בכלל השחתה וכל תכרות" לא ואותו עצה...
שאינו  אלא לבטלה, כלי ישבור או לבטלה בגד שישרוף
בהלכות  כמבואר מדבריהם, מרדות מכת אלא עליהם לוקה
והלכות  נז לאֿתעשה המצוות (ספר י הלכה ו, פרק מלכים

ח). הלכה שם, בגדים 233)מלכים שילבש כגון,
נשים, אלא אותם לובשים שאין במקום זהב, וחלי צבעוניים
אשה" שמלת גבר ילבש "ולא ה) כב, (שם אמרה והתורה
מ  לאֿתעשה המצוות (ספר שחור שערו צבע אם זה ובכלל

י). הלכה י"ב פרק זרה עבודה שתשים 234)והלכות כגון
שריון שתלבש או מצנפת, כאיש,בראשה ראשה שתגלח או

(ספר  אשה" על גבר כלי יהיה "לא שם) (שם, שנאמר
שם). זרה עבודה והלכות לט לאֿתעשה המצוות

מקרוביו 235) אינו והוא לאהלו, נכנס או בו שנגע
א) (שם, אמרה והתורה בֿג). כא, (ויקרא בכתוב המפורשים
קסו  לאֿתעשה המצוות (ספר בעמיו" ייטמא לא "לנפש

אֿג). הלכה ג, פרק אבל בת 236)והלכות שאינה כגון,
אסורה  שהיא לאיש, שנבעלה ישראל בת או ישראל,
מיוחד  ואינו ישראל, בכל השווה איסור לו, להינשא
לא  וחללה זונה "אשה ז) (שם, אמרה והתורה בכוהנים.
לוקה, אינו קידשה ולא זנות דרך עליה בא אם אבל ייקחו".
(ספר  ויבעול (=בקידושין) שייקח עד - יקחו" "לא שנאמר:
י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קנח לאֿתעשה המצוות

א). הלכה י"ח, ופרק ב בין 237)הלכה הנישואין מן בין
(שם, אמרה והתורה א. נט, ביבמות כמבואר האירוסין, מן
המצוות  (ספר ייקחו" לא מאישה גרושה "ואשה שם)
ב, הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס לאֿתעשה

י"י). וכן 238)והלכה כהונה, מאיסורי שנולדה זו - חללה
נתחללה  - לכוהן נבעלה לכהונה האסורות הנשים אחת

איסורי אמרה (הלכות והתורה א). הלכה י"ט, פרק ביאה
 ֿ לא המצוות (ספר יקחו" לא וחללה זונה "אשה (שם):
אֿב). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי והלכות קס תעשה

כיוון 239) - בעמיו" זרעו יחלל "ולא טו) (שם, שנאמר
יחלל  שלא מוזהר והוא לכהונה, ופסלה חיללה, שבעלה,
וגרושה, וחללה לזונה בניגוד זרעו, ולא אשה לא כשרים,
לוקה  אינו ולפיכך בעילתו, קודם ועומדות מחוללות שהן
קסב  לאֿתעשה המצוות (ספר ויבעול שיקדש עד עליהן

ג). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי אחר,240)והלכות לאיש
אשר  הראשון בעלה יוכל "לא ד) כד, (דברים אמרה והתורה

לקחתה  לשוב אלא שלחה לאחר, נישאה לא ואפילו ."
"והייתה  ב) (שם, שנאמר לראשון, לחזור אסורה לו נתארסה
ב  יא, ביבמות כמבואר קידושין, זו - הוויה אחר" לאיש
י"א, פרק גירושין והלכות שנו לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ב). זקוקה 241)הלכה והיא בנים בלא בעלה שמת
נפטרה  שלא וכל להם, לחלוץ או האחים, לאחד להתייבם
"לא  ה) כה, (שם ככתוב אחר, לאיש להינשא אסורה מהיבם
לאֿתעשה  המצוות (ספר זר" לאיש החוצה המת אשת תהיה

י"ח). הלכה ב, פרק ייבום והלכות אשה 242)שנז שבועל
"לא  יח) כג, (שם אמרה והתורה קידושין, בלא זנות לשם

שנה  לאֿתעשה המצוות (ספר ישראל" מבנות קדשה תהיה
ד). הלכה א, פרק אישות שנולד 243)והלכות זה - ממזר

הנידה, מן חוץ כרת, איסור אליהן שחייבים העריות מן
ממזר. ואינו לכהונה פגום הוא ממנה הנולד שהבן

ה'".244) בקהל ממזר יבוא "לא ג) (שם, אמרה והתורה
ולא  יבעל אם והלא בנישואין, צורך מה שואל: והראב"ד
לוניל  לחכמי רבינו השיב וכבר לוקה, זה הרי תחילה יקדש
הרמב"ם  תשובות במוספנו ראה בזה. שיטתו את והצדיק
המצוות  (ספר ב הלכה ט"ו, פרק ביאה, איסורי להלכות
אֿב). הלכה שם, ביאה איסורי והלכות שנד לאֿתעשה

קנב. סימן הרמב"ם תשובות שנפצעו 245)וראה כל
אברי  שנשחתו מי רבינו: מגדיר המצוות ובספר ביציו.
אמרה  והתורה להוליד. לו אפשר שאי עד שלו התשמיש
(ספר  ה'" בקהל שפכה וכרות דכה פצוע יבוא "לא ב) (שם,
ט"ז, פרק ביאה איסורי והלכות שס לאֿתעשה המצוות

אֿג). הזרע.246)הלכה איברי והתורה 247)מפסיד
לא  ובארצכם - וכרות ונתוק וכתות כד) כב, (ויקרא אמרה
תעשו", לא "ובכם שם) (ספרא, חז"ל קיבלו - תעשו"
בין  בגופם בין בישראל, זאת יעשה לא הכתוב "עניין כלומר
איסורי  והלכות שסא לאֿתעשה המצות (ספר אחרים" בגוף

טֿי). הלכה ט"ז, פרק (דברים 248)ביאה אמרה והתורה
שלחה  יוכל לא עינה אשר תחת לאשה תהיה "ולו כט) כב,

זה כל הרי לאחר שנישאה או ומתה, גירשה ואם ימיו".
(ספר  לאשה תהיה ולו העשה: עוד לקיים יכול שאינו לוקה,
ז). הלכה א, פרק נערה והלכות שנח לאֿתעשה המצוות

יוכל 249) לא לאשה תהייה "ולו יט) (שם, אמרה והתורה
האונס  שלוקה כדרך לוקה, זה וגם ימיו", כל לשלחה
שנט  לאֿתעשה המצוות (ספר החזירה, ולא אנוסתו שגירש

ד). הלכה ג, פרק נערה החיבוק 250)והלכות כגון,
בהן. נהנה שאדם מפעולות בהם וכיוצא והנישוק

"איש 251) ו) יח, (ויקרא אמרה והתורה עליה, בא שלא
כלומר, - ערווה" לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש
(ספר  ערווה לגלות המביאה קירבה אליהן תתקרבו לא
כ"א, פרק ביאה איסורי והלכות שנג לאֿתעשה המצוות

אֿב). אשה 252)הלכה לעדות פסול שהוא עליו שאמרו
השמועה" טובה "לא על אותו מלקים וכן ב). כו, (סנהדרין
ה. הלכה כ"ד, פרק לקמן וכמבואר א) פא , (קידושין

לא 253) בתך בם, תתחתן "ולא ג) ז, (דברים אמרה והתורה
ואחד  עממים שבעה אחד לבנך" תיקח לא ובתו לבנו תיתן
והלכות  נב לאֿתעשה המצוות (ספר זה באיסור האומות כל
דֿז. הלכה שם וראה א), הלכה י"ב, פרק ביאה איסור

ומואבי 254) עמוני יבוא "לא ד) כג, (שם אמרה והתורה
בקהל  לבוא הם אסורים שנתגיירו אחר אפילו ה'" בקהל
י"ב, פרק ביאה איסורי והלכות נג לאֿתעשה המצוות (ספר

י"ז). רבינו,255)הלכה ביאר וכבר הקודמת. בהערה כנ"ל
האומות  כל את בלבל אשור מלך שסנחריב כ"ה, הלכה שם
שפירש  חזקתו להתגייר, מהן הפורש וכל בזה, זה ועירבן
בקהל  לבוא הזה בזמן מותרים הגרים כל ולפיכך הרוב, מן
הנקיבות. ואחד הזכרים אחד שהוא, מקום בכל ה'

ה 256) שמונהֿעשרה על אמרה נוסף והתורה לו, ראויות
קיבלו  - לבבו" יסור ולא נשים לו ירבה "ולא יז) יז, (שם
המצוות  (ספר שמונהֿעשרה עד ליקח לו שמותר חכמינו
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ב). הלכה ג, פרק מלכים והלכות שסד לאֿתעשה
רץ 257) להיות פנוי אחד סוס אפילו מרכבתו, כדי על נוסף

(שם, אמרה והתורה המלכים, שאר שעושים כדרך לפניו
מצריימה  העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק טז)
והלכות  שסג לאֿתעשה המצוות (ספר סוס" הרבות למען

ג). הלכה שם, לעצמו,258)מלכים בגנזיו והניחו
יז) (שם, אמרה והתורה בו, להתנאות או בו להתגאות
שירבה  וזהב כסף אבל מאד". לו ירבה לא וזהב "וכסף
- ולמלחמותיו ציבור לצרכי מוכן שם להיות ה' בית לאוצר
והלכות  שסה לאֿתעשה המצוות (ספר להרבותו מצווה

ד). הלכה שם, שיש 259)מלכים תעשה לא מצוות כולל
אֿב  הלכה לעיל המנויות שמים, בידי מיתה או כרת, בהן

שם. כמבואר עליהן, שלוקים

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
עלֿפי 1) אלא הדעת, אומד עלֿפי מעניש ביתֿדין שאין

על  לחוס האיסור באונס. עבירה עובר דין ברורה. ראייה
שהוא. חיוב בכל הנאשם על בדין לרחם או העבריין,
שלא  לתלמיד וכן בהוראה, ליבו שמגיס למי חכמינו אזהרת
משווה  פחות לדין הדיינים זיקת ומורה. להוראה הגיע

פרוטה.
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וההגיון.2) השכל ע"פ שנכנס 3)השערה תימן: בכת"י
הנרדף. אחרי נכנס שהרודף והכוונה, מפרכס 4)אחריו.

-6)החרב.5)ומזדעזע. ראיתם כך "אם ב לז, סנהדרין
עדים  שנים עלֿפי אמרה: התורה שהרי כלום", ראיתם לא

המת. יומת ראיה) משפטים 7)(=עדי פרשת מכילתא
וכתב  תהרגנו. אל - תורה דין ע"פ נקי שהוא מי זה. לפסוק
האפשריים  שהדברים "לפי רצ: ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
רחוקה  שאפשרותם ומהם מאד, קרובה שאפשרותם מהם יש
לקיים  תורה הרשתה ואילו מאד. רחב וה"אפשר" מאד...
את  מקיימים היו אז כי מאד... הקרוב כאפשר ענשים
את  שיקיימו עד מזה... רחוק יותר שהוא במה הענשים
השופט, דמיון לפי קל, באומדן אדם בני וימיתו הענשים
שלא  וציוה הזה, הפתח את יתעלה (=הבורא) סתם לפיכך
המעידים, עדים שם שיהיו עד אלא עונש שום יקויים
לפטר  רצוי ויותר טוב ויותר המעשה... אותו להם שברור

הימים". מן ביום אחד נקי מלהרוג חוטאים, שעל 8)אלף
נאמן. ואינו אחד, עד אלא בה אין עבירה מכילתא 9)כל

יצא  אם כלומר, רשע". אצדיק לא "כי מסיים: והכתוב שם,
שנתחייב  במיתה להמיתו שלוחים הרבה לי יש - זכאי מידך
שם). לתורה ברש"י וכן ה"ג. פ"ד, סנהדרין (ירושלמי בה
אע"פ  ביתֿהמקדש שחרב "מיום אמרו: שם ובסנהדרין
שמים) בידי (=פורענות מיתות ארבע דין סנהדרין, שבטלה
חיה  או הגג, מן נופל או סקילה: שנתחייב מי בטל, לא

וכו'. דורסתו"
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יסודי 10) הל' ראה דמים, ושפיכות עריות גילוי ע"ז, כגון
ה"ב. פ"ה, ולא 11)התורה להיהרג שנצטווה מי שכל

על  ועבר השם, את מחלל זה הרי - נהרג ולא ועבר לעבור,
קדשי" שם את תחללו "ולא לב) כב, (ויקרא לאֿתעשה

ה"ד). הנערה 12)(שם, "צעקה כח שם הכתוב, וכדברי
"אנוס  א) כז, (נדרים אמרו וכן לה". מושיע ואין המאורשה

פטריה". רחמנא 'ספר 13)- על בהשגותיו הרמב"ן ולדעת
עונש  שלילת אלא אזהרה זו אין ח, שורש לרבינו המצוות'
מדגיש: והכתוב הואיל סובר, רבינו אולם יותר. ולא מיתה,
שביתֿהדין  הדעת על יעלה איך - מות" חטא לנערה "אין
שהתורה  "היתכן, ב) פב, (סנהדרין שאמרו כמו יענשה,
שאמרה  זה ועלֿכרחך, ונהרגנו". נעמוד ואנו - פטרתו
לאו  ולאיסור היא לאזהרה דבר", תעשה לא "ולנערה תורה:

שם). אסתר, (מגילת

.‚˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡aL „Ú e‰eÒ‡L LÈ‡ƒ∆¬»«∆»«»∆¿»«»ƒ«
ÈeM˜ ÔÈ‡L ;ÔÈc ˙Èa14˙Ú„Ï ‡l‡15‰M‡‰ Ï·‡ . ≈ƒ∆≈ƒ∆»¿««¬»»ƒ»

‰Ò‡pL ¯Á‡ ‰¯Ó‡ elÙ‡ ,Ò‡a ˙ÏÚ·p‰16eÁÈp‰ : «ƒ¿∆∆¿…∆¬ƒ»¿»««∆∆∆¿»«ƒ
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - BÏ17‰ÈÏÚ ¯ab˙ d¯ˆiL ÈtÓ ,18. ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«≈»∆»

האבר.14) מעשה 15)התקשות כעושה הוא והרי מרצון.
להתקשות, לו איֿאפשר בדבר מרוצה שאינו שכל מעצמו.
ועדיין  (כסףֿמשנה). הוא מרוצה ודאי - שנתקשה וכיון
בלא  מיתה עונש אין והלא אותו, ממיתים איך קשה,
וע"כ, בו? התרו לא ודאי - לבעול שאנסוהו וזה התראה,
חיוב  דין עליו יש אלא אותו, שממיתים לומר נתכוון לא
ומאחר  התראה, בלא במזיד שעשה כאדם ביתֿדין, מיתת
שדייק  וזה אותו. ממיתים ביתֿדין אין כחוק, הותרה שלא
ביתֿדין  כתב: ולא ביתֿדין, מיתת חייב וכתב: רבינו
ביתֿדין  אין הקודמת: בהלכה שכתב כדרך אותו, ממיתים

(כסףֿמשנה). אותו הביאה.16)ממיתים בסוף
התלמוד 17) (לשון שוכרתו" היא - לה נזקק "שאלמלא

ב). נא, בעילה 18)כתובות שבתחילת אונס, זה "וגם
ושם  שם). (רש"י יצר" הבועל הלבישה - באונס שהיא
רבינו  למד וממנו לבעלה, לחזור האשה היתר לענין מדובר
ה"ט: פ"א, ביאה איסורי הל' והשווה העונש. פטור לענין
שיצר  תרצה, שלא בידה אין - באונס לבעול "שמשהתחיל
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פכ"ד, אישות הל' וראה לרצות". אותה כופה וטבעו האדם
הי"ט.

.„:e¯Ó‡È ‡lL .‚¯B‰‰ ÏÚ ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡»¿≈ƒ»««≈∆……¿
?¯Á‡‰ ˙‚È¯‰a LÈ ˙ÏÚBz ‰Óe ,‰Ê ‚¯‰ ¯·k¿»∆¡«∆«∆∆≈«¬ƒ«»«≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .B˙‚È¯‰a ÔÈÏM¯˙Ó e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»∆∆¡«…»≈¿

È˜p‰ Ì„ z¯Ú·e ,ÂÈÏÚ19ÒeÁÏ ÔÈc ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ . »»ƒ«¿»««»ƒ¿≈»¿≈ƒ»
Ò˜ ·iÁ˙pL ÈÓ ÏÚ20,‰Ê ‡e‰ ÈÚ :e¯Ó‡È ‡lL . «ƒ∆ƒ¿«≈¿»∆……¿»ƒ∆

BÏ LiL Ïk epnÓ ÔÈa‚Ó ‡l‡ .‰OÚ ‰eÎa ‡lL∆…¿«»»»»∆»«¿ƒƒ∆…∆≈
EÈÚ ÒBÁ˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .‰ÈÁ ‡Ïa21ÈÈ„a ÔÎÂ . ¿…¬ƒ»∆∆¡«¿…»≈∆¿≈¿ƒ≈

‡e‰ ÈÚ :¯Ó‡z ‡lL .Ïc‰ ÏÚ ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡ ˙BBÓÓ»≈¿«¬ƒ«««∆……«»ƒ
ÔÈ·iÁ ¯ÈLÚ‰Â È‡Â ÏÈ‡B‰ ;¯ÈLÚ BÈc ÏÚ·e ,‰Ê∆««ƒ»ƒƒ«¬ƒ¿∆»ƒ«»ƒ
ÏÚ .„B·Îa Ò¯t˙Ó ‡ˆÓÂ ,ÔÈca epkÊ‡ - BÒ¯ÙÏ¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿»«
‡Ï :¯Ó‡Â .B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï Ï„Â :‰¯Bz ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿»…∆¿«¿ƒ¿∆¡«…

Ï„ ÈÙ ‡O˙22È¯‰ ?„ˆÈk .ÏB„‚ Èt ¯c‰Ï ¯eÒ‡ . ƒ»¿≈»»¿«≈¿≈»≈«¬≈
„Á‡Â ÏB„b ÌÎÁ „Á‡ ,ÔÈ„Ï ÌÈL EÈÙÏ e‡aL∆»¿»∆¿«ƒ¿ƒ∆»»»»¿∆»

LÏ ÌÈc˜˙ ‡Ï - ËBÈ„‰‡ÏÂ ,ÏB„b ÏL BÓBÏLa Ï‡ ∆¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿∆»¿…
eÓzzÒÈ ‡lL È„k ,ep„aÎ˙ ‡ÏÂ ,ÌÈt BÏ ¯ÈaÒz«¿ƒ»ƒ¿…¿«¿∆¿≈∆…ƒ¿«¿
„Ú Ô‰Ó „Á‡Ï ‰Ù BÈ‡ ‡l‡ ;¯Á‡ ÏL ÂÈ˙BÚË«¬»∆«≈∆»≈ƒ¿∆¿∆»≈∆«
e¯Ó‡ .ÏB„‚ Èt ¯c‰˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÔÈc‰ ¯ÓbiL∆ƒ»≈«ƒ∆∆¡«…∆¿«¿≈»»¿

ÌÈÓÎÁ23‡e‰ ÌÈÏB„b Ôa ,‰Ê ‡e‰ ¯ÈLÚ :¯Ó‡z Ï‡ : ¬»ƒ«…«»ƒ∆∆¿ƒ
‡Ï :¯Ó‡ CÎÏ ?BzL·a ‰‡¯‡Â epLi·‡ C‡È‰ ,‰Ê∆≈«¬«¿∆¿∆¿∆¿»¿¿»∆¡«…

.ÏB„‚ Èt ¯c‰∆̇¿«¿≈»

תחוס 19) "לא הכתוב: ונוסח קפז. אות שופטים 'ספרי'
וגו'. ובערת" עליו, חבירו 20)עינך יד שקיטע על תשלום

עינו. סימא יד 21)או בשן, שן בעין, עין בנפש, "נפש
ל"ת  המצוות' וב'ספר ה"ד פ"א, חובל הל' השווה ביד",

בספרי 22)רעט. וכן זה, לפסוק קדושים פ' כהנים' 'תורת
יז. אות ל,23)דברים שבועות וראה שם, כהנים' 'תורת

לדון. שבאו ועםֿהארץ תלמידֿחכם לענין ב

.‰Ï‡ - ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ,ÌÈL EÈÙÏ e‡a»¿»∆¿«ƒ∆»»≈¿∆»»»«
‰Ê ˙˜ÊÁÂ ,¯wLÓ B˙˜ÊÁÂ ‡e‰ ÚL¯Â ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z…«ƒ¿»»¿∆¿»¿«≈¿∆¿«∆

ÚL¯‰ ÏÚ ÔÈc‰ ‰h‡ ,B¯·„a ‰pLÓ BÈ‡L24‰Ê ÏÚ . ∆≈¿«∆ƒ¿»«∆«ƒ«»»»«∆
Èt ÏÚ Û‡ - B·È¯a EÈ·‡ ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«∆ƒ¿«∆¿…¿¿ƒ««ƒ

BÈ„ ‰h˙ ‡Ï ,˙BˆÓa ÔBÈ·‡ ‡e‰L25. ∆∆¿¿ƒ¿…«∆ƒ

הדבר.24) באמיתת לחקור מבלי מכילתא 25)לחייבו,
זה. לפסוק משפטים לפרשת

.Â,ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÓ‰ ‰Ê - ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï…«¬»∆«ƒ¿»∆«¿«≈∆«ƒ
‰ ÔÎÂ .È‡kf‰ ˙‡ ·iÁÓe ·iÁ‰ ˙‡ ‰kÊÓe‰pÚÓ26 ¿«∆∆««»¿«≈∆«««¿≈«¿«∆

„Á‡ ¯ÚˆÏ È„k ÌÈ¯e¯a ÌÈ¯·„a CÈ¯‡Óe ,ÔÈc‰ ˙‡∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«≈∆»
ÏÂÚ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ27. ƒ«¬≈ƒƒ¬≈∆ƒ¿«»∆

הדין.26) פסק את פ"ה,27)המשהה (אבות שאמרו כמו
הדין", עיוות ועל הדין עינוי על לעולם באה "חרב מ"ט)
המשפט  איחור הוא: - הדין" "עינוי שם: רבינו ומפרש
הוא, - הדין" ו"עיוות המבואר. בדרך רבים ימים בו ועיון

ראוי. שאינו במה שידון

.Ê‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰28C˙BÁÂ ıÙB˜Â ,29ÔÈc‰ ˙‡ ««ƒ¿»»¿≈¿≈∆«ƒ
¯e¯a BÏ ‡‰iL „Ú BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa e‰¯˜ÁiL Ì„…̃∆∆«¿¿≈≈¿≈«¿«∆¿≈»

Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL ‰Ê È¯‰ - LÓMk30eeˆ Ck . «∆∆¬≈∆∆»»¿««»ƒ
ÌÈÓÎÁ31ÔÈca ÌÈe˙Ó eÂ‰ :32:¯ÓB‡ ‡e‰ ·Bi‡ ÔÎÂ . ¬»ƒ¡¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈

.e‰¯˜Á‡ ÈzÚ„È ‡Ï ·¯Â¿ƒ…»«¿ƒ∆¿¿≈

מתינות.28) ובלי מורא בלי להורות בלבו מתגאה
ופוסק.29) שמרבה 30)ממהר - שוטה מ"ז, פ"ד, אבות

מידי  ויוציא יגזול אם מקפיד שאינו - רשע איבה; עליו
לקפוץ  הביאתו שגאוותו - רוח גס כדין; שלא  הזכאי
(תוספות  הגדולים כאחד שם לו לקנות בחפזון ולהורות

שם). ב)31)יו"ט ז, (סנהדרין אמרו וכן מ"א. פ"א, אבות
תחתכהו". ואח"כ הדין את לה,32)"צדק סנהדרין השווה

שם. וברש"י דינו, את שמחמץ דיין אשרי - חמוץ "אשרו א

.ÁÔÈ„a B˙Bn„Ï ÏÈÁ˙‰Â ,ÔÈc ÂÈÙÏ ‡aL Ôic Ïk»«»∆»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
epnÓ ÏB„b ‰È„na LÈÂ ,B˙B‡ Ú„È ¯·kL ˜eÒt»∆¿»»«¿≈«¿ƒ»»ƒ∆

‰ÓÎÁa33Ba CÏÓÂ CÏB‰ BÈ‡ÂÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ¿»¿»¿≈≈¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿«
‰‡¯B‰a Òb ÌalL ÌÈÚL¯‰34‰Ú¯ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â . »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»¿»¿¬»ƒ»»

BÏ ‡B·z ‰Ú¯ ÏÚ35Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL . «»»»∆»≈«¿»ƒ¿«≈»∆
Èk .ÔÈc‰ ˙eeÚ È„ÈÏ ˙B‡È·n‰ ,Ô‰ Áe¯‰ ˙eqbÓ -ƒ«»«≈«¿ƒƒ≈ƒ«ƒƒ
ÚÈb‰ ‡lL „ÈÓÏz ‰Ê - ‰ÏÈt‰ ÌÈÏÏÁ ÌÈa«̄ƒ¬»ƒƒƒ»∆«¿ƒ∆…ƒƒ«

‰¯BÓe ‰‡¯B‰Ï36ÚÈb‰L ‰Ê - ‰È‚¯‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ ; ¿»»∆«¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«
‰¯BÓ BÈ‡Â ‰‡¯B‰Ï37;BÏ CÈ¯ˆ ¯Bc‰ ‰È‰iL ‡e‰Â . ¿»»¿≈∆¿∆ƒ¿∆«»ƒ

BÓˆÚ ÚÓe ,‰‡¯B‰Ï Èe‡¯ ÌLÏ LiL Ú„È Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆≈¿»»¿»»»««¿
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯B‰‰ ÔÓ38BÓˆÚ ÚBn‰ ÏÎÂ . ƒ«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿

‡ÂL ˙Úe·Le ÏÊ‚Â ‰·È‡ epnÓ ÚBÓ - ÔÈc‰ ÔÓ39; ƒ«ƒ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿
Áe¯ Ò‚Â ÚL¯ ,‰ËBL - ‰‡¯B‰a BaÏ Òb‰Â40. ¿««ƒ¿»»∆»»¿««

בסמוך 33) דינו יתבאר - רבו ובמקום רבו. שאינו אע"פ
לראשון 34)ה"ט. דומה אינו זה שדין להיות, שיכול

ה). ס"ק י סימן לחו"מ ירוע 35)(סמ"ע "רע ב קט, יבמות
לתוקע  תבוא... רעה אחר רעה - טו) יא, (משלי זר ערב כי
ההלכה  על ונשען סומך רש"י: ומפרש הלכה". לדבר עצמו

יודע. ימיו.36)שהוא מלאו שלא נפל, לשון - הפילה
יט,37) (ע"ז מלהורות ומתאפקים מחרישים לשון - עצומים

ה"ד. פ"ה, תורה תלמוד הל' והשווה וברש"י), כמו 38)ב
(=שאין  פזר - המכניסים "בשעת א) סג, (ברכות שאמרו
לשנות  אתה פזר לתלמידים, תורה מרביצים הדור חכמי
רש"י: ומפרש כנס", - המפזרים בשעת רש"י), לתלמידים,
שמים  לכבוד זו שאף עליהם, שררה תיטול ולא אתה כנס
ב, אות משפטים פ' תנחומא ובמדרש הענוה. במדת לאחוז
מצאוהו  העולם מן כשנסתלק אסי ברבי "מעשה אמרו:
גמילות  יש בוכה?... אתה מה מפני רבי, לו: אמרו בוכה,
מתרחק  היית בך שהיו מידות כל ועל עשית? שלא חסדים
אתן  שמא בוכה, אני עליה בני, להם: אמר הדינים... מן
ישראל". של דיניהם לעשות יכול שהייתי על דו"ח

מביא 39) ונמצא בה, חייב שאינו למי שבועה יחייב שמא
שם). וברע"ב מ"ז פ"ד, (אבות שוא שבועת שם.40)לידי

ה"ז. לעיל נתבאר וכבר

.ËBa¯ ÈÙÏ ‰ÎÏ‰ ‰¯BÈ Ï‡ „ÈÓÏz41Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¿ƒ«∆¬»»ƒ¿≈«∆»ƒ≈
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˙B‡Ò¯t LÏL epnÓ ˜BÁ¯ ‰È‰42‰ÁÓ „‚k - »»»ƒ∆»«¿»¿∆∆«¬≈
Ï‡¯OÈ43. ƒ¿»≈

בהל'41) כמבואר מיתה, חייב ממש בפניו כי רבו, במקום
ב. לא, ברכות התלמוד סוגיית ע"פ ה"ב, פ"ה תורה תלמוד

אמה.42) אלפים והמיל מיל, שניםֿעשר שהן
מוכרח 43) היה לשאול, שהוצרך מי שכל ב. ה, סנהדרין

לג, (שמות ככתוב למחנה, מחוץ שנמצא משה אל לפנות
מחוץ  אשר מועד אהל אל יצא ה' מבקש כל "והיה ז)
שם). (רש"י פרסאות שלש ישראל מחנה ושטח למחנה",
אמורים, דברים "במה רבינו: כותב שם, תורה תלמוד ובהל'
אפילו  להוראה... עצמו לקבוע אבל מקרה, שנקרה בדבר
עד  להורות לו אסור - העולם בסוף ורבו העולם בסוף הוא
נפסק  וכן מרבו". רשות נטל אלאֿאםֿכן רבו, שימות

ד. סעיף רמב, ביו"ד להלכה

.ÈBa LiL ÔÈ„a ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL :¯Ó‡z Ï‡«…«∆»≈«¿»ƒ¿ƒ∆≈
È‰È ÌÏBÚÏ .‰ÊÏ B˙È˙e ‰fÓ ‰a¯‰ ÔBÓÓ ˙‡ˆB‰»«»«¿≈ƒ∆¿ƒ»»∆¿»¿ƒ
ÏÎÏ EÈÈÚa ÔÈÂL ˙Á‡ ‰Ëe¯t ÔÈ„Â ‰Ó ÛÏ‡ ÔÈ„ƒ∆∆»∆¿ƒ¿»««»ƒ¿≈∆¿»

¯·c44. »»

יז),44) א, (דברים תשמעון" כגדול "כקטן א ח, סנהדרין
לענין  - מנה מאה של כדין פרוטה של דין עליך חביב שיהא
ובא  וחזר פרוטה, של דין לפניך בא רש"י: ומפרש הקדמה,
הקדם  - לפניך הקודם זוז), (=מאה מנה של אחר דין
מצריך  פרוטה של הדיון אם מסתבר, הרדב"ז: וכתב לחתוך.
חותכים  מאד, פשוט הוא מנה של ואותו ומיתון, עיון
מיתון  מפני אותו לענות ראוי שאין מנה, של הדין תחילה

זה. של

.‡È‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ„a Ôe„Ï ÔÈ·LBÈ ÔÈic‰ ÔÈ‡≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆
‰Ëe¯t45˙‡ ÔÈ¯ÓBb - ‰Ëe¯t ‰ÂLÏ e˜˜Ê‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»¿ƒ∆

‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙÏ elÙ‡ BÈc46. ƒ¬ƒ¿»ƒ»∆¿»

גזל.45) לענין ממון נקרא זה שאין א, נה, בבאֿמציעא
פחות  "וכל ה"ו: פ"ג, ונטען טוען בהל' רבינו כדברי
רבינו  ומדברי לו". נזקקים ביתֿדין ואין ממון אינו מפרוטה
מלאכה, בהם לעשות הראויים שבכלים משמע ה"ה, שם
עליהם. ונשבעים עליהם נזקקים - פרוטה שוים אינם אפילו

ג. סעיף פח, בחו"מ השו"ע פסק שם 46)וכן בבאֿמציעא
פחות  ותבעו (הנתבע) השני חזר אם רש"י: ומפרש ב, עמ'
כוונתו, נראה רבינו, ומדברי לו. נזקקים - פרוטה משוה
זה  שהרי דינו", את "גומרים ותבע חזר התובע אם דוקא
שתבע  הפרוטה עם זו מפרוטה פחות מתחילה תבע כאילו
ואין  אחר כאיש זה הרי תובע, הנתבע אם אבל בראשונה,
יזכה  אם שהרי בזה, יודה רבינו שגם ויתכן לו. נזקקים
לפרוע  שחייבוהו ממה לו לנכות ביתֿדין יצטרך הנתבע

(כסףֿמשנה). אחד דין זה והרי תחילה,

.·ÈÂ‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OiÓ „Á‡ ËtLÓ ‰hn‰ Ïk»««∆ƒ¿«∆»ƒƒ¿»≈≈¿»
¯‚ ‰È‰ Ì‡Â .ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»¿ƒ»»≈

¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ -47. ≈ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«…«∆ƒ¿«≈
‰È‰ Ì‡Â48:¯Ó‡pL ,ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ÌB˙È ¿ƒ»»»≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«

ÌB˙È ¯b ËtLÓ49. ƒ¿«≈»

זה.47) לפסוק כיֿתצא פ' מתוך 49)הגר.48)'ספרי'
הגירסא  היא שכן נראה שם, ל'ספרי' הלל רבינו פירוש
גר  "משפט ונאמר: הואיל הרדב"ז: וכתב ה'ספרי'. בדברי
משפט  היטה שאם למדים, אנו ויתום, גר נאמר: ולא יתום",
ישראל. כל הכולל אחד בלאו אלא עובר אינו - ישראל יתום

רפ. ל"ת המצוות' 'ספר והשווה

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
השוויית 1) צדק. משפט לשפוט עשה' 'מצוות בו מתבארת

חכם  לתלמיד הדין בית יחס הדין. בעלי הופעת זכויות
אזהרה  הדין. בעלי בתור מקדימים מי דין בדין. המופיע
בעלי  בפני שלא הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין
שלא  הדין מבעלי אחד דברי לשמוע לא לדיין אזהרה הדין.
וסניגור  מליץ להיות לדיין שאסור חבירו. דין בעל בפני
לדיין  מותר בהם המיוחדים המקרים הדין. בעל לדברי

הדין. מבעלי לאחד מעט לסעוד

.‡:¯Ó‡pL .˜„ˆa ËÙBM‰ ËtLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«≈¿∆∆∆∆¡«
ˆaBÊ ?ËtLn‰ ˜„ˆ e‰Ê È‡ .E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»

¯·c ÏÎa ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL ˙ÈÂL‰2„Á‡ ‡‰È ‡Ï . «¿»«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈∆»
‡ÏÂ !EÈ¯·c ¯v˜ :BÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó¿«≈»»¿¿∆»≈«≈¿»∆¿…
¯Á‡Ï ÂÈt Ú¯ÈÂ ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈt ¯ÈaÒÈ«¿ƒ»ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈

˙BL˜ BÏ ¯a„ÈÂ3. ƒ«≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek wcva hteyd hetyl dyrÎzevn"

יקרים, בגדים מלובש מהם אחד "...היה כתב לזה ובהמשך
הלבישהו  או למכובד אומר בזויין, בגדים מלובש והשני
שווין  שתהיו עד כמותו לבוש או עמו שתדון עד כמותך

כו'".
של  ומצבו במעמדו מאומה ישנה לא הלבוש שעניין והגם
לעשות  שיש עמיתך" תשפוט "בצדק התורה ציוותה העני,

בדין. להשוותו כדי בו התלוי כל
התלוי  כל לעשות מישראל, ואחד אחד לכל הוראה ומכאן
מצב  בהטבת מדובר אם גם אחר, יהודי של לטובתו בו
בו  לפגוע שלא לומר צריך ואין בלבד! אחת לשעה רוחו
יהודי  של בצער אחד רגע גם כי קשות, מילים לו לומר או

נוגע. -
(`i oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

א.2) ל, "ולא 3)שבועות ה"ב: פ"ו, סנהדרין תוספתא
ובכתובות  אחד". כנגד מעיז ולא אחד כנגד פניו מאריך יהא
שלא  לביתֿדין אזהרה - בעמך רכיל תלך "לא דרשו: א מו,

לזה". וקשה רש"י) תהיה, לי רך (=לשון לזה רך יהא

.·ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÈL¿≈«¬≈ƒƒ∆»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ
:„aÎÓÏ ¯ÓB‡ - ÔÈÈeÊa ÌÈ„‚a LaÏÓ ÈM‰Â ,ÌÈ¯˜È¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»¿»ƒ¿ƒ≈«¿À»
L·Ï B‡ ,BnÚ Ôe„zL „Ú E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡«¿ƒ≈¿¿«∆»ƒ¿«

ÔÈ„a e„ÓÚz Ck ¯Á‡ ,ÔÈÂL eÈ‰zL „Ú B˙BÓk4. ¿«∆ƒ¿»ƒ««»««¿¿ƒ

לך 4) לישא לנו תגרום שלא רש"י: ומפרש א, לא, שבועות
וכו', חשיבותך מפני שכנגדך דברי יסתתמו או פנים,
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שאיש  כיון רש"י: ומפרש תרחק", שקר "מדבר שנאמר:
שקרו. את זה מעמיד מסותם, מריבו

.‚Ì‰ÈL ‡l‡ ,„ÓBÚ „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆∆»≈¿∆»≈∆»¿≈∆
ÌÈ„ÓBÚ5- Ì‰ÈL ˙‡ ·ÈLB‰Ï ÔÈc ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿≈∆
ÔÈ·ÈLBÓ6‡l‡ ,‰hÓÏ „Á‡Â ‰ÏÚÓÏ „Á‡ ·LÈ ‡ÏÂ . ƒƒ¿…≈≈∆»¿«¿»¿∆»¿«»∆»

‡OÓ ˙ÚLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿««»
ÔzÓe7.‰„ÈÓÚa Ì‰ÈL - ÔÈc ¯Ób ˙ÚLa Ï·‡ ; «»¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»

‰LÓ ÏÚ ÌÚ‰ „ÓÚiÂ :¯Ó‡pL8?ÔÈc ¯Ó‚ e‰Ê È‡Â . ∆∆¡«««¬…»»«∆¿≈∆¿«ƒ
‰na .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»«∆
ÌÏBÚÏ - ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ;ÔÈÈ„ ÈÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¬≈ƒƒ¬»»≈ƒ¿»

ÌÈL‡‰ ÈL e„ÓÚÂ :¯Ó‡pL .‰„ÈÓÚa9. «¬ƒ»∆∆¡«¿»¿¿≈»¬»ƒ

להם 5) אשר האנשים שני "ועמדו יז) יט, (דברים שנאמר
ה'". לפני שלא 6)הריב אלא אסור "אינו א ל, שבועות

יושב". ואחד עומד אחד שומע 7)יהא כשביתֿהדין
וחוקרם. וטענותיהם "וישב 8)דבריהם הפסוק: ותחילת

הדין, לגמור ישב משה כלומר, - העם" את לשפוט משה
עליו. העם עמד דרשו:9)ואז וכן בעדים, מדבר זה ופסוק

הא  אמור, דינין בעלי הרי הריב, להם אשר אומר: "כשהוא
ושם  (שם). בעדים" - האנשים שני ועמדו מקיים: אני מה
דינים  ובעלי בישיבה, דיינים - דין גמר בשעת אמרו: ב עמ'
היא  עדות, (=קבלת דומה כגמרֿדין עדים שהרי בעמידה,
בהם: וכתוב ב), יט, לסנהדרין 'תוספות' גמרֿדין, כשעת

האנשים. שני ועמדו

.„ÔÈ·ÈLBÓ - ÔÈ„Ï e‡aL ı¯‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«»»∆∆»¿ƒƒƒ
ÌÎÁ‰ ˙‡10‡Ï Ì‡ !·L :ı¯‡‰ ÌÚÏ ÌÈ¯ÓB‡Â , ∆∆»»¿¿ƒ¿«»»∆≈ƒ…

Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ·LÈ11„ÈÓÏz‰ ÌÈc˜È ‡ÏÂ . »«≈«¿ƒƒ«»¿…«¿ƒ««¿ƒ
‰ˆB¯k Ba¯ ÈÙÏ ·LÈÂ ÔÈ„Ï ‡B·iLk12.ÂÈÙÏ Ôe„Ï ¿∆»¿ƒ¿≈≈ƒ¿≈«¿∆»¿»»

BÏ Úe·˜ ‰È‰ Ì‡Â13˙B¯˜Ï ÔÓÊ14- BpÓÊ ‡·e , ¿ƒ»»»«¿«ƒ¿»¿«
¯zÓ15. À»

"והדרת 10) לב) יט, (ויקרא ככתוב ולהדרו, לכבדו שמצוה
ה"א. פ"ו, תורה תלמוד בהל' וכמבואר זקן", פני

ב.11) ל, לפניו.12)שבועות לדון שרוצה תימן: בכת"י
ואפילו  בעלֿדינו, שיבוא קודם רבו לפני ישב אל כלומר,
את  להטעים שבא בעלֿדינו, יחשדהו שלא ושותק, יושב
ה"ז. בסמוך כמבואר אסור וזה הדיין, לפני דבריו

לו.13) קבוע היה תימן: לתלמיד 14)בכת"י קבוע שיעור
רבו. תורה 15)עם ללמוד לפניו שבא יודעים שהכל

העיר  וכבר בזמנו, ובא תימן: ובכת"י (שם). תמיד כדרכו
האמיתית. רבינו נוסחת שזוהי הכסףֿמשנה,

.‰¯·k‡¯Ób‰ ¯Á‡Ó Ï‡¯OÈ ÈÈ„ Èza Ïk e‚‰16 ¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈≈«««¿»»
˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa17ÔÈ·ÈLBÓe ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈ·ÈLBnL , ¿»«¿ƒ∆ƒƒ«¬≈ƒƒƒƒ

˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ È„k ,ÌÈ„Ú‰18Ák ea ÔÈ‡L . »≈ƒ¿≈¿«≈««¬…∆∆≈»…«
Ìlz ÏÚ ˙c‰ ÈËtLÓ „ÈÓÚ‰Ï19. ¿«¬ƒƒ¿¿≈«»«ƒ»

התלמוד.16) ובכת"י: רומי ובפומבדיתא 17)בדפ' בסורא
כשיצוום 18)שבבבל. ויריבו הארץ, עמי יקפידו שלא

בישיבה, אפילו עדות כשרה ובדיעבד הואיל לעמוד.
הדיינים  שאפילו ה"ח, פ"ז סנהדרין בירושלמי כמבואר

וכמו  דין, דינם - עמדו) (=שהדיינים עומדים עדות שקיבלו
מה  ד"ה: א טז, זבחים 'תוספות' ראה העדים, בישיבת כן
לסלק  "כדי הדבר הגאונים התירו לפיכך - ליושב.
מיימוניות). והגהות כסףֿמשנה (ע"פ המחלוקת"

יג)19) יא, (יהושע הכתוב מלשון הקבוע, ומקומם מכונם
דבריו  הובאו הב"ח, וכתב תלם". על העומדות "הערים
ובעליֿדין  העדים "מכלֿמקום ז, ס"ק יז סי' לחו"מ בש"ך
אבותיו  רגלי ועמדו בלבבו, ה' יראת שנגעה מי כל עצמם
שני  ועמדו לקיים: התורה... לכבוד יחושו סיני, הר על
ה' לפני נעמוד ואנחנו לדיינים: להשיב להם וראוי האנשים,

הוא". לאלוקים המשפט כי ולפניכם,

.Â˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ‰a¯‰ ÔÈ„ ÈÏÚa ÌÈic‰ ÈÙÏ eÈ‰»ƒ¿≈««»ƒ«¬≈ƒ«¿≈«¿ƒƒ∆
e·È¯ ÌB˙È eËÙL :¯Ó‡pL .‰ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙i‰ ÔÈcƒ«»¿ƒ»«¿»»∆∆¡«ƒ¿»ƒ

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰ÓÏ‡ ÔÈ„Â .‰ÓÏ‡20ÔÈ„Â . «¿»»¿ƒ«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»¿ƒ
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz21‰M‡‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ»»≈¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»

‰a¯Ó ‰M‡‰ ˙LaL ;LÈ‡‰ ÔÈ„Ï Ì„B˜22. ≈¿ƒ»ƒ∆∆»ƒ»¿À»

א)20) יא, (שבת אמרו וכן מרובה, וצערה מצויה שדמעתה
ואלמנה", יתום תחת ולא (=לשמשו), תלמידֿחכם "תחת

שמח). (אור ביותר בכבודם להזהר שיש כמבואר 21)הרי
בבבאֿבתרא  כמבואר תורה, ביטול משום וגם ט. אות לעיל
יטרדו  שלא להעדיפם יש הם, שחכמים כיון א: כב,
התורה  כבוד של "עשה א) קו, (כתובות אמרו וכן מגירסתם.
לפני  דין לו היה עולא רב מסופר: א ל, ובשבועות עדיף".
בתורה  עמית חברינו עולא יוסף: רב לו שלח נחמן, רב
לאחרים. להקדימו שהתכוון נחמן, רב הבין ובמצוות,

ה"י. פ"ו, תורה תלמוד הל' א.22)והשווה ק, יבמות

.ÊÌ„˜ ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ È¯·c ÚÓLÏ ÔicÏ ¯eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ…∆
B¯·Á ÈÙa ‡lL B‡ B¯·Á ‡B·iL23„Á‡ ¯·„ elÙ‡Â . ∆»¬≈∆…ƒ¿≈¬≈«¬ƒ»»∆»

ÌÎÈÁ‡ ÔÈa ÚÓL :¯Ó‡pL .¯eÒ‡ -24ÚÓBM‰ ÏÎÂ . »∆∆¡«»…«≈¬≈∆¿»«≈«
ÚÓL ‡O˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - „Á‡Ó≈∆»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ»≈«

‡ÂL25,Ú¯‰ ÔBLÏ Ïa˜ÓÏ ‰¯‰Ê‡ :‰Ê Â‡Ï ÏÏÎ·e . »¿ƒ¿«»∆«¿»»ƒ¿«≈»»»
¯˜L ˙e„Ú „ÈÚÓe ,Ú¯‰ ÔBLÏ ¯tÒÓe26ÔÈc ÏÚa ÔÎÂ . ¿«≈»»»≈ƒ≈∆∆¿≈««ƒ

ÔÈc ÏÚa ‡B·iL Ì„˜ ÔicÏ ÂÈ¯·c ÚÈÓLÈ ‡lL ¯‰ÊÓÀ¿»∆…«¿ƒ«¿»»««»…∆∆»««ƒ
B¯·Á27Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê ÏÚ Ì‚Â .28¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡ ¬≈¿««∆¿«≈∆¡«ƒ¿«∆∆

˜Á¯z29. ƒ¿»

שלא 23) דבריו להשמיע אסור לרגע, ויצא חבירו, בא אפילו
ולא 24)בפניו. דבריהם, שמעו יחד שניהם כשיהיו

כדברי  שקר דברי שמסדר זה, בפני שלא זה דברי תשמעו
לו  נוטה הדיין שלב ומכיון מכחישין, שאין לפי  אמת,
ב  ז, (סנהדרין השני בזכות מהפך לבו אין שוב לזכות,

או 26)שם.25)וברש"י). שכשמספר א, קיח, פסחים
'ספר  והשווה (רשב"ם), שוא שמע בפיו נושא הרי מעיד,

רפא. ל"ת לרבינו לא 27)המצוות' קרא: שם סנהדרין
חברך. בפני שלא דבריך ישמע שהדיין תגרום אל תשיא,

ה"בֿג.28) פכ"ב, ולקמן ה"י, בסמוך שבועות 29)ראה
בוש  אינו בעלֿדינו בפני שלא דבריו שהמטעים א, לא,

(רש"י). שקר מדברי

.ÁÔÓb¯z‰ ÈtÓ ÚÓBL Ôic‰ ‰È‰È ‡Ï30Ì‡ ‡l‡ , …ƒ¿∆««»≈«ƒƒ«À¿¿»∆»ƒ
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.Ì‰È˙BÚË ÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÔBLÏ ¯ÈkÓ ‰È‰ Ôk≈»»«ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈««¬≈∆
„ÓÚÈ - Ì‰Ï ·ÈL‰Ï È„k ÌBLÏa ¯È‰Ó BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»ƒƒ¿»¿≈¿»ƒ»∆«¬…

ÔÈc‰ ˜Òt Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÓb¯z‰31ÌÚË ‰Ê È‡Óe , «À¿¿»¿ƒ«»¿««ƒ≈≈∆««
‰Ê ‰kÊÂ ‰Ê ·iÁ32. ƒ≈∆¿ƒ»∆

(30 ֿ בעלי מפי כששומע אלא להתברר יכולה האמת שאין
יד). ס"ק יז, סי' לחו"מ (סמ"ע עצמם ו,31)הדין מכות

מעמידים  שאין העדים, לשון לענין ו כח, בחו"מ וראה ב,
והעדים. הדיין בין ה"ו.32)מתרגם פ"ו, לעיל ראה

.Ë˙BLÏÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË ÚÓLÏ Ôic‰ CÈ¯»̂ƒ««»ƒ¿…««¬«¬≈ƒƒ¿ƒ¿
Ô‰È˙BÚË33‰Ê ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê ,CÏn‰ ¯Ó‡iÂ :¯Ó‡pL . «¬≈∆∆∆¡««…∆«∆∆…∆∆∆

˙n‰ C·e ÈÁ‰ Èa34¯Á‡Â ,BaÏa ÔÈc‰ ˙‡ ˜cˆÓe . ¿ƒ««¿≈«≈¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿««
BÎ˙BÁ Ck35. »¿

על 33) היטב עמד לא שמא הדין, בעלי בפני עליהן לחזור
כך  על יגיבו בפניהם אותן וכששונה טענותיהם, דברי
על  יערערו שלא נוחה, הצדדים דעת שתהא וגם ויתקנום,
(סמ"ע  כראוי טענותיהם הבינו ולא שפסקו לומר הדיינים,

טו). ס"ק יז, סי' ה"ח,34)לחו"מ פ"ג סנהדרין ירושלמי
דבריהן. על שחזר שנאמר:35)הרי ב, ז, סנהדרין

אותו  בלבך, ואמת צדק שהוא מה - צדק" "ושפטתם
הדין. יחתוך לא נוקפו, לבו עוד כל אבל לאחרים. תשפוט

.ÈıÈÏÓ ‰OÚÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓ36ÏÚa ÏL ÂÈ¯·„Ï ƒ«ƒ¿«»∆…≈»∆≈ƒƒ¿»»∆««
?ÔÈc37¯Ó‡È ‡l‡ .˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL38‰Ó ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»∆»…««

˜zLÈÂ BÏ ‰‡¯pM39ÔÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ „nÏÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿…¿…¿«≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡È·‰ elÙ‡ .ÏÏk ‰ÚË40:BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - „Á‡ „Ú ¿»»¿»¬ƒ≈ƒ≈∆»……«

ÔÚËpÏ ¯Ó‡È ‡l‡ !„Á‡ „Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡41‰Ê È¯‰ : ≈¿«¿ƒ≈∆»∆»…««ƒ¿»¬≈∆
„Ú !„ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡ÈÂ ‰„BiL È‡ÂÏ‰ !EÈÏÚ „ÈÚ‰≈ƒ»∆«¿«∆∆¿…«¡∆≈ƒ«
ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‡e‰ „Á‡ „Ú :¯Ó‡ÈÂ ‡e‰ ÔÚËiL∆ƒ¿«¿…«≈∆»¿≈∆¡»

ÈÏÚ42‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .43. »«¿≈…«≈»∆

מעודדו 37)סניגור.36) הוא ועי"ז טוען הוא יפה לומר,
סניגור. לו יגיב 39)הבעלֿדין.38)ונעשה ולא הדיין,

יז. שם, בסמ"ע וראה ב), ל, התובע.40)(שבועות
היה 42)הנתבע.41) הונא רב ה"ח, פ"ג סנהדרין ירושלמי

אחד. עד מקבלים אין אומר: שהיה הדיין, את מבזה
כעורכי 43) עצמך תעש "אל מ"ח) פ"א, (אבות אמרו וכן

העשוק, שהוא בו שידע "אע"פ שם: רבינו ומפרש הדיינים"
שילמדהו  לו מותר אין זה כל עם שקר... עליו טוען ושחברו

כלל". ותועילהו שתצילהו טענה,

.‡ÈLw·Ó ÔÈc ÏÚ·e ,Ô‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ Ôic‰ ‰‡»̄»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈
¯aÁÏ Ú„BÈ BÈ‡Â d¯Ó‡Ï44e‰‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·c‰ ¿»¿»¿≈≈«¿«≈«¿»ƒ∆»»

‰ÓÁ‰ ÈtÓe ,˙Ó‡ ˙ÚËa BÓˆÚ ÏÈv‰Ï ¯ÚËˆÓƒ¿«≈¿«ƒ«¿¿«¬«¡∆ƒ¿≈«≈»
˜lzÒ ÒÚk‰Â45- ˙eÏÎq‰ ÈtÓ LazL B‡ ,epnÓ ¿«««ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿

BÈ·‰Ï ,ËÚÓ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰46,¯·c‰ ˙lÁz ¬≈∆À»¿«¬¿««¬ƒ¿ƒ««»»
Ìl‡Ï EÈt Á˙t ÌeMÓ47‰Ê ¯·„a ·MÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆

ÔÈic‰ ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡lL ,‰a¯‰48. «¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈««»ƒ

ולהסבירם.44) נסתלקה.45)לנסחם תימן: בכת"י
בעלֿדין 47)להסבירו.46) כאילו שם. סנהדרין ירושלמי

שיוכל  פה לו לפתוח ועלינו טוען, אינו ולפיכך הוא אלם זה
ב) לז, ובגיטין א לו, (כתובות אמרו וכן זכויותיו. לטעון
ויובל  שמיטה הל' השווה הוא". לאלם פיך פתח זה, "כגון
לנתבע  אומרים שטרו... את בעלֿחוב "כשיביא הכ"ד: פ"ט,
אומר  שלו? פרוזבול איה הנתבע טען ואם לו, שלם
- הן אמר אם ואבד? פרוזבול לך היה לתובע, (=הדיין)
לאלם". פיך "פתח שם בגיטין נקרא וזה נאמן",

לאיסור 48) זה, קל סעד בין ולהבחין לשקול צריך הרבה
טענות  שמלמדו בזה הדיינים", כעורכי עצמו "עושה של
נב, (כתובות יוחנן ברבי ומצינו עלֿידו. לזכות איך ודרכים
הדין, מבעלי לאחד מה במידת שסייע על מאד שהצטער ב)
"עשינו  והתחטא: הרגיש ולבסוף בטענות, הדרכה ע"י
לפני  הדין עורך רש"י: ומפרש הדיינים", כעורכי עצמנו
לטובתו  לבם להפוך הדיינים את שעורך לזכותו... הדיינים

זה. של

ה'תשע"ז  אלול ט"ז חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
מפני 1) הדיין יירא שלא לאֿתעשה, מצוות מתבארת בו

הדין  לבעלי לומר הדיין על שמצוה זרוע. בעל איש
לומר: לדיין האיסור בפשרה. או רוצים, אתם בדין בתחילה:
הדיון. בסדרי ירושלים דייני מנהג חייבו. וחבריי זיכיתי אני

חב  בדרכי שבירושלים הדעת נקיי רתם.הליכות

.‡C¯ „Á‡ ,ÔÈ„Ï EÈÙÏ e‡aL ÌÈL2‰L˜ „Á‡Â3: ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆
˙‡ ÚÓLzMÓ B‡ ,Ì‰È¯·c ˙‡ ÚÓLz ‡lL „Ú«∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«∆

‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ ‰z‡ È‡Â Ì‰È¯·c4‰z‡ - ƒ¿≈∆¿ƒ«»≈«¿≈»«ƒ∆«»
ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡M¯5·iÁ˙È ‡nL ! «««»∆≈ƒƒ¿»»∆∆»ƒ¿«≈

Ôic‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ˆÓÂ ,‰Lw‰6˙‡ ÚÓLzMÓ Ï·‡ . «»∆¿ƒ¿»≈««««»¬»ƒ∆ƒ¿«∆
È‡M¯ ‰z‡ È‡ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ«»««
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL !ÌÎÏ ˜˜Ê ÈÈ‡ :¯ÓBÏ«≈ƒƒ¿»»∆∆∆¡«…»ƒ¿≈

LÈ‡7‡nL ,‡e‰ ÚL¯ ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡z ‡lL . ƒ∆……«ƒ¿ƒ»»∆»
ıv˜È ‡nL ,ÈLÈ„b ˙‡ ˜ÈÏ„È ‡nL ,Èa ˙‡ ‚¯‰È«¬…∆¿ƒ∆»«¿ƒ∆¿ƒƒ∆»¿«≈

È˙BÚÈË8˜˜f‰Ï ·iÁ - ÌÈa¯Ï ‰pÓÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿ƒ»»¿À∆»«ƒ«»¿ƒ»≈
Ì‰Ï9. »∆

דיינים.3)נוח.2) ומטריח מריבה ומי 4)בעל זכאי מי
לכם.5)חייב. ולפסוק בדינכם הדין 6)לעיין את להפוך

דיבור 7)לזכותו. שם התוספות וכתבו ב, ו, סנהדרין
לחוש, לו אין חזקים, שניהם היו שאם חזק: ונמצא המתחיל
א. יב, משפט בחושן להלכה נפסק וכך יסייעו, שהשני

יז.8) אות דברים לחוש 9)ספרי לו שאין בתחילה, אפילו
(רדב"ז). ויצילוהו יסייעוהו שהרבים לקשה,

.·˙eÎÊ ‰‡¯Â ,Ba¯ ÈÙÏ ·LBÈ ‰È‰L „ÈÓÏz ÔÎÂ¿≈«¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈«¿»»¿
¯ÈLÚÏ ‰·BÁÂ ÈÚÏ10¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ˜˙L Ì‡ , ∆»ƒ¿»∆»ƒƒ»«¬≈∆≈

LÈ‡ ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï ÌeMÓ11¯·cÓ :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ƒ…»ƒ¿≈ƒ¿«∆∆¡«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L12¯ea „ÈÓÏz ·ÈLBÈ ‡lL Ôi„Ï ÔÈpÓe .13 ∆∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿«»∆…ƒ«¿ƒ

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÂÈÙÏ14. ¿»»«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

בדין.10) טועה דבריך 11)ורבו תכניס לא - שם סנהדרין
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(דברים  ככתוב כנוס, מלשון תגורו לא ומפרש: איש , מפני
לחושן  הסמ"ע וכתב תאגור". ולא תשתה לא "ויין לט): כח,
אלא  עשירים, או עניים כששניהם הדין הוא יח: ט, משפט
כבוד  משום חושש הוא שאפילו להורות עני, אחד נקט:
ישתוק. לא זאת בכל העשיר, כבוד ומשום רבו,

שקר.12) דין לפסוק שגורם א, לא, עם 13)שבועות
ויטעהו. עימו וייתן ויישא וברש"י.14)הארץ, ב, ל, שם

.‚‡lL ,ÔÈca ‰ÚBhL Ba¯ ‰‡¯L „ÈÓÏ˙Ï ÔÈpÓeƒ«ƒ¿«¿ƒ∆»»«∆∆«ƒ∆…
ep·‡Â ep¯zÒ‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbiL „Ú BÏ ÔÈzÓ‡ :¯Ó‡È15, …««¿ƒ«∆ƒ»≈«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¿∆

¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÈÓL ÏÚ ÔÈc‰ ‡¯wiL È„k¿≈∆ƒ»≈«ƒ«¿ƒ«¿«ƒ¿«
˜Á¯z ¯˜L16. ∆∆ƒ¿»

א).15) לא, (שם בתלמוד הנוסח וכן בניין, מלשון
דרך 16) לו יאמר אלא מסיים: ח ט, סימן משפט ובחושן

תורה  תלמוד הלכות וראה לימדתני. וכך כך רבי! כבוד:
ט. הלכה ה, פרק

.„Ìz‡ ÔÈ„a :‰lÁza ÌÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ‰ÂˆÓƒ¿»«¿«¬≈ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ«∆
‰¯LÙa B‡ ÌÈˆB¯17ÔÈOBÚ - ‰¯LÙa eˆ¯ Ì‡ ?18 ƒƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»ƒ

- „ÈÓz ‰¯Lt ÔÈOBÚL ÔÈc ˙Èa ÏÎÂ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa≈≈∆¿»»¿»≈ƒ∆ƒ¿»»»ƒ
eËÙL ÌBÏL ËtLÓ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿À»¿»»∆¡«ƒ¿«»ƒ¿

ÌBÏL BnÚ LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .ÌÎÈ¯ÚLa19ÈÂ‰ ? ¿«¬≈∆≈∆ƒ¿»∆≈ƒ»¡≈
Úeva ‰Ê :¯ÓB‡20„Â„ È‰ÈÂ :¯ÓB‡ ‡e‰ „Â„a ÔÎÂ . ≈∆ƒ«¿≈¿»ƒ≈«¿ƒ»ƒ

LiL ËtLÓ e‰Ê È‡ .BnÚ ÏÎÏ ‰˜„ˆe ËtLÓ ‰OÚ…∆ƒ¿»¿»»¿»«≈∆ƒ¿»∆≈
‰˜„ˆ BnÚ21‰¯Lt‰ ‡È‰Â Úeva e‰Ê :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ?22. ƒ¿»»¡≈≈∆ƒ«¿ƒ«¿»»

Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ…∆¿«ƒ««ƒ
‰ÂˆÓ - ‰ËB ÔÈc‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„ÈÂ Ì‰È¯·c ÚÓML∆»«ƒ¿≈∆¿»«¿≈»«ƒ∆ƒ¿»
ÈBÏt LÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÈc‰ ¯ÓbL È¯Á‡ Ï·‡ .Úˆ·Ïƒ¿…«¬»«¬≈∆»««ƒ¿»«ƒ¿ƒ
È‡M¯ BÈ‡ - ·iÁ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡«»««ƒ¿ƒ«»«»≈««

Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ˙BOÚÏ23¯‰‰ ˙‡ ÔÈc‰ ·wÈ ‡l‡ ,24. «¬¿»»≈≈∆∆»ƒ…«ƒ∆»»

לשון 17) - פשרה צד. מכל מסויים וויתור ידי על הסכם
כתובות  לרבינו המשנה (פירוש קר ולא חם לא פושרים,
שבראשון, לפשרה, דין בין יש והבדל ה). משנה י, פרק
בכול, זוכה הזכאי אין ובפשרה חייב, והשני זכאי יוצא אחד

הכול. מפסיד החייב מפשרים.18)ואין הדיינים
יוצא 19) שהחייב שלום"? אין משפט שיש במקום "והלא

מרוצה. ובלתי הדין.20)מקופח כל 21)מיצוע "והלא
ועשייה  וויתור שמשמעה: צדקה"? אין משפט שיש מקום

הדין. משורת כאילו 22)לפנים שהפשרה ב. ו, סנהדרין
כנ"ל. הצדדים שני בין התביעה וחותכת מבצעת

ודיינים 23) בדין טעינו שמא אנו יריאים לצדדים: לומר
המתחיל: דיבור שם (תוספות דיננו פסק את יהפכו אחרים

הדין). פנים 24)נגמר משוא ללא הדין מידת לפי לנהוג
שבועה  הדין בית חייב אם שם, בתוספות וראה ורחמים.
להיפטר  כדי ביניהם, לפשר דין הבית רשאי מהם, לאחד

ב. יב, משפט בחושן וכן שבועה. מעונש

.‰- ÔÈc ˙È·a ‰¯LÙa ÔÈc‰ ÈÏÚa eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«¬≈«ƒƒ¿»»¿≈ƒ
Ì‰Ï LÈ25„iÓ e˜iL „Ú ,ÔÈc‰ ˙‡ Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ≈»∆«¬…¿ƒ¿…«∆«ƒ«∆ƒ¿ƒ«

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

הם.25) ז,26)רשאים פרק לעיל (ראה סודר קניין קבלת
והתחייבותם  הסכמתם את המבטאת ובביאורנו), ב הלכה

קניין". צריכה "פשרה א) ו, (סנהדרין ההדדית

.ÂecL ˙BËBÈ„‰ ÈML .ÔÈc‰ ÁkÓ ‰¯Lt Ák ‰ÙÈ»∆…«¿»»ƒ…««ƒ∆¿≈∆¿∆»
ÔÈc Ô‰ÈÈc ÔÈ‡ -27;Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï LÈÂ , ≈ƒ≈∆ƒ¿≈¿«¬≈ƒƒ«¬…»∆
‰¯Lt eOÚ Ì‡Â28¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - Ô„iÓ e˜Â ¿ƒ»¿»»¿»ƒ»»≈¿ƒ«¬…

Ô‰a29. »∆

פחות 27) דין בית שאין י, הלכה ב, פרק לעיל כמבואר
דין, ודינו יחידי לדון לו מותר מומחה אחד אבל משלושה,

י. הלכה ביניהם.28)שם פשרה עשה אחד אפילו
רבינו 29) נקט ולפיכך, מחייבתם, מידם הקניין קבלת כי

שניי  היו וקנו שהמפשרים שהסכימו עדים שיהיו כדי ם,
אפילו  הקניין את מכחישים אינם שהצדדים כל אבל מידם,
הרדב"ז  דעת וכן שם, (סנהדרין מועיל ביניהם מפשר אחד
שדיין  שניהם, מיד קנו שאם ומובן, רבינו). דברי בהבנת
כמבואר  בהם, לחזור יכולים ואין דין, דינו - להם ידון אחד
קניין, ידי על אינו דין שסתם אלא ב, הלכה ז, פרק לעיל

משנה). (כסף קניין ידי על אלא מועילה אינה פשרה וכל

.Ê:¯ÓBÏ ,ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiLk ,ÌÈic‰ ÔÓ „Á‡Ï ¯eÒ‡»¿∆»ƒ««»ƒ¿∆≈≈ƒ≈ƒ«
;ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ È¯·ÁÂ ,·iÁÓ‰ B‡ ‰kÊÓ‰ ‡e‰ È‡¬ƒ«¿«∆«¿«≈«¬≈«¿ƒ»«

‰OÚ‡ ‰Ó Ï·‡È¯‰ - Ôk ¯Ó‡ Ì‡Â ?ÈÏÚ ea¯ Ì‰L ¬»»∆¡∆∆≈«»«¿ƒ»«≈¬≈
„Bq ‰l‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰ ÏÏÎa ‡e‰30„ÈÓÏ˙a ‰OÚÓe . ƒ¿«≈»ƒ¿«∆«¬∆¿«¿ƒ

¯Á‡Ï L¯„n‰ ˙È·a e¯Ó‡pL ÌÈ¯·„ ‡ÈˆB‰L ,„Á‡∆»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆¿¿≈«ƒ¿»¿««
˙ÈaÓ ÔÈc ˙Èa e‰e‡ÈˆB‰Â ,‰L ÌÈ¯OÚÂ ÌÈzL¿«ƒ¿∆¿ƒ»»¿ƒ≈ƒƒ≈

‡e‰ „BÒ ‰l‚Ó ‰Ê :ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰Â ,L¯„n‰31! «ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»»∆¿«∆

א.30) כט, בסנהדרין לשון 31)משנה ודבר א לא, שם
לנידון, אחד יאמר שלא זה, ובכלל שם). (=רש"י היה הרע
כמוכח  אותך, שחייב במה כדין שלא לך עשה הדיין
שחיטה  של בעובדה ב צט, קמא בבא התלמוד מסוגיית

ב). קטן סעיף יט, משפט לחושן (ש"ך מוגרמת

.ÁÔÈc ˜Òt BÏ ·zÎÏ ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ï‡L32- »«∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ¿…¿«ƒ
ÌÚ ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙È·Ï ÈBÏt ‡a :Ck BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ»»¿ƒ¿≈ƒ∆¿ƒƒ

·iÁ B‡ È‡kÊ ‡ˆÈÂ ,CÎa BÚhL BÈc ÏÚa ÈBÏt33. ¿ƒ««ƒ∆¿»¿»¿»»«««»
ÌL ‡ÏÂ ÔÈkÊÓ‰ ÌL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ¿≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈

ÔÈ·iÁÓ‰34Ì‰È¯·cÓ ,ÈBÏt ÏL ÔÈc ˙Èa :‡l‡ , «¿«¿ƒ∆»≈ƒ∆¿ƒƒƒ¿≈∆
ÈBÏt ‰kcÊ35. ƒ¿«∆¿ƒ

הדין,32) לסתור יוכל אולי גדול, דין לבית להראותו שרוצה
שם. ובביאורינו ו הלכה ו, פרק לעיל ואין 33)ראה

והפסק  הטענות אלא והראיות, הטעמים לו לכתוב צריכים
כשישמע  יפה, דין בית כל כי ד). יד, משפט (חושן דין
(סמ"ע  לכולנו אחת שתורה לפיהן, לפסוק יידע הטענות

דעת 34)שם). נגד דעות רוב פי על נחתך והדין במקרה
דיעה 35)המיעוט. פי על נחתך שלא יבינו זה מסגנון

ילכו  שלא כדי החולק, הדיין שם את יזכירו ולא אחידה,
נראה  שזה זכאי, יצא פלוני לכתוב: יסתמו לא וגם רכיל,

הדיינים כל כאילו א כשקר, ל, (סנהדרין אחד פה זיכוהו
אליעזר). רבי כדעת
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.ËÔÈÒÈÎÓ :ÌÈÏLe¯È ÈL‡ ÏL Ì‚‰Ó ‰È‰ Ck«»»ƒ¿»»∆«¿≈¿»«ƒ«¿ƒƒ
ÌÈÒÈÎÓe ,Ì‰È˙BÚËÂ Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈∆¿«¬≈∆«¿ƒƒ
Ì„‡ Ïk ÔÈ‡ÈˆBÓe .Ì‰È¯·c ÌÈÚÓBLÂ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿¿ƒƒ¿≈∆ƒƒ»»»

ıeÁÏ36,¯·ca Ì‰ÈÈa ÌÈ˙BÂ ÌÈ‡OB ÌÈic‰Â , «¿««»ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈≈∆«»»
,ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÔÈÒÈÎÓ Ck ¯Á‡Â .¯·c‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓB‚Â¿¿ƒ∆«»»¿««»«¿ƒƒ«¬≈ƒƒ

ÌÈicaL ÏB„‚Â37LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡ ¿»∆««»ƒ≈ƒ¿ƒ«»««ƒ
ÌÈÈ„ ÈÏÚaÓ „Á‡ Ú„È ‡lL È„k .·iÁ ‰z‡ ÈBÏt¿ƒ«»«»¿≈∆…≈«∆»ƒ«¬≈ƒƒ
‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ‰kfL ÈÓ ‡e‰ Ôi„ ‰Ê È‡≈∆«»ƒ∆ƒ»¿…≈∆«»

B·iÁL38. ∆ƒ¿

ומי 36) המזכה מי הדיינים של הוויכוח את ישמעו שלא
(פירוש  הדין מבעלי לאחד פנים ישאו שלא וגם המחייב,

ז). משנה ג, פרק שם לרבינו כבוד,37)המשנה לו לחלוק
גדול  שהוא מי בפני מדברים שאינם החכמים, מידת שכן

(תוספות ז משנה ה, פרק באבות המשנה כדברי יום מהם,
שם). א 38)טוב ל, שם ובגמרא כט, בסנהדרין משנה

"כדי  הוסיף: שם בפירושו ורבינו שם. נחמיה רבי כדברי
אדם". בני אצל אהובים הדיינים שיהיו

.ÈÚL¯ B‡ ÔÏÊ‚ ‡e‰L B¯·Áa Ú„BÈ ‡e‰L Ôic39- «»∆≈««¬≈∆«¿»»»
Ú Û¯Ëˆ‰Ï ¯eÒ‡˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡pL .Bn40. »¿ƒ¿»≈ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

ÌÈ·LBÈ ÔÈ‡ :ÔÈOBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Úc‰ Èi˜ eÈ‰ CÎÂ¿«»¿ƒ≈«««∆ƒ»«ƒƒ≈¿ƒ
ÌÈ·LBÈ Ì‰ ÈÓ ÌÚ eÚ„iL „Ú ÔÈ„a41ÌÈÓ˙BÁ ‡ÏÂ , ¿ƒ«∆≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ

Ì‰nÚ Ì˙BÁ ÈÓ eÚ„iL „Ú ¯ËM‰ ˙‡42ÌÈÒÎ ‡ÏÂ , ∆«¿»«∆≈¿ƒ≈ƒ»∆¿…ƒ¿»ƒ
Ô‰nÚ ·ÒÓ ÈÓ eÚ„iL „Ú ‰cÚÒÏ43. ƒ¿À»«∆≈¿ƒ≈≈ƒ»∆

לשמים.39) אדם שבין עבירות ב,40)עובר ל, שבועות
האמת. מדרך ולהטותו להטעותו עלול שמא 41)וזה

בוגדים  קשר בכלל ונמצא הגונים שאינם אנשים עם יצטרף
י"ד). הלכה ב, פרק עד 42)(לעיל עימהם יחתמו שמא

בדבר  בושים ונמצאו כולם עדות ומבטל פסול, אחד
וברש"י). א כג, חכם 43)(סנהדרין לתלמיד הוא שגנאי

ברכות  וראה וברש"י), (שם בסעודה הארץ עם אצל לישב
יסב  ואל חכם... לתלמיד לו גנאי דברים "שישה ב מג,
הלכה  ה, פרק דעות בהלכות וכן הארץ", עמי של בחבורה

י"א. הלכה ה, פרק התורה יסודי ובהלכות ב,

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שוחד 1) מקרי הזכאי. את לזכות אפילו שוחד לקיחת איסור

לאהובו  לדון האיסור מהם. להתרחק הדיין שצריך דברים,
הדין. מאימת הדיין חרדת עליו. לשנוא או

.‡ÔÈc‰ ˙‡ ˙eÚÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .„ÁL Áw˙ ‡Ï2, …ƒ«…«≈»ƒ«¿«≈∆«ƒ
È‡kf‰ ˙‡ ˙BkÊÏ elÙ‡ ‡l‡3- ·iÁ‰ ˙‡ ·iÁÏe ∆»¬ƒ¿«∆«««¿«≈∆««»

¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚÂ ,¯eÒ‡»¿≈¿…«¬∆«¬≈ƒ¿«»
„ÁL Á˜Ï4Ô˙Bp‰ epÚa˙iLk „ÁM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ .5. …≈«…«¿«»¿«¬ƒ«…«¿∆ƒ¿»∆«≈

תטה 2) לא משום: מוזהר הוא זה שעל החייב, את לזכות
א 3)משפט. קה, (כתובות הוא זכאי אם יחייבו שלא

חד",4)וברש"י). שהוא שוחד? "מה אמרו: ב עמ' ושם
ממנו  שלקח כיון אחד, לב נעשים והמקבל הנותן כלומר,
רואה  אדם "ואין כגופו, ונעשה אצלו דעתו נתקרבה שוחד,

(שם). לעצמו" כל 5)חובה ב) ד, (תמורה שאמרו כמו

מועיל, ואינו עשוי אינו ועשה, תעשה אל תורה שאמרה דבר
ע"י  ללווה יוצאה המלוה שלקח שרבית הסיקו, ב ו, ושם
(ביאור  שוחד לענין רבינו למד וממנה בביתֿהדין, תביעתו
(שמואלֿא, שמואל הנביא אמר וכן ב). ט, לחו"מ הגר"א
לכם". ואשיב בו עיני ואעלים כופר לקחתי מי "ומיד ג) יב,

.·.Ô˙Bp‰ Ck ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ Á˜Bl‰L ÌLÎe¿≈∆«≈«≈¿…«¬∆««≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL6. ∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

ב)6) עה, (בבאֿמציעא ריבית איסור לענין שאמרו כמו
לענין  הואֿהדין וגו'. עור ולפני משום עובר הנותן שהלווה

ג). ס"ק שם הגר"א (ביאור שוחד

.‚¯ÎO ˙Ba¯‰Ï È„k ,B˙ÏÚÓ Ïc‚Óe ·LBiL Ôic Ïk»«»∆≈¿«≈«¬»¿≈¿«¿»»
ÂÈfÁÏ7ÂÈ¯ÙBÒÏe8È¯Á‡ ÌÈËBp‰ ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ - ¿«»»¿¿»¬≈ƒ¿««ƒ«¬≈

Ì‰Ï ¯Ó‡ CÎÏe .Ï‡eÓL Èa eOÚ ÔÎÂ .Úˆa‰9: «∆«¿≈»¿≈¿≈¿«∆¡«»∆
„ÁL eÁ˜iÂ Úˆa‰ È¯Á‡ ehiÂ10ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ . «ƒ«¬≈«»««ƒ¿…«¿……«»

,„Á‡ Ôi„a ‰OÚÓe .ÌÈ¯·c „ÁL elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ«¬∆¿«»∆»
L˙È‚e„a ‰ÏBÚ ‰È‰11ËLÙe ,¯‰pa ¯·ÚÏ ‰pË˜ ∆»»∆¿ƒ¿«»«¬…«»»»«

BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ„ BÏ ‰È‰Â ,B˙iÏÚa BÚiÒÂ B„È „Á‡∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»¿»»ƒ¿»«
ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰12,„Á‡a ‰OÚÓe . ««»¬≈ƒ»¿¿ƒ«¬∆¿∆»

‰¯·‡ ¯È·Ú‰L13„È„¯ ÏÚÓ - ÛBÚ ÏL ‰ˆB -14 ∆∆¡ƒ∆¿»»∆≈«¿ƒ
˜¯ ‰qk ¯Á‡Â ,Ôic‰15ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ôic‰ ÈÙlÓ ««»¿«≈ƒ»…ƒƒ¿≈««»¿»«¬≈ƒ

˙Á‡ ‰zÓ ‡È·‰L ,„Á‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt»¿¿ƒ«¬∆¿∆»∆≈ƒ«»»««
EÏ È‡ ÏeÒt :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰k Ôi„Ï ‰p‰k ˙BznÓƒ«¿¿À»¿«»…≈¿»«»¬ƒ¿

ÒÈ¯‡a ‰OÚÓe .ÔÈ„Ï16‡È·Ó ‰È‰L ,Ôic ÏL „Á‡ ¿ƒ«¬∆¿»ƒ∆»∆«»∆»»≈ƒ
ÌÚt .˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ e‰„O CBzÓ ÌÈ‡z BÏ¿≈ƒƒ»≈≈∆∆«»¿∆∆«»««
BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,˙aMa ÈLÈÓÁa ‡È·‰Â ÌÈc˜‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ««»ƒ¿≈∆»»
ÏÚ Û‡ .ÔÈ„Ï EÏ ÏeÒt ÈÈ¯‰ :Ôic‰ BÏ ¯Ó‡Â .ÔÈ„ƒ¿»«««»¬≈ƒ»¿¿ƒ««
ÔpÓÊa ‡lL Ô‡È·‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ôic ÏMÓ ÌÈ‡z‰L Ètƒ∆«¿≈ƒƒ∆«»ƒ∆¡ƒ»∆…ƒ¿«»

ÔÈ„Ï BÏ ÏÒÙ -17. ƒ¿«¿ƒ

לדין.7) הנתבעים את המזמינים את 8)שמשיו הכותבים
הדין. בהן.9)פסקי תימן: נו,10)בכת"י (שבת ואמרו

דין) והטיית שוחד (במקח חטאו שמואל בני האומר "כל א)
שלא  הבצע"? אחרי "ויטו מקיים אני ומה טועה... אלא אינו
בכל  מחזר הצדיק שמואל שהיה אביהם, כמעשה עשו
אלא  כן עשו לא והם בעריהם... אותם ודן ישראל מקומות
ולסופריהם". לחזניהם שכר להרבות כדי בעריהם ישבו

כסירות 11) "ואחריתכן ב) ד, (עמוס הכתוב מלשון סירה,
ב.12)דוגה". קה, הגדולות 13)כתובות הנוצות כנף,

אברתו". על "ישאהו יא) לב, (דברים הכתוב מלשון בכנף,
אחר  נמשך זה שסגנון ויתכן, איננה. זו תיבה תימן, ובכת"י
ונוצה". חסידה אברה "אם יג) לט, (איוב הכתוב

"והצניפות 14) כג) ג, (ישעיה ככתוב עליון, צעיף
הארץ.15)והרדידים". אדמת 16)שעל המעבד פועל

והשאר  היבול, מן חלק לעצמו שיקח בתנאי השדה, בעל
השדה. וכתב 17)לבעל ב. ז, סנהדרין וכן שם, כתובות

ממש, דברים שוחד שאפילו ד ס"ק ט, סי' לחו"מ הסמ"ע
עד  לו להקדים דרכו היה כשלא לדיין, שלום להקדים כגון
מלוה  הל' ראה ריבית, לענין זה שאסרו כמו אסור. - כה

הי"ב. פ"ה, ולוה
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.„‰Ï‡L Ï‡ML Ôic Ïk18‰ÊÏ ÔÈ„Ï ÏeÒt - »«»∆»«¿≈»»¿ƒ»∆
BÏÈ‡L‰L19BÏ ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»

È¯‰L ,¯Lk - ÏÈ‡L‰Ï BÏ ‰È‰ Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔicÏ««»¿«¿ƒ¬»»»¿«¿ƒ»≈∆¬≈
.epnÓ Ï‡BL ‰Ê Ì‚«∆≈ƒ∆

שהוא.18) איזה שימושי חפץ או קה,19)כלים, כתובות
אינו  שאם מזה, משמע לשאול, שרגיל מפרש: שם ורש"י ב
וכן  לדונו, לו מותר בלבד, במקרה אלא ממנו לשאול רגיל

א. סע' ט, סי' חו"מ בשו"ע

.‰ÌÈÏËa ÂÈÈc - Ôe„Ï B¯ÎO ÏËBpL Ôic Ïk20. »«»∆≈¿»»ƒ»¿≈ƒ
‡lL ‡e‰Â21˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯kp‰ ¯ÎO ‰È‰È ¿∆…ƒ¿∆»»«ƒ»¬»ƒ»»≈

ez :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈ„Ï ÌÈL ÂÈÙÏ e‡·e ,BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿»¿»»¿«ƒ¿ƒ¿»«»∆¿
ÈÏ ez B‡ ,ÌÎÏ Ôe„‡L „Ú ÈzÁz ‰OÚiL ÈÓ ÈÏƒƒ∆«¬∆«¿««∆»»∆¿ƒ
¯k ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - È˙Ïha ¯ÎO¿««»»ƒ¬≈∆À»¿∆ƒ¿∆«»»ƒ»

¯˙BÈ ‡ÏÂ „·Ïa ‰Ïha‰ ¯ÎO ‡e‰L22ÏhÈÂ , ∆¿«««»»ƒ¿«¿…≈¿ƒ…
‰Ê ÈÙa ‰Ê ‰ÂLa Ì‰ÈMÓ23¯zÓ ‰Ê ÔB‚k -24. ƒ¿≈∆¿»∆∆ƒ¿≈∆¿∆À»

פ"ב,20) סוף בקידושין הר"ן וכתב א. כט, בבכורות משנה,
כל  אלא בטל, הוא שכר, עליו שנטל בלבד, זה דין שלא
נטל  שלא ידוע אלאֿאםֿכן בטלים לכן קודם שדן דיניו

בטלים". "דיניו ששנינו: זהו שכר, העיר 21)בהם כבר
שכר  שיהיה "והוא היא: האמיתית שהנוסחה חדש", ה"פרי
ניכר  שיהא כלומר: וינציאה, בדפ' הנוסח וכן הניכר",

הדיינות. שכר הוא זה א.22)ששכר קה, כתובות
שכר  לדיין נותנים אמרו: ה"א פ"א, סנהדרין ובירושלמי

בטלו. שכר ולעד בפני 23)בטלו, שלא מזה יטול שאם
יחשוב  עצמו הנותן או יותר, לו שנתן חבירו יחשוב זה,
(כסףֿמשנה). שוחד שנוטל ויחשדהו ממנו רק נטל שלא

זה 24) על לאחרים, ניכר שאינו אלא בטלה, שכר הוא ואם
לדון, שכר שנוטל הדיין "מכוער א) קה, (כתובות  שנינו

דין". שדינו אלא

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,B·‰B‡ ‡e‰L ÈÓÏ Ôe„Ï ÔicÏ ¯eÒ‡»««»»¿ƒ∆¬««ƒ
BÈ·LBL BÈ‡L25;BLÙk ¯L‡ BÚ¯ ‡ÏÂÈÓÏ ‡ÏÂ ∆≈¿ƒ¿…≈¬∆¿«¿¿…¿ƒ

Lw·Ó ‡ÏÂ BÏ ·ÈB‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡BOL∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈
B˙Ú¯26;ÔÈÂL ÌÈÈ„ ÈÏÚa ÈL eÈ‰iL CÈ¯ˆ ‡l‡ »»∆»»ƒ∆ƒ¿¿≈«¬≈ƒƒ»ƒ

ÌaÏ·e ÌÈic‰ ÈÈÚa27„Á‡ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ¿≈≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»
ÏÂ Ì‰Óe‰BÓk ˜„ˆ Ôi„ EÏ ÔÈ‡ - ÂÈOÚÓ ‡28. ≈∆¿…«¬»≈¿««∆∆»

(25 ֿ (שמואל דוד" "רעה חופתו. בימי אותו המלווה ידידו
דדוד". "שושבינא יונתן: מתרגם לז) טו, כתובות 26)ב,

לו  יראה לא - שונאו חובה; לו יראה לא - אוהבו ב, קה,
לדון  אני פסול אשי: רב בר מר אמר א קיט, ובשבת זכות.
רואה  אדם ואין כגופי, עלי שחביב מתוך לתלמידֿחכם,
רבינו: לשון ומדקדוק א. כט, סנהדרין וראה לעצמו, חובה
הדין  אין אבל איסור, אלא זה שאין נראה לדון, לדיין אסור
ז). ז, חו"מ בשו"ע וכן (רדב"ז, כך משום נפסל

תכירהו 27) לא - במשפט פנים תכירו "לא ב, ז, סנהדרין
וכן  שנאה), (=מחמת תנכרהו" לא אהבה); (=מחמת

ל). ז, (חו"מ הגר"א פט"ז:28)בבאורי דברים, 'ספרי'
(ביאור  ראיות" ומביא תובע בצדקו, צדיק - צדק "ושפטתם
ע"פ  הדיין ידון שלא ה'ספרי', כוונת לא), אות שם, הגר"א

אלא  חבירו, נגד אחד בעלֿדין של נאמנות מתוך השערה,
ראיות  ע"פ זה, לדין שנוגע במה בצדקו", "צדיק שיהיה
הבעלֿדין  את הדיין יכיר שלא טוב שיותר ומכאן, והוכחות,
צדקת  ע"פ רק תוחלט המשפט שהכרעת כדי מעשיו, ואת

קוק). הכהן א"י ר' להרב אליה, (באר הנידון המשפט

.Ê- ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡BOL ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÈL Ïk»¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ∆¿ƒ∆∆∆
‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ„a ·LÈÏ ÔÈ¯eÒ‡29Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL . ¬ƒ≈≈¿ƒ∆ƒ∆∆»»∆≈

ÏwÚÓ ËtLÓ ˙‡ÈˆÈÏ30˙Úc Ô‰ÈÈaL ‰‡O‰ ÈtÓ , ƒƒ«ƒ¿»¿À»ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««
.B¯·Á È¯·c ¯zÒÏ ‰ËB „Á‡ Ïk»∆»»ƒ¿…ƒ¿≈¬≈

א.29) כט, "על 30)סנהדרין ד) א, (חבקוק הכתוב מלשון
מעוקל". משפט יצא כן

.ÁÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ Ôi„ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆«»«¿¿ƒ∆∆À«««
B¯‡eˆ31ÂÈzÁzÓ BÏ ‰Áe˙t Ìp‰È‚Â ,32ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ . «»¿≈ƒ»¿»ƒ«¿»¿≈«∆ƒ

Ô„ ‡e‰ ÈÓ ÈÙÏÂ ,Ô„ ‡e‰33epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú ÈÓe , »¿ƒ¿≈ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .˙Ó‡‰ ÂwÓ ‰Ë Ì‡ƒ»»ƒ«»¡∆∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«

Ï‡34Ì„‡Ï ‡Ï Èk ,ÌÈOÚ Ìz‡ ‰Ó e‡¯ :¯ÓB‡Â . ≈¿≈¿»«∆…ƒƒ…¿»»
ÈÈÏ Èk eËtLz35. ƒ¿¿ƒ«»

הת 31) ונוסח שם, הרי"ף וכגירסת א ז, למוד:סנהדרין
יריכיו. בין לו מונחת חרב רומזת 32)כאילו - החרב שם.

לחו"מ  (סמ"ע לעולםֿהבא – והגיהנם בעולםֿהזה, לעונש
ח). ב).33)ח, ו, (סנהדרין הקב"ה שהוא 34)את מכאן,

ישפוט", אלהים "בקרב מסיים: והכתוב הקב"ה, לפני דן
אלהים  בקרב ישפוט הפסוק, בראש הנזכר הקב"ה כלומר:

יא). שם, (סמ"ע מהם להפרע הדיינים הם הרי 35)-
הקב"ה. את כדן שהוא

.ËÌ¯Bb - BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc Ô„ BÈ‡L Ôic Ïk»«»∆≈»ƒ¡∆«¬ƒ≈
Ï‡¯OiÓ ˜lzÒzL ‰ÈÎMÏ36‰fÓ ÏËBpL Ôic ÏÎÂ . «¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈¿»«»∆≈ƒ∆

‰·Bb ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ - ÔÈck ‡lL ‰ÊÏ Ô˙BÂ¿≈»∆∆…«ƒ«»»∆
LÙ Ì‰ÈÚ·˜ ˙‡ Ú·˜Â :¯Ó‡pL .˙BLÙ epnÓ37. ƒ∆¿»∆∆¡«¿»«∆…¿≈∆»∆

- ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ ,BzÓ‡Ï ˙Ó‡ ÔÈc ÔcL Ôic ÏÎÂ¿»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ¬ƒ»»««
Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ Ôwz el‡k38‰ÈÎMÏ Ì¯B‚Â , ¿ƒƒ≈∆»»»À¿≈«¿ƒ»

Ï‡ ˙„Úa ·v ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL .Ï‡¯OÈa ‰¯LzL39. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈∆∆¡«¡…ƒƒ»«¬«≈
?˙‡f‰ ‰¯vÏÂ Èl ‰Ó :Ôic‰ ¯Ó‡È ‡nLÂ40„eÓÏz ¿∆»…«««»«ƒ¿«»»«…«¿

ËtLÓ ¯·„a ÌÎnÚÂ :¯ÓBÏ41‰Ó ‡l‡ ÔicÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈««»∆»«
˙B‡B¯ ÂÈÈÚM42. ∆≈»

א.36) ז, נעשה 38)שם.37)סנהדרין "כאילו א י, שבת
בראשית". במעשה להקב"ה שם.39)שותף סנהדרין

יענש.40) יטעה במשפט,41)שאם שעמכם הטענות לפי
וברש"י). ב ו, (שם תיענשו ולא תשפטו, דברים אותם לפי

(שם 42) יענש לא ושוב לאמיתו, להוציאו להתכוון עליו
וברש"י).

.ÈÌÈÚL¯k EÈÙÏ ÔÈÈ„ ÈÏÚa eÈ‰È ÌÏBÚÏe43, ¿»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
¯˜L ÔÚBË Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ˙˜ÊÁ·e44‰Ó ÈÙÏ Ôe„Â , ¿∆¿«∆»∆»≈∆≈∆∆¿¿ƒ«

Ó ‰‡¯zMeÈ‰È - EÈÙlÓ e¯ËtiLÎe .ÌÈ¯·c‰ Ô ∆ƒ¿∆ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ¿
Ïk Ôe„Â ,ÔÈc‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ eÏawLk ,ÌÈ˜Ècˆk EÈÈÚa¿≈∆¿«ƒƒ¿∆ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿»

˙eÎÊ ÛÎÏ Ì‰Ó „Á‡45. ∆»≈∆¿«¿
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חשוב 43) פלוני איש לומר: מהם, לאחד לבך יטה שלא
רואה  אתה אין כן, אומר אתה שאם שקר, יטעון ולא הוא

וברע"ב). מ"ח פ"א (אבות חובה שיחפש 44)לו כדי
הדין  לאמיתת ירד ועי"ז אחד, כל של וברמאות בטענותיהם

שם). יו"ט גזלן 45)(תוספות לומר: בחייב תחשוד שלא
נתכוון  ולא היה טועה שמא לומר: תזכהו אלא זה, היה

וברע"ב). (שם לגזול

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
חזקות,1) אומדנות פי על בהם שחותכים ממונות דיני

לחתוך  לא לדיין אזהרה ברורות. ראיות בהם שאין למרות
לענוש  לדיין הסמכות מרומה. שהוא בו כשיודע הדין
קל  הבריות כבוד יהיה שלא בלבד. וגדר סייג משום ולהכות

הדיין. בעיני

.‡ÌÈ¯·c‰ Èt ÏÚ ˙BBÓÓ ÈÈ„a Ôe„Ï ÔicÏ LÈ≈««»»¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ
BaÏa ˜ÊÁ ¯·c‰Â ,˙Ó‡ Ô‰L Ô‰Ï ‰ËB BzÚcL∆«¿»»∆∆≈¡∆¿«»»»»¿ƒ
ÔÈ‡Â .‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ‡e‰L∆≈««ƒ∆≈»¿»»¿»¿≈
,‡e‰ Ôk ¯·c‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»≈«¿««∆«»»≈
Ì„‡ ·iÁ˙pL È¯‰ ?„ˆÈk .Ú„BiM ‰Ó ÈÙk Ô„ ‡e‰L∆»¿ƒ«∆≈«≈«¬≈∆ƒ¿«≈»»

ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L2ÔÓ‡ ‡e‰L Ì„‡ ÔicÏ ¯Ó‡Â , ¿»¿≈ƒ¿»«««»»»∆∆¡»
„eLÁ LÈ‡‰ ‰fL ,ÂÈ¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚcLÂ BÏˆ‡∆¿¿∆«¿∆∆«¿»»∆∆»ƒ»

‰Úe·M‰ CÙ‰Ï ÔicÏ LÈ - ‰Úe·M‰ ÏÚ3ÏÚ ««¿»≈««»«¬…«¿»«
Bc‚kL4Ôic ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ ;ÏhÈÂ Ú·MÈÂ , ∆¿∆¿¿ƒ»«¿ƒ…ƒ¿»¿»«¿∆«»

‰Ê È¯·c ÏÚ5„·Ú B‡ ‰M‡ ‰˙È‰ elÙ‡ .6ÌÈÓ‡ «ƒ¿≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆∆∆¡»ƒ
CÓBÒ - BaÏa ÔBÎÂ ˜ÊÁ ¯·c‰ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,BÏˆ‡∆¿ƒ»»«»»»»¿»¿ƒ≈

Ô„Â ÂÈÏÚ7‰fL BÓˆÚ ‡e‰ Ú„È Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . »»»»¿≈»ƒ«ƒ»««¿∆∆
‡ˆÈ Ì‡ ÔÎÂ .„eLÁ8Ì„‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ ·BÁ ¯ËL »¿≈ƒ»»¿«¿»»¿»«»»

·B¯˜ B‡ ‰M‡ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ CÓqL9!‡e‰ Úe¯t ‰Ê : ∆»«»»¬ƒƒ»»∆»«
‡Ï :‰ÊÏ ¯ÓBÏ BÏ LÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ BzÚ„ ‰ÎÓÒ Ì‡ƒ»¿»«¿«¿»»≈«»∆…

‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz10ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ B‡ .11·BÁ ¯ËL ƒ»«∆»ƒ¿»ƒ»»»»¿«
¯Á‡Ï12ÏÏk B¯ËL ÌbÙ ‡lL ‰ÊÏ ÔzÈ -13ÁÈpÈÂ , ¿«≈ƒ≈»∆∆…ƒ¿«¿»¿»¿«ƒ«

„Á‡‰ È¯·„a B¯ËL ÌbÙpL ‰Ê14¯ËM‰ CÈÏLÈ B‡ . ∆∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»∆»«¿ƒ«¿»
ÂÈÙa15‡aL ÈÓ ÔÎÂ .‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk .Ba Ôe„È ‡ÏÂ ¿»»¿…»¿ƒ«∆ƒ¿∆¿≈ƒ∆»

,‰‡eˆ ‡Ïa ˙nL ÈBÏt Ïˆ‡ ÔB„wt BÏ LiL ÔÚËÂ¿»«∆≈ƒ»≈∆¿ƒ∆≈¿…«»»
ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ô˙Â16ÏÈ‚¯ ÔÚBh‰ ‰Ê ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿…»»∆«≈»ƒ

˙nL LÈ‡‰ ‰Ê ˙È·a Òk‰Ï17‰fL Ôic‰ Ú„È Ì‡ , ¿ƒ»≈¿≈∆»ƒ∆≈ƒ»«««»∆∆
„eÓ‡ BÈ‡ ˙n‰18‰Ê ıÙÁ BÏ ˙BÈ‰Ï19BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ , «≈≈»ƒ¿≈∆∆¿»¿»«¿

B˙BÂ ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ B‡ÈˆBÓ - ˙Ó ÏL ıÙÁ‰ ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆«≈∆∆≈ƒƒ«¿ƒ¿¿
Ba „eÓ‡‰ ‰ÊÏ20ÌÈÓÈÒ Ô˙Â21.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆»»¿»«ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

‰Ó ÈÙÏ ,Ôic ÏL BaÏÏ ‡l‡ ¯eÒÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»∆»¿ƒ∆«»¿ƒ«
‰ÎÈ¯ˆ‰ ‰ÓÏ ,Ôk Ì‡ .˙Ó‡‰ ÔÈ„ ‡e‰L BÏ ‰‡¯iM∆≈»∆∆ƒ»¡∆ƒ≈»»ƒ¿ƒ»
ÈL Ôic‰ ÈÙÏ e‡B·iL ÔÓÊaL ?ÌÈ„Ú ÈL ‰¯Bz»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«∆»ƒ¿≈««»¿≈

Ú Û‡ ,Ô˙e„Ú Èt ÏÚ Ôe„È - ÌÈ„ÚÚ„BÈ BÈ‡L Èt Ï ≈ƒ»«ƒ≈»««ƒ∆≈≈«
¯˜La B‡ e„ÈÚ‰ ˙Ó‡a Ì‡22. ƒ∆¡∆≈ƒ¿∆∆

ּכפר.2) והוא ממון תובעו אדם שבדרך 3)שהיה אע"פ
לשבועה. חבירו את לפסול נאמן אחד עד אין כלל

א.5)התובע.4) פה, לעדות 6)כתובות פסולים שהם

בהיותו 7)לגמרי. כזו, בעדות אשתו את האמין רבא שם,
תשקר. לא שהיא את 8)משוכנע הטוען המלוה מידי

כשר,9)הלווה. אחד עד אילו כי לעדות, פסולים שהם
להשבע, המלוה את לחייב זה, הוא פרוע שטר לטעון נאמן
בהל' כמבואר דבריו, על סומכת הדיין דעת כשאין אפילו

ה"א. פי"ד, ולווה וכפירוש 10)מלוה שם, כתובות
חננאל. רבינו בשם שם הלווה.11)ה'תוספות' על

מהם.12) לאחד אלא לשלם לו ואין כסף, ממנו שלוה
הוא.13) פרוע לומר: עליו ערערו רב 14)שלא כדעת

שם  הרא"ש שפירשו וכפי דדיינא", "בשודא שם: אלפס
ו. אות בו.15)פ"ט, יגבה שלא אלא יקרענו, לא וגם

זה, פסול עד על סומך שאינו אחר, לביתֿדין ילך אם ויתכן,
פה, בכתובות סיכמו וכן רש"י). בשם שם (רא"ש בו יגבה

לגמרי. השטר קורעים שלא וברורים 16)א מצויינים
והתחקה 17)ביותר. בסימנים שהסתכל בו, לחשוד שנוכל

(רש"י 18)עליהם. כך על אותו אומדים אנשים אין
ב). נב, יקר 19)לגיטין דבר הוא והחפץ עני, שהיה כגון

אותו 20)מאד. אומדים ואנשים כעשיר, מוחזק שהוא
כזה. אין 21)בחפץ - בו" "אמוד הנפקד היה אילו אבל

ממנו  הנפקד קנהו שמא כי לו, מועילים המפקיד סימני
וכתבו  ה"ד. פ"ו, שאלה הל' והשווה ב) פה, (כתובות
הוא  שלי וטוען חי הנפקד היה שאילו אע"פ שם, ה'תוספות'
מצא  מציאה אולי כי אמוד, שאינו אע"פ נאמן, הוא החפץ

קיבלו  לטובת או כן טוענים אנו אין זאת בכל במתנה,
מאד. נדיר דבר זהו כי יודע 22)היתומים, שאם ומכאן,

ולא  יודע שהוא מה כפי לדון עליו שקר, שהעידו הדיין
ה"ג). בסמוך וראה (רדב"ז, לעדים יחוש

.·Èza ea¯MÓ Ï·‡ .ÔÈc‰ ¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ≈ƒ««ƒ¬»ƒ∆«»≈
Ì‰ÈOÚÓa ÌÈe‚‰ eÈ‰ elÙ‡Â ,ÌÈe‚‰ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ƒƒ∆≈»¬ƒ«¬ƒ»¬ƒ¿«¬≈∆
Èza ·¯ eÓÈkÒ‰ ,‰Èa ÈÏÚ·e Èe‡¯k ÌÈÓÎÁ ÔÈ‡ -≈»¬»ƒ»»«¬≈ƒ»ƒ¿ƒ…»≈

‰Úe·L eÎÙ‰È ‡lL :Ï‡¯OÈ ÈÈ„23‰È‡¯a ‡l‡ ƒ≈ƒ¿»≈∆…««¿¿»∆»ƒ¿»»
˙e„Úa B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓbÙÈ ‡ÏÂ .‰¯e¯a¿»¿…ƒ¿¿¿»¿«¿ƒ∆¿»¿≈
Ôic‰ Ôe„È ‡ÏÂ .ÔÈÈc‰ Ïk ¯‡La ÔÎÂ .ÏeÒt B‡ ‰M‡ƒ»»¿≈ƒ¿»»«ƒƒ¿…»««»
Ïk ¯Ó‡È ‡lL È„k ,B˙ÚÈ„Èa ‡ÏÂ BzÚc ˙ÎÈÓÒaƒ¿ƒ««¿¿…ƒƒ»¿≈∆……«»
.‰Ê ÏÚ ˙ÎÓBÒ ÈzÚ„Â ,‰Ê È¯·„Ï ÔÈÓ‡Ó ÈaÏ :ËBÈ„‰∆¿ƒƒ«¬ƒ¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ∆∆«∆
,‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈ƒƒƒ«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»

˙n‰ ÔcÓ‡a ‡ÏÂ Ôic‰ ˙Ú„a ‡Ï24ÔÚBh‰ B‡25Û‡Â . …¿««««»¿…¿À¿««≈«≈¿«
,ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„a ÔÓ‡ Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ«ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»«¿»ƒ

ÔÈca ÔÈzÓÓ - ¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L Ôic‰ ˙Ú„ ‰˙ËÂ26, ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ
„Ú ÔÈÈ„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ,B˙e„Ú ‰ÁB„ BÈ‡Â¿≈∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«

‰¯Lt eOÚÈ B‡ ,„Ú‰ È¯·„Ï e„BiL27ÔÓ ˜lzÒÈ B‡ , ∆¿ƒ¿≈»≈«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ
ÔÈc‰28. «ƒ

התובע.23) לא.24)על או אמוד הוא דעת 25)אם
פ"ט. לכתובות ברי"ף הובאה הדין 26)הגאונים, משהה

שם.27)ומחמיצו. ב"הגהות 28)רי"ף וכתוב
שלא  יכלתם, בכל להתרחק הדיינים צריכים מיימוניות":
נתמעטו  מאד כי פשרה), דרך (אלא תורה דין עליהם יקבלו
שמעון  בימי אמרו: ה"א, פ"א סנהדרין ובירושלמי הלבבות.
יוחאי: בר שמעון רבי אמר ממונות, דיני ניטלו שטח בן
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יכול  איני משה": ה"פני ופירש לדון. חכם שאיני ה' ברוך
היה. הדין מן עצמו וחושך המשפט, עונש עלי ואין לדון,

.‚‰n¯Ó ‡e‰L ÔÈ„a Ú„BÈ ‡e‰L ÔicÏ ÔÈpÓe29‡lL , ƒ«ƒ««»∆≈«¿ƒ∆¿À∆∆…
epÎzÁ‡ :¯Ó‡È30¯ÏBw‰ ‰È‰ÈÂ ,31È¯‡eˆa ÈeÏz …«∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»»¿«¿≈

˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?ÌÈ„Ú‰32„ˆÈk . »≈ƒ«¿«ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈«
‰¯È˜Á·e ‰LÈ¯„a ‰a¯‰ ¯˜ÁÈÂ Ba L¯„È ?‰OÚÈ«¬∆ƒ¿¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

˙BLÙ ÈÈc ÏL33Ba ÔÈ‡L] BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡¯ Ì‡ . ∆ƒ≈¿»ƒƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈
Ì‡ Ï·‡ .˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ C˙BÁ - ˙e‡n«̄»≈∆«ƒ«ƒ»≈¬»ƒ
BzÚc ÔÈ‡L B‡ ;˙e‡n¯ Ba LiL [BÙ˜B BaÏ ‰È‰»»ƒ¿∆≈«»∆≈«¿
ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ È¯·c ÏÚ ˙ÎÓBÒ∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ««ƒ∆≈»
ÏÚ·e È‡n¯ ‰Ê ÔÈc ÏÚaL ‰ËB BzÚcL B‡ ;ÔÏÒÙÏ¿»¿»∆«¿»∆««ƒ∆««««

‡ÈO‰Â ,‰Ó¯Ú34ÌÈ¯Lk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú‰ ˙‡ »¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ
ÏÏkÓ BÏ ‰‡¯pL B‡ ;ÌÚË‰ ‰ÊÂ ,e„ÈÚ‰ Ìnz ÈÙÏe¿ƒÀ»≈ƒ¿∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÌL LiL ,ÌÈ¯·c‰35È‡Â ,Ô «¿»ƒ∆≈»¿»ƒ¬≈ƒ¿À»ƒ¿≈»
¯eÒ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk - Ì˙Bl‚Ï ÌÈˆB¯ƒ¿«»»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»
,‰Ê ÔÈcÓ BÓˆÚ ˜lÒÈ ‡l‡ ,ÔÈc‰ B˙B‡ CzÁÏ BÏ«¿…«ƒ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆

¯·ca ÌÏL BalL ÈÓ epÈ„ÈÂ36ÌÈ¯·c‰ È¯‰Â . ƒƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»«¬≈«¿»ƒ
ÌÈ‰Ï‡Ï ËtLn‰ Èk :¯ÓB‡ ·e˙k‰Â .·lÏ ÌÈ¯eÒÓ¿ƒ«≈¿«»≈ƒ«ƒ¿»≈…ƒ

‡e‰37.

אמת.29) עדותם שאין העדים מדברי אפסקנו.30)שמבין
העוון.31) ב.32)שלשלת ל, שהיא 33)שבועות

ה"דֿה. פ"א, עדות בהל' ומבוארת מאד, מדוקדקת
הסיתם.34) או שלא 36)נעלמים.35)שידלם ודוקא

בבירור  הדיין יודע אם אבל מרומה, שהוא אצלו נתברר
כפי  ידון אלא הדין מן להסתלק רשאי אינו הם, שקר  שעידי
באומד  רואה הרא"ש "וכשהיה (רדב"ז). האמת את ידיעתו

שהדין  שאין מוכח, הנתבע, ביד ונותן כותב היה מרומה,
וכתוב  ג). טז, חו"מ (שו"ע זה" בדין להשתדל דיין לשום
הנתבע  אם אבל רמאי, כשהתובע זה כל מיימוניות, בהגהות
שלא  להסתלק, יכול הדיין ואין לחתכו, יש - ברמאות טוען

ד. סעיף שם בשו"ע וכן נשכר. חוטא יתנצל 37)יהא שאל
כי  רמאות, של צד שום בטענות רואה איני  לומר, הדיין
ועל  שבלבו, מה יודע והקב"ה ללב, מסורים אלה דברים
(סמ"ע  מאלהיך" "ויראת יז) כה, (ויקרא נאמר זה כגון
המסור  דבר "כל ב נח, בבאֿמציעא וראה יא). טו, לחו"מ

מאלהיך". ויראת בו: נאמר ללב,

.„,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ˙B˜Ï‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ∆≈¿À»«¿
È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ‡ÏÂ .‰˙ÈÓ ·iÁÓ BÈ‡L ÈÓ ‚¯‰ÏÂ¿«¬…ƒ∆≈¿À»ƒ»¿…«¬…«ƒ¿≈

‰¯Bz38‚ÈÒ ˙BOÚÏ ‡l‡ ,39ÌÈ‡B¯L ÔÂÈÎÂ .‰¯BzÏ »∆»«¬¿»«»¿≈»∆ƒ
¯·ca ÌÚ‰ eˆ¯tL ÔÈc ˙Èa40˜fÁÏe ¯c‚Ï Ô‰Ï LÈ , ≈ƒ∆»¿»»«»»≈»∆ƒ¿…¿«≈

‡Ï ,‰ÚL ˙‡¯B‰ Ïk‰ .Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¯·c‰«»»¿ƒ«∆≈»∆»∆«…»«»»…
ÏÚaL Ì„‡ e˜Ï‰Â ‰OÚÓ .˙B¯B„Ï ‰ÎÏ‰ Ú·wiL∆ƒ»«¬»»¿«¬∆¿ƒ¿»»∆»«

ÔÏÈ‡ ˙Áz BzL‡41ÒeÒ ÏÚ ·Î¯L „Á‡a ‰OÚÓe . ƒ¿««ƒ»«¬∆¿∆»∆»««
ÌÈÂÈ ÈÓÈa ˙aLa42e‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï e‰e‡È·‰Â ,43. ¿«»ƒ≈¿»ƒ∆¡ƒ¿≈ƒ¿»

ÌÈL ÌÈBÓL ÁËL Ôa ÔBÚÓL ‰Ï˙Â ‰OÚÓe44ÌBÈa «¬∆¿»»ƒ¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿
‰LÈ¯c‰ ÈÎ¯c Ïk ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ .ÔBÏ˜L‡a „Á‡∆»¿«¿¿¿…»»»«¿≈«¿ƒ»

˙‡¯B‰ ‡l‡ ,‰¯e¯a ˙e„Úa ‡ÏÂ ,‰‡¯˙‰‰Â ‰¯È˜ÁÂ«¬ƒ»¿««¿»»¿…¿≈¿»∆»»«
‰‡¯M ‰Ó ÈÙk ‰ÚL45. »»¿ƒ«∆»»

חייב.38) לשאינו מיתה חיוב מלבו לבוד שיתכוון
בו.40)גדר.39) וזלזלו הגדר את בפרהסיא,41)הרסו

איסורי  בהל' רבינו וכלשון הערוה. גדר פריצות זו והרי
לידי  עצמם וירגילו כזנות, יראה "שלא הי"ד: פכ"א ביאה

המצוות 42)זנות". והיו ישראל, על גזירות גזרו שהיוונים
בעיניהם. מדרבנן 43)בזויות איסור אלא זה שאין אע"פ

פכ"א  שבת בהל' כמבואר מיתה, עונש עליו ואין בלבד,
פרוצות 45)מכשפות.44)ה"ט. ישראל בנות שהיו

ביום  כולן את ודן העוון, חומר לפרסם ותלאן בכשפים,
קרוביהן  מפני - אחד ביום שנים דנים שאין אע"פ אחד,
כל  ושאר וברש"י), ב מה, (סנהדרין להצילן יתקשרו שלא

א. מו, שם מנויות ההוראות

.‰˙B˜Ï‰Ï ÔÓÊ ÏÎ·e ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈc ˙È·Ï LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿≈ƒ¿»»¿»¿«¿«¿
‰Ú¯ B˙ÚeÓML Ì„‡46ÂÈÏÚ ÌÈp¯Ó ÌÚ‰Â ,47‡e‰L »»∆¿»»»¿»»¿«¿ƒ»»∆

,˜ÒBt BÈ‡L ÏB˜ ‰È‰iL ‡e‰Â .˙BÈ¯Ú‰ ÏÚ ¯·BÚ≈«»¬»¿∆ƒ¿∆∆≈≈
e¯‡aL BÓk48ÌÈÚe„È ÌÈ·ÈB‡ el‡ eÈ‰È ‡ÏÂ , ¿∆≈«¿¿…ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ

‰Ú¯ ‰ÚeÓL ÂÈÏÚ ÔÈ‡ÈˆBnL49‰Ê ˙‡ ÔÈf·Ó ÔÎÂ . ∆ƒƒ»»¿»»»¿≈¿«ƒ∆∆
Bz„ÏBÈ ˙‡ ÔÈÙ¯ÁÓe ,‰Ú¯ B˙ÚeÓML50ÂÈÙa51. ∆¿»»»¿»¿ƒ∆«¿¿»»

א),46) פא, (קידושין עבירות עובר שהוא עליו, ששומעים
השמועה  טובה לא כי בני, "אל כד) ב, (שמואלֿא שנאמר

שומע". אנכי (יחזקאל 47)אשר עם" "ודבת בו. מדברים
עם. ורננת יונתן: מתרגם ג) פ"ב,48)לו, סוטה בהל'

הקול 49)הי"ד. שהוציאו הם הם - אויבים לו יש אם כי
א). כה, (יבמות לו חוששים מגילה 51)אמו.50)ואין

תשובות  בשם ושי"ן בגימ"ל ד"ה: שם, רש"י ומפרש ב, כה,
שם: הר"ן וכתב שילדתו. אמו את גם לבזות מותר הגאונים:

אס  - תלמידֿחכם אבל רגיל, באדם זה אלא כל לבזותו ור
ה"א. פ"ז, תורה תלמוד הל' והשווה כלילה, ּכסהו

.Â,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÔBÓÓ ¯È˜Ù‰Ï „ÈÓz ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»»ƒ¿«¿ƒ»∆≈¿»ƒ
Ô˙BÂ „a‡Óe52˙c‰ ˙Bˆ¯t ¯c‚Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ¿«≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿…ƒ¿«»
˜„a‰ ˜fÁÏe53Ìl‡ Ò˜Ï B‡ ,54¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .‰Ê ¿«≈«∆∆ƒ¿…«»∆«¬≈≈

˙ˆÚk ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ ‡B·È ‡Ï ¯L‡ ÏÎÂ :‡¯ÊÚa¿∆¿»¿…¬∆…»ƒ¿∆«»ƒ«¬«
¯˜Ù‰L ,Ô‡kÓ .BLeÎ¯ Ïk Ì¯ÁÈ ÌÈ˜f‰Â ÌÈ¯O‰«»ƒ¿«¿≈ƒ»√«»¿ƒ»∆∆¿≈

¯˜Ù‰ - ÔÈc ˙Èa55. ≈ƒ∆¿≈

שיראה.52) מה כפי זכותם ומאבד תימן: ובכת"י לזה. מזה
הדת.53) בחומת שנראה ואנס.54)הסדק, תקיף
מקור,55) עוד הוסיפו ושם ב. לו, ובגיטין א. טז, קטן מועד

אלעזר  נחלו אשר הנחלות "אלה נא) יט, (יהושע שנאמר
אצל  ראשים ענין מה וכי - וגו' האבות" וראשי הכהן...
מה  כל בניהם את מנחילים אבות מה לך, לומר אבות?

שירצו. מה כל העם מנחילים ראשים אף שירצו,

.Ê˙BcÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ56ÌÈ¯Á‰Ïe57Ôa BÈ‡L ÈÓ ¿≈≈««»¿«¿«¬ƒƒ∆≈∆
‰ÚM‰Â BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ,ı¯t ¯c‚Ï È„k ,Èecƒ¿≈ƒ¿…∆∆¿ƒ«∆≈»∆¿«»»

e‰ÓÈ¯Á‰Â e‰cpL ,¯Ó‡ÈÂ .CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ58BzÚc ÏÚ59. ¿ƒ»¿»¿…«∆ƒ»¿∆¡ƒ»««¿
¯Ó‡ ÊB¯Ó e¯B‡ :¯Ó‡pL .ÌÈa¯a B‡ËÁ ÌÒ¯ÙÈÂƒ«¿≈∆¿»«ƒ∆∆¡«≈»«
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ÈÈ C‡ÏÓ60˙¯ÊÚÏ e‡· ‡Ï Èk ,‰È·LÈ ¯B¯‡ e¯‡ , «¿«¿»…»¿∆»ƒ…»¿∆¿«
ÈÈ61. ¿»

בשמתא.56) יהא פלוני שאומר: לומר 57)להרחיקן,
ה"ב. פ"ז, תורה תלמוד בהל' כמבואר מוחרם, פלוני עליו:
שצריך  דבר לכל בעשרה אותו כוללים אין - והמנודה
הוא  מלמד אבל אמותיו, בארבע יושבים ולא עשרה,
עליו  יותר ושוכר. לאחרים, ונשכר אותו, ומלמדים לאחרים
נשכר  אינו לו, שונים ואין לאחרים שונה שאינו המוחרם,
ביקש  ולא יום שלשים בנידוי שישב ואחרי לו, נשכרים ואין
ולא  אחרים יום שלשים ישב שנית, אותו מנדים - להתירו

דֿו). (שם אותו מחרימים - להתירו בכת"י 58)ביקש
שהחרימהו. או על 59)תימן: שמנדהו אומר: השליח

שאם  לנפשו, יחוש שהחוטא כדי ביתֿהדין, גדול של דעתו
ביתֿהדין, גדול דעת על שזה ביתֿהדין, שליח ידגיש לא
(כסףֿמשנה). לדבריו יחוש כשלא החוטא את להאשים אין

הגדול.60) דעת על שמחרימו שמפרסם 61)הרי הרי
א). טז, קטן (מועד ברבים חטאו

.Á·È¯Ï Èe‡¯‰ ÌÚ ‰·È¯Ó ˙BOÚÏ ÔicÏ LÈ ÔÎÂ¿≈≈««»«¬¿ƒ»ƒ»»»ƒ
BÚÈaL‰Ïe ,B¯ÚO LÏ˙ÏÂ B˙Bk‰Ïe BÏÏ˜Ïe ,BnÚƒ¿«¿¿«¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ
.‰OÚ ‡lL B‡ ‰OÚÈ ‡lL BÁ¯k ÏÚa ÌÈ‰Ï‡a≈…ƒ¿«»¿∆…«¬∆∆…»»

ÌÏÏ˜‡Â ÌnÚ ·È¯‡Â :¯Ó‡pL62ÌÈL‡ Ì‰Ó ‰k‡Â , ∆∆¡«»»ƒƒ»»¬«¿≈»«∆≈∆¬»ƒ
ÌÈ‰Ï‡a ÌÚÈaL‡Â ,ÌË¯Ó‡Â63. »∆¿¿≈»«¿ƒ≈≈…ƒ

נכריות.62) נשים שהושיבו אלה יתנו 63)את שלא
שם). קטן, (מועד הגויים לבני בנותיהם

.Ë˙BtÎÏ BÏ LÈ ÔÎÂ64˙È·a ¯Ò‡ÏÂ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ¿≈≈ƒ¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿∆¡…¿≈
Ô‰ :¯Ó‡pL .ı¯‡‰ ÏÚ ·ÁÒÏÂ ÛÁ„ÏÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿…«»»∆∆∆¡«≈

˙BÓÏ65L¯LÏ Ô‰66ÔÈÒÎ LÚÏ Ô‰ ,È67ÔÈ¯eÒ‡ÏÂ68. ¿≈ƒ¿ƒ≈«¬»ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ

לעזרא 65)לקשור.64) רשות נתן פרס מלך ארתחשסתא
עיניו. וכראות לו כראוי אחד כל העבריינים את לענוש

שם),66) לעזרא (רש"י זרעו ואת אותו השורש מן לעקרו
הרדפה, זו - לשרושי אמרו: שם, קטן מועד בתלמוד אבל

(כסףֿמשנה). הארץ על לסחוב רבינו: עונש 67)ומפרש
ב 68)ממון. לאסרו רבינו: רש"י מפרש אבל הסוהר, בית

מפרש  בעזרא וכן ולהלקותו, העמוד על לקשרו מפרש: שם
לא  הסוהר בית ועונש ביסורין", לייסרו - "ולאסורין רש"י:

בדבריו. הוזכר

.È‰fL Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙÏ - ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆
ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·e .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰LÂ CÎÏ Èe‡»̄¿»¿∆«»»¿ƒ»«…ƒ¿«¬»¿≈

ÌÈÓL69È¯‰L ,ÂÈÈÚa Ï˜ ˙Bi¯a‰ „B·k ‰È‰È Ï‡Â . »«ƒ¿«ƒ¿∆¿«¿ƒ«¿≈»∆¬≈
Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰70ÔkL ÏÎÂ . ∆∆…«¬∆∆ƒ¿≈∆¿»∆≈

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa „B·k71˙¯B˙a ÔÈ˜ÈÊÁn‰ , ¿¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…««¬ƒƒ¿«
‡l‡ ;Ì„B·k Ò¯‰È ‡lL ¯È‰Ê ‰È‰iL ,˙Ó‡‰»¡∆∆ƒ¿∆»ƒ∆…≈»≈¿»∆»
˙‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .„·Ïa ÌB˜n‰ „B·Îa ÛÈÒB‰Ï¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆»«¿«∆∆

‰¯Bz‰72˙‡ „aÎÓ‰Â ;˙Bi¯a‰ ÏÚ ÏlÁÓ BÙeb - «»¿À»««¿ƒ¿«¿«≈∆
˙Bi¯a‰ ÏÚ „aÎÓ BÙeb - ‰¯Bz‰73„B·k ÔÈ‡Â . «»¿À»««¿ƒ¿≈¿

‰ÈËtLÓe ‰ÈwÁ Èt ÏÚ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰¯Bz‰74. «»∆»«¬«ƒÀ∆»ƒ¿»∆»

אמרו 69) וכן לתורה, סייג ולעשות הדת, פרצות לגדור
שמים". לשם יהיו מעשיך "וכל מי"ב) פ"ב, (אבות

"לא 70) יא) יז, (דברים תורה אמרה שעליהם החכמים, של
רבינו  וכדברי ב) יט, (ברכות לך" יגידו אשר הדבר מן תסור
מדבריהם  בטומאה (הכהן) "מיטמא הי"ד: פ"ג אבל בהל'
הכל  הפרס, בבית שהלך אבל כיצד? הבריות, ָלכבוד

וכו'. לנחמו" שם אחריו עקיבא,71)הולכים רבי כדברי
ב. צ, בבאֿקמא בה.72)במשנה וההוגים העוסקים

שם.73) והרע"ב רבינו וכפירוש מ"ו, פ"ד כמו 74)אבות
נתן  "שלא כג) אות ל פרשה רבה' 'שמות (מדרש שאמרו
הדינים", את שתעשו עלֿמנת אלא התורה, את הקב"ה לכם
הפורצים  את ולדון לתורה סייג לעשות משתדל וכשהוא

התורה. את מכבד זה הרי בה,

ה'תשע"ז  אלול י"ז שישי יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
הציבור.1) על ובגסות בשררה לנהוג ומנהיג, לפרנס האיסור

ולדיין  לפרנס שאסור והציבור. הדיין בין ההדדי הכיבוד
בית  שליח של בכבודו לפגוע שלא הציבור. בפני להתבזות
זמנים  עונשו. מה בא, ולא לביתֿדין לבוא המוזמן ֿדין,

דין. לבעלי דיון ימי בהם קובעים שאין ידועים

.‡˙eq‚·e ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯Oa ‚‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…ƒ¿»»««ƒ¿«
Áe¯‰2Ò¯t ÏÎÂ .‰‡¯ÈÂ ‰ÂÚa ‡l‡ ,3‰ÓÈ‡ ÏÈËn‰ »«∆»«¬»»¿ƒ¿»¿»«¿»«≈ƒ≈»

BÈ‡Â ,LÚ - ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰¯˙È¿≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆¡»¿≈
e‰e‡¯È ÔÎÏ :¯Ó‡pL .ÌÎÁ „ÈÓÏz Ôa BÏ ‰‡B¯∆≈«¿ƒ»»∆∆¡«»≈¿≈

·Ï ÈÓÎÁ Ïk ‰‡¯È ‡Ï ,ÌÈL‡4. ¬»ƒ…ƒ¿∆»«¿≈≈

ח)3)יהירות.2) יא, (זכריה הרועים" שלושת "את מנהיג.
פרנסיא. תלתא ית יונתן: א,4)מתרגם יז, השנה ראש

דורך  על יתירה אימה מטיל שהיית לפי לאיוב: אמר אליהוא
(רש"י  לב חכמי בנים לך להתקיים זכית לא לפיכך, חינם,
את  שמנהיג פרנס "כל אמרו: א צב, ובסנהדרין שם), לאיוב
הלכות  והשווה הבא". לעולם ומנהיגם זוכה בנחת, הציבור

י"ג. הלכה ג, פרק תשובה

.·Èt ÏÚ Û‡ ,L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ‚‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»ƒ¿…»∆«…««ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ Ô‰L5ÚÈÒÙÈ ‡ÏÂ .6L„w‰ ÌÚ ÈL‡¯ ÏÚ7. ∆≈«≈»»∆¿…«¿ƒ««»≈««…∆

Ì‰¯·‡ Èa - ÌÈÏÙLe ˙BËBÈ„‰ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆¿¿»ƒ¿≈«¿»»
ı¯‡Ó ‡ÈˆB‰L ÌM‰ ˙B‡·ˆÂ ,Ì‰ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«¬…≈¿ƒ¿«≈∆ƒ≈∆∆
¯eav‰ Á¯Ë Ï·BÒÂ .‰˜ÊÁ „È·e ÏB„b ÁÎa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ¿…«»¿»¬»»¿≈…««ƒ
ÔÓ‡‰ ‡OÈ ¯L‡k :Ba ¯Ó‡pL ,ea¯ ‰LÓk .Ô‡OÓe«»»¿∆«≈∆∆¡««¬∆ƒ»»…≈

˜i‰ ˙‡8BÊ .ÌÎÈËÙL ˙‡ ‰eˆ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ∆«…≈«¬≈≈»¬«∆∆…¿≈∆
ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡k ¯eav‰ ˙‡ ÏaÒiL ,ÔicÏ ‰¯‰Ê‡«¿»»««»∆ƒ¿…∆«ƒ«¬∆ƒ»»≈
.ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ,‰LnÓ „ÓÏe ‡ˆ .˜Bi‰ ˙‡∆«≈≈¿«ƒ∆«»∆»«¿ƒƒ
¯Ó‡Â ,ÌÈ¯ˆÓa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÁÏML ÔÂÈk9: ≈»∆¿»«»»¿ƒ¿«ƒ¿∆¡«

‰Ïaw‰ ÈtÓ e¯Ó‡ .Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ÌeˆÈÂ10¯Ó‡L , «¿«≈∆¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ««»»∆»«
ÌÎ˙‡ ÌÈÏÏ˜Ó eÈ‰iL ˙Ó ÏÚ :Ô¯‰‡Ïe ‰LÓÏ Ì‰Ï»∆¿∆¿«¬…«¿»∆ƒ¿¿«¿ƒ∆¿∆

.ÌÈ·‡a ÌÎ˙‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ∆¿∆»¬»ƒ

"מפני 5) א) פא, (נדרים אמרו וחכמינו תורה, בני שאינם
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oixcdpqקמ zekld - mihtey xtq - lel` f"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

חכמים  תלמידי לצאת חכמים תלמידי מצויים אין מה
אותם  (=מבזים חמורים" לאנשים שקורים משום מבניהם...

רש"י). שבהם, תורה יפסע.6)מפני ולא תימן: יד בכתב
הציבור 7) היו דורש המתורגמן כשהיה ב. ז, סנהדרין

נראה  במקומו, ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ, יושבים
(רש"י). ראשם על א.8)כמפסיע ח, יד 9)שם בכתב

וכו'. נאמר במצרים להם הקדושֿברוךֿהוא תימן:
צא.10) אות בהעלותך פרשת ספרי

.‚eeËˆ Ck ,BÊ ‰ÂˆÓa ‚‰Ï Ôic‰ ‰eËˆpL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«»««»ƒ¿…¿ƒ¿»»ƒ¿«
ˆ‡Â :¯Ó‡pL .Ôica „B·k ‚‰Ï ¯eav‰BÊ .ÌÎ˙‡ ‰e «ƒƒ¿…»««»∆∆¡«»¬«∆∆¿∆

Ô‰ÈÏÚ Ôic‰ ˙ÓÈ‡ ‰È‰zL ¯eavÏ ‰¯‰Ê‡11‡ÏÂ . «¿»»«ƒ∆ƒ¿∆≈«««»¬≈∆¿…
BÓˆÚa L‡¯ ˙el˜ ‚‰È ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ‰fa˙È12. ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿««…¿«¿

שם.11) ד.12)סנהדרין הלכה בסמוך כמבואר

.„¯eÒ‡ ,¯eav‰ ÏÚ Ò¯t Ì„‡ ‰pÓ˙pL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿«»»»«¿»««ƒ»
‰fa˙È ‡lL È„k ,‰LÏL ÈÙa ‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa«¬ƒ«¿»»ƒ¿≈¿»¿≈∆…ƒ¿«∆

Ì‰ÈÙa13Ï˜ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ÌÈa¯a ‰Î‡Ïn‰ Ì‡ . ƒ¿≈∆ƒ«¿»»»«ƒ¬»»»«
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯ÓÁÂ14ÌÈa¯ ÈÙa ¯kzL‰Ïe »…∆∆¡…¿ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ

˙eÚ¯Ó ˙cÚÒ·e ı¯‡‰ ÈnÚ ˙ÒÈÎ·e15Ì‰Ï ÈB‡ . ƒ¿ƒ««≈»»∆ƒ¿À«≈≈»∆
!‰LÓ ˙¯Bz ÔBaÏÚÓ CÎa e‚‰pL ÌÈic‰ Ô˙B‡Ï¿»««»ƒ∆»¬¿»≈∆¿«∆
„Ú ‰eÚÈb‰Â ,ı¯‡ „Ú ‰eÏÈtL‰Â ,‰ÈÈ„ eÊaL∆»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»«»∆¿ƒƒ»«

¯ÙÚ16‰f‰ ÌÏBÚa Ì‰È· È·ÏÂ Ô‰Ï ‰Ú¯ eÓ¯‚Â , »»¿»¿»»»∆¿ƒ¿≈¿≈∆»»«∆
‡a‰ ÌÏBÚÏÂ17. ¿»»«»

לזה,13) שכפופים לדור ושפלות הוא שגנאי א. ע, קידושין
סנהדרין  ובירושלמי (רש"י). מלאכתו שיעשה מי לו שאין
אסור  שישמשנו מי לו שאין דיין, כל אמרו: ו הלכה ב, פרק
ד. ח, משפט חושן ערוך בשולחן וכן דיין, מינוי לקבל לו

מצוה.14) בסעודת הרי 15)אפילו הרשות, סעודת שהיא
של  בנו וחומר קל כב).זה קטן סעיף שם (סמ"ע וחומר קל

יב.16) כה, בישעיה הכתוב מליצת פי מט,17)על פסחים
והשווה  הדורות". כל סוף עד ולבניו לו רע שם "וגורם א
בשם  יד אות שם ובביאורנו בֿג, הלכה ה, פרק דעות הלכות

ה"זוהר".

.‰ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLa L‡¯ ˙el˜ ‚‰Ï ¯eÒ‡18È¯‰Â . »ƒ¿…«…ƒ¿ƒ«≈ƒ«¬≈
ÈBÏt :¯Ó‡ Ì‡L .Èecp‰ ÔÈÚÏ ÌÈLk ÔÓ‡ ÁÈÏM‰«»ƒ«∆¡»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿««ƒ∆ƒ»«¿ƒ

ÈÏ˜‰19- ÔÈ„Ï ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï B‡ ,Ôic‰ ‰Ï˜‰ B‡ , ƒ¿«ƒƒ¿»««»…»»»¿ƒ
ÔÈ˙nLÓ20‡Á˙t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡ .ÂÈt ÏÚ B˙B‡21 ¿«¿ƒ«ƒ¬»≈¿ƒƒ¿»

‡B·Ï ÚÓpL ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ÌÈL e‡B·iL „Ú ÂÈÏÚ»»«∆»¿«ƒ¿»ƒ»»∆ƒ¿«»
ÔÈc ˙È·Ï22. ¿≈ƒ

לדין.18) איש להזמין אותי.19)ההולך ביזה
שם.20) ובביאורנו ז הלכה כ"ד, פרק לעיל וכמבואר מנדים,
לבוא 21) רצה שלא על נתנדה שפלוני המודיע שטרֿשמתא.

פרק  מלווה בהלכות ראה התובע, בידי אותו ומוסרים לדין.
וההתחלה  הפתיחה שזוהי - פיתחא ונקרא ג. הלכה כ"ב,
הלווה  מידי החוב לגביית נוקט דין שבית הפעולות לסדר
ככתוב  שלופה, חרב לשון מפרשים: ויש (הערוך). למלווה
לשון  מפרש: שם ורש"י פתיחות". "והמה כב) נה, (תהילים
"שטר  שהוא שבש"ס, פתיחה כמו בארמית, הוא קללה

לשלם 22)שמתא". ויצטרך הואיל כי ב, קיב, קמא בבא
בסמוך  כמבואר נידויו, את לו כשיתירו הדיינים, סופר דמי

(שם). עדים משני פחות ממון מוציאים אנו אין ח, הלכה

.ÂÌÈ¯·c ˙¯ÈÓ‡a ·iÁ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡23ÌeMÓ ≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯‰ ÔBLÏ24˙È·Ï LÈ - ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL ¯ÚˆÓ‰ ÏÎÂ . »»»¿»«¿«≈¿ƒ«≈ƒ≈¿≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ˙eL¯ ÔÈc25. ƒ¿¿««««¿

לדיין.23) הנתבע של הגנאי א.24)דברי טז, קטן מועד
משה  ידע ומניין תנקר" ההם האנשים "העיני שנאמר:
שם). (רש"י לו סיפר שהשליח לא אם בספר, זה את לכתוב

י"ח,25) פרק לעיל מפורשת - מרדות מכת ב. יב, קידושין
ה. הלכה

.ÊÔÓ „Á‡ ÌLa ÈÁÏL ÈBÏt :¯Ó‡L ÁÈÏL»ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ‡B·Ï ÔÈc ÏÚa ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈic‰««»ƒ¿…»»««ƒ»≈¿ƒ»»
‰na .ÔzLÏL ÌMÓ ¯Ó‡iL „Ú ,‡zÓL ÏL ‡Á˙tƒ¿»∆«¿»«∆…«ƒ≈¿»¿»«∆
Úe„È BÈ‡L ÌBÈa ÁÈÏM‰ CÏ‰L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»««»ƒ«¿∆≈»«
ÌÈ·LBÈ ÌÈic‰L Úe„i‰ ÌBÈa Ï·‡ ;ÌÈic‰ ˙·ÈLÈÏƒƒ«««»ƒ¬»¿«»«∆««»ƒ¿ƒ
Û‡Â ,ÔÈˆa˜Ó ÌÈic‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ - ÔÈ„Ï Ba¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ¿«
ÌLa ‡a el‡k - „Á‡ ÌLa ÁÈÏM‰ ‡aL Èt ÏÚ«ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈

ÔzLÏL26. ¿»¿»

הדיינים 26) לשני שווה שיהא ודווקא, א. ח, סנהדרין
לחושן  (ש"ך שבכולם הפחות שיהא לא אבל הנשארים,

ג). יא, משפט

.Á- ÔÈ„Ï ‡a ‡ÏÂ ,‡B·Ï ÔÈc ˙Èa BÏ eÁÏML ÈÓƒ∆»¿≈ƒ»¿…»¿ƒ
B˙B‡ ÔÈcÓ27¯ÎO Ô˙BÂ ,‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ , ¿«ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿»¿≈¿«

¯ÙBq‰28‡Á˙t‰ ÔÈÚ¯B˜ ‡B·iL ˙Ú·e .29BÏ e·˙k . «≈¿≈∆»¿ƒ«ƒ¿»»¿
ÈÈ¯‰ :¯Ó‡L ÔÂÈk ,ÔÈc‰ Ïa˜ ‡lL ÈtÓ ‡Á˙tƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ≈«ƒ≈»∆»«¬≈ƒ

BÈec ÔÈÚ¯B˜ - ÔÈc‰ Ïa˜Ó30ÔÓÊ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ·˜ . ¿«≈«ƒ¿ƒƒ»¿≈ƒ¿«
ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ‡a ‡ÏÂ ,ÌBi‰ ‡B·iL∆»«¿…»»«¿ƒ»»
‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ ‡Á˙tƒ¿»»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

‰È„na31ÌÈ¯Ùka ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‡a ‡ÏÂ „¯Óe ,32 «¿ƒ»»«¿…»¬»ƒ»»«¿»ƒ
ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ - ÒÎÂ ‡ˆBÈÂ33. ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ

‡a ‡ÏÂ ÈL ÌBÈ ÌÏL Ì‡Â‡Á˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ¿ƒ»«≈ƒ¿…»≈¿ƒ»»ƒ¿»
¯ÁÓÏ „Ú34. «¿»»

בעשרה 27) אותו כוללים אין הציבור, מן אותו מרחיקים
אמותיו, בארבע עימו יושבים ואין עשרה שצריך דבר לכל
ד. הלכה ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר

כתיבת 28) שכר משלם נידויו, היתר לבקש כשיבוא
בא.29)הפיתחא. לא ועדיין לבוא כשיבטיח לא אבל

לו 30) אין שמא כי בפועל, קיימו לא שעדיין פי על אף
בית  לפני הופיע כשלא אבל להשיג, ומשתדל כעת, כסף
(בבא  ממש שיבוא עד לו מתרצים ואין חציפות זו הרי הדין,

וברש"י). א קיג, לעיר 32)בעיר.31)קמא חוץ שהם

ואנוס. טרוד הוא של 33)והרי קבועים ישיבה ימי שהם
חמישי, ליום אותו מזמנים שני, ביום יבוא לא ואם הדיינים,
שם). (רש"י הבא שני ליום שוב אותו מזמנים יבוא, לא ואם
שולחים  יום, בכל בקביעות יושבים הדיינים אם הדין והוא
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וכמבואר  שהוא, יום בכל זו אחר זו הזמנות שלוש לו
א. יא, משפט שם.34)בחושן קמא בבא

.ËÔÓÊ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡35,È¯Lz ÈÓÈa ‡ÏÂ ÔÒÈ ÈÓÈa ‡Ï ≈¿ƒ¿«…ƒ≈ƒ»¿…ƒ≈ƒ¿≈
‡ÏÂ ˙aL ·¯Úa ‡ÏÂ .˙B„ÚBna ÔÈ„e¯Ë ÌÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»¿ƒ«¬¿…¿∆∆«»¿…
,ÔÒÈ ¯Á‡ ‡B·iL ÔÒÈa ÔÈÚ·B˜ Ï·‡ .·BË ÌBÈ ·¯Úa¿∆∆¬»¿ƒ¿ƒ»∆»««ƒ»
·¯Úa ÔÈÚ·B˜ ‡Ï Ï·‡ .È¯Lz ¯Á‡ ‡B·iL È¯L˙·e¿ƒ¿≈∆»««ƒ¿≈¬»…¿ƒ¿∆∆
·¯Úa ÔÈ„e¯Ë Ïk‰L ÈtÓ ,˙aL ¯Á‡ ‡B·iL ˙aL«»∆»«««»ƒ¿≈«…¿ƒ¿∆∆

˙aL36. «»

לדין.35) טרדות 36)לבוא מפני ולומר: להתנצל ויכול
שם). קמא (בבא ההזמנה דבר את שכחתי ויוםֿטוב שבת

.È‡ÏÂ ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ,‰È„na ‡e‰L ÈÓƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…
ÁÈÏM‰ B˙B‡ ‡ˆÓiL „Ú ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ - B‡ˆÓ¿»≈¿ƒ¿««∆ƒ¿»«»ƒ«
‡B·Ï Bk¯c Ì‡ ,‰È„nÏ ıeÁ ¯ÙÎa ‰È‰ .BÏ ¯Ó‡ÈÂ¿…«»»ƒ¿»«¿ƒ»ƒ«¿»
ÔÓ „Á‡Ï elÙ‡ ÁÈÏM‰ ¯ÓB‡ - ÌBi‰ B˙B‡a¿«≈«»ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ
e‰eÚÈ„B‰ ,ÈBÏt ‡B·È Ì‡ :‰M‡Ï elÙ‡ ,ÌÈÎM‰«¿≈ƒ¬ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒƒ

‡B·iL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈc ˙ÈaL37‡Ï Ì‡Â .ÔÈc ˙È·Ï ∆≈ƒ»¿¿«∆»¿≈ƒ¿ƒ…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·¯ÚÏ B˙B‡ ÔÈcÓ - ‡a»¿«ƒ»∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

da CÏÈÏ Bk¯cL C¯c‰ ÔÈ‡Lk38;ÔÈc ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ ¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈»«¿≈ƒ
BÚÈ„BiL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Bk¯c Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«¿¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ
È¯‰L ,ÌÈÎM‰ BÏ e¯Ó‡ ‡Ï ‡nL ;BÓˆÚa ÁÈÏM‰«»ƒ«¿«¿∆»…»¿«¿≈ƒ∆¬≈
CÏ‰ ¯·Îe ,ÔÈc ˙Èa Á˙t ÏÚ Bk¯c :ÔÈ¯ÓB‡ Ì‰≈¿ƒ«¿«∆«≈ƒ¿»»«

¯ËÙÂ Ì‰ÈÏ‡39¯ÁÓÏ „Ú ‰È„na ‡a ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈∆¿ƒ¿«¿≈ƒ…»«¿ƒ»«¿»»
e¯Ó‡ ‡ÏÂ eÁÎL ‡nL ,ÌÈÎM‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ -≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»»¿¿…»¿

.BÏ

היום.37) שיבוא תימן: יד לביתו.38)ובכתב חזרה
השליח 39) וצריך ההזמנה, את בכלל קיבל שלא נמצא

(שם). בעצמו להזמינו

.‡È,ÌlLÏ BÏ e¯Ó‡Â ,ÔÈc‰ Ïa˜Â ÔÈc ˙È·Ï ‡aL ÈÓƒ∆»¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ¿»¿¿«≈
ÏÂ CÏ‰ÂB˙B‡ ÔÈcÓ ÔÈ‡ - ÌlL ‡40Ba e¯˙iL „Ú ¿»«¿…ƒ≈≈¿«ƒ«∆«¿

ÔziL „Ú B˙B‡ ÔÈcÓ Ck ¯Á‡Â ,ÈLÂ ÈLÈÓÁÂ ÈL≈ƒ«¬ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏL „ÓÚ Ì‡Â .·iÁ ‡e‰M ‰Ó«∆«»¿ƒ»«¿ƒ¿…»«

B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - BÈec ¯Èz‰Ï41. ¿«ƒƒ«¬ƒƒ

מלשלם.40) משתמט אלא התחצף, לא שהרי לאלתר,
שונים 41) ואין לאחרים שונה שאינו מהנידוי, חמור והחרם

תלמוד  בהלכות כמבואר לו, נשכרים ואין נשכר ואינו לו
כאן: ברדב"ז הובאה הרשב"א ולדעת ה. הלכה ז, פרק תורה
חכמים. מדברי אלא אינו ונידוי התורה; מן הוא - החרם
מהדורא  ביהודה" וב"נודע תקצא הרשב"א תשובות וראה
בענייני  הוא שהסירוב כאן, ודווקא קמו. דעה יורה תניינא
כלפי  כשהתחצף אבל תחילה, בו מתרים אזי - ממון
אותו  מנדים הדין, עלי מקבל איני שאמר או הדיינים,
יום  שלושים עמד ואם א. טז, קטן במועד כמבואר לאלתר,
יום  שלושים וכשישב שנית, אותו מנדים להתירו ביקש ולא
תלמוד  בהלכות כמבואר אותו, מחרימים - בנידויו אחרים
במסרב  שמתרים ההתראה נמצאת ו. הלכה ז, פרק תורה
ואם  הראשונים, יום שלושים של כנידוי משמשת לשלם,

להתירו, יתבע ולא בנידוי יום שלושים אחריה ישב
משנה). (כסף אותו מחרימים

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
ישראל.1) משאר אחד או אביו, דיין, נשיא, מקלל דיני

הדין. בית את המבזה או חכם, תלמיד מחרף עוון חומר
גויים. של ערכאות בפני להישפט האיסור

.‡‡Ïa ¯·BÚ - Ï‡¯OÈ ÈicÓ Ôic Ïl˜Ó‰ Ïk»«¿«≈«»ƒ«»≈ƒ¿»≈≈¿…
Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙2Ïl˜ Ì‡ ÔÎÂ . «¬∆∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ≈

CÏn‰ B‡ ‰ÏB„‚ È¯„‰Ò L‡¯ „Á‡ ,‡ÈOp‰3È¯‰ - «»ƒ∆»…«¿∆¿≈¿»«∆∆¬≈
‡Ï EnÚ· ‡ÈOÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…
„Á‡ Ïl˜Ó‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ‡ÈOÂ Ôi„ ‡ÏÂ .¯‡»̇…¿…«»¿»ƒƒ¿«∆»»«¿«≈∆»
‰nÏÂ .L¯Á Ïl˜˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆∆¡«…¿«≈≈≈¿»»

?L¯Á ¯Ó‡4‡ÏÂ ÚÓBL BÈ‡ ‡e‰L ‰Ê elÙ‡L ∆¡«≈≈∆¬ƒ∆∆≈≈«¿…
B˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BÏ - BÊ ‰ÏÏ˜a ¯ÚËˆ5,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ƒ¿«≈ƒ¿»»∆«ƒ¿»¿≈»∆ƒ

‡e‰ È¯‰) .‰˜BÏ - ÌÏÎp‰ ÔËw‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰L∆«¿«≈∆«»»«ƒ¿»∆¬≈
L¯Ák6.( ¿≈≈

הדיין 2) אל ומכוון א), סו, (סנהדרין הוא חול זה, אלהים
הבית  בעל "ונקרב ז) כב, (שמות ככתוב זה, בשם המכונה

האלקים". רבינו:3)אל כותב שטז, ל"ת המצוות' וב'ספר
בידו  אשר המלך על הכתוב מניחו נשיא, כלומר: זה "ושם
כב). ד. (ויקרא יחטא" נשיא "אשר אמרו: והוא השלטון,
שבעים  של ישיבה ראשי על בסתם אותו אומרים והחכמים

להזהיר זה לאו שענין לפי בלבד... מי זקנים כל מלקלל
שזו  בין ביותר, הגבוהה במעלה והוא שלטון, בידו שיש
אמרו  וכן הישיבה". והיא תורנית, מעלה או שלטונית מעלה
בעמך  ונשיא וכתיב נשיא, אלא יהא "ולא א) ד, (בבאֿבתרא

תאור". א.4)לא לו, במכילתא 5)שבועות שאמרו כמו
באומללים  הכתוב דיבר - חרש תקלל "לא יז) כא, (שמות
"והיה  רבינו: כותב שיז, ל"ת המצוות' וב'ספר שבאדם".
אדם  קללת שאסרה התורה, שכוונת דעתנו על עולה
והצער  הבושה מחמת זה, את שומע הוא אם היא: מישראל,
אין  שומע... שאינו כיון החרש קללת אבל לו, המגיעים
התורה  שאין לפי שאסור... השמיענו לפיכך - בדבר  חטא
מצב  על גם הביטה אלא בלבד, המתחרף מצב על מביטה
ירגילנה  ולא לנקמה נפשו יעורר שלא שהוזהר המחרף,
בכסףֿמשנה: הובאה ב'פסיקתא' הדברים ומקור לכעוס".
שאינו  ישראל בר אפילו אני מרבה - חרש תקלל "ולא
להרב  אליהו (באר לפקח ק"ו וצ"ל: לפניו". ק "ו שומעך,
ו. אות בביאורנו בסמוך וראה ה), ס"ק כז, סי' לחו"מ קוק

(6- בושת לו יש קטן ב) פו, (בבאֿקמא שאמרו כמו
לענין  רבינו למד ומכאן נכלם, הוא אותו שכשמכלימים
חו"מ  שב'טור' להעיר, וראוי (כסףֿמשנה). קללתו חיוב
הישן  את שהמקלל זה: בנוסח רבינו דברי מביא  כז סימן
הגירסא  שזוהי סובר והכסףֿמשנה כחרש, שהוא מפני חייב

הנכונה.

.·¯eËt - ˙n‰ ˙‡ Ïl˜Ó‰7Ïk Ïl˜Óe ÏÈ‡B‰ . «¿«≈∆«≈»ƒ¿«≈»
Ï‡¯OiÓ Ì„‡8Â‡ÏÂ Ôic ÏÚ Â‡Ï „ÁÈ ‰nÏ ,·iÁ - »»ƒƒ¿»≈«»»»ƒ≈»««»¿»

Ïl˜Ó‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .ÌÈzL B·iÁÏ ?‡ÈO ÏÚ«»ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿≈»»≈∆«¿«≈
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ÔË˜ ÔÈa ÏB„b ÔÈa ,‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯OiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»≈»≈»»
Ì‡Â ;ÌÈzL ‰˜BÏ - Ôic Ïl˜ Ì‡Â ;˙Á‡ ‰˜BÏ -∆««¿ƒƒ≈«»∆¿«ƒ¿ƒ

Ô·e .LÏL ‰˜BÏ - ‡ÈO Ïl˜9- ÂÈ·‡ ÏlwL ‡ÈO ƒ≈»ƒ∆»∆»ƒ∆ƒ≈»ƒ
,Ì„‡ Ïk ÏL ‰LÏL :˙BÓL ‰Úa¯‡ ÌeMÓ ·iÁ«»ƒ«¿»»≈¿»∆»»»

·‡‰ ÌeMÓ „Á‡Â10. ¿∆»ƒ»»

אלא 7) לי אין - חרש תקלל "לא קדושים: פ' כהנים' 'תורת
בעמך  ונשיא תלמודֿלומר: אדם? כל לרבות מניין חרש,
מה  חרש? נאמר למה כן אם תאור, לא שבעמך) מי (=כל
חוש  אלא לו, חסר (=שאינו בחיים שהוא מיוחד חרש
(סנהדרין  אמרו וכן בחיים". שאינו המת יצא בלבד), השמע
שנגמר  מי ולא שבעמך" במקויים - בעמך "ונשיא א) פה,
ממרים  בהל' כמבואר קללתו, על חייבים שאין למיתה, דינו

ה"א. שם וראה הי"ב. ששנינו 8)פ"ה, כמו גויים, למעט
וכגירסת  פטור", ומתים "גויים ה"ט: פ"ד, סופרים במס'

שם. ובדפוסים 9)הגר"א התימנים. בכת"י הנוסח הוא כך
וניכרת. גלויה טעות וזוהי נשיא, וכן כתוב:

יש 10) אמרו: "מכאן אמרו: כז) כב, (שמות ובמכילתא
משום  דברים: ארבעה משום עליו וחייב אחד, דבר מדבר

בעמך". ומשום נשיא, ומשום דיין, ומשום האב,

.‚.ÌÈ¯Á‡ ÏlwL BÓk ,‰˜BÏ - BÓˆÚ Ïl˜Ó‰«¿«≈«¿∆¿∆ƒ≈¬≈ƒ
ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL11Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿∆»«¿«≈

„Ú ‰˜BÏ BÈ‡ - Ôi„ B‡ ‡ÈO B‡ B¯·Á B‡ BÓˆÚ«¿¬≈»ƒ«»≈∆«
Ï‡Â dÈ ÔB‚k ,˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa Ïl˜iLÈcLÂ ÌÈ‰ ∆¿«≈¿≈ƒ«≈¿»≈…ƒ¿««

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ12ÌÈÈepk‰ ÔÓ ÈepÎa B‡ ,13ÔepÁ ÔB‚k , ¿«≈»∆¿ƒƒ«ƒƒ¿«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡p˜Â14ÏÎa Ïl˜ Ì‡ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«»¿«≈»∆ƒ¿«»ƒƒ≈¿»

˙BÓM‰L ;·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa Ïl˜ Ì‡ Ck ,ÌÈÈepk‰«ƒƒ»ƒƒ≈¿»»«»∆«≈
Ô‰ È¯‰ - ‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï ÌÈBb‰ Ô‰a ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ»∆«ƒ¿«»»¬≈≈

ÌÈÈepk‰ ÏÎk15Ba ,‰ÏÏ˜ Ba ,‰Úe·L Ba - ¯e¯‡Â . ¿»«ƒƒ¿»¿»¿»»
Èec16. ƒ

(11- ואל פן השמר, שנאמר: מקום "וכל א, לו, שבועות
(שם). לאֿתעשה" אלא יסודי 12)אינו בהל' מנויים והם

ה"ב. פ"ו, שם 13)התורה את בהם שמכנים כבוד תארי
א)14)ה'. לה, (שבועות חסד ורב אפים ארך רחום, כגון

פ"ב, שבועות הל' והשווה בלאֿתעשה", עובר "בכולם
מן  בכינוי כשמקלל לוקה אינו הראב"ד ולדעת ה"ב.
והוא  נמחקים, שאינם השמות מן בשם שיקלל עד הכינויים
פ"ד, שבועות לירושלמי וכוונתו בירושלמי, הוא שכן סובר
פוטרים" וחכמים מחייב, מאיר רבי בכינוי, "קללם ה"י:
ואמו  אביו במקלל מדובר שזה לדחות יש אבל חדש). (פרי
את  המקלל אבל א. לה, שם במשנה, כמבואר מיתה, ולענין
שם, במשנה כמפורש בכינוי, גם לוקה בלאו, שהוא חבירו,
הכל", ודברי ינאי רבי "אמר א) (לו, בגמרא שם וכמבואר

בזה. מאיר לרבי מודים החכמים הל'15)שגם השווה
ב  כז, לחו"מ והגר"א שם. ובביאורנו ה"ה פ"ב, שבועות
לפסוק  בקשר א) ס, (סנהדרין הש"ס מדברי לזה ראיה מביא
ויקם  אליך לי אלקים דבר אהוד, "ויאמר כ) ג, (שופטים
ידע  ולא גוי שהוא מואב מלך עגלון ומה - הכסא" מעל
 ֿ עלֿאחתֿכמה המפורש ושם ישראל עמד, - בכינוי אלא
שקוראים  שהשמות הרי הזכרתו), עם לקום (=שצריך וכמה

כינוי. נקראים משמש:16)הגויים הוא הללו הלשונות כל
אם  ממנו; לפרוש צריכים ארור בלשון נידהו חכם אם
וכן  שבועה, זו הרי - עליו וקיבלו ב"ארור" חבירו השביעו
וחייב  היא קללה לה', הוא ארור בלשון: חבירו את המקלל
תורה  תלמוד הל' והשווה וברש"י). א לו, (שבועות המקלל

ה"ג. פ"ז,

.„Ïk ¯‡Lk ,ÌÈ„Ú ÈÙa Ba e¯˙iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡≈∆«∆«¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿»»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁ17‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .18B‡ ; «»≈»ƒ¬»ƒ…»¿»»«¿»»

¯e¯‡ :¯Ó‡L ÔB‚k ,Èepk ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏlwL∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ¿∆»«»
ÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏw‰ ‰˙È‰L B‡ ;ÈBÏt¿ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿««¿»ƒ¿
e‰Î¯·È Ï‡ B‡ ,ÈÈÏ Ce¯a ÈBÏt È‰È Ï‡ :¯Ó‡L∆»««¿ƒ¿ƒ»«»«¿»¿≈

Ï‡19‰˜BÏ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,20. ≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈≈∆

ה"ב,17) פי"ח לעיל ביארנו וכבר ה"ד. פט"ו, לעיל ראה
בו  שאין לאו שהוא למרות חבירו, את המקלל לוקה למה

נאמר18)מעשה. שלא משמיענו, ודרך רבינו הואיל
התראה  יצטרך לא וכעס, ריתחא מתוך לקלל המקלל

שכשהקב"ה 19)(כסףֿמשנה). מקולל, יהיה שמשמעו:
(סמ"ע  ממילא מקולל הוא הרי מלברכו, ממנו פניו מסתיר

ז). כז, וכדעת 20)לחו"מ א לה, בשבועות משנה
הן", שומע אתה לאו "מכלל בזה: אומרים שאין החכמים,
ה, (ויקרא כתבה שהתורה שם, בר"ן הובא הרמב"ן וכהסבר
עד  העדות) (=בשבועת חייב אינו - אלה" קול "ושמעה א)
הנשמעת  ברכה ששמעה ולא עצמה, אלה קול שישמע

חבירו. מקלל לענין וכן קללה. מתוכה

.‰- ÌÎÁ „ÈÓÏz Û¯Á Ì‡ ,‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈∆ƒ≈≈«¿ƒ»»
B˙B‡ ÔÈcÓ21˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈic‰ eˆ¯ Ì‡Â . ¿«ƒ¿ƒ»««»ƒ¿«««

˙ec¯Ó22e‡¯iM ‰Ó ÈÙk B˙B‡ ÔÈLBÚÂ .ÔÈkÓ -23, «¿«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿
Ô˜f‰ ˙‡ ‰Êa È¯‰L24ÔÈLBÚ - ı¯‡‰ ÌÚ Û¯Á Ì‡Â . ∆¬≈»»∆«»≈¿ƒ≈≈«»»∆¿ƒ

BÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk ¯·ca ÌÈic‰25ÈÙÏ ««»ƒ«»»¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿ƒ
Û¯Á˙pL ‰Ê ÈÙÏe Û¯ÁÓ‰26. «¿»≈¿ƒ∆∆ƒ¿»≈

ב.21) ע, שרואים 22)קידושין או הנידוי, על נוסף
ט). כז, שם (סמ"ע לו קשה וההכאה בעיניו קל שהנידוי

שם.23) יט,24)קידושין ברכות וראה חכמה. שקנה זה
תלמוד  הל' והשווה הרב". כבוד על מנדים "ביתֿדין א

הי"ב. פ"ו, הובאה 25)תורה גאון, שרירא רב דעת
שם  בגמרא שאמרו למה בקשר טו, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
עד  אותו שמנדים - מכלום" פטור - בדברים "ביישו א צא,
א  טו, בערכין שאמרו וכמו כבודו, לפי כראוי שייפסנו
הל' וראה מעשה". העושה מן חמּור בפיו, האומר "נמצא

ה"ה. פ"ג, ומזיק ב)26)חובל פג, (ב"ק שאמרו כמו
מן  מתבייש דומה שאינו - והמתבייש" המבייש לפי "הכל
הקל  זה שביישו שזה ומכובד, גדול מאדם למתבייש הקטן,

ה"א). פ"ג, חובל (הל' מרובה בשתו -

.Â‡ÈOpÏ B‡ ÔicÏ BÏ LiL Èt ÏÚ Û‡27ÏÚ ÏÁÓÏ ««ƒ∆≈««»«»ƒƒ¿…«
,ÌÚ‰ ¯‡L ÔÎÂ .B˙ÏÏ˜ ÏÚ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„B·k¿≈»ƒ¿…«ƒ¿»¿≈¿»»»
;Ïl˜Ó‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏÓ - Ïl˜Ó‰ ÏÁnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¿À»«¿ƒ∆«¿«≈

·iÁ˙Â ‡ËÁ ¯·kL28ÈtÓ Èec ·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . ∆¿»»»¿ƒ¿«≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈
¯È˜Ù‰L29Ô„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈc ˙Èa eˆ¯Â ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿…«¿»
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Ô„Èa ˙eL¯‰ - e‰ec ‡ÏÂ30¯·ca ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â . ¿…ƒ»¿¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»
ÔÈËÚ·Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔB‚k .‡¯Ba‰ „B·Îa „ÒÙ‰∆¿≈ƒ¿«≈¿∆»»»¿«¬ƒ

ae¯˜Ùe ÏÈ‡B‰ ,ÌÈic·e ‰¯Bz È¯·„31- ¯·ca ÌÚ‰ ¿ƒ¿≈»««»ƒƒ»¿»»«»»
Ì‰Ï ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ ˜fÁÏ ÔÈÎÈ¯ˆ32. ¿ƒƒ¿«≈¿«¬¿ƒ«∆≈»∆»∆

במובן 27) מלך שהוא נשיא אבל כאן, ידובר תורה בנשיא
הל' וראה ב). לב, (קידושין מחול כבודו אין - המדיני

ה"ג. פ"ב, חטא 28)מלכים מלקות, חייבתו שהתורה כיון
וב"אור  (כסףֿמשנה). לו מועילה זה מחילת ואין למקום,
כלעיל  שלוקה עצמו ממקלל עדיף זה שאין מסביר, שמח"
ומה  עצמו. כלפי כבודו על מחל עצמו המקלל ובוודאי ה"ג.
המחרף, מצד הוא שהחטא ד אות לעיל המבואר לפי גם
מחילת  אין זה ובמובן וכעס, לנקמה נפשו את ירגיל שלא

מצילתו. נשיא 30)התחצף.29)המקולל שאפילו
ומצינו  ב). לב, (קידושין מחול כבודו - כבודו על שמחל
פעמים  שלש אחד לאדם לקרוא ששלח לוי בן יהושע ברבי
מימי  אדם החרמתי שלא אני אלמלא לו: שלח בא, ולא -
וזה  - מנדים דברים וארבעה עשרים שעל מחרימך, הייתי
תלמוד  הל' והשווה ה"א). פ"ג, מו"ק (ירושלמי מהם אחד
לכבודו, לנדות לחכם רשות שיש "אע"פ הי"ג: פ"ז, תורה
גדולים  וחכמים זה... בדבר עצמו להנהיג לתלמיד שבח אינו
של  דרכם היא וזו אדם... נידו לא שמעולם משתבחים... היו

בה". לילך שראוי חכמים העול.31)תלמידי ופרקו כפרו
"אסור 32) בפרהסיא חרפוהו או תלמידֿחכם ביזו אם וכן

תורה". בזיון שזה נענש, מחל ואם כבודו, על למחול לו
שם. בביאורנו וראה

.ÊÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a Ôc‰ Ïk33˙B‡k¯Ú·e34 »«»¿«»≈¿≈»ƒ¿«¿»
È¯‰ - Ï‡¯OÈ ÈÈ„k Ì‰ÈÈ„ eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆»ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬≈
‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Ûc‚Â Û¯Á el‡Îe ,ÚL¯ ‰Ê∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«∆
ÌÈOz ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ‰l‡Â :¯Ó‡pL .ea«̄≈∆∆¡«¿≈∆«ƒ¿»ƒ¬∆»ƒ

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ .Ì‰ÈÙÏ35; ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈¿≈»ƒ
˙BËBÈ„‰ ÈÙÏ ‡ÏÂ - Ì‰ÈÙÏ36È„·BÚ‰ „È ‰˙È‰ . ƒ¿≈∆¿…ƒ¿≈∆¿»¿»«»¿≈

‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ìl‡ BÈc ÏÚ·e ,‰ÙÈwz ÌÈ·ÎBk»ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿ƒ
.‰lÁz Ï‡¯OÈ Èi„Ï epÚa˙È - Ï‡¯OÈ Èi„a epnÓƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»
ÏÈvÓe ,ÔÈc ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB - ‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»»≈¿ƒ≈ƒ«ƒ

BÈc ÏÚa „iÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Èi„a37. ¿«»≈¿≈»ƒƒ»««ƒ

גוים.33) בדיני התימנים: מושב 34)בכתבֿיד מקום
"שכל 35)משפטיהם. ג: אות משפטים פ' תנחומא מדרש

בהקב"ה  כפר גויים, לפני והולך ישראל דייני שמניח מי
צורם  כצורנו לא כי שנאמר: בתורה, כפר ואחריֿכן תחילה
לעילוי  עדות זוהי פלילים, כשאויבינו - פלילים" ואויבינו

שם). לשמות (רש"י (גיטין 36)יראתם מומחים שאינם
ביתֿדין  ביד "ויש א סע' כו סי' חו"מ ובשו"ע ב). פח,
חבירו". מעל עכו"ם יד שיסלק עד ולהחרימו לנדותו

לדיננו 37) מצייתים שאינם זרוע לבעלי יד לתת שלא
הובאה  גאון, פלטוי רב בתשובת הדברים ומקור (רדב"ז).
ב): צב, (שם שאמרו למה בקשר יז, אות פ"ח לב"ק ברא"ש
"מכאן  - עליו והשלך גדול קיר דחה ענך, ולא חברך קראת
לדין, עמו לבוא ומסרב שמעון על תביעה לו שיש לראובן

שלו  את להוציא כדי נכרים, של לערכאות להביאו שרשאי
מיימוניות.מתחת בהגהות וכן ידו",

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
zEcr zFkld¦§¥

LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL :˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿»ƒ¿¬≈¿»≈
˙È·Ï „ÈÚ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿»ƒ¿≈
.ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï (· .˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈcƒ¿ƒ∆≈≈ƒ¿¿«¿…»≈ƒ
ÈÈ„a ÂÈÏÚ „ÈÚ‰L ‰Ê ÔÈ„a „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL (‚∆…∆»≈¿ƒ∆∆≈ƒ»»¿ƒ≈
‡lL (‰ .„Á‡ „Úa ¯·c Ìe˜È ‡lL („ .˙BLÙ¿»∆…»»»¿≈∆»∆…
‡lL (Ê .·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (Â .‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ»ƒ««¬≈»∆…»ƒ»∆…
.ÌÓÊ ¯L‡k ÌÓBÊ „ÚÏ ˙BOÚÏ (Á .¯˜La „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿∆∆«¬¿≈≈«¬∆»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
לפני 1) שיבוא לחבירו עדות היודע על המצוה, בו מתבארת

כבודם. משום מלהעיד, הפטורים האישים ויעיד. ביתֿדין
שונות. בשאלות ובדיקתם העדים חקירת

.‡.Ú„BiL ˙e„Ú ÏÎa ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï ‰eˆÓ „Ú‰»≈¿À∆¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈«
B¯·Á ˙‡ da ·iÁiL ˙e„Úa ÔÈa2e‰kÊiL ˙e„Úa ÔÈa , ≈¿≈∆¿«≈»∆¬≈≈¿≈∆¿«≈

da3„ÈÚ‰Ï epÚa˙iL ‡e‰Â .4˙BBÓÓ ÈÈ„a5. »¿∆ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ≈»
‡OÂ „ÈbÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ „Ú ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»»»»ƒ…«ƒ¿»»

BBÚ6. ¬

לטובת לש 2) מעיד שהוא נמצא תביעתו, כפי לתובע לם
הנתבע. ולרעת הוא 3)התובע זה ששטר שיודע כגון

רבינו  ודקדק מלשלם. ומזכהו הלווה לטובת ומעיד פרוע,
לו  להעיד חייב שאינו גוי, למעט חבירו" "את  לכתוב:

ב). ס"ק כח, סי' לחו"מ תבעו 4)(סמ"ע לא אם אבל
יגיד  לוא אם שנאמר: מעצמו, להעיד חייב אינו הבעלֿדין,
ואם  עוונו, ונשא יגיד, לא לו בו: קרא בוא"ו, - לו וגו'

א). לה, (שבועות פטור - יגיד לא בדיני 5)לאחר אבל
מהרוצח, להנקם כדי להעיד, חייב תבעוהו לא אפילו נפשות
דבר  הרואה שכל יא), אות פ"א, (מכות הרא"ש וכדברי
מקרבך  הרע ובערת שנאמר: מה לקיים להעיד, חייב ערוה

לומר 6)(כסףֿמשנה). ההלכה, תחילת על מוסב זה
ישא  יגיד לא אם שהרי להעיד, שמצוה שומע אתה שמכאן
ואם  יגיד, - ידע או ראה או הוא: כך הכתוב ושיעור עוון.
שאפילו  משמע, רבינו ומדברי (רדב"ז). עונו ונשא - יגיד לא
ממון  מחייבו אחד עד שאין שאע"פ להעיד, חייב אחד עד
וישלם, להשבע הנתבע ירצה לא ואולי שבועה, מחייבו -
גם  לחייבו יכול אינו אם אבל בעדותו, התובע מרויח נמצא
בסמוך  וראה א), סעיף כח סי' (חו"מ מלהעיד פטור שבועה,
אחד  "עד ה"ז פי"ז, לקמן והשווה יג, אות בביאורנו ה"ב
(ע"פ  שמים" בדיני וחייב אדם, מדיני פטור - עדותו שכבש

א). נו, בבאֿקמא

.·ÔÈc ˙È·a ‰È‰Â ,ÏB„b ÌÎÁ „Ú‰ ‰È‰7epnÓ ˙eÁt »»»≈»»»¿»»¿≈ƒ»ƒ∆
‰OÚ - Ì‰ÈÙÏ CÏiL B„B·k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÓÎÁa¿»¿»ƒ¿≈¿∆≈≈ƒ¿≈∆¬≈

‰¯Bz „B·k ÏL8ÛÈ„Ú9Ún‰Ï BÏ LÈÂ ,10‰na . ∆¿»»ƒ¿≈¿ƒ»««∆
˙e„Úa Ï·‡ ;ÔBÓÓ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿≈»¬»¿≈
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¯eq‡‰ ÔÓ da LÈ¯ÙnL11˙BLÙ ˙e„Úa ÔÎÂ ,12B‡ ∆«¿ƒ»ƒ»ƒ¿≈¿≈¿»
˙BkÓ13ÔÈ‡Â ‰ÓÎÁ ÔÈ‡ :¯Ó‡pL .„ÈÚÓe CÏB‰ - «≈≈ƒ∆∆¡«≈»¿»¿≈

ÔÈ‡ - ÌM‰ ÏelÁ LiL ÌB˜Ó Ïk .ÈÈ „‚Ï ‰e·z¿»¿∆∆¿»»»∆≈ƒ«≈≈
·¯Ï „B·k ÔÈ˜ÏBÁ14. ¿ƒ»»«

ביתֿדין.7) והיה התימנים: את 8)בכת"י לכבד שנצטוינו
תלמוד  בהל' וכמבואר זקן" פני "והדרת ככתוב: החכמים,

ה"א. פ"ו, ב.9)תורה ל, לילך,10)שבועות חייב אינו
בפניהם  ומעיד אנשים שלשה אליו שולח ביתֿדין אבל

שם). ובסמ"ע ה, סעיף כח סי' אשה 11)(חו"מ כגון
חי. שבעלה יודע זה ועד להנשא, להתירה חכם לפני הבאה

מעונש 12) יצילנו ובעדותו הנידון, על זכות להעיד שיודע
ויחייבוהו  האמת את יבררו בעדותו אם להיפך, וכן מות.
ואם  מקרבך, הרע ובערת לקיים: כדי להעיד, חייב מיתה,
לנקום  שיודע כיון הנרצח, את הרג כאילו זה הרי - יעיד לא

(כסףֿמשנה). נוקם ואינו נקמתו את 13)את דנים אם
זכות  לו יודע אם מלקות, עונש בה שיש עבירה על הנידון
רשע. קוראתו: שהתורה לוקה, של פגמו משום יעיד לפטרו,
נפשות, כדיני זו והרי ההכאה ע"י תקלה לו תארע שמא וכן
הרע  ובערת משום: להעיד, מצוה - חובה לו יודע ואם

(משנהֿלמלך). ובכת"י 14)מקרבך ב). ל, (שבועות לגדול
הל' והשווה הרב". כבוד על משגיחים "אין התימנים:
כשרוצה  אלא יעיד לא אחד ועד ה"ג. פ"ה, תורה תלמוד
נעשה  כבר אם אבל נעשה, לא שעדיין האיסור מן להפריש
חבירו, על רע שם כמוציא אלא שאינו - יעיד לא האיסור,
אלא  זו ואין בביתֿדין, מתקבלת אינה אחד של עדותו שהרי
וכן  ה"א). פ"ה, לקמן מיימוניות (הגהות רע שם הוצאת

א. סעיף כח, סי' בחו"מ

.‚„ÈÚ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏB„b Ô‰k15‡È‰L ˙e„Ú ‡l‡ . …≈»≈«»¿»ƒ∆»≈∆ƒ
„·Ïa Ï‡¯OÈ CÏÓÏ16ÏB„b‰ ÔÈc ˙È·Ï CÏB‰ - ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈¿≈ƒ«»

¯eËt - ˙Bi„Ú‰ ¯‡La Ï·‡ .da „ÈÚÓe17. ≈ƒ»¬»ƒ¿»»≈À»

ב 15) יח, (סנהדרין לבעלֿדין להעיד לבוא לו הוא שזלזול
אבל 16)וברש"י). הדין, מצד זה וכל יוסף. כרב שם,

לא  חכמים שגזרו שטח, בן שמעון בימי שאירע ממעשה
כמבואר  תורה, לדברי נכנעים שאינם ישראל, מלכי את לדון
מעיד  אינו - שם ובביאורנו ה"ה פ"ב, סנהדרין בהל' לעיל
אותם, ודנים הם שכשרים בלבד, דוד בית למלכי אלא
פ"ה, המקדש כלי להל' (כסףֿמשנה א יט, שם כמבואר

ה"ז. פ"ג, מלכים הל' לקמן וראה זה 17)ה"ט). שאין
ומובן, ה"ט). פ"ה, המקדש כלי (הל' ולהעיד לילך כבוד
מעיד, גדול כהן גם האיסור, מן בה להפריש שבעדות
(לחםֿמשנה, לרב" כבוד חולקים ש"אין ה"ב, לעיל כמבואר
מעיד), דיבורֿהמתחיל: ב, יח, לסנהדרין ב'תוספות' וכן
מביאים  משיח וכהן "המלך ה"ז: פ"י, שגגות הל' וראה

העדות". שבועת על קרבנם

.„ÌÈ„Ú‰ ˙‡ L¯„Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ18Ô¯˜ÁÏe19 ƒ¿«¬≈ƒ¿∆»≈ƒ¿»¿»
ÔÈÚÈqÓe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜c˜„Óe .Ô˙Ï‡La ˙Ba¯‰Ïe20 ¿«¿ƒ¿≈»»¿«¿¿ƒ¬≈∆«ƒƒ

e˜zLiL È„k ,‰Ï‡M‰ ˙Úa ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ Ô˙B‡21B‡ »≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈«¿≈»¿≈∆ƒ¿¿
Ô‰a e¯ÊÁÈ22ÈÙc Ô˙e„Úa LÈ Ì‡23zL¯„Â :¯Ó‡pL . «¿¿»∆ƒ≈¿≈»…ƒ∆∆¡«¿»«¿»

˙Úa ¯‰f‰Ï ÌÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe .·ËÈ‰ zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ¿»«¿»¿»«¿»≈≈¿ƒƒ««»ƒ¿ƒ»≈¿≈
ÌÈ„Ú‰ ˙¯È˜Á24Ú·L·e .¯wLÏ e„ÓÏÈ dÎBzÓ ‡nL , ¬ƒ«»≈ƒ∆»ƒ»ƒ¿¿¿«≈¿∆«

?Úe·L ‰Ê È‡a :Ì˙B‡ ÔÈ˜„Ba ˙B¯È˜Á25BÊ È‡a ¬ƒ¿ƒ»¿≈∆»«¿≈
ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á ‰Ê È‡a ?‰L»»¿≈∆…∆¿«»«…∆¿≈∆
‰Ê È‡·e ?ÌBia ˙BÚL ‰nÎ·e ?˙aM‰ ÈÓÈÓƒ≈««»¿«»»«¿≈∆

?ÌB˜Ó26- B‚¯‰ LÓ‡ B‡ ,B‚¯‰ ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡ »¬ƒ»««¬»∆∆¬»
‰Ê È‡a ?‰L BÊ È‡a ?Úe·L ‰Ê È‡a :Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL¬ƒ»∆¿≈∆»«¿≈»»¿≈∆
?‰ÚL BÊ È‡a ?ÌBÈ ‰Ê È‡a ?L„Áa ‰nÎa ?L„Á27 …∆¿«»«…∆¿≈∆¿≈»»
Ïka ˙BÂM‰ Ú·M‰ ÏÚ ¯˙È ,˙B¯È˜Á‰ ÏÏkÓe28: ƒ¿««¬ƒ»≈««∆««»«…

:Ô‰Ï ÔÈÏ‡BL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡L∆ƒ≈ƒ»»∆»«¬»»»¬ƒ»∆
?„·Ú ‰Ó ˙‡29?„·Ú ‰„B·Ú BÊ È‡·e30e„ÈÚ‰ ∆»»«¿≈¬»»«≈ƒ

‰Î‡ÏÓ BÊ È‡ :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ˙aM‰ ˙‡ ÏlÁL∆ƒ≈∆««»¬ƒ»≈¿»»
?‰OÚ C‡È‰Â ?‰OÚ31ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÏÎ‡L e„ÈÚ‰ »»¿≈«»»≈ƒ∆»«¿«ƒƒ

:Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL -?ÏÎ‡ ‰nÎÂ ?ÏÎ‡ ÏÎ‡Ó ‰Ê È‡32 ¬ƒ»≈∆«¬»»«¿«»»«
‰na :Ô˙B‡ ÔÈÏ‡BL - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L e„ÈÚ‰≈ƒ∆»«∆«∆∆¬ƒ»«∆

?B‚¯‰33ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ¬»¿≈…«≈»∆¬≈ƒ¿«
˙B¯È˜Á‰34. «¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."itec ozecra yi m` .....micrd z` yexcl dyrÎzevn"

זהה  תוכן בו יש כי יבמות, מסכת בסיום הובא זה עניין
המסכת. ויסוד לכללות

ואחד  ממונות דיני אחד תורה, "דבר נאמר: המסכת בסיום
יהיה  אחד משפט שנאמר: וחקירה, בדרישה נפשות דיני
צריכין  אין ממונות דיני (חכמים) אמרו מה ומפני לכם.

לווין". בפני דלת תנעול שלא כדי וחקירה, דרישה
כשרים", עדים שני על־פי הדין את לחתוך "שנצטוינו ואף
אצלנו  הם וכשרים הואיל - שקר שהעידו שיתכן והגם
את  לחקור מצוה ואעפ"כ כשרותן, על אותן מעמידין
כפי  עצמה מצד שהתורה אף כי בשאלתן, ולהרבות העדים
יקום  עדים שני ש"על־פי קובעת הנותן' 'גדרי מצד שהיא
דופי  שיש יתכן שמצדם המקבל', מ'גדרי גם בה יש דבר"
דיני  ואחד ממונות דיני ש"אחד תורה אמרה ולכן בעדותן,

וחקירה". בדרישה נפשות
והמקבל, העולם בגדרי יותר עוד והתחשבו חכמים באו
תורה  דין עקרו לווין, בפני דלת תנעול שלא החשש ומצד

ממונות. בדיני ודרישה חקירה שחייב
תורה  דין שמצד יבמות, מסכת של הכללי תוכנה גם זהו
חכמים  אבל חליצה", למצות קודמת יבום "מצות
שאין  ש"עכשיו ותיקנו באו - העולם בגדרי שהתחשבו
את  "הכונס שאול אבא ולדעת מצוה" לשם מתכוונין
כאילו  - אחר דבר ולשום אישות ולשם נוי לשם יבמתו
"אמרו  - ממזר" הולד להיות בעיני אני וקרוב בערוה, פוגע

יבום". למצות קודמת חליצה מצות
.(848 'r a"g `"ypz y"dq ,j"ipa zezkqnl 'oxcd'd jezn)
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מכוונת.18) עדותם אם  חקירות 19)לבדקם, שבע
להלן. מלהעיד ימנעו21)מעבירים.20)המנויות עצמם

ב: לב, סנהדרין החקירה. ועומק השאלות ריבוי מחמת
מענין  רבינו: ומפרש - למקום" ממקום העדים את "מסיעים

גמר 22)לענין. לפני להעיד הספיקו שכבר מה על
וספק.23)החקירה. וכך 24)פגם כך שמא יאמרו: שלא

ומתוך  זכאי, פלוני היה כך היה הדבר אם או מעשה, היא
"הוי  מ"ט): פ"א, (אבות לשקר העדים לומדים דבריהם
וכו'. בדבריך" זהיר והוי העדים, את לחקור מרבה

יובל.25) של שבע 26)שמיטה, שכל א, מ, סנהדרין
עדים  שיבואו הזמה, לידי העדים מביאות אלו, חקירות
פלוני. במקום יום באותו הייתם עמנו והלא ויאמרו: אחרים
עדים  אין שמא כי שעה? באיזו אותם שואלים ולפיכך
(רש"י  שעה לאותה להזימם עדים ויש היום, לכל להזימם
וחקרת  "ודרשת טו) יג, (דברים תורה אמרה וכן שם).
ושמעת  לך "והוגד חקירות: שלש הרי - היטב" ושאלת
"ודרשו  אחרות: שתים הרי - ד) יז, (שם היטב ודרשת
נמצאו  נוספות, שתים הרי - יח) יט, (שם היטב" השופטים

שם). (גמרא הן חקירות כדי 27)שבע והכל ב, עמ' שם
בהם, יחזרו או ישתקו אולי עליהם, ולהכביד להטריחם

שם). (רש"י, כ אות שהיא.28)כלעיל עדות בכל
עבד).29) מי את שם: (ובמשנה, מרקוליס או פעור לאליל
לגוף 30) שייכות החקירות שאלו בהשתחוואה. או בזביחה

חקירות  הן הקודמות חקירות ששבע בעוד המעשה,
המעשה. בגוף ואינן בשנים 31)חיצוניות או ביחיד,

מלאכה  לעשות נתכוון או מלאכה, לאותה נתכוון בשותפות,
טו). ה"ח, פ"א, שבת הל' (ראה אחרת לו ונעשתה זו

עשור 32) שביתת הל' (ראה ממנו פחות או החיוב, כשיעור
ה"אֿה). ברומח.33)פ"ב, או כדין 34)בסייף

ה  הנכון שמן אבל בסמוך החקירות, כמבואר "דרישות", וא:
בדרישה". הכחישו "שהרי ה"ג: פ"ג לקמן והשווה ה"ה.

.‰¯wÚ Ô‰L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ ˙BLÈ¯c‰Â ˙B¯È˜Á‰«¬ƒ¿«¿ƒ≈«¿»ƒ∆≈ƒ«
˙e„Ú‰35·iÁ˙È Ô‰·e ,36‰OÚn‰ ˙ek Ô‰Â .¯ËtÈ B‡ »≈»∆ƒ¿«≈ƒ»≈¿≈«»«««¬∆
‰OÚL37ÌB˜n‰ ÔeeÎÂ ÔÓf‰ ÔeeÎÂ ,38enÊÈ Ô‰aL ,39 ∆»»¿ƒ«¿«¿ƒ«»∆»∆»…

ÌÈ„Ú‰ ÌÊ‰Ï ÌÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡L ;enÊÈ ‡Ï B‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ…»…∆≈»¿ƒ¿»≈»≈ƒ
ÌB˜n‰Â ÔÓf‰ eeÎiL „Ú40. «∆¿«¿«¿«¿«»

שיתבאר 35) וכפי העדות, בגוף שאינן לבדיקות, בניגוד
ה"ו. עשה.37)הנידון.36)בסמוך ואיך עשה מה

המעשה.38) מקום ואיפה עשה, ע"י 39)מתי יוכחשו,
להזימם. אחרים עדים אחרים 40)שיבואו ישמעו ואז

עמנו  יום ובאותו מקום באותו והלא לומר: להזים, ויבואו
לא  - להזימה יכול שאיֿאתה עדות "כל הוא: וכלל הייתם.
בה: לקיים ואיֿאפשר הואיל א), מא, (סנהדרין עדות" שמה
(רש"י  העד שקר עד והנה השופטים ודרשו וחקרת ודרשת
ליה, דהויא ד"ה: א יב, לפסחים ברש"י וראה שם).
העד... שקר עד והנה השופטים ודרשו אמרה: שהתורה
בה  לקיים יכול שאתה עדות - וגו' זמם כאשר לו ועשיתם
לדרישות, ובנוגע לא. - לא ואם עדות, היא - הזמה תורת
בכל  - הזמה משום בהן שאין אע"פ המעשה, כוונת שהן
העדות, עיקר שהוא המעשה בגוף נוגעות והן הואיל זאת

להתק  ראויה העדות אין שבלעדן מעכבות, שהן יים ודאי
(לחםֿמשנה).

.Â¯wÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÌÈ„Ú‰ ˜c·Ï ÔÈa¯Ó „BÚÂ¿«¿ƒƒ¿…»≈ƒƒ¿»ƒ∆≈»ƒ»
˙B˜È„a ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .Ì‰a ‰ÈeÏz dÈ‡Â ˙e„Úa41. »≈¿≈»¿»»∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

Ô‰ „ˆÈk .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»≈«≈
Ú·La e¯˜ÁÂ ,‚¯‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L È¯‰ ?˙B˜È„a‰«¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»∆»«¿∆¿¿¿∆«
,ÌB˜n‰ ˙eÎÂ ÔÓf‰ ˙eÎa Ô‰L ,eÈnL ˙B¯È˜Á¬ƒ∆»ƒ∆≈¿«»««¿«¿«»««»

‰OÚn‰ eeÎÂ ,‰OÚn‰ ˙eÎa eL¯„Â42ÈÏk‰ eeÎÂ ¿ƒ¿¿¿«»«««¬∆¿ƒ¿««¬∆¿ƒ¿«¿ƒ
Ba B‚¯‰L43‰Ó :Ô‰Ï ÌÈ¯ÓB‡Â „BÚ Ô˙B‡ ÔÈ˜„Ba , ∆¬»¿ƒ»¿¿ƒ»∆∆

B‡ ÌÈ·Ï ÌÈ„‚a ,‚¯B‰‰ B‡ ‚¯‰p‰ Le·Ï ‰È‰»»»«∆¡»«≈¿»ƒ¿»ƒ
?Ì„‡ B‡ Ô·Ï - ‰ÈÏÚ ‚¯‰pL ı¯‡‰ ¯ÙÚ ?ÌÈ¯ÁL¿…ƒ¬«»»∆∆∆¡«»∆»»»»…
e¯Ó‡L ‰OÚÓ .˙B˜È„a‰ Ì‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆≈«¿ƒ«¬∆∆»¿

‰‡z‰ ˙Áz ÈBÏt ÌB˜Óa B‚¯‰ :ÌÈ„Ú‰44e˜„·e . »≈ƒ¬»ƒ¿¿ƒ«««¿≈»»¿
B‡ eÈ‰ ˙B¯ÁL dlL ÌÈ‡z :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿»¿»∆¿≈ƒ∆»¿…»

ÔÈˆ˜Ú ?˙B·Ï45B‡ eÈ‰ ˙Bk¯‡ ÌÈ‡z‰ Ì˙B‡ ÏL ¿»√»ƒ∆»«¿≈ƒ¬À»
È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜È„·a ‰a¯n‰ ÏÎÂ ?˙B¯ˆ¿̃»¿»««¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬≈

ÁaLÓ ‰Ê46. ∆¿À»

ודרישות 41) חקירות בין ישנו בדין וחילוק א. מ, סנהדרין
ה"א. פ"ב, בסמוך כמבואר בכת"י 42)לבדיקות,

אינן. אלו תיבות ובביאורנו 43)התימנים, ה"ד לעיל ראה
לא. התאנה.44)אות במקום 45)עץ הפרי זנב - עוקץ

לאילן. שם.46)חיבורו סנהדרין

ה'תשע"ז  אלול י"ח ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והכחשות 1) סטיות לבדיקות. חקירות בין דיניים הבדלים

קיימת. והעדות בעדים

.‡˙BLÈ¯„e ˙B¯È˜Á ÔÈa ‰Ó2˙B˜È„·Ï3˙B¯È˜Áa ? «≈¬ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ
B˙e„Ú ˙‡ „Á‡‰ Ôek Ì‡ ,˙BLÈ¯„e4:¯ÓB‡ ÈM‰Â , ¿ƒƒƒ≈»∆»∆≈¿«≈ƒ≈

‰ÏËa Ô˙e„Ú - Ú„BÈ ÈÈ‡5elÙ‡ ,˙B˜È„·a Ï·‡ ; ≈ƒ≈«≈»¿≈»¬»ƒ¿ƒ¬ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :ÔÈ¯ÓB‡ Ô‰ÈL6. ¿≈∆¿ƒ≈»¿ƒ≈»«∆∆

- ˙B˜È„aa elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁÎÓ Ô‰L ÔÓÊ·eƒ¿«∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¬ƒ«¿ƒ
‰ÏËa Ô˙e„Ú7,‰Ê ˙‡ ‰Ê ‚¯‰L e„ÈÚ‰ ?„ˆÈk . ≈»¿≈»≈«≈ƒ∆»«∆∆∆

‰La ,ÈBÏt Úe·La :¯˜ÁpLk „Á‡‰ ¯Ó‡Â¿»«»∆»¿∆∆¿«¿»«¿ƒ¿»»
ÈÚÈ·¯a ,L„Áa CÎÂ CÎa ,ÈBÏt L„Áa ,˙ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿«¿««…∆»¿ƒƒ
ÔÎÂ .B‚¯‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,ÌBia ˙BÚL LLa ,˙aMa««»¿≈»«ƒ¿¿ƒ¬»¿≈

ÛÈÒa B‚¯‰ :¯Ó‡ ?B‚¯‰ ‰na :eL¯cLk8„Ú‰ ÔÎÂ . ¿∆»¿«»¬»»«¬»¿«ƒ¿≈»≈
ÈÈ‡ :¯Ó‡L ,˙BÚM‰ ÔÓ ıeÁ ,Ïka B˙e„Ú Ôek ÈM‰«≈ƒƒ≈≈«…ƒ«»∆»«≈ƒ
,˙BÚM‰ ˙‡ ÔekL B‡ ;ÌBia ‰È‰ ˙BÚL ‰nÎa Ú„BÈ≈«¿«»»»»«∆ƒ≈∆«»
‰È‰L ÈÏka Èz·‰ ‡ÏÂ ,B‚¯‰ ‰na Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â¿»«≈ƒ≈««»¬»¿…≈«¿ƒ«¿ƒ∆»»

‰ÏËa Ô˙e„Ú È¯‰ - B„Èa9,Ïk‰ eek Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬≈≈»¿≈»¬»ƒƒ¿«…
ÂÈÏk :ÌÈic‰ Ô‰Ï e¯Ó‡Â10?ÌÈ·Ï B‡ ÌÈ¯ÁL eÈ‰ ¿»¿»∆««»ƒ≈»»¿…ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯·„Ï eaÏ eÓO ‡ÏÂ ,ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡ :e¯Ó‡Â¿»¿≈»¿ƒ¿…«¿ƒ≈ƒ¿»ƒ
˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - LnÓ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡11. ≈∆≈»∆«»¬≈≈»«∆∆

ה.2) הלכה א, פרק לעיל שם,3)נתפרשו לעיל, נזכרו
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ו. שנשאל.4)הלכה מה כל על מליאות תשובות שהשיב
יכול 5) אתה אי יודע איני שאמר כיוון א. מ, סנהדרין

להזימה  יכול אתה שאין עדות וכל חקירה, באותה להזימו
א. פרק לעיל בביאורנו וראה שם), (רש"י עדות אינה

לומר:6) בחקירות, אלא בהן, תלוייה ההזמה שאין שם,
אחר. במקום שעה באותה הייתם זו 7)עימנו שאין שם,

אמת  "והנה טו) יג, (דברים אמרה והתורה מכוונת, עדות
וראה  א) מא, (שם מכוונים דבריהם שיהיו - הדבר" נכון

ב. הלכה סוף לקמן מכלל 8)בביאורנו אינה זו דרישה
הרי  המעשה בגוף נוגעת שהיא מתוך אלא החקירות, שבע
דֿה. הלכה א, פרק לעיל כמבואר העדות, מעיקרי היא

כלל.9) עדות כאן אין המעשה גוף את לכוון ידע לא שאם
ההורג.10) או הנהרג וכפי 11)של א מ, בסנהדרין משנה

בה  לקיים יכול ואתה הואיל ב, מא, שם בגמרא שנתבאר
קיימת. עדותם - החקירות בשטח הזמה תורת

.·ÈM‰Â ,Le·Ï ‰È‰ ÌÈ¯ÁL ÌÈÏk :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»≈ƒ¿…ƒ»»»¿«≈ƒ
Ô˙e„Ú È¯‰ - Le·Ï ‰È‰ ÌÈ·Ï ‡l‡ ,ÔÎ ‡Ï :¯Ó‡»«…≈∆»¿»ƒ»»»¬≈≈»
ÈM‰Â ,˙aLa ÈÚÈ·¯a „Á‡ ¯Ó‡ el‡Îe ;‰ÏËa¿≈»¿ƒ»«∆»»¿ƒƒ¿«»¿«≈ƒ
ÛÈÒa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ;˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ∆≈»≈∆»«»∆»¿«ƒ
:¯Ó‡pL .˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L ,ÁÓ¯a ¯Ó‡ ÈM‰Â ,B‚¯‰¬»¿«≈ƒ»«¿…«∆≈»≈∆∆¡«
ÏkÓ ‰Ê È‡a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁÎ‰L ÔÂÈÎÂ ,¯·c‰ ÔBÎ»«»»¿≈»∆ƒ¿ƒ∆∆∆¿≈∆ƒ»

ÔBÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰12. «¿»ƒ≈∆»

ובנוגע 12) ב. ל, שם רבא דעת וכן א, מא, שם ברייתא
פרק  לקמן ראה ממונות, בדיני - בבדיקות העדים להכחשת

ג. הלכה ג,

.‚Ô˙e„Ú eek Ô‰Ó ÌÈL ,ÌÈa¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰»»≈ƒ¿Àƒ¿«ƒ≈∆ƒ¿≈»
- Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ÈLÈÏM‰Â ,˙BLÈ¯c·e ˙B¯È˜Áa«¬ƒ«¿ƒ¿«¿ƒƒ≈≈ƒ≈«

‚¯‰ÈÂ ,ÌÈLa ˙e„Ú‰ Ìi˜˙z13˙‡ LÈÁÎ‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿«≈»≈ƒ¿«ƒ¿≈»≈¬»ƒƒ¿ƒ∆
‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙B˜È„aa elÙ‡ ,Ô‰ÈL14. ¿≈∆¬ƒ«¿ƒ≈»¿≈»

הזמה 13) תורת לקיים אפשר שהרי רבא, כדברי ב מא, שם
פסק  ג הלכה כ, פרק שלקמן פי על  ואף השניים, בעדות
עד  נענשים אינם מקצתם והוזמו שלושה היו שאם רבינו,
דיבור  כדי בתוך אחד כל כשהעיד ידובר שם - כולם שיוזמו
שיעור  אחר העיד אחד שכל ידובר כאן ואילו חבירו, של
הוזם  שלא פי על אף השניים, נענשים ואז חבירו דיבור כדי
זה  ואין משנה). (לחם שם רבינו בדברי כמבואר השלישי,
לעדות  פסול או קרוב מהם אחד נמצא שאמרו; למה דומה
שהואיל  - ג הלכה ה, פרק לקמן ראה כולם, עדות בטלה

כלל. כעד נחשב אינו עדותו לכוון יודע מ,14)ואינו שם
את  זה שמכחישים בזמן - בדיקות ואחד חקירות "אחד א
מה  כל על מוסב שזה רבינו וסובר בטילה" עדותם זה
(כסף  עדים שלושה כשהם אפילו שם, במשנה ששנינו
- והוכחשו אחד, דבר על להעיד כולם שבאו כיוון משנה).
ובביאורנו  ג הלכה ה, פרק לקמן כמבואר עדותם, בטלה

שם.

.„,L„ÁÏ ÌÈLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ „Á‡ „Ú≈∆»≈»¿ƒƒ««»ƒ¿«ƒ«…∆
- L„ÁÏ ‰LÏLa ,˙aMa ÈÚÈ·¯a :¯ÓB‡ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈»¿ƒƒ««»ƒ¿»«…∆

‰fL ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú15L„Á ÏL B¯eaÚa Ú„BÈ16‰ÊÂ , ≈»«∆∆∆∆≈«¿ƒ∆…∆¿∆

Ú„BÈ BÈ‡17˙BˆÁ „Ú ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈≈««∆¿»ƒ¬ƒ«¬
:„Á‡‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,L„Á‰ ˙BˆÁ ¯Á‡ Ï·‡ ;L„Á‰«…∆¬»««¬«…∆¿∆»«»∆»
¯OÚ ‰Ú·La :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,L„Áa ¯OÚ ‰MLa¿ƒ»»»«…∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
ÈÓÈÓ „Á‡ ÌBÈ Ì‰ÈL eekL Èt ÏÚ Û‡ ,L„Áa«…∆««ƒ∆ƒ¿¿≈∆∆»ƒ≈
¯·Îe ‡a L„Á‰ ÈˆÁ ÔÈ‡L ;‰ÏËa Ô˙e„Ú - ˙aM‰««»≈»¿≈»∆≈¬ƒ«…∆»¿»

Ïk‰ eÚ„È18L„Á‰ L‡¯ ‰È‰ È˙ÓÈ‡19. »¿«…≈»«»»…«…∆

לחודש.15) בשניים היה 16)האומר העבר שהחודש
י  שהוא חודש, של ראשון ויום מחודש מלא, שלושים ום

היה. מיום 17)העבר ומנה היה חסר העבר שחודש וסובר
א). מ, (סנהדרין שי"א:18)השלושים וינציאה ובדפוס

ידעו. כבר טעה,19)אלא שהשני לתלות, אין ולפיכך,
ב). מא, (שם בטלה ועדותם בחקירות הכחשה כאן יש אלא
עשר  בחמישה אמר: אחד עד שאם נראה, רבינו ומדברי
קיימת, עדותם - לחודש עשר בשישה אמר: והשני לחודש,
חודש  של ברובו כולה הייתה אם אלא בטלה עדותם שאין

(רדב"ז).

.‰‰LÏLa :„Á‡‰ ¯Ó‡20‰MÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â , »«»∆»ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¬ƒ»
‰ÏËa Ô˙e„Ú -21,ÌBia ˙BÚL ÈzLa :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ≈»¿≈»»«≈∆»ƒ¿≈»«

˙Ói˜ Ô˙e„Ú È¯‰ - ˙BÚL LÏLa :¯ÓB‡ ÈM‰Â22; ¿«≈ƒ≈¿»»¬≈≈»«∆∆
˙Á‡ ‰ÚLa ˙BÚËÏ ÌÚ‰ C¯cL23¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆∆»»ƒ¿¿»»««¬»ƒ»«

Ô˙e„Ú - LÓÁa :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,˙BÚL LÏLa :„Á‡‰»∆»¿»»¿«≈ƒ≈¿»≈≈»
‰ÏËa24„Á‡Â ,‰nÁ‰ ıp‰ Ì„˜ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ . ¿≈»»«≈∆»…∆∆≈««»¿∆»

‰ ıp‰a :¯ÓB‡‰nÁ25‰ÏËa Ô˙e„Ú -26Èt ÏÚ Û‡ , ≈¿∆≈««»≈»¿≈»««ƒ
˙Á‡ ‰ÚL ‡È‰L27ÏkÏ ¯k ¯·c‰L ;28Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ»»««∆«»»ƒ»«…¿≈ƒ

d˙ÚÈ˜La e˜ÏÁ29. ∆¿¿ƒ¿ƒ»»

לחשבם 21)בחודש.20) טעה לא וודאי עיבורים שבשני
עיבור  שאחרי הקודמת, בהלכה שנתבאר גם ומה חסרים.
נמצא, חודש, ראש היה אימתי שמע וודאי החודש ימי רוב
לטעות, לו היה ולא מעובר שהיה שעבר, החודש על שידע
(סנהדרין  בטילה ועדותם בחקירות שהוכחשו כורחך ועל

ב). א.22)מא, מ, הסוגייה 23)שם מסקנת לפי
- משהו" חסר שעות שתי טועה "אדם א יב, בפסחים
לתחילת  שנתכוון ואמר הראשון העד את בדקנו ואפילו
לסוף  שנתכוון ואמר השני את ובדקנו השנייה, השעה
טעה  מהם שאחד מוכחשת, עדות זו אין השלישית השעה
"בשעה  רבינו שכתב מה זה ולפי משהו, חסר שעות בשתי
בשלישית  השנייה השעה שם מחליף שהוא כוונתו, - אחת"
שנייה  אותה קורא השלישית בשעה שכשעומד להיפך, או
ומפני  השלישית, סוף עד השנייה השעה מתחילת וטועה
קורא  הוא שהשלישית אחת, בשעה אלא הטעות שאין
בשם  טועה הוא כלומר, אחת" "בשעה רבינו: מנסח שניה,
סוף  עד אחת שעה מתחילת טעותו נמשכת ולמעשה השעה,
ומצה  חמץ הלכות והשווה משנה). (כסף שאחריה השעה
לשישית". חמישית בין יטעה "שמא ט הלכה א, פרק

שתי 24) טועה אדם שאין החכמים, וכדעת שם. סנהדרין
בתוספות  וראה ובטלה. היא מוכחשת ועדות מליאות, שעות
בשלושה. אומר אחד המתחיל דיבור ב מא, שם

הנץ.25) כזב 26)כשמתחיל אלא טעות כאן שאין
וברש"י). ב יב, על 27)(פסחים לזרוח שהתחילה משעה
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אמנם  הארץ. פני על כולה השמש שתעלה עד ההרים ראשי
רבינו: כותב י"א הלכה א, פרק שמע קריאת בהלכות
אולם  השמש" שתעלה קודם שעה עישור כמו זה "ושיעור
קודם  שעה שיעור "כמו הנוסח: ושונצינו ר"מ רומי בדפוסי
ב"דרכי  הרמ"א גם תומך זו ובגירסה השמש", שתעלה
ההתאם  שהיא האומר, נח, סימן חיים אורח לטור משה"

התכונה. כורחך 28)לחכמת ועל בו, שיטעה מי ואין
ובטילה. זו היא מוכחשת לפני 29)עדות אמר אחד

היא  שאף השקיעה, בתוך אומר והשני מעשה, היה השקיעה
מהדין  נלמד זה ודין בה, טועים ואין מובהק סימן משמשת
ובסנהדרין  שם בפסחים המבואר החמה" "הנץ של הקודם

א. מב,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בכתב.1) עדות קבלת קנסות. ובדיני ממונות בדיני החקירות

בעל  בפני שלא עדות קבלת העדתם. לאחר העדים חזרת דין
דין.

.‡‰LÈ¯„a ˙BLÙ ÈÈc „Á‡Â ˙BBÓÓ ÈÈc „Á‡∆»ƒ≈»¿∆»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»
‰¯È˜ÁÂ2ÌÎÏ ‰È‰È „Á‡ ËtLÓ :¯Ó‡pL .3Ï·‡ . «¬ƒ»∆∆¡«ƒ¿«∆»ƒ¿∆»∆¬»

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡4ÔÈ‡ , »¿¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ≈
e¯Ó‡ ?„ˆÈk .‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ÔBÓÓ È„Ú≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»≈«»¿

‰Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ eÈÙa :ÌÈ„Ú‰5,˙ÈBÏt ‰La »≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ
ÌB˜n‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,L„Á‰ ˙‡ eek ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿∆«…∆¿…∆«»
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ÈBÏt ÚaËnÓ B‡6.˙Ói˜ Ô˙e„Ú - ƒ«¿≈«¿ƒ≈»«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

."dxiwge dyixca ,zeytp ipic cg`e zepenn ipic cg`"

וחקירה, דרישה על תצווה שהתורה יתכן איך להבין, וצריך
הרי  לווין" בפני דלת ל"תנעול על־ידם לבוא שעלולים הגם

מכשול". תתן לא עיור ש"לפני בגדר זה
חילוק  יש פיו, בהודאת האדם בחיובי בהקדים: והביאור
ולא  בית־דין ממיתין ש"שאין נפשות בדיני מודה אם
שני  על־פי אלא פיו הודאת על־פי האדם את מלקין
וידוע  דמי". עדים כמאה פיו "הודאת בממון אבל עדים",
הקב"ה, קנין אלא קנינו אדם של נפשו שאין בזה, הביאור
ואע"פ  שלו. הוא ממונו אבל הנה", לי "הנפשות שנאמר
האדם, לבעלות שנתנו הרי הקב"ה, של הוא הממון שגם
גופו  על משא"כ בעלותו, מורגשת לממון בנוגע ולכן

נפשו. על ובוודאי
גם  ובאמת, בפנימיות אבל בחיצוניות, הוא זה כל אמנם,
התורה  שציוויי ומכיון הקב"ה, של הם הממון וגם הנפשות
"אלוקים  - כדבעי כשהוא יהודי של למצבו מתייחסים
דלתו  את ינעול שאדם חשש אין - ישר" האדם את עשה
היטב  יודע כי בהלוואה, ממון יאבד אם הלווין בפני
הדורות  ירידת מצד אבל הקב"ה, של רכושו כל שממילא
של  כולו הוא ממונו גם שבאמת האדם אצל "מונח" לא
בית  בימי שנתחדשו והתקנות הגזירות באו ולכן הקב"ה,

התורה, ציוויי על וסייגים גזירות להוסיף הוצרכו שאז שני,
בפני  דלת תנעול שלא כדי וחקירה דרישה שא"צ ואמרו

לווין.
(לעדות) נפסל אדם "אין ברמב"ם נוסף דין יובן על־פי־זה
גזל  או שגנב ואמר לבית־דין שבא הרי כיצד, עצמו. על־פי
נפסל", אינו עצמו על־פי שמשלם אע"פ בריבית, הלווה או
דבריו), את (מחלקים דיבוריה" ש"פלגינן הוא הדין כי
אותם  את אבל דבריו, את מקבלים הממון לחיוב בנוגע
והלא  רשע. עצמו את לשים מקבלים אין עצמם הדברים
שמאמינים  מכיון הוא אותו מחייבים שאנו הממון חיוב כל

דבריו. סמך על יפסל שלא מדוע וא"כ לדבריו,
אדם  של ממונו שגם לעיל המבואר על־פי הוא והביאור
לא  הוא ממון אותו מחייבים שאנו וזה הקב"ה, של הוא
נפסל  גם היה אז (כי לדבריו שמאמינים מפני בהכרח
מעולם, דברים היו שלא באמת שיתכן אלא לעדות),
ממונו" על "בהול להיות שטבעו אדם רואים וכשבית־דין
של  שרצונו הוכחה זו הרי לפלוני, ממון שחייב ואומר

לפלוני. יגיע זה שממון הממון) בעל גם (שהוא הקב"ה
האדם, של הממון  היה ובאמיתיות בפנימיות אילו כלומר,
שהממון  מכיון אבל לפוסלו, ולא לדבריו להאמין יתכן לא
ובכל  מעולם, דברים היו שלא באמת יתכן הקב"ה, של הוא

לפלוני. יגיע משלו מסוים שממון רצה הקב"ה זאת
(bi oniq mihtey xtq zekln oii t"r)

חקירות,2) שבע אותם וחוקרים העדים את שדורשים
ה"ד. פ"א, לעיל נפשות,3)כמבואר כדיני ממונות דיני

טו) יג, (דברים נאמר נפשות שבדיני וחקרת"וכיון "ודרשת
א). לב, (סנהדרין ממונות לדיני הואֿהדין שהמלווים 4)–

יכוונו  ולא יטעו והעדים הלווה יכפור שמא מלהלוות, ימנעו
א). ג, שם ורש"י (שם, ויפסיד - זוז.5)עדותם מאה

ה"ג.6) בסמוך כמבואר לבן, או שחור מנה

.·˙B‡ÂÏ‰Â ˙B‡„B‰a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na7, «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿«¿»
˙B¯ÈÎÓe ˙BzÓ8˙BÒ˜ ÈÈ„a Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ9- «»¿ƒ¿«≈»∆¬»¿ƒ≈¿»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ10˙e˜ÏÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .11 ¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»¿≈»ƒ«¿«¿
˙eÏ‚·e12‰n¯Ó ÔÈc‰L Ôic‰ ‰‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .13LLÁÂ ¿»¿≈ƒ»»««»∆«ƒ¿À∆¿»«

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯c CÈ¯ˆ - BÏ14. »ƒ¿ƒ»«¬ƒ»

הודה 7) בפנינו האומרים: עדים, המלוה שמביא - הודאות
מעידים: שהעדים - הלוואות וכך; כך שחייב הלווה, לו

בשתיהן. כופר והלווה וכך, כך הלוהו שהן 8)בפנינו כיון
לחו"מ  (סמ"ע כהלוואות דינן כיס חסרון בהן ויש מצויות
 ֿ דיבור א ג, לסנהדרין ב'תוספות' וראה א, סעיף ל, סי'

תנעול). שלא ותשלומי 9)המתחיל וחבלות גזילות כגון
דעת  וכן ה"ח, פ"ה סנהדרין הל' לעיל המנויים וכו' כפל

שם. בסנהדרין שמתוך 10)ה'תוספות' ב לב, סנהדרין
לחוש  אין כיס, חסרון בהם אין ומקצתם מצויים, שאינם
הל' השווה תורה, דין על והעמידום דלת, לנעילת בהם

ה"ט. שם, עליה 11)סנהדרין שחייבים עבירה שעבר
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כדיני  ודינה עומדת", היא מיתה במקום - ש"מלקות מלקות,
ד). ה"א, פט"ז, סנהדרין (הל' וחקירה דרישה לענין נפשות

נפשות,12) כדיני ודינו לגלות ונתחייב בשגגה נפש שהרג
"לנוס  ו) לה, (במדבר ככתוב רוצח, קוראתו התורה שהרי
ה"ד: פי"א, סנהדרין בהל' רבינו כתב וכבר הרוצח", שמה

ואח  מלקיות דיני ואחד נפשות דיני -"אחד גלות דיני ד
ב. לג, בסנהדרין ומקורו בהן", שוים האלו הדינים

רמאי 13) טענת שמבין או רמאי שהוא בתובע שמכיר
ב). לב, שם (רש"י צורך 14)בדבריו ואין ב. לב, שם

שמחוייב  מרומה, שהדין בוודאי הדיין יודע אם לומר
סנהדרין  הל' לעיל כמבואר נפשות, כבדיני הרבה בו לחקור
בביאורינו  לעיל וראה איגר). עקיבא רבי (הגהות ה"ג פכ"ד,

שם.

.‚‰LÈ¯c ÔÈÎÈ¯ˆ ˙BBÓÓ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈≈≈»¿ƒƒ¿ƒ»
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‰LÈ¯ca18¯ÁL ‰Ó :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .19, «¿ƒ»¬»ƒ»«»∆»»∆»…
‰È‰ Ô·Ï ‰Ó :¯ÓB‡ ÈM‰Â20‡ËBÈca :¯ÓB‡ ‰Ê ;21 ¿«≈ƒ≈»∆»»»»∆≈«¿»

‡ËBÈca :¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk eÈ‰ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»»¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈«¿»
‰BzÁz‰22˙Ói˜ Ô˙e„Ú - eÈ‰23:„Á‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ««¿»»≈»«∆∆¬ƒ»«»∆»
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‰Êa ‡ˆBik Ïk27. …«≈»∆

בהן 15) הוכחשו אם - הוא דין בהן, תלויה וההזמה הואיל
וראה  (רדב"ז). ובטלה העדות בגוף הוכחשו כאילו הם הרי

הבאה. והואיל 16)באות יהודה, רב כדברי ב, ל, סנהדרין
אתה  מכאן - כשירה" - בבדיקות "הוכחשו בדבריו: והדגיש
שאינן  הבדיקות דווקא כי פסולה. בחקירות שהוכחשו למד
שהתורה  ואע"פ בהכחשתן, קפידא אין העדות לגוף נוגעות
מכוונים  דברים שיהיו - הדבר" נכון אמת "והנה אמרה:
בדיני  אלא זה אין - ה"ג) פ"ב, לעיל (ראה בבדיקות אפילו

(רדב"ז). בלבד שהן:17)נפשות בחקירות, הוכחשו שהרי
ה"ד. פ"א, לעיל כמבואר ובמקום, נוגעת 18)בזמן שהיא

ה"ה). (שם, כחקירות ודינה העדות, שהכסף 19)בגוף
יושנו. מחמת אם 20)הושחר כי שניהם, תובעו והמלוה

מפי  מוכחש אחד עד בהכרח הרי אחד, מנה אלא תבעו לא
ב. סעיף ל, סי' (חו"מ לעדות יצטרף ואיך עצמו, התובע

יא). ס"ק שם -21)ובסמ"ע דיוטא בדייטי, תימן: בכת"י
הבולטת  "עליה מפרש: א לא, בסנהדרין ורש"י קומה.
עוברים  רה"ר ובני הבית, רוחב פני על הרבים לרשות

שתי 22)תחתיה". לראות יכול מהם אחד שכל וכגון

המקום  בחקירת הוכחשו הרי כן לא שאם כאחת, הדיוטות
(כסףֿמשנה). כלעיל בטלה, א 23)ועדותם לא, סנהדרין

שם. - ורבי נהרדעא, כנ"ל 24)כחכמי שניהם, תובעו וזה
יט. מנה 25)באות ובאותו מנה, על מעידים ששניהם כיון

שבהם  פחות אחרי והלך זה, את זה מכחישים הם אין
וברש"י). שם, על 26)(סנהדרין לו הודה בפני אומר: זה

שמן, חבית דמי על לו הודה בפני אומר: וזה יין, חבית דמי
(שם  שבשניהם הפחותה יין חבית דמי על מעידים ששניהם
ולבן  שחור במנה וכן בזה, לטעות אדם בני שדרך וברש"י).
לענין  ב) נו, (בבאֿבתרא אמרו וכן מוכחשת, עדות זו ואין
בהן  לדקדק העדים דרך אין לשעורים חיטים שבין חזקה,
ה"ב: פט"ו ונטען טוען הל' והשווה שם) יוסף' ('נמוקי

בזה". מדקדק העד ליישב 27)"שאין שנוכל מקום כל
מיישבים  - זה את זה מכחישים שאינם העדים דברי

ב. סעיף ל, סי' חו"מ ברמ"א כמבואר דבריהם,

.„L :‰¯Bz ÔÈcÈÈ„a ‡Ï ,˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ƒ»∆≈¿«¿ƒ≈…¿ƒ≈
.ÌÈ„Ú‰ ÈtÓ ‡l‡ ,˙BLÙ ÈÈ„a ‡ÏÂ ˙BBÓÓ»¿…¿ƒ≈¿»∆»ƒƒ»≈ƒ
·˙kÓ ‡ÏÂ Ì‰ÈtÓ - ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒƒƒ∆¿…ƒ¿«

Ô„È28ÔÈÎ˙BÁL :ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .29˙BBÓÓ ÈÈc »»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿ƒƒ≈»
ÌÈÓi˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa30, ¿≈∆ƒ¿»««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

ÔÈÂÏ ÈÙa ˙Ïc ÏÚz ‡lL È„k31˙e„Úa ÔÈc ÔÈ‡Â . ¿≈∆…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…ƒ¿≈»ƒ¿≈
˙BÒ˜ ÈÈ„a ¯ËLaL32˙BkÓa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿≈»ƒ«¿«

Ô„È ·˙kÓ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ;˙eÏ‚·e33. ¿»∆»ƒƒ∆¿…ƒ¿«»»

"עלֿפי 28) ה"ז: פט"ז יבמות בירושלמי וכן א עא, גיטין
אין  זה, ולפי מתורגמן". עלֿפי ולא כתבם עלֿפי לא עדים,
דעת  וכן לביתֿדין, בכתב עדותם לשלוח יכולים העדים
- רבינוֿתם דעת אבל טו. יט, דברים לתורה בפירושו רש"י
לשלוח  עכשיו שנוהגים - ב לא, ליבמות ב'תוספות' הובאה
ודווקא  עדותם. שזוכרים זמן כל לביתֿדין, בכתב עדות
בכתב. להעיד יכול אינו בפה, להגיד ראוי שאינו אילם,
נהגו  - מב, ס"ק כח, סי' לחו"מ הסמ"ע כתב - לכך ובהתאם
ושולחים  חכמים, תלמידי על להטריח שלא הוראה, מורי
דעת  לב, אות בסמוך וראה לביתֿדין. בכתבֿידם עדותם

בזה. ומחליטים.29)רבינו שמתו.30)פוסקים
וימנע 31) אינם, והעדים הלווה יכפור שמא המלוה שידאג

תיקון  מפני חתימה עדי רבנן "תקינו א) לו, (גיטין מלהלוות
וסובר  הים". למדינת דאזלי או סהדי דמייתי דזימנין העולם,
בלבד  נשים גט על ולא השטרות כל על מוסב שזה רבינו,
הנביא  דברי לכך רמז נו). ס"ק כח, סי' לחו"מ (הגר"א
וחתום, בספר וכתוב יקנו, בכסף "שדות מד) לב, (ירמיה

עדים". דלת,32)והעד נעילת מפני בהם לחוש שאין
ט. אות לעיל יתכן 33)וכמבואר הלחםֿמשנה, ולדעת

 ֿ לבית בכתב העדות לשלוח רבינוֿתם לדעת יודה שרבינו
אלא  נתכוון ולא להגיד, וראויים חיים שהעדים זמן כל דין
עוד, קיימים אינם ועדיו לפנינו, חתום המופיע שטר למעט
שאינו  רבינו סובר כזה ובשטר להגיד, ראויים ואינם שמתו
הי"א: פ"ט, לקמן רבינו דברי לדבר ראיה תורה. מדין מועיל
בפיו", להעיד ראוי שיהיה או בפיו, בביתֿדין להעיד "צריך
הל' וראה שם. כמבואר לזה, ראוי שאינו לחרש פרט
שטר  ע"פ להנשא אשה שמתירים הכ"ח פי"ג גירושין
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בהתרת  שהקילו פלוני, בן פלוני איש מת בו: כתוב שמצאו
שם. כמבואר להגיד, ראוי אינו כשהעד אפילו עגונה

.‰ÈÈ„a ÔÈa ,ÔÈc ˙È·a B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL „Ú Ïk»≈∆∆¿¿»≈¿≈ƒ≈¿ƒ≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ - ˙BLÙ ÈÈ„a ÔÈa ˙BBÓÓ34. »≈¿ƒ≈¿»≈»«¬…

È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ :¯Ó‡ ?„ˆÈk35È˙ÈÈ‰ ‚‚BL ,36Èz¯kÊÂ , ≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ
È˙ÈOÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡L37,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙ elÙ‡38ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ÔÎÂ . ¬ƒ»«««ƒ¿»»¿≈≈»¿ƒ
È‡z B˙e„Úa39¯Ó‡iL ÌÈ¯·c Ïk :¯·c ÏL BÏÏk . ¿≈¿«¿»∆»»»¿»ƒ∆…«

Ïeha ÔÏÏkÓ ‡B·iL ,B˙e„Ú ‰¯˜ÁpL ¯Á‡ „Ú‰»≈««∆∆¿¿»≈∆»ƒ¿»»ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - da È‡z ˙ÙÒB‰ B‡ ˙e„Ú‰40. »≈»«¿«»≈¿ƒ

ונשא 34) יגיד לוא "אם א) ה, (ויקרא שנאמר ב יח, כתובות
אחת  שהגדה ומגיד, חוזר אינו שוב שהגיד, כיון - עונו"
ב  לא, שבועות במשנה וראה שם), (רש"י בה נכתבה
כתובות  ובתוספתא ולהעיד". לחזור יכולים ואינם "הואיל
בדאים  אמרו בביתֿדין, עדותם נחקרה שלא "עד מ"א פ"ב,
אמרו: בביתֿדין, עדותם משנחקרה נאמנים; אלו הרי - אנו

נאמנים". אינם - אנו שהגדתי 35)בדאים במה טעיתי
ירמיה. רב של בעובדא ב קסז, בבאֿבתרא מתחילה.

הייתי.36) להעיד 37)שכוח עלי איומיו מחמת הוכרחתי
ב). יח, (כתובות הייתי ואנוס במזיד, העיד 38)שקר למה

ב). מד, (סנהדרין אחרת זה 39)מתחילה תנאי על לומר
טוען  והמוכר וכך, כך הלוקח לו שיעשה שדהו, פלוני מכר
וברש"י). ב יט, (כתובות מכר ואינו תנאי לי קיים לא

נאמן 40) - משמעויות שתי עדותו בלשון יש אם ומסתבר,
בעדותו  טעה אם וכן (רדב"ז). להגיד נתכוונתי כך לומר:
להביא  ביתֿדין שהצריכוהו כגון מאליה, מוכחת טעות
יודעים  ביתֿהדין: ושאלם עדים, והביא רמאי שאינו עדים
אני  וכי הדין: בעל העיר כן. ואמרו רמאי? שהוא בו אתם
להם, שומעים - רמאי שאינך אלא אמרנו לא אמרו, רמאי?
ומקורו  לעצמו, חובה להעיד עדים מביא אדם אין שבוודאי
רמז  ורבינו א. סעיף כט, סי' בחו"מ וכן ב כח, בבבאֿמציעא

שם. וכביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן כך על

.ÂÈÓk ‰Ê È¯‰ - ¯ËM‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿»¬≈∆¿ƒ
ÔÈc ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜ÁpL41¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈¿ƒ«¬…

Ô‰a42Ìi˜Ï ¯LÙ‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿»¿«≈
¯ËM‰43‰fL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L ÔB‚k ,Ô‰ÈtÓ ‡lL «¿»∆…ƒƒ∆¿∆»»≈ƒ∆∆

¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ‰È‰L B‡ ,Ô„È ·˙k44; ¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈
Ô‰ÈtÓ ‡l‡ ¯ËM‰ ˙‡ Ìi˜Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡45, ¬»ƒƒ∆¿»¿«≈∆«¿»∆»ƒƒ∆
eÈÈ‰ ÌÈÒe‡ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e„È ·˙k :e¯Ó‡Â46, ¿»¿¿«»≈∆¬»¬ƒ»ƒ

È¯‰ - eÈÈ‰ ÌÈÚËÓ ,eÈÈ‰ ÌÈ·B¯˜ ,eÈÈ‰ ÌÈpË¿̃«ƒ»ƒ¿ƒ»ƒÀ¿ƒ»ƒ¬≈
ÌÈÓ‡ el‡47.¯ËM‰ ÏËaÈÂ , ≈∆¡»ƒ¿ƒ»≈«¿»

וברש"י).41) א ג, (גיטין חתימתם לזייף חצוף אדם שאין
ב.42) יח, ידם.43)כתובות חתימת את לאשר
בביתֿדין 44) כבר שהוחזק אחר שטר על חתומים שהם

זה  חתימות מדמים אנו זה, חתום שטר וכשהופיע ואושר,
לקיומם. זקוקים אנו ואין לאישור 45)לזה זקוקים שאנו

ידם. נפשות.46)חתימת איום כיון 47)מחמת שם,
הפה  הוא שאסר הפה פיהם, על אלא ניכר כתבֿידם שאין

זה, על האמינם כך זה, על מאמינם שאתה כשם שהתיר,
שם). (רש"י היא אחת הגדה והכל

.Ê‰¯·Úa eÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt :e¯Ó‡48„ÁL B‡ , »¿¿≈≈»ƒ«¬≈»…«
BÊ ˙e„Ú ÏÚ eÁ˜Ï49Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÓ‡ ÔÈ‡ - »«¿«≈≈∆¡»ƒ∆≈»»
ÚL¯ BÓˆÚ ÌÈOÓ50‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚiL „Ú , ≈ƒ«¿»»«∆»ƒ»»≈ƒ∆

eÈ¯·„ eÈ‰ ‰Ó‡ :e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÚL¯51ÔÈ‡ - »»¿≈ƒ»¿¬»»»¿»≈≈
¯˜La „ÈÚÓk - ‰Ó‡ ¯ËL ÏÚ „ÈÚn‰L ;ÌÈÓ‡52. ∆¡»ƒ∆«≈ƒ«¿«¬»»¿≈ƒ¿∆∆

והרשעים 48) מלקות, עליה שחייבים עבירה שעברנו
ה"אֿב. ס"י, לקמן כמבואר לעדות, וחתמנו 49)פסולים

עצמו,50)שקר. אצל הוא שקרוב מחזקתו, עצמו לפסול
לקמן  והשווה וברש"י) שם, (כתובות לעדות פסול וקרוב

ה"ב. ולא 51)פי"ב, למלוה הלווה שהאמינו חתימתנו.
שאם  למלוה, ומסרו שטר לו כתב אלא כלום, ממנו לוה
אלאֿאםֿכן  יתבענו שלא והאמינו ילווה, ללוות יצטרך

בתוך 52)מלווהו. אמנה שטר שישהה לאדם לו שאסור
- עולה" באהלך תשכן "ואל יד) יא, (איוב שנאמר ְַָביתו,
היו  אמנה וכשאמרו: "עולה", על לחתום לעדים ְַָואסור
א). יט, (כתובות עצמם את להרשיע נאמנים אינם  דברינו,
העידו  כאילו אחרת עדות להעיד בזה נפסלו לא זאת ובכל
בשקר" "כמעיד רבינו: שהדגיש וזה ממש, שקר עדות
ממש  שקר מעיד דין לו אין אבל שקר, למעיד שדומה

(רדב"ז).

.ÁeÏ ‰¯ÒÓ ‰Ú„BÓ ‰Ê ¯ÎÓ ¯ËL :ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡»¿»≈ƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿¿»»
ÂÈÏÚ53Ô„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,54¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ55 »»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

ÔÈÓ‡ el‡ È¯‰ -56. ¬≈≈∆¡»ƒ

מוכר 53) שהוא השטר, כתיבת לפני לנו הודיע המוכר
בהל' כמבואר בטל, המכר והרי באונסו, והכרנו אונס מחמת

ה"א. פ"י, זקוקים 55)חתימתם.54)מכירה אנו ואין
ע  השטר שאסר לקיים הפה כאן: לומר שאין נמצא פיהם, ל

שהתיר. הפה כרב 56)הוא ב) יט, (כתובות בטל והמכר
לכתוב  שבידם הר"ן: ומפרש להכתב. ניתן זה האומר: אשי
שטר  זמן שלפני תאריך בו ולציין המוכר, של המודעה נוסח
הגידו  לא שעדיין ומגידים, חוזרים אלו שאין נמצא  המכר,
ראשונה, משעה המכר הגדת לפסול שבידם כיון כלום,
נאמנים. - אחר ממקום יוצא כשכתבֿידם אפילו ולפיכך
נחמן, רב אמר דיבורֿהמתחיל: שם, ו'תוספות' רש"י ולדעת
שהם  אחר, ממקום כתבֿידם כשאין אלא נאמנים אינם
על  לחתום להם היה שמותר להכתב" נותן "זה מפרשים:
אינם  ולפיֿזה מאונסו, האנוס להציל כדי המכר שטר
אלא  נאמנים שאינם נפשות מחמת היינו מאנוסים עדיפים

ה"ו. לעיל כאמור אחר, ממקום יוצא כתבֿידם כשאין

.Ë‰Ê ¯ËL ‰È‰ È‡z ÏÚ :e¯Ó‡57·˙k ‰È‰ Ì‡ : »¿«¿«»»¿»∆ƒ»»¿«
ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜nÓ ‡ˆBÈ Ô„È58ÔÈ‡ Ì‡Â ; »»≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ¿ƒ≈
ÌÈÓ‡ - Ì‰ÈtÓ ‡l‡ Ìi˜˙Ó ¯ËM‰59¯ÓB‡Â .60 «¿»ƒ¿«≈∆»ƒƒ∆∆¡»ƒ¿≈

ÔÈc‰ ÈÏÚ·Ï61È‡z‰ eÓi˜ :62Ôe„Ï e‡B·e63. ¿«¬≈«ƒ«¿«¿«»

מקחו,57) את זה מכר מסויים תנאי ועל זה, מכר שטר
את  לבטל המוכר רוצה - תנאו את הלוקח קיים ולא והואיל

המכר. אין 58)שטר תנאי, שום בשטר נזכר ולא הואיל
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מגידים  עדים שאין השניה, בהגדתם לבטלו יכולים הם
ומגידים. שהתיר,59)וחוזרים הפה הוא - שאסר שהפה

היא. אחת הגדה הלקוחות.61)הדיין.60)והכל
המוכרים.62) המכירה 63)לבעלים את יעכבו עדיין אם

אבל  שם. רש"י דעת גם היא רבינו כדעת ב). יט, (כתובות
סובר, מו) סימן חו"מ ב'טור' דבריו (הובאו גאון האי רב
היו  תנאי לומר נאמנים אחר, ממקום יוצא כתבֿידם שאפילו
כשר  ויהיה חל השטר שהרי שניה, הגדה זו שאין דברינו,
כמותו, סוברים הראשונים מן והרבה התנאי, כשיתקיים
בר"ן  הובאו ונימוקיו רבינו, כדעת הכריע ז"ל הרמב"ן אולם

לד. ס"ק סב, סימן לחו"מ בש"ך וראה שם. לכתובות

.ÈÌÈ¯·c‰ eÈ‰ È‡z ÏÚ :ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡ ¯Ó‡64, »«∆»ƒ»≈ƒ«¿«»«¿»ƒ
È‡z ÌL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÈM‰Â65„Ú Ô‡k È¯‰ - ¿«≈ƒ≈…»»»¿«¬≈»≈

„Á‡66. ∆»

נאמן,64) הוא הרי אחר ממקום יוצא כתבֿידו ואין והואיל
הקודמת. בהלכה גמור 65)כאמור מכר זה הרי ולדבריו,

ללוקח. ממכרו את להעביר המוכר שאין 66)וחייב נמצא
הונא  רב כדעת ב) יט, (כתובות אחד בעד אלא חתום השטר

יצטרך ברי  מטלטלין, הוא המכר אם זה ולפי יהושע, דרב ה
התורה  שבועת להישבע הלוקח, ע"י הנתבע שהוא המוכר
עד  כל כדין תנאי, שם היה שלא האומר העד את להכחיש
פ"ג, ונטען טוען הל' (ראה הנתבע את שבועה המחייב אחד
למוכר, מסייע - שם היה תנאי האומר העד ואפילו ה"ו),
עד  כאן הרי רבינו: שדקדק וזה מלהשבע, פוטרו הוא אין
הלוי  מאיר רבי דעת היא וכן שבועה. וחייב כלומר אחד,

(לחםֿמשנה). מו סימן חו"מ ב'טור'

.‡È˙BBÓÓ ÈÈ„a Ìb67ÈÙa ‡l‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ «¿ƒ≈»≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈
ÔÈc ÏÚa68ÔÈc ÏÚa ‰È‰ Ì‡ .69eÈ‰L B‡ ,‰ÏBÁ ««ƒƒ»»««ƒ∆∆»

eÁÏLÂ Ìi‰ ˙È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰70ÏÚ·Ï »≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»¿»¿¿««
ÂÈÙa ‡lL ÌÈ„Ú ÌÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÔÈc71. ƒ¿…»¬≈≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…¿»»

¯ËLa Ï·‡ ;‰t ÏÚ ˙e„Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬»ƒ¿»
ÂÈ„Ú ˙‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÓi˜Ó -72ÔÈc ÏÚa ÈÙa ‡lL73. ¿«¿ƒ≈ƒ∆≈»∆…ƒ¿≈««ƒ

„ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡Â74ÛiÊÓ ¯ËL :¯ÓB‡Â ÁÂBˆÂ «¬ƒ»»≈¿≈«¿≈¿»¿À»
‡e‰75Ô‰ ¯˜L È„Ú !76Ô‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt !77ÔÈ‡ - ! ≈≈∆∆≈¿≈≈≈≈

BÏ LÈ Ì‡Â ,¯ËM‰ ˙‡ ÔÈÓi˜Ó ‡l‡ ;Ba ÔÈÁÈbLÓ«¿ƒƒ∆»¿«¿ƒ∆«¿»¿ƒ≈
ÏÒÙÏ ‰È‡¯78ÏÒÙÈ -79. ¿»»ƒ¿…ƒ¿…

רק 67) שנוהגת וחקירה לדרישה בניגוד נפשות, כבדיני
ה"א. לעיל כמבואר ממון, בדיני ולא נפשות בדיני

(68- בבעליו" "והועד כט) כא, (שמות שנאמר הנתבע,
שורו  על ויעמוד (=שהזיק) השור בעל יבוא תורה: אמרה
ועמדו  דרשו: קצ, אות שופטים וב'ספרי' ב) קיב, (בבאֿקמא
על  ויעמוד השור בעל יבוא - הריב להם אשר האנשים שני

העדות.69)שורו. שיקבלו טרם ימות ושמא
פ"ג 71)הדיינים.70) סנהדרין ובירושלמי שם. בבאֿקמא

עדים  מקבלים בעיר, מצוי אינו הדין בעל שאם משמע ה"ט,
בינתיים  כי לו, שישלחו עד נחכה אומרים ואין בפניו, שלא
טז). סעיף כח, סי' בחו"מ (וכן הים למדינת העדים ילכו
מלבוא, משתמט שהנתבע ביתֿדין ראה אם הרדב"ז: וכתב
לא  ואם שיבוא, עד אותו מנדים העדות, יקבלו שלא כדי

למדינת  ללכת בדעתם שאין אפילו העדים, מקבלים - בא
בענין  פי"א לכתובות הר"ן וכתב במצרים. נהג וכך הים,
שכל  א), צח, (שם שבועה צריכה בביתֿדין שלא המוכרת
בפני  שלא אפילו עדיו מקבלים עצמו, לפטור הבא נתבע
ומקורו  יח. סעיף כח, סי' בחו"מ וכן התובע, דינו בעל
הדיוטות  של ביתֿדין צריכה שאלמנה א לב, בבבאֿמציעא
אע"פ  מועילה, ועדותם בזול, מכרה שלא עליה להעיד
שם. הגר"א ביאור וראה הם, קטנים שהיתומים

ידיהם.72) חתימת את עדים 73)מאשרים - התורה שמן
בביתֿדין,החתומ  עדותם כנחקרה הם הרי השטר, על ים

אפילו  מקיימים ולפיכך מדבריהם, אלא קיום צריך ואינו
 ֿ דיבור ה'תוספות' וכפירוש שם, (בבאֿקמא בפניהם שלא

מקיימים). את 75)הנתבע.74)המתחיל: זייף המלוה
בשטרות  שחתמו כפי חתימתם, את וחיקה העדים חתימת

לקיימו. רוצה ביתֿהדין שמהם למלוה 76)אחרים וחתמו
ה"א.77)בשקר. פ"י , לקמן כמבואר את 78)רשעים,

השטר. או השטר 79)העדים הרי הביא, שלא וכל
מלוה  הל' והשווה שם). (בבאֿקמא פיו על וגובים בכשרותו
קובעים  בדבריו, ממש שיש לדיינים נראה "אם ה"ב: פכ"ב,
אלא  בא שאינו להם נראה ואם עדיו. להביא זמן לו
שלם, לו: אומרים - דופי של ובטענות דברים בעלילות

יחזיר". ראיה לו יש אם ואח"כ

.·ÈÈÓ ÏkÌÈ„Úa ‰È‡¯ BÏ LiL80ÌÈ„Úa ÏthÓ - »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒƒ«≈»≈ƒ
ÔÈc ˙È·Ï Ì‡È·iL „Ú81ÏÚaL ÔÈc ˙Èa eÚ„È Ì‡Â . «∆¿ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆««

Ìl‡ BÈc82ÏÚaÓ ÌÈ„Át˙Ó ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ , ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒƒ¿«¬ƒƒ««
ÏÚa ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa È¯‰ - BÏ e„ÈÚÈÂ e‡B·iL BÈcƒ∆»¿»ƒ¬≈≈ƒƒ∆««

ÌÈ„Ú‰ ‡e‰ ‡È·iL BÈc83ÌÈ¯·„a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ∆»ƒ»≈ƒ¿≈…«≈ƒ¿»ƒ
.Ìl‡Ï Ô‰a ÔÈc el‡≈»ƒ»∆¿«»

הנתבע.80) מידי ממון ב 81)להוציא מו, בבאֿקמא
יגש  (=תובע) דברים בעל "מי יד) כד, (שמות  שנאמר

אליהם. ראיה יגיש - ואיש 82)אליהם" תקיף הוא הנתבע
והם 83)זרוע. כלום, לתובע חייב שאינו כדבריו, שיעידו

שישתקו  להם די כי יראה, מחמת לשקר חשודים אינם
בגלל  שקר להעיד פנים בשום יעיזו לא אבל מחמתו,
לא  כן אם תאמר, ושמא ב). לט, (בבאֿמציעא אלמותו
מתפחדים  שעדיו יטעון שבעלֿדינו לאלמים, חיים ַהנחת
הם, שאלמים כיון - להם? אשר כל מפסידים ונמצאו ַממנו,
בתשובה  שיחזרו עד נידונם וכך בהפסדם, לנו איכפת לא
וראה  (כסףֿמשנה). כמותם ויידונו אדם, כל כשאר ויהיו

את. זיל ד"ה שם ב'תוספות'

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדיני 1) נפרדת עדות נפשות. בעדות מאוחרת ראייה

אחד  בכל הצורך ממון. בעדות חלקיים צירופים ממונות.
הדבר. כל על להעיד מהעדים

.‡˙BLÙ È„Ú2˙‡ ÌÈ‡B¯ Ì‰ÈL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ≈≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆ƒ∆
„Á‡k ‰¯·Ú ‰OBÚ‰3„Á‡k „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .4, »∆¬≈»¿∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿∆»

„Á‡ ÔÈc ˙È··e5.CÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BBÓÓ ÈÈc Ï·‡ . ¿≈ƒ∆»¬»ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»
„ˆÈk6,‰¯·Ú‰ ¯·ÚLk ‰Ê ÔBlÁÓ e‰‡B¯ „Á‡ ‰È‰ ? ≈«»»∆»≈≈«∆¿∆»«»¬≈»

ÈL eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÔBlÁÓ e‰‡B¯ ¯Á‡‰ „Ú‰Â¿»≈»«≈≈≈««≈ƒ»¿≈
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ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ7Ba ‰¯˙n‰ ‰Ê ‰È‰ .8,ÌÈ„Ú‰ ‰‡B¯ ƒ¿»¿ƒ»»∆««¿∆∆»≈ƒ

˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ««ƒ∆≈ƒ∆∆
ÔÙ¯ˆÓ ‰¯˙n‰ - ‰Ê9,„Á‡ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL eÈ‰ . ∆««¿∆¿»¿»»¿≈»≈ƒ¿«ƒ∆»

‰Ê e‰‡¯Â ,ÔBlÁ‰ ÔÓ BL‡¯ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ∆»≈∆…ƒ««¿»»∆
ÒÈÎ‰Â ,Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚL∆∆¿»»¿«»¿∆»«¿∆¿ƒ¿ƒ
ÔBlÁ‰ B˙B‡Ó BL‡¯ ‡ÈˆB‰Â ÈM‰ „Ú‰ ¯ÊÁÂ ,BL‡…̄¿»«»≈«≈ƒ¿ƒ…≈««

e‰‡¯Â10„Á‡k Ì‰ÈL e‡¯iL „Ú ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -11. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»
L eÈ‰ÌÈ„Ú ÈLe ,‰Ê ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú È »¿≈≈ƒƒ≈«∆¿≈≈ƒ

:ÚˆÓ‡a Ba ‰¯˙Ó „Á‡Â ,¯Á‡ ÔBlÁÓ B˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ≈««≈¿∆»«¿∆»∆¿«
˙e„Ú BÊ È¯‰ - el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ Ô˙ˆ˜nL ÔÓÊaƒ¿«∆ƒ¿»»ƒ≈∆≈¬≈≈

˙Á‡12Û¯ˆ ‡ÏÂ el‡ ˙‡ el‡ ÔÈ‡B¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««¿ƒ…»ƒ≈∆≈¿…≈«
‰¯˙n‰ Ô˙B‡13Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi„Ú ÈzL el‡ È¯‰ - »««¿∆¬≈≈¿≈≈À¿ƒ»ƒ

,ÔÈ‚¯‰ Ô‰Â ‡e‰ - ÔÈÓÓBÊ Ô‰Ó ˙Á‡ ˙k ˙‡ˆÓƒ¿≈«««≈∆¿ƒ»≈∆¡»ƒ
‰iM‰ ˙k‰ ˙e„Úa ‚¯‰ ‡e‰ È¯‰L14. ∆¬≈∆¡»¿≈«««¿ƒ»

עונש 2) עליה שחייבים עבירה שעבר אדם על המעידים
ביתֿדין. וכמבואר 3)מיתת זה, אחר זה לראוהו פרט

ששומעים 4)בסמוך. ממונות, לעדי בניגוד זה, במעמד זה
לו, שומעים למחר חבירו וכשיבוא היום, זה של דבריו

ה"ד. בסמוך שקיבלו 5)כמבואר דיינים כ"ג אותם שכל
זה  מביתֿדין קצת שיצטרפו לא אותו, ידונו הםֿהם עדותם,
לפני  גם עדותם שהעידו (=כגון אחר מביתֿדין וקצת
אחד  שבא ממונות, לדיני בניגוד אותו, וידונו שני) ביתֿדין
 ֿ (כסף ה"ו בסמוך כמבואר לדונו, ושלשתם ביתֿדין, מכל

נפשות.6)משנה). דיני אל  חוזר "מנין 7)זה ב ו, מכות
זה) מחלון ואחד זה, מחלון רואהו (=אחד מיוחדת לעדות
עד  עלֿפי יומת "לא ו) יז, (דברים שנאמר פסולה, שהיא

אחד. - אחד - בלא 8)אחד" עונש שאין בעבריין,
בו  שהתרה ובין העדים, מן אחד בו שהתרה "ובין התראה,
ה"ב). פי"ב, סנהדרין (הל' נהרג" זה הרי עדים... בפני אחר

רואים 9) היו "אם שם: התלמוד שגירסת אלא שם, מכות
וגירסת  מצטרפים". אותם רואה המתרה או המתרה, את
רואה  והמתרה המתרה את רואים "היו כנראה שם, רבינו
להסתפק  אפשר שאיך בדין, וכן (כסףֿמשנה). אותם"
פיו, על העבריין ולהרוג אותם, שראה המתרה באמירת
עד  נהרג אינו רבינו לגירסת אבל הוא? אחד עד והלא
וראה  שראוהו. יעידו והם המתרה את יראו שהעדים

מתרה. או ד"ה שם מהם 10)ב'תוספות' אחד שכל אע"פ
גמורה. מלאכה חיוב כדי עושה שם.11)ראהו מכות,

בטלה 12) - לעדות פסול או קרוב מהם אחד נמצא ואם
אינה  - זוממת מהן אחת כת נמצאה אם וכן כולה. העדות
זה  את זה ראו שלא אלה ואפילו כולם. שיזומו עד נהרגת
ד"ה  שם ב'תוספות' כמבואר אחת, לעדות מצטרפים

ח.13)שמקצתן. אות לעיל כאמור הדדי, צירוף
(שם).14) הוזמה שלא

.·˙‡ el‡ e‡¯ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BBÓÓ ÈÈ„a Ï·‡¬»¿ƒ≈»««ƒ∆…»≈∆
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú - el‡15ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk . ≈≈»ƒ¿»∆∆≈«»«»∆»¿»«

BÏ ‰„B‰ ÈÙa B‡ ,ÈBÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰16„Ú‰ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»¿»«»≈

ÌBÈa ‰„B‰ B‡ ÈÙa e‰ÂÏ‰L „ÈÚÓ È‡ ÔÎÂ :ÈM‰«≈ƒ¿≈¬ƒ≈ƒ∆ƒ¿»¿»«»¿
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - ¯Á‡17. «≈¬≈≈ƒ¿»¿ƒ

תימן:15) ובכת"י יא. אות לעיל וכמבואר אחת, לעדות
מצטרפת. עדותן - זה אחר זה שראו שהוא 16)אע"פ

לו. אחד 17)חייב עד עלֿפי יומת לא שנאמר: שם, מכות
אבל  מיוחדת), (=עדות כשירה דאין הוא נפשות בדיני -
בן  יהושע "רבי א ל, בסנהדרין וכן כשירה. ממונות בדיני
הוא  שניהם מבין שהרי זה", אחר בזה אפילו אומר: קרחה
"והוא  א) ה, (ויקרא אומר הכתוב וכן מכלֿמקום. מנה חייב
ראה  אחד כל אפילו מכלֿמקום, – ידע" או ראה או עד

(שם). לעצמו

.‚:¯ÓB‡ ÈM‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÈÙa :„Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿»«ƒ¿»¿«≈ƒ≈
BÏ ‰„B‰ ÈÙa18,‰„B‰ ÈÙa :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«»∆»«»ƒ¿»«»

e‰ÂÏ‰ ÈÙa :¯Ó‡ ÔÓÊ ¯Á‡ „ÈÚ‰L ÈM‰Â19È¯‰ - ¿«≈ƒ∆≈ƒ««¿«»«¿»«ƒ¿»¬≈
ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡20. ≈ƒ¿»¿ƒ

העד 18) שהודאת אחד, מנה על מעידים ששניהם ויתכן,
הראשון. העד של ההלוואה לאותה מכוונת השני

הם,19) נפרדים מנים ושני ההודאה, אחרי ההלוואה נמצאת
זאת, ובכל (לחםֿמשנה). אחר מנה על מעיד מהם אחד וכל
ומדובר  מצטרפים. - מנה לו שחייב מעידים ושניהם הואיל
מתשרי, ואחד מניסן אחד מנים, שני תובעו שהמלוה כאן,
שני  על מעידים והם אחד מנה אלא תובעו אינו אם אבל
שהוא  התובע, דברי לפי שקרן מהם אחד עלֿכרחך מנים,
התורה  מן שבועה הלווה נשבע ולפיכך עצמו, על נאמן
בחו"מ  וכן (כסףֿמשנה, ונפטר האמיתי העד את להכחיש

ז). סעיף ל, ע"פ 20)סי' נהרדעא כחכמי ב ל, סנהדרין
שם. אלפס רב וכדעת קרחה, בן יהושע רבי

.„„Á‡ ‡B·È - ÔÈc ˙È·a ÔÈ„ÈÚnL ˙Úa ÔÎÂ¿≈¿≈∆¿ƒƒ¿≈ƒ»∆»
¯Á‡Ï ÈM‰ „Ú‰ ‡B·iLÎe ,ÌBi‰ ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈«≈ƒ¿««
ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe .ÂÈ¯·c ÔÈÚÓBL - ÔÓÊ¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆ƒƒ

ÔBÓn‰ Ô‰a21. »∆«»

גמליאל 21) בן שמעון רבן וכן נתן. רבי וכדעת א עמ' שם
בדיני  זה וכל ב. כו, בכתובות הסוגיא כהכרעת כמותו סובר
את  שניהם שיראו צריכים הרי נפשות בדיני אבל ממונות,
ביתֿדין  בפני העדות הגדת את אנו ומשווים כאחת, העדות
מה  יגיד", לוא אם ראה... "או שנאמר: העדות, לראיית
הסוגיא  ע"פ ספר) (קרית כאחת ההגדה אף כאחת, הראיה

ב. עמ' שם בסנהדרין

.‰·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ22‰t ÏÚ „Á‡Â23- ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿»¿∆»«∆
ÔÈÙ¯ËˆÓ24È‡ :B˙e„Ú ·˙k ‡lL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«≈¬ƒ

B„iÓ È˙È˜25‡ÏÂ ‰f‰ ‰ÂÏn‰ ‡a ‡ÏÂ ,‰Ê ¯·c ÏÚ »ƒƒƒ»«»»∆¿…»««¿∆«∆¿…
‰ÂÏn‰ ˙BOÚÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ì‰ÈL - ·zÎÏ ÈpnÓ Ï‡L»«ƒ∆ƒƒ¿…¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆

ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¯ËLa26. ƒ¿»¿≈»«»«¿ƒ

בשטר.22) שמע 23)חתום או ההלוואה שראה המעיד
המלוה. בפני הלווה הלווה 24)הודאת יכפור אם ואפילו

ואפילו  השנים להכחיש נאמן אינו לוויתי, לא ויטעון
הלווה: טען אם אבל א). קסה, (בבאֿבתרא בשבועה

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



zecrקבב zekld - mihtey xtq - lel` g"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בכתב  אחד עד אלא למלוה אין אם אפילו נאמן אינו פרעתי,
פי"ד, מלוה בהל' רבינו כדברי בעלֿפה, עד עמו ואין בלבד,
- פרעתי טען ולווה אחד, בעד שטרֿחוב עליו "הוציא ה"י:
(פרישה  ומשלם" להשבע יכול ואינו שבועה, מחוייב זה הרי

נא). סימן הלווה 25)לחו"מ של מידו סודר קנין קיבלתי
רציתי  ואילו למלוה, ולמסרו עליו ולחתום שטר לכתוב
שנית  להמלך הוצרכתי ולא לכך זכאי הייתי שטר לכתוב
(בבאֿבתרא  הוא ש'כלל' לכתיבה, הוא מסכים אם לשאלו

עומד". לכתיבה קנין "סתם א) תמוה,26)מ, זה לשון
עד  אלא למלוה אין שאפילו כג אות לעיל נתבאר כבר שהרי
יכול  שהמלוה פרעתי, לטעון יכול הלווה אין בכתב, אחד
ממני, לקחתיו לא למה עושה, מה בידי שטרך להשיבו:
את  המצטט נא סי' בחו"מ ה'טור' גירסת היא נכונה ולפיכך
– גמורה" בשטר מלוה ונעשה "מצטרפים רבינו: דברי
כשטר  הלקוחות מן אפילו לטרוף יכול שהמלוה כלומר,
אלא  גובה אינו קנין, שם שאין הקודם לדין בניגוד גמור,
ולדעת  שם). (ב"ח עלֿפה מלוה כל כדין חורין בני מנכסים
נקט  אלא רבינו, בדברי כאן להגיה צורך אין שם יוסף' ה'בית
והואֿהדין  להם, מועיל בשטר שמלוה מהענינים, אחד

כגביה שם.לכולם, ב'דרישה' וראה וכדומה. המשועבדים מן

.Â‰Ê ÔÈc ˙È·a „Á‡‰ „ÈÚ‰27ÔÈc ˙È·a ÈM‰ „Ú‰Â , ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿»≈«≈ƒ¿≈ƒ
Ô˙e„Ú eÙ¯ËˆÈÂ ÔÈc ˙Èa Ïˆ‡ ÔÈc ˙Èa ‡B·È - ¯Á‡28. «≈»≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿≈»

‰Ê ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú‰ ÈL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ29e¯ÊÁÂ , ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿
¯Á‡ ÔÈc ˙È·a e„ÈÚ‰Â30ÔÈc ˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡B·È -31 ¿≈ƒ¿≈ƒ«≈»∆»ƒ»≈ƒ

eÙ¯ËˆÈÂ32L e„ÈÚ‰L Ôic‰ ÌÚ „Ú‰ Ï·‡ .ÌÈ„Ú‰ È ¿ƒ¿»¿¬»»≈ƒ««»∆≈ƒ¿≈»≈ƒ
ÂÈÙa33ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -34. ¿»»≈ƒ¿»¿ƒ

ה"ב.27) כנ"ל הודאה, או הלוואה בתיֿהדין 28)על ושני
ה"ד  לעיל נתבאר שהרי המצטרפת, העדות לפי יחד ישפטו
החידוש  וכאן כאחד, יעידו ששניהם צורך אין ממון שבדיני
 ֿ (בבא נפרדים בתיֿדין שני לפני אפילו כשרה שעדותם
דוקא  לד: ס"ק ל, סי' לחו"מ הסמ"ע וכתב ב). קסה, בתרא
אחד  מביתֿדין מקצת אבל מצטרפים, הדין בתי שני כל
ביתֿדין  להעשות מצטרפין אינם שני מביתֿדין ומקצת
הרי  ביתֿדין, בכל מהעדים אחד אלא העיד שלא כיון חדש,

עד. מפי כעד השטר.29)זה עדי ידי חתימת לקיים
נשאר 30) ולא הים, למדינת מביתֿהדין שנים להם והלכו

אחד. דיין וחזרו 31)אלא הנוסח: סי"ב, ל סי' ובחו"מ
י  שלישי, בביתֿדין והעידו וחזרו אחר בביתֿדין בוא והעידו

בתיֿהדין  שלשה שמכל כלומר, וכו'. ביתֿדין מכל אחד
אחדֿאחד. שם)32)נשארו (בבאֿבתרא השטר לקיים

הואיל  מצטרף, ביתֿדין מכל אחד דיין אפילו וכאן,
זה  אין עדותם, ונתקבלה לפניו עדים שני העידו ומתחילה
לפניו  שנתאשר הקיום את המאשר דיין אלא עד, מפי כעד

שם). כאחד.33)(סמ"ע דיינים שני עוד עם כשישב
יכול 34) הנשאר הדיין אין הדיינים, שני שהלכו אחרי

קיום  על אחר ביתֿדין לפני להעיד אחד עד עם להצטרף
שמכיר  מעיד העד אחידה, עדותם שאין מפני השטר,
לפניו  העדות שנתקבלה מעיד והדיין השטר, עדי חתימת
ברי"ף  וראה א), כא, (כתובות ביתֿדין חברי שלשה במושב

ב. קסה, לבבאֿבתרא

.Ê˙e„Ú‰ ÔÈÙ¯ËˆnL Èt ÏÚ Û‡35,˙BBÓÓ ÈÈ„a ««ƒ∆ƒ¿»¿ƒ»≈¿ƒ≈»
¯·c ÏÎa Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk „ÈÚiL CÈ¯ˆ36BÓk , »ƒ∆»ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿»»»¿

e¯‡aL37,¯·c ˙ˆ˜Óa „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . ∆≈«¿¬»ƒ≈ƒ≈∆»¿ƒ¿»»»
˙e„ÚÓ ¯·c‰ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - B˙ˆ˜Óa ÈM‰ „ÈÚ‰Â¿≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ«»»≈≈

¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ :¯Ó‡pL .Ì‰ÈL38. ¿≈∆∆∆¡««ƒ¿«ƒ≈ƒ»»»
,˙ÈBÏt ‰L BÊ ‰„O ÏÎ‡ ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰Ê ?„ˆÈk≈«∆≈¿ƒ»«»∆»»¿ƒ
dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ ,‰iL ‰L dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ‰ÊÂ¿∆≈ƒ∆¬»»»»¿ƒ»¿∆≈ƒ∆¬»»

˙ÈLÈÏL ‰L39ÔzLÏL ˙e„Ú ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - »»¿ƒƒ≈ƒ¿»¿ƒ≈¿»¿»
„Á‡Â „Á‡ ÏkL ;ÌÈL LÏL dÏÎ‡ È¯‰ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¬≈¬»»»»ƒ∆»∆»¿∆»

¯·c‰ ˙ˆ˜Óa „ÈÚ‰40È˙È‡¯ È‡ :‰Ê „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ¿»«»»¿≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ»ƒƒ
È‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰Ê ÏL BÈÓÈ „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO«¬»««¿«¿ƒ∆∆¿∆≈¬ƒ
B˙B‡a ‰Ê ÏL BÏ‡ÓO „ˆa ˙Á‡ ‰¯ÚO È˙È‡»̄ƒƒ«¬»««¿«¿…∆∆¿

ÌBi‰41ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -42:¯Ó‡pL È„k Ì‰ÈL È¯·c «≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿≈∆¿≈∆…«
ÙÏ ;ÈBÏt ÌBÈa ÏB„‚ ‰Ê ‰È‰L Ì‰ÈL e„ÈÚ‰ È¯‰È ¬≈≈ƒ¿≈∆∆»»∆»¿¿ƒ¿ƒ
ÔÈÓÈq‰ ˙ˆ˜Óa ‡l‡ „ÈÚ‰ ‡Ï Ì‰Ó „Á‡ ÏkL43. ∆»∆»≈∆…≈ƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ»ƒ

ÌÈL e„ÈÚ‰Â ,˙Á‡ ‰¯ÚOa ÌÈL e„ÈÚ‰ elÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿«¬»««¿≈ƒ¿«ƒ
˙¯Á‡ ‰¯ÚOa44ÈˆÁ ÏÚ ‰„ÈÚ‰ Ì‰Ó ˙k Ïk È¯‰L ; ¿«¬»«∆∆∆¬≈»«≈∆≈ƒ»«¬ƒ

˙e„Ú BÊ ÔÈ‡Â ,¯·„45˙Á‡‰ ‰„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¿≈≈¬»ƒ≈ƒ»»««
‰iM‰ ‰„ÈÚ‰Â ,ÔÈÓÈ „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L∆»¬»¿≈¿»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ»

Ï‡ÓO „ˆa ˙B¯ÚO ÈzL ‰˙‡¯L46ÔÈÙ¯ËˆÓ -47. ∆»¬»¿≈¿»¿«¿…ƒ¿»¿ƒ
.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈

העדים.35) תימן: הדבר.36)בכת"י הנ"ל: בכת"י
ככתוב 37) הסכום. אותו על מעידים ששניהם ה"ב, לעיל

בפני". שהלווהו מעיד אני "וכן חצי 38)שם: ולא - "דבר
ב). ע, (בבאֿקמא להעמיד 39)דבר" חזקה, היא והרי

אדם  אין כי ה"ב, פי"א ונטען טוען הל' ראה בידו, השדה
ה"ד. שם שנים, שלש עד אלא ימיו כל בשטרו נזהר

שנה 40) על אלא מעיד אינו אחד שכל החזקה, בשליש
שם. ובביאורנו ה"ז, פכ"א לקמן וראה שמבן 41)אחת.

למטה  שערות שתי הביא אם ומעלה, שנה שלשֿעשרה
פ"ב, אישות (הל' גדול נקרא - לשיער הידועים במקומות

מצרפין.42)ה"י). תימן: אחת 43)בכת"י ששערה
אומר  "אחד ב) ל, (סנהדרין הבגרות סימני מקצת אלא אינה
עדות  וחצי דבר חצי - בכריסה אחת אומר ואחד בגבה, אחת

רבינו: ומפרש שמאל היא", וצד ימין צד - וכריסה גבה
עדותם.44)(כסףֿמשנה). מצרפין [בבאֿבתרא 45)אין

ב]. אחת 46)נו, כת אם שהרי הוא, משובש זה נוסח
השניה, הכת עדות לצרף לנו למה שערות, שתי על מעידה
אם  "אבל הנוסח: תימן, בכת"י וכן שי"א, וינציאה ובדפוס
שתי  שראה השני והעיד שערות... שתי שראה האחד העיד

שלם 47)שערות". דבר על העיד משניהם אחד כל שהרי
ממונות  לעניני דוקא הכסףֿמשנה: וכתב שם). (סנהדרין
או  וממכר, מקח לענין כגדול שיחשב עדותם, מצרפים
קידושין  כגון נפשות לעניני אבל שבממון, עדות להעיד
שתי  יראו העדים ששני עד גדול נעשה אינו וכדומה, וגיטין
לשון  מדקדוק נראה וכן ה"א. לעיל כמבואר כאחד, השערות
בדיני  העדות שמצטרפים "אע"פ זו: הלכה בתחילה רבינו
ממונות  בדיני עוסקת זו הלכה שכל הרי - וכו' ממונות"

ל. סימן סוף לחו"מ יוסף' ב'בית וכן בלבד.
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קבג la` zekld - mihtey xtq - lel` a"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriylel` g"iÎa"i -f"ryz

ה'תשע"ז  אלול י"ב ראשון יום

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בשגגה.1) הקברות לבית או המת לאוהל שנכנס כהן דין

ארבע  תופש שהמת מצוה. ולמת לנשיא מיטמא שהכהן
לצאת  לכהן מותר מצוה דבר לאיזה לטומאה. שלו אמות
מדבריהם. טומאה איסור דוחה הבריות שכבוד לארץ. לחוץ

.‡ÌÈ˙Ó ‰MMÓ ıeÁ ,˙ÓÏ ‡ÓËpL Ô‰k Ïk»…≈∆ƒ¿»¿≈ƒƒ»≈ƒ
‰¯Bza ÌÈL¯ÙÓ‰2BzL‡ B‡3- ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa , «¿…»ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»

.ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»
ÏÈ‰‡n‰ B‡ ˙Óa Ú‚Bp‰ „Á‡Â4„Á‡Â .‡OBp‰ B‡ ¿∆»«≈«¿≈««¬ƒ«≈¿∆»

˙n‰ ÔÓ ˙BL¯Bt‰ ˙B‡Óh‰ ¯‡L „Á‡Â ˙n‰5. «≈¿∆»¿»«À¿«¿ƒ«≈
ÂÈnÚa ‡nhÈ ‡Ï LÙÏ :¯Ó‡pL6eL¯t ¯·Îe . ∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»¿«»¿»≈«¿

˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a7˙n‰ ÔÓ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·c Ïk ¿ƒ¿À¿«≈»¿»ƒ«¿«¿ƒƒ«≈
Ì‰È¯·cÓ B‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ8. ƒ«»ƒƒ¿≈∆

להם.2) להיטמא שמצווה אֿג, כא, שמצווה 3)ויקרא
ז. הלכה ב, פרק לעיל ראה סופרים, מדברי לה להיטמא

השמים,4) כיפת תחת בחוץ שהמת כגון המת, על גופו את
בו. נגע שלא פי על אף עליו, בגופו סוכך כגון,5)והוא

שלם, כמת המטמא המת מן כזית או המת, מן דם רביעית
רובע  כדי בהן שיש המת עצמות או ממנו הפורש אבר וכן

תלמוד 6)הקב. הדם את לרבות "מניין כהנים: תורת
את  לרבות מניין הנפש, הוא הדם כי ואומר: לנפש, לומר
אליהם  ואמרת לומר: תלמוד המת, מן הפורשות הטומאות

ממנו". הפורשות הטומאות את לרבות ב.7)- פרק
כמה 8) ידוע שאינו דם, רביעית (=תערובת תבוסה דם כגון

י"ג. הלכה שם מיתה), אחר יצא וכמה מחיים, הגוף מן יצא
סופרים  מדברי אלא מטמא שאינו לדבר נטמא שאם ומובן,
"זה  שנינו: י הלכה ג פרק מכות ובתוספתא  לוקה. אינו
שאין  וכל... עליה... מגלח שהנזיר המת מן טומאה כל הכלל
ד, פרק בשמחות וראה עליה" לוקין אין עליה מגלח הנזיר

כ"א. הלכה

.·¯·˜a Ô‰k‰ Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ9‡e‰ Ú‚B Ï·‡ .‰˜BÏ - ¿≈ƒ»««…≈¿∆∆∆¬»≈«
˙‡ÓË Ô‰a ‡nhnL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Óa eÚ‚pL ÌÈ„‚·aƒ¿»ƒ∆»¿¿≈««ƒ∆ƒ«≈»∆À¿«

‰Ú·L10. ƒ¿»

במגע 9) מטמא שהקבר עליו, האהיל אם הדין והוא
ט"ו, הלכה ב, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר ובאוהל,
שם  ובשמחות בקבר". או אדם בעצם או במת "או שנאמר:
לוקה". זה הרי הקברות לבית שנכנס "או שנינו: כ"ב הלכה

בכל 10) - י"ג הלכה ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר
נזירות  הלכות ראה עליהם, מגלח הנזיר ואין הואיל זאת,
לעיל  כמבואר עליהם, מוזהר הכהן אין ח, הלכה ז, פרק
ובאוהל  במשא כי בבגדים" הוא "נוגע רבינו: ונקט א. הלכה

ה, פרק מת טומאת בהלכות כמבואר כלל, מטמאים אינם
י"ג. הלכה

.‚- ‰‡Óh‰ BÏ ‰ÒÎpL ‡ÓË Ï‰‡Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿«¿…∆»≈∆ƒ¿¿»«À¿»
¯Á‡ ˙È·a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ11. ∆««ƒ∆«¿»∆À¿»¿«ƒ«≈

e¯‡a ¯·Îe12‰‡Óh‰ Ô‰Ï ÒkzL ÌÈÏ‰‡‰ Ïk13B‡ ¿»≈«¿»»…»ƒ∆ƒ»≈»∆«À¿»
Ô‰Ó ‡ˆzL14˙BÚ¯t‰Â ˙BÎÎq‰ ÔÈ„Â ,15ÏÎÂ , ∆≈≈≈∆¿ƒ«¿»¿«¿»¿»

‰‡Óh‰ ˙‡ ÔÈ‡È·n‰ ÌÈ¯·c‰16ÈÙa ÔÈˆˆBÁ‰Â «¿»ƒ«¿ƒƒ∆«À¿»¿«¿ƒƒ¿≈
‰‡Óh‰17Ô‰Ó ‰Ê È‡Â ‰¯Bz ÔÈc Ô‰Ó ‰Ê È‡Â , «À¿»¿≈∆≈∆ƒ»¿≈∆≈∆
Ô‰È¯·cÓ18˙Ó ˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a Ïk‰ -19,e¯‡a ÌLÂ . ƒƒ¿≈∆«…¿ƒ¿À¿«≈¿»≈«¿

Ï‰‡a ÔÈ‡nËÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÔÈ‡L20CÎÈÙÏe , ∆≈¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ»
ÌÈ¯B‰Ë Ì‰È˙B¯·˜21C¯„ÏÂ ÌLÏ ÒkÏ Ô‰ÎÏ ¯zÓe , ƒ¿≈∆¿ƒÀ»¿…≈ƒ»≈¿»¿ƒ¿…

Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ22B‡ ‰‡Óha ÚbiL ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡Â . «ƒ¿≈∆¿≈»∆»∆ƒ««À¿»
ÌL e¯‡aL BÓk ,‰p‡OiL23. ∆ƒ»∆»¿∆≈«¿»

שהרי 11) אחר, למקום זה מאוהל הטומאה יצאה שכבר
ככתוב  הפרה, מאפר עליו שיזו עד נטהר ולא האוהל נטמא
אמרה  והתורה וכו'. האוהל" על "והיזה יח) יט, (במדבר

יטמא". האוהל... אל הבא "כל יד) בהלכות 12)(שם,
י"ב. הלכה ה, פרק מת שיצאה 13)טומאת פי על שאף

הנעשים  אוהלים והם: עליו, שיזו עד האוהל נטמא ממנו
והכתוב  מעץ, הנעשה (=פשתן עץ כלי או שק או מבגד,

עור. או העץ") "בפשתי ו) ב, (יהושע שאין 14)קוראו
ומשיצאה  לתוכו, שנכנסה הטומאה מחמת טמא האוהל
אוהל  והם: אליו, הבא את מטמא האוהל אין ממנו הטומאה
כל  בניין, שהוא או ממתכות, או עץ של מנסרים הנעשה

האדם את מטמאים אינם שהטומאה אלה בשעה אלא
וכשיצאה  כלל, נטמא לא עצמו והאוהל בהם, נמצאת
הכנסת  לפני כשהיה טהור, הוא הרי ממנו הטומאה

על 15)הטומאה. הסוככים האילנות שריגי - סככות
על  הסוככות הגדר מן היוצאות אבנים - פרעות הארץ;
הטומאה, מביאות הן הרי ועומדות, בריאות הן אם הארץ,
מעזיבה  לקבל ראויות אינן ואם הטומאה; מפני וחוצצות
אלא  מועט) טיט עליהם ושופכים מקנים, (שעושים בינונית
חוצצות  ואינן מדבריהם, מביאות אלו הרי - נופלות הן

ב). הלכה י"ג, פרק מת טומאת האהילו 16)(הלכות שאם
על  אף הכלים או האדם נטמא כלים, או ואדם הטומאה על

בטומאה. נגעו שלא ואדם 17)פי תחתיהם, הטומאה אם
לפי  מלהיטמא, עליהם מצילים הם הרי גביהם, על כלים או
גבם  על הטומאה אם וכן הטומאה. בפני חוצצים שהם
(שם, מלהיטמא שתחתיהם הכלים על הם מצילים מבחוץ,

ג). הטומאה,18)הלכה בפני חוצץ אינו רעוע אוהל כגון,
שמתחתיו, הטומאה על מאהילים גביו שעל והכלים
ב  הלכה (שם סופרים מדברי הטומאה את ומביא ונטמאו:

א). הלכה י"ב, י"ג.19)ופרק הלכה א, אלא 20)פרק
מדין  במלחמת אומר הוא "הרי בלבד, ובמשא במגע
שם  הזכיר ולא תתחטאו" בחלל נוגע "וכל יט) לא, (במדבר

מאהיל 21)אוהל". שהוא מפני אלא מטמא הקבר שאין
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המת. א)22)על סא, (יבמות נטמא לא באהלם שהנוגע
עומד  שהיה הנביא, אליהו עשה וכן יוחאי, בן שמעון כרבי
לשואליו, וענה הוא, שכהן למרות נכרים, של הקברות בבית
ב). קיד, מציעא (בבא מטמאים אינם גויים  של קבריהם

קבלה 23) זה "ודבר י"ב, הלכה א, פרק מת טומאת הלכות
י"ג). הלכה (שם הוא"

.„˙B¯·w‰ ˙È·Ï B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï ÒÎpL Ô‰k…≈∆ƒ¿«¿…∆«≈¿≈«¿»
- ‡ˆÈÂ ıÙ˜ Ì‡ :Ba e¯˙‰ Ú„iL ¯Á‡Â ,‰‚‚Laƒ¿»»¿««∆»«ƒ¿ƒ»«¿»»

‰ÈÂÁzL‰ È„k ÌL ·LÈ Ì‡Â ;¯eËt24e¯‡aL BÓk , »¿ƒ»«»¿≈ƒ¿«¬»»¿∆≈«¿
Lc˜Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa25,‡ˆÈÂ ÒÎ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«À¿«ƒ¿»¬≈∆∆ƒ¿«¿»»

- ÌÚÙÂ ÌÚt Ïk ÏÚ Ba e¯˙‰ Ì‡ ,‡ˆÈÂ ÒÎÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿«¿»»ƒƒ¿«»««»««
e¯˙‰Â ˙Óa Ú‚ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÒÈÎe ‰ÒÈk Ïk ÏÚ ‰˜BÏ∆«»¿ƒ»¿ƒ»¿≈ƒ»«¿≈¿ƒ¿

Ba e¯˙‰Â Ú‚Â ¯ÊÁÂ L¯Ùe ,Ba26ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ , »«¿»«¿»«¿ƒ¿¬ƒ≈»¿»ƒ
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ -27,L¯t ‡ÏÂ Ú‚B ‰È‰ . ∆«»««¿««»»≈«¿…»«

,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Óa Ú‚Â ˙B¯·w‰ ˙È·a „ÓBÚ ‰È‰L B‡∆»»≈¿≈«¿»¿»«¿≈ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰nk Ba e¯˙‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«»¿»ƒ≈∆∆»

L¯t ‡lL ÔÓÊ Ïk „ÓBÚÂ ÏlÁÓ È¯‰L ;˙Á‡28. ««∆¬≈¿À»¿≈»¿«∆…≈«

וישתחוו,24) הרצפה על ארצה אפיים "ויכרעו לקרוא: כדי
ג). ז, הימיםֿב (דברי חסדו" לעולם כי טוב כי לה' והודות

הלכות 25) והשווה כ"ג הלכה ג, פרק המקדש ביאת הלכות
לאו  על לוקין שאין פי על ואף י"ט. הלכה ה, פרק נזירות
י"ח, פרק סנהדרין הלכות לעיל כמבואר מעשה, בו שאין
ואינו  מהטומאה לפרוש שבידו כיוון זאת, בכל ב, הלכה
הריטב"א  פי (על בידיים עצמו כמטמא זה הרי פורש,
י, פרק כלאיים הלכות משנה בכסף הובא ב כא, למכות
אחר  יישוב ה פרק נזירות להלכות בביאורנו וראה ל), הלכה
א. יז, בנזיר וכן א יז, בשבועות זו הלכה ומקור לזה.

לנגיעתו.26) א.27)סמוך מב, ב.28)נזיר עמוד שם
מחולל  שהוא זה יצא מחולל, שאינו במי יחלל, "ולא
נחשב  הראשונה, בטומאה נוגע שהוא זמן שכל ועומד",
ונטמא, וחזר מהטומאה כשפירש אבל אחת, לטומאה הכול
וחלה  חוזרת והשנייה הקודמת, הטומאה נסתלקה הרי
המת  מן שפירש בשעה הסבירו: שם והתוספות שם). (רש"י
שהוא  שעה שבאותה טומאה, תוספת כאן יש ונגע, וחזר
אבל  ימים, שבעת יטמא בו שיגע אדם כל למת, מחובר
טומאת  אלא טמא אינו אחר, אדם בו ויגע המת מן כשפירש
כאן  אין בו והתרו במת נוגע שהוא בשעה נמצא בלבד, ערב

אחת. אלא לוקה ואינו תוספת שום

.‰È¯‰ - ÔÈ„ÈÊÓ Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ :Ô‰k‰ ˙‡ ‡nËÓ‰«¿«≈∆«…≈ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¬≈
‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ B‡nhL ‰ÊÂ ,‰˜BÏ Ô‰k‰«…≈∆¿∆∆ƒ¿≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…

ÏLÎÓ Ôz˙29- „ÈÊÓ B‡nhL ‰ÊÂ ,‚‚BL Ô‰k‰ ‰È‰ ; ƒ≈ƒ¿…»»«…≈≈¿∆∆ƒ¿≈ƒ
‰˜BÏ B‡nhL ‰Ê È¯‰30. ¬≈∆∆ƒ¿∆

ואין 29) הרבה, דברים כולל זה שלאו לוקה, אינו אבל
לא  שטימאו, זה שלולא ומדובר, שבכללות. לאו על לוקים
הטומאה  אם אבל כלל, לטומאה להגיע יכול הכהן היה
חבירו  אין שם, להגיע יכול בעצמו שהכהן במקום מונחת
ומסייע  מסייע, אלא הוא אין כי וגו', עיוור" "ולפני על עובר

(רדב"ז). ממש בו ואפשר 30)אין יטמא, לא ִַָשנאמר:

שאין  בזמן חבירו, את למטמא מכוון שזה יטמא לא ְֵַלקרוא:
לא  בו קרא שוגג, הכהן שהיה כגון יטמא, לא קורא ִַָאתה
שהיה  יטמא, לא בו קורא שאתה ובזמן אחרים, את ְִֵַַָיטמא
הוא  עובר אלא יטמא, לא בו קורא אתה אין מזיד, ְֵַהכהן
בתוספתא  הדברים ומקור (רדב"ז). וגו' עיוור" "ולפני על

וכו'. הכהן את המטמא ז: הלכה ג, פרק מכות

.ÂÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL ;ÌÈ·B¯wÏ ‡nhÓ BÈ‡ ÏB„b Ô‰k…≈»≈ƒ«≈«¿ƒ∆∆¡«¿»ƒ
Ï‰‡a ˙n‰ ÌÚ ÒÎ BÈ‡ ÔÎÂ .‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe31, ¿ƒ…ƒ«»¿≈≈ƒ¿»ƒ«≈¿…∆
‡·È ‡Ï ˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;ÂÈ·B¯˜ elÙ‡32. ¬ƒ¿»∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…
‡nhÈ ‡Ïa ·iÁÂ ‡·È ‡Ïa ·iÁ ‡e‰L ,z„ÓÏ ‡‰33. »»«¿»∆«»¿…»…¿«»¿…ƒ«»

·LÈÂ Ï‰‡Ï ÒÎ .˙Á‡ ‰˜BÏ - ‡O B‡ Ú‚ ?„ˆÈk≈«»«»»∆««ƒ¿«¿…∆¿»«
‰cLÏ ÒÎpL B‡ ;˙n‰ ÂÈÏÚ ˙nL „Ú ÌL34‰·z »«∆≈»»«≈∆ƒ¿«¿ƒ»≈»

Ïc‚Óe35Ú¯Ùe B¯·Á ‡·e ,36È¯‰L ,‰cM‰ ‚b ÂÈÏÚ ƒ¿»»¬≈»«»»««ƒ»∆¬≈
:ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k ÔÈ‡a ‰‡È·e ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»»ƒ¿∆»¬≈∆∆¿«ƒ

‡nhÈ ‡Ï ÌeMÓe ‡·È ‡Ï ÌeMÓ37. ƒ…»…ƒ…ƒ«»

באוהל.31) הוזהר,32)כשהמת שלא הדיוט לכהן בניגוד
בלבד. יטמא" "לא על יטמא".33)אלא "לא משום

ח)34) ב, (קהלת ושדות" "שדה ארון. כעין עשוייה מרכבה
צב". עגלות נוי, "מרכבות רש"י: הסגורים 35)מפרש

הטומאה. ובין בינו ומפסיקים וגילה.36)מסביב, ַָסתר
שלא 37) בו והתרו הגג, להסיר הוא אף שסייע ומדובר,

(נזיר  מעשה עשה לא שהרי לוקה, אינו כן לא אם כי יסיר,
ובהלכות  שנכנס). כגון המתחיל דיבור שם ובתוספות א מג,
נכנס  אם "אבל רבינו: מסיים י"ח הלכה ה, פרק נזירות
חוטמו  שנכנס זמן שמאותו לביאתו, קודמת טומאתו כדרכו,
טומאה  מלא כאילו המת (=שאוהל נטמא רגליו אצבעות או
ביאה  משום חייב ואינו בטומאה), חוטמו נגע וכאילו הוא,
"לא  משום ועומד מחולל שהוא נמצא כולו", שיבוא עד
גדול, בכהן זה וכל עליו. חל יבוא" "לא איסור ואין יטמא"
לאוהל  שנכנס הדיוט כהן אבל יבוא", "לא על שהוזהר
מוזהר  שאינו אחת, אלא חייב אינו הגג, עליו ופרעו בשידה

בלבד. ייטמא" "לא על אלא

.ÊÌ„wÓ ‡ÓË38e¯˙‰ Ì‡ ,Ï‰‡Ï ÒÎ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»ƒ…∆¿««»ƒ¿«¿…∆ƒƒ¿
Ba39‰‡Èa‰ ÏÚ Û‡ ‰˜BÏ -40. ∆«««ƒ»

נשאו.38) או במת יבוא".39)שנגע "לא משום
על 40) גם לוקה הקודמת מהטומאה שפירש שמאחר

אלא, הדיוט, כהן לגבי ד, הלכה לעיל כמבואר השנייה,
אם  כי יטמא", "לא משום בו להתרות צריך הדיוט שבכהן
עליו, מוזהר הוא שאין ילקה, לא יבוא" "לא משום בו התרו
לו  הראוי בלאו אותו יזהירו לא אם מועילה, התראה ואין
המתחיל  דיבור ב ב, קטן, מועד בתוספות וראה  (רדב"ז),

מתרינן. מאי משום

.Á‡nhÓ ‰Ê È¯‰ - C¯ca ‰ÂˆÓ ˙Óa Ú‚tL Ô‰k…≈∆»«¿≈ƒ¿»«∆∆¬≈∆ƒ«≈
B¯·˜Ïe BÏ ‡nh‰Ï ·iÁ ÏB„b Ô‰k elÙ‡ .BÏ41È‡Â . ¬ƒ…≈»«»¿ƒ«»¿»¿¿≈

C¯ca CÏLÓ ‰È‰L Ï‡¯OiÓ „Á‡ ?‰ÂˆÓ ˙Ó e‰Ê∆≈ƒ¿»∆»ƒƒ¿»≈∆»»À¿»«∆∆
¯·c .ÔÈ¯·B˜ BÏ ÔÈ‡Â42‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ ‰Ê43‰na . ¿≈¿ƒ»»∆¬»»ƒƒ««»»«∆

,¯Á‡ BnÚ ÔÈ‡Â Bc·Ï Ô‰k‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«…≈¿«¿≈ƒ«≈
Ì‡ Ï·‡ ;‰BÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca ÌL ‡¯˜ elÙ‡Â«¬ƒ»»»«∆∆¿≈∆¬»ƒ
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,‰ÂˆÓ ˙Ó ‰Ê ÔÈ‡ - B˙B‡ ÌÈBÚ ÌÈ¯Á‡ ‡¯˜iLk¿∆ƒ¿»¬≈ƒƒ≈∆≈ƒ¿»
Ba e˜ÒÚÈÂ e‡B·ÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï ‡¯˜È ‡l‡44. ∆»ƒ¿»«¬≈ƒ¿»¿««¿

א.41) מז, בנזיר ודבר.42)משנה תימן: יד בכתב
"לנפש 43) דרשו: כהנים" וב"תורת מסיני. למשה שנתקבל

(=יש  שם שעמיו בזמן - א) כא, (ויקרא בעמיו ייטמא לא
שם  ובנזיר מצוה", למת הוא מיטמא מיטמא, אינו אנשים)
- יא) (שם, יבוא לא מת נפשות כל "ועל דרשו: ב עמוד
כהן  ומה הוא, וחומר קל ברחוקים, אי מדבר? הכתוב במה
מיטמא  שאינו גדול כהן לרחוקים, מיטמא אינו הדיוט...
ולאביו  מדבר, הכתוב בקרובים אלא דין... אינו לקרובים
מצוה". למת הוא מיטמא הא מיטמא, דאינו הוא

מת 44) זה אין אותו עונים ואחרים "קורא ב פט, יבמות
מצוה".

.Ë‚Ùe C¯ca ÔÈÎl‰Ó ¯ÈÊÂ Ô‰k eÈ‰‰ÂˆÓ ˙Óa eÚ »…≈¿»ƒ¿«¿ƒ«∆∆»¿¿≈ƒ¿»
˙M„˜ B˙M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯ÈÊp‰ Ba ˜qÚ˙È -ƒ¿«≈«»ƒ¿ƒ∆≈¿À»¿À«

ÌÏBÚ45Ô‰k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰k‰ Ba ‡nhÈ Ï‡Â , »¿«ƒ«»«…≈««ƒ∆…≈
‡nhÈ - ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ ÏB„b Ô‰k ‰È‰ .ËBÈ„‰∆¿»»…≈»¿…≈∆¿ƒ«»

ËBÈ„‰‰46¯Á‡˙Ó - ‰ÏÚÓa B¯·Á ˙‡ Ì„Bw‰ ÏÎÂ . «∆¿¿»«≈∆¬≈¿«¬»ƒ¿«≈
‰‡ÓËa47Ô‚Òe .48‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ÌÚ49˙Óa eÚ‚tL ¿À¿»¿»ƒ¿«ƒ¿»»∆»¿¿≈

Ô‚q‰ ‡nhÈ Ï‡Â ,‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ ‡nhÈ - ‰ÂˆÓ50. ƒ¿»ƒ«»¿«ƒ¿»»¿«ƒ«»«¿»

נזיר 45) היה ואפילו יום, שלושים אלא אינה נזירות שסתם
אין  - שמשון כנזירות - עולם נזירות ונזירותו הבטן מן
הדיוט, לכהן בניגוד אביו, הזרת ידי על אלא ַַָקדושתו
ז, פרק נזיר ובירושלמי (רדב"ז), מאליו לו באה שקדושתו
תורה  זו מרחם? אביו שהקדישו עצמך, "הגע אמרו א הלכה
נזיר  והדרת בתורה, מפורשת כהן קדושת - תורה" אינו וזו
הלכות  וראה הקבלה. מפי הלכה אלא אינה אביו, ידי על

י"גֿי"ד. הלכה ב, פרק והשווה 46)נזירות א, מז, נזיר
י"ג. הלכה ז, פרק נזירות כלי 47)הלכות ובהלכות

מעלות  שמונה רבינו מונה י"ט הלכה ד, פרק המקדש
ומרובה  בגדים, למרובה קודם המשוח גדול כהן בכהנים:
קרי  מחמת והעובר קרי, מחמת שעבר למשוח קודם בגדים
מלחמה, משוח לכהן קודם וזה מום, מחמת לעובר קודם
גם  רבינו כתב [=כן לקתיקון קודם וסגן לסגן קודם וזה
אינו  זה אבל ב). משנה ה פרק (בשקלים המשניות בפירוש
בירושלמי  שאמרו ממה גם רבינו ולמדו שם בהוריות
וקתליקון  לקתליקון נותן שאמרכל ב, הלכה ה פרק שקלים
בין  והוא לאמרכל. קודם שקתליקון הרי גדול, לכהן נותן
לראש  - וזה לגזבר, - וזה לאמרכל, - וזה לאמרכל.], הסגן
משאר  הדיוט לכהן קודם וזה אב, בית לראש - וזה משמר,

כמו 48)הכהנים. הגדול, הכהן תחת אותו שממנים
לימין  ועומד ממונה, וגם סגן הנקרא והוא למלך, המשנה

ט"ז). הלכה (שם תמיד הגדול אותו 49)הכהן שמושחים
בשעת  העם אל לדבר אותו וממנים המשחה, בשמן
ז, פרק מלכים הלכות ולקמן בֿד, כ, דברים ראה המלחמה,

א. שאם 50)הלכה הכיפורים, יום לעבודת ראוי שהסגן
ואילו  תחתיו, ומשמש הסגן נכנס הגדול בכהן פסול יארע
ב  מז, (נזיר למלחמה אלא אינו מינויו עיקר מלחמה משוח

מלחמה). משוח המתחיל דיבור שם ובתוספות

.È‡ÈO51.ÌÈ‰k elÙ‡ ,BÏ ÔÈ‡nhÓ Ïk‰ - ˙nL »ƒ∆≈«…ƒ«¿ƒ¬ƒ…¬ƒ
ÔÈ·iÁ Ïk‰L ÈtÓ ,ÏkÏ ‰ÂˆÓ ˙Ók e‰e‡OÚ¬»¿≈ƒ¿»«…ƒ¿≈∆«…«»ƒ

B„B·Îa52ÂÈÏÚ ÔÈB‡ Ïk‰ ÔÎÂ .53. ƒ¿¿≈«…¿ƒ»»

א,51) פרק סנהדרין בהלכות רבינו וכדברי הסנהדרין, ראש
החכמים  אותו שקוראים והוא הישיבה ראש "הוא ג: הלכה

מקום". בכל ומפרש 52)נשיא נשיא" "דמית ב ע, פסחים
פרק  נזיר ובירושלמי בו. להתעסק ישראל לכל ומצוה רש"י:
רבי  הכריז הנשיא, יהודה רבי כשנפטר אמרו: א הלכה ז,
נשיא  של אחותו על ואפילו היום". כהונה "אין ינאי:
לפי  מצוה", כמת אותם עשו "במיתתם שם: אמרו שנפטרה
אדם, בכל אלא בלבד, וקרובים ביורשים הנשיא כבוד שאין
שנינו: ב קג, ובכתובות משנה). (כסף כקרוביו שכולם
כהן  חיים רבי ומפרש קדושה" בטלה רבי שמת היום "אותו
אומר: והיה כהונה, לקדושת שהכוונה שם, בתוספות
לו". מיטמא הייתי תם רבינו כשנפטר הייתי "אלמלי

שותים 53) ולא בשר אוכלים אין לקבורתו עד מיתתו שביום
ובירושלמי  ו. הלכה ד, פרק לקמן המבואר האונן כדין יין,
בשר  ואכלו לרבם, שנטמאו כהנים לתלמידים בקשר שם,
למה  אתם אבלים "אם ואמר: חמא רבי התפלא יין, ושתו
ב, פרק חגיגה בירושלמי ואמרו יין"! ושתיתם בשר אכלתם
והקריבו  אוננים ישראל כל והיו בעצרת מת "דוד ג: הלכה

למחר".

.‡È:¯Ó‡pL .˙Ó ˙‡ÓË ÏÚ e¯‰Ê‰ ‡Ï Ô¯‰‡ ˙Ba¿«¬……À¿¬«À¿«≈∆∆¡«
Ô¯‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ - Ô¯‰‡ Èa ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡54ÔÎÂ . ¡…∆«…¬ƒ¿≈«¬…¿…¿«¬…¿≈

ÌÈÏÏÁ‰55„Ú - Ô¯‰‡ Èa :¯Ó‡pL .‡nh‰Ï ÔÈ¯zÓ «¬»ƒÀ»ƒ¿ƒ«»∆∆¡«¿≈«¬…«
Ìe‰Îa eÈ‰iL56. ∆ƒ¿¿ƒ»

ב.54) לה, לכהן.55)קידושין מגרושה שנולדו
"אבל 56) י: הלכה י"ט, פרק ביאה איסורי הלכות השווה

אל  אמור שנאמר: למתים, ומיטמא כזר... הוא הרי חלל...
שיהיו  עד אהרן, בני שהם פי על אף - אהרן בני הכהנים
יכול  אהרן, "בני שם: כהנים" ב"תורת ומקורו בכיהונם",
לרבות  ומניין חללים, יצאו הכהנים, לומר: תלמוד חללים?
בכיהונם  הם שהרי אהרן", בני לומר תלמוד מומים, בעלי
לחלל  בניגוד כב, כא, בויקרא ככתוב קדשים, אכילת לעניין
(הלכות  דבר" לכל "כזר הוא שהרי קדשים, באכילת שאסור
שם). ביאה איסורי בהלכות וכן ז, הלכה ו, פרק תרומות

ח. הלכה י"א, פרק הקרבנות מעשה הלכות וראה

.·È‡lL ÌÈ¯‰ÊÓ ÌÈÏB„b‰ È¯‰ - ÔË˜ Ô‰k…≈»»¬≈«¿ƒÀ¿»ƒ∆…
e‰e‡nËÈ57ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‡nh‰Ï ‡a Ì‡Â . ¿«¿¿ƒ»¿ƒ«»≈«¿≈≈ƒ

BLÈ¯Ù‰Ï ÂÈÏÚ ÔÈeˆÓ58BÎpÁÏ CÈ¯ˆ ÂÈ·‡ Ï·‡ . ¿Àƒ»»¿«¿ƒ¬»»ƒ»ƒ¿«¿
‰M„˜a59. ƒ¿À»

להזהיר 57) - אליהם" "ואמרת שנאמר: א קיד, יבמות
שם. כמבואר בידיים, יטמאוהו שלא הקטנים, על גדולים

מצווה 58) דין בית אין נבילות אוכל קטן הוא: כלל
י"ז, פרק אסורות מאכלות הלכות והשווה (שם). להפרישו

כ"ז. המצוות,59)הלכה כל בקדושת וכן כהונה בקדושת
דרכו, פי על לנער חנוך ו): כב, (משלי שנאמר משום

כ"ח. הלכה שם רבינו וכדברי
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.‚È‰‡ÓËÏ BlL ˙Bn‡ Úa¯‡ OÙBz ˙Ó60Ô‰k ÏÎÂ . ≈≈«¿««∆¿À¿»¿»…≈
.˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿«¿«««ƒ«««¿

Ò¯t‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ61ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ‡ˆÈ B‡ ,62, ¿≈ƒƒ¿«¿≈«¿»»»»»»∆
‰Òe·z Ì„a ‡ÓËpL B‡63˜ÙB„·e ÏÏB‚a B‡ ,64 ∆ƒ¿»¿«¿»¿≈¿≈

Ô‰L ÈtÓ ,˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆«ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈
˙‡ÓË ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·c ÏL ˙B·‡»∆ƒ¿≈∆¿∆≈«¿¿ƒ¿À¿«

˙Ó65ÔÓ ‰˜BÏ - ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ≈¬»ƒƒ¿«¿≈«¿»∆ƒ
‰¯Bz‰66. «»

לו,60) להתקרב טהרות אוכלי יתרגלו שלא כדי מדבריהם.
ויאהילו  יד יפשטו שמא לחוש ויש האהילו, שלא ויסברו
קריאת  הלכות והשווה וברש"י), א מד, (סוטה ירגישו ולא
אמות, ארבע שתופס לקבר הדין והוא ב. הלכה ג, פרק שמע
שם  בסוטה כמבואר להיכר, סביבותיו מחיצות עשו לא אם
המתחיל  דיבור א יב, בתרא לבבא ברש"י וראה (רדב"ז).

בעפרה,61)פרץ. עצמות ואבדו קבר בה שנחרש שדה
התגלגלה  שמא רוח, לכל מהקבר אמות מאה מטמאה והיא
א). משנה י"ז, פרק (אהלות החרישה ידי על כשעורה עצם

ב 62) טו, (שבת אווירה ועל גושה על טומאה שגזרו
י"א). הלכה י"א, פרק מת טומאת לשון 63)והלכות

מחיים  רביעית מקצת מיתה בשעת מהגוף דם שזב תערובת.
ב, פרק (אהלות מיתה לאחר והשאר מטמאה) (=שאינה

ב). הקבר 64)משנה פי בה שסותמים גדולה, אבן - גולל
שהגולל  ומזה, מזה גדולות אבנים שתי - דופק מלמעלה;
המת  ודופקות דוחקות שהן על כך, ונקראו עליהן, נשען
ד). משנה ב, פרק (אהלות אחד" יום "ודפקום מלשון סביב,

י"גֿט"ז.65) הלכה ב, על 66)פרק מאהיל הוא שהרי
"או  טז) יט, (במדבר ככתוב באוהל, מטמא והקבר הקבר,
הלכה  ב, פרק מת טומאת הלכות וראה בקבר" או במת...
אלא  להיכנס דרך שם כשאין אלא זה אין הרדב"ז: וכתב טו.
ולא  הקברות לבית להיכנס דרך יש אם אבל הקברות, על
בתוך  עבר ואם תורה, דין לוקה אינו ממש, הקבר על יאהיל
לא  אמותיו לארבע ומחוץ מדבריהם, לוקה אמותיו ארבע

כלל. נטמא

.„È‰ˆeÁa B‡ Ò¯t‰ ˙È·a ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯zÓÀ»¿…≈¿ƒ«≈¿≈«¿»¿»
.‡È‰ ‡l‡ C¯c ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï ı¯‡Ï»»∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«∆≈»∆∆∆»ƒ

‰¯Bz „ÓÏÏ B‡ ‰M‡ ‡OÏ CÏ‰L ÔB‚k67Èt ÏÚ Û‡ . ¿∆»«ƒ»ƒ»ƒ¿…»««ƒ
Ïk‰ ÔÓ ‡Ï - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ep„nÏiL ÈÓ ÌL LiL∆≈»ƒ∆¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈…ƒ«…
Ì‰È¯·cÓ ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .„ÓÏÏ ‰ÎBÊ Ì„‡»»∆ƒ¿…¿≈ƒ«≈¿À¿»ƒƒ¿≈∆

˙Bi¯a‰ „B·ÎÏ68- Ò¯t‰ ˙È·a CÏ‰L Ï·‡ ?„ˆÈk . ƒ¿«¿ƒ≈«»≈∆»«¿≈«¿»
ÔÈ‚l„Ó ÔÎÂ .BÓÁÏ ÌL ÂÈ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ Ïk‰69ÏÚ «…¿ƒ«¬»»¿«¬¿≈¿«¿ƒ«

Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈ˙Ó ÏL ˙BB¯‡ Èab70elÙ‡Â . «≈¬∆≈ƒƒ¿««¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ
ÈÎÏÓ ÔÈ·Ï ÌÈa ÔÈÁ·‰Ï È„k ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÎÏÓ«¿≈¿≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ≈»¿≈«¿≈

ÔÓB˜ÓÏ Ô„B·k ¯ÊÁiLk Ï‡¯OÈ71‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿»≈¿∆«¬…¿»ƒ¿»¿≈…«≈
ÌÚ Ôe„Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰‡ÓËa ‡nhÓ ÔÎÂ .‰Êa»∆¿≈ƒ«≈¿À¿»∆ƒ¿≈∆»ƒ

¯Ú¯ÚÏe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰72ÏÈvÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ô‰nÚ »¿≈»ƒ¿«¿≈ƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ
Ì„iÓ73‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .74. ƒ»»¿≈…«≈»∆

לצידן 67) שהלך הכהן ביוסף "מעשה א יג, זרה עבודה
ללמוד  המתחיל דיבור שם התוספות וכתבו תורה", ללמוד

לחזור  כשדעתו אלא לחוץֿלארץ, לצאת מותר שאינו תורה,
(כתובות  אמרו הרי לחזור דעתו אין אם אבל לארץֿישראל,
(שהלך  ומת גויה נשא (היבם) זה של אחיו "אם א): קיא,
המקום  ברוך גוייה), נשא וכאילו לחו"ל, ישראל מארץ
הלכה  ה, פרק מלכים בהלכות וכן אחריו"? ירד והוא שהרגו

ֿ 68)ט. לא ודוחה הבריות כבוד שגדול ב יט, ברכות
דבריהם. של שם 69)תעשה ורש"י ודורכים, קופצים

לארון. מארון מדלגים ולראות 70)מפרש: פניהם לקבל
יבחין"71)בכבודם. יזכה "שאם שם: הגמרא כלשון

לראות  הבא, לעולם יזכה "שאם ב) ט, (שם רש"י ומפרש
על  יותר גדולתם הרבה כמה יבחין ישראל, של גדולתם
דבר  כי מדבריהם, אלא אינה ארון וטומאת עכשיו". האומות
ושאין  הטומאה, בפני חוצץ טפח חלל בו שיש אוהל תורה
ובוקעת  רצוצה" "טומאה שנקראת חוצץ, אינו טפח חלל בו
בהם  שיש על וגזרו טפח, חלל בהם יש ארונות ורוב ועולה.
(שם  חכמים גזרו לא מלכים כבוד ומשום בהם, שאין משום

ב). נכסים 72)יט, על משפטם בבית ערעור להגיש
שלו. והם הגוי בם שגזלו 73)שמחזיק שלו, את מציל

וכן  א יג, זרה (עבודה בתחילה סחורה לעשות ולא ממנו,
א). מז, כ"ה:74)בעירובין הלכה ד, פרק שמחות ראה

את  ולעבר החודש, את לקדש נפשות, ולדיני ממונות "לדיני
השנה".

ה'תשע"ז  אלול י"ג שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרי 1) שהגוסס ובקבורה. במתים ישראל מנהג בו מתבאר

לא  ועדיין לפניו מוטל שמתו מי דין דבר. לכל כחי הוא
לאבלו. הראשון ביום בהם אסור שהאבל דברים נקבר,

.‡:‡e‰ Ck ‰¯e·˜·e ÌÈ˙Óa Ï‡¯OÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈¿≈ƒƒ¿»»
ÔÈˆn‡Ó2˙Ó ÏL ÂÈÈÚ3ÔÈ¯LB˜ - ÂÈt ÁzÙ Ì‡Â . ¿«¿ƒ≈»∆≈¿ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ˜˜BÙe .ÂÈÈÁÏ ˙‡4ÂÈ·˜ ˙‡5ÔÈÁÈ„nL ¯Á‡ ∆¿»»¿ƒ∆¿»»««∆¿ƒƒ
B˙B‡6ÌÈÓOa ÈÈÓa B˙B‡ ÔÈÎÒÂ .7.B¯ÚO ÔÈÊÊB‚Â . ¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ËeÁa ÔÈ¯eÙz ÔÈÎÈ¯Îz B˙B‡ ÔÈLÈaÏÓe8t ÏLÔzL «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»
ÌÈ·Ï9ÌÈÓÎÁ e‚‰Â .ÌÈ¯˜È Ô‰ÈÓ„ eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿»ƒ¿…ƒ¿¿≈∆¿»ƒ¿»¬¬»ƒ

BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,ÊeÊ ‰ÂL ¯„eÒa10. ¿»»∆∆…¿«≈∆ƒ∆≈
Ì‰ÈtL ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ,˙n‰ Èt ÔÈqÎÓe¿«ƒ¿≈«≈∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆¿≈∆

·Ú¯a ÔÈ¯ÁLÓ11. À¿»ƒ¿»»

מעמצין,2) מ"ה) פכ"ג, (שבת המשנה ולשון סוגרים.
טו). לג, (ישעיה עיניו" "ועוצם שנאמר 3)מלשון כענין

עיניך". על ידו ישית "ויוסף ד) מו, סותמים.4)(בראשית
סי'5) יו"ד ל'טור' ('פרישה' ויתפח הרוח בהם יכנס שלא

העם 6)שנב). יקוץ שלא כדי זוהמתו, ממנו להעביר
שם). יוסף' ('בית בטהרה 7)בטלטולו שיבוא כדי

הכנסת  לבית שבת בכל לילך רגיל שהיה כדרך למנוחה,
הזה  המנהג כל רבינו קיבל הרדב"ז ולדעת שם). ('פרישה'

בתשובותיהם. זו 8)מהגאונים תיבה תימן, ובכתבֿיד
של 9)איננה. בצוואתו ג, הלכה ט פרק כלאים ירושלמי

יאשיה. גמליאל 10)רבי רבן שבא "עד ב: כז, קטן מועד
אחריו  העם ונהגו פשתן, בכלי ויצא בעצמו ראש קלות ונהג
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בתכריכין  נהגו עכשיו הרדב"ז: וכתב פשתן". בכלי לצאת
קיא, (כתובות שאמרו מה על וסמכו זוז), (=מאה מנה של
חוששים  ואין במלבושיהם", שיעמדו צדיקים "עתידים ב):
על  מוטל הוא הרי משגת ידו שאין שמי העניים, לתקנת
שם, למו"ק יוסף' וב'נמוקי כבודו. לפי אותו ויקברו הציבור
מכירים  וחשובים, למת נאים תכריכין העושה כל מדגיש:
ברכה. עליו ותבוא המתים, בתחיית מודה שהוא בו

יתביישו 11) שלא חיים לעניים והכוונה הבצורת, מחמת
א). כז, קטן (מועד

.·ÔÈ·‰Ên‰ ÌÈ„‚·e ÈLÓ ÏL ÔÈÎÈ¯Î˙a ¯a˜Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿…¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
e‰fL ;Ï‡¯OÈaL ‡ÈOÏ elÙ‡ ,ÔÈÓe˜¯‰12˙eq‚ »¿ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆∆«

‰˙ÁL‰Â ,Áe¯‰13.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ‰OÚÓe , »«¿«¿»»«¬≈¿≈»ƒ
ÔÈÏ·BÒÂ14˙n‰ ˙‡15Û˙k‰ ÏÚ16.˙B¯·w‰ ˙Èa „Ú ¿¿ƒ∆«≈««»≈«≈«¿»

שזו.12) תימן: המשבר 13)בכת"י שכל כלים, השחתת
לקמן  כמבואר תשחית", ב"לא עובר בגדים, וקורע כלים
"מוטב  הכ"ה: פי"ד, לקמן רבינו ולשון ה"י. פ"ז מלכים הל'
וכו'. ותולעה" לרימה ישליכם ואל לעניים לתתם

מיטתו.15)נושאים.14) על סוסים,16)מוטל על ולא
הרמב"ן, בשם ויחי פ' שועיב, אבן ר"י בדרשות נמצא כן כי
נ, (בראשית ככתוב כתף, על כיֿאם בבהמות לישא שלא
על  לשאתו הצורך כי כנען", ארצה בניו אותו "וישאו יג):
על  אותו "וישאו כ) יד, (מלכיםֿב ככתוב עונש, הוא סוסים
סר  אשר "ומעת כזֿכח) כה, (ב הימים בדברי וכן הסוסים",

מהר"ן). (ציוני הסוסים" על וישאוהו אמציהו...

.‚‡nL ,Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ÔÈ¯eÒ‡ ‰hn‰ È‡OBÂ¿¿≈«ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«««¿»∆»
·kÚ˙Ó ‡ˆÓÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏcqÓ ‰Úeˆ¯ ˜Òtzƒ»≈¿»ƒ«¿»∆∆»≈∆¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰Âˆn‰ ÔÓ17. ƒ«ƒ¿»

להם 17) שהיו בזמנם דוקא וזה ה"א. פ"ג, ברכות ירושלמי
שהכל  בזמננו, אבל המיטה. לשאת מיוחדים כתפים
וכן  (כסףֿמשנה), סנדל בנעילת איסור אין לישא, מסייעים

ג. סעיף שנח סי' ביו"ד

.„˙B¯ÚÓ ¯ÙÚa ÔÈ¯ÙBÁÂ18Cek ÔÈOBÚÂ ,19„ˆa ¿¿ƒ∆»»¿»¿ƒ¿«
‰ÏÚÓÏ ÂÈÙe Ba B˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â ,‰¯Ún‰20ÔÈ¯ÈÊÁÓe , «¿»»¿¿ƒ»»¿«¿»«¬ƒƒ

Ô‰Ï LÈÂ .ÂÈÏÚ ÌÈ·‡‰Â ¯ÙÚ‰21ÏL ÔB¯‡a ¯a˜Ï ∆»»¿»¬»ƒ»»¿≈»∆ƒ¿…¿»∆
ÌBÏLa CÏ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ B˙B‡ ÔÈeÏÓ‰Â .ıÚ22. ≈¿«¿«ƒ¿ƒ≈¿»

:¯Ó‡pLÔÈiˆÓe .ÌBÏLa EÈ˙·‡ Ï‡ ‡B·z ‰z‡Â ∆∆¡«¿«»»∆¬…∆¿»¿«¿ƒ
˙B¯·w‰ ˙Èa Ïk ˙‡23LÙ ÔÈB·e ,24.¯·w‰ ÏÚ ∆»≈«¿»ƒ∆∆««∆∆

,Ì‰È˙B¯·˜ ÏÚ LÙ Ì‰Ï ÌÈBa ÔÈ‡ ÌÈ˜Ècv‰Â¿««ƒƒ≈ƒ»∆∆∆«ƒ¿≈∆
ÌB¯ÎÊ Ì‰ Ì‰È¯·cL25¯w·Ï Ì„‡ ‰ÙÈ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿»¿…ƒ¿∆»»¿«≈

˙B¯·w‰26. «¿»

אותו 18) קוברים היו "בראשונה ה"ה: פ"א, מו"ק ירושלמי
מהר. הבשר שיתאכל כדי מארך 19)במהמורות", חלל

וב"תפארת  מ"ו, פ"א (מו"ק ארגז כמין המערה, בכותל וצר
ב. ק, בבאֿבתרא וראה שם). א 20)ישראל" עד, שם

מושכב  איזהו ה"ג: פ"ט נזיר ובירושלמי אפרקיד". "וגנו
לבו. על וידיו מופשטות רגליו להם,21)כדרכו? מותר

פ"ט  כלאים ובירושלמי בארון, לקברו אין לכתחילה אבל

תכריכין, עלי תרבו אל ציוה: הקדוש שרבינו מצינו ה"ג,
בעפר  המובחר מן שמצוה למדנו בארץ, נקוב ארוני ויהא
אל  שב והכל העפר, מן היה "הכל לזה: רמז (רדב"ז). ממש
האדם" ב"תורת הרמב"ן וכפירוש כ) ג, (קהלת העפר"
הגר"א  (ביאור לארץ בחוץ ואפילו מצוה, בקרקע שהקבורה
יש  מעיר: א, סעיף שסג סי' וביו"ד ג). ס"ק שסב סי' ליו"ד
ככתוב: מכפר, א"י שעפר בקבר, א"י מעפר לתת נוהגים
ג. אות ויחי פ' תנחומא מדרש וראה עמו. אדמתו וכפר

א.22) כט, קטן וכן 23)מועד שי"א, וניציאה בדפוס
כדי  בסיד, הקברות את סדים הקברות. את תימן: בכת"י
טו) לט, (יחזקאל לדבר רמז תרומה, אוכלי שם יגשו שלא
א). ה, (מו"ק ציון" אצלו ובנה אדם עצם "וראה

מ"ה.24) פ"ב שקלים לזכרון, שם,25)מצבה ירושלמי
מה  לעולם, שמניחים דבריהם משה": ה"פני ומפרש

זכרונם. הם - תורה בדברי את 26)שחידשו בזה לפקוד
ומעשיהם  דבריהם ע"י נזכרים הם בזה. צורך אין כי זכרם,

בכסףֿמשנה). הובא (ריב"ש הטובים

.‰ÒÒBb‰27¯·c ÏÎÏ ÈÁk ‡e‰ È¯‰ -28ÔÈ¯LB˜ ÔÈ‡ . «≈¬≈¿«¿»»»≈¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â ,ÂÈ·˜ ÔÈ˜˜Bt ÔÈ‡Â ,ÂÈÈÁÏ¿»»¿≈¿ƒ¿»»¿≈«ƒƒ¿ƒ«»
,B˙B‡ ÔÈÎÒ ‡ÏÂ ,Át˙È ‡lL B¯eaË ÏÚ ¯˜Ó ÈÏÎe¿ƒ≈«««∆…ƒ¿«¿…»ƒ

ÏÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ ‡ÏÂ ,B˙B‡ ÔÈÁÈ„Ó ‡ÏÂ29‡ÏÂ ¿…¿ƒƒ¿…«ƒƒ««…¿…
‰Ê È¯‰ - Ba Ú‚Bp‰Â .˙eÓiL ‰ÚL „Ú ,ÁÏn‰ ÏÚ««∆««»»∆»¿«≈«¬≈∆

ÌÈÓc CÙBL30ÔÂÈk ,ÛËÙËnL ¯Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ≈»ƒ¿»∆∆¿≈∆¿«¿≈≈»
˙‡ÈˆÈ ÌÚ ÂÈÈÚ ın‡Ó‰ ÏÎÂ .‰aÎÈ Ì„‡ Ba ÚbiL∆ƒ«»»ƒ¿∆¿»«¿«≈≈»ƒ¿ƒ«

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - LÙ31,ËÚÓ ‡‰LÈ ‡l‡ ; ∆∆¬≈∆≈»ƒ∆»ƒ¿∆¿«
ÛlÚ˙ ‡nL32ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿«≈¿≈≈¿ƒ»»¿…¿ƒ

Û˙k33ÔB¯‡ BnÚ ÔÈÒÈÎÓ ‡ÏÂ ,ÔÈ„ÈtÒÓ ‡ÏÂ , »≈¿…«¿ƒƒ¿…«¿ƒƒƒ»
˙Èaa ÔÈÎÈ¯Î˙Â34.˙eÓiL „Ú ¿«¿ƒƒ««ƒ«∆»

למות.27) הנוטה והרי"ף 28)חולה ה"א. פ"א, שמחות
שם: יוסף' ה'נמוקי ומפרש זו, ברייתא מביא פ"ג למו"ק
לביתו, להכנס רשאי וכהן ולמתנה, גט, ליתן - דבר לכל

למיתה. גוססים שרוב יסריח.29)אע"פ שלא
מיתתו.30) את מקרב ב.31)שהוא קנא, שבת
הוא.32) חי מן 33)ועדיין זרועיו ומוציא כתפו "חולץ

(רי"ף  מגולין" כתפו עם זרועו ונמצא חלוק, של הקרע
ג. הלכה פ"ח, לקמן וראה כב), לדף פ"ג, למו"ק

ה"ה).34) שם (שמחות מיתתו ותתקרב להבעיתו שלא

.Â¯Á‡ ˙È·a ÏÎB‡ - ÂÈÙÏ ÏhÓ B˙nL ÈÓ35ÔÈ‡ . ƒ∆≈À»¿»»≈¿«ƒ«≈≈
¯·„ BÏ ÔÈ‡ .ÏÎB‡Â ‰ˆÈÁÓ ‰OBÚ - ¯Á‡ ˙Èa BÏ«ƒ«≈∆¿ƒ»¿≈≈»»
ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .ÏÎB‡Â ÂÈt ¯ÈÊÁÓ - ‰vÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»«¬ƒ»»¿≈≈«≈

·ÒÓ BÈ‡ Ck36‰˙BL ‡ÏÂ ¯Oa ÏÎB‡ ‡ÏÂ ,ÏÎB‡Â «≈≈≈¿≈¿…≈»»¿…∆
ÔÈÈ37C¯·Ó BÈ‡Â .38ÔnÊÓ BÈ‡Â39ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â , «ƒ¿≈¿»≈¿≈¿«≈¿≈¿»¿ƒ

ÂÈÏÚ40ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓ ÔÈ‡Â41ÚÓL ˙‡È¯wÓ ¯eËÙe . »»¿≈¿«¿ƒ»»»ƒ¿ƒ«¿«
ÔÈlÙzÓe ‰lÙz‰ ÔÓe42˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓe ƒ«¿ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿»¬

‰¯Bza43˙aLa .44,ÔÈÈ ‰˙BLÂ ¯Oa ÏÎB‡Â ,·ÒÓ - «»¿«»≈≈¿≈»»¿∆«ƒ
·iÁÂ .ÂÈÏÚ ÔÈnÊÓe ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe ,ÔnÊÓe C¯·Óe¿»≈¿«≈¿»¿ƒ»»¿«¿ƒ»»¿«»
LÈÓLzÓ ıeÁ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏÎa¿»ƒ¿»¬«»ƒ«¿ƒ

‰hn‰45¯Oa ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙n‰ ¯a˜ . «ƒ»ƒ¿««≈¬≈∆À»∆¡…»»
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ÈÎ‡ ˙B¯LÏ È„k ,ËÚÓ ÔÈÈ ˙BzLÏÂÏ·‡ ,ÂÈÚÓaL ‰Ï ¿ƒ¿«ƒ¿«¿≈ƒ¿¬ƒ»∆¿≈»¬»
˙BÂ¯Ï ‡Ï46. …ƒ¿

וברש"י).35) ב יז, (ברכות לרש" כ"לועג נראה יהא שלא
מיטה 36) ועל השמאלי צדו על בחשיבות, המסובים כדרך

שם). ולא 37)(רש"י וקבורתו, המת בצרכי לעסוק שעליו
ד"ה  ב כג, למו"ק (תוספות יתירה ושתיה באכילה להמשך

אוכל). המוציא.38)ואינו המזון.39)ברכת ברכת
המזון.40) ברכת אחרים לו שיברכו צריך אינו 41)אין

לברכות  (רש"י בזימון המזון ברכת לברך שלשה על מצטרף
א). מלכות 42)יח, עול קבלת בהן יש אלו שמצוות אע"פ

והעוסק  מתו, בקבורת וטרוד הואיל מהן, פטור - שמים
המצוה. מן פטור פ"ג 43)במצוה שם ובירושלמי שם.

לו, שומעים אין עצמו על להחמיר רצה "אם שנינו: ה"א,
שישא  מי לו שאין משום או מת, של כבודו מפני למה?
שמראה  מת: של כבודו מפני משה" ה"פני ומפרש משאו".
אפילו  זה, ולפי עליו. להתאבל בעיניו חשוב שאינו עצמו
עצמו. על להחמיר לו אסור בקבורתו, שיעסוק מי יש
באו"ח  וראה זה. טעם רק הזכירו ה"א, פ"י שמחות ובמסכת
בצרכי  בשבילו שישתדל מי לו יש "ואם א: סעיף עא סי'
זה  ועל בידו". מוחים אין עצמו... על להחמיר ורצה קבורה
במקום  ומתפללים, הכנסת לבית שהולכים האוננים, סומכים

שם). (ט"ז המת ומשמרים מתעסקים שאינו 44)שיש
וגם  בשבת, לקברו אסור שהרי המת, קבורת בצרכי בה טרוד
ה"ה) פ"ג, מו"ק (ירושלמי שאמרו כמו בה, מתאבלים אין
עצב  יוסיף ולא שבת; ברכת זו - תעשיר היא ה' "ברכת

אבילות". זו - בהם 45)עמה נוהגת שבצנעה שדברים
אסור  האונן ואפילו ה"א, פ"י לקמן כמבואר בשבת, אבלות
וחוצפה" יתירה "שמחה משום בזה שיש בתשמיש,
אבילות  דיני כל אוכל). ואינו ד"ה ב כג, למו"ק (תוספות
פרטי  ושאר אנינות. דיני נקראים: לקבורה עד המיתה מיום
ה"הֿז. פ"ג, שני מעשר בהל' רבינו כתבם האנינות, דיני

דעתו 46) ויסיח ישתכר שמא לרויה, הרבה לשתות
ומשתכרים  שותים היו "התחילו ב) ח, (כתובות מהאבילות
אלא  ישתו שלא הרמב"ן, ומפרש ליושנו". הדבר החזירו -

משכר. שאינו הסעודה, בתוך

.Ê˙n‰ ˙‡ ÔÈ‰LÓ ÔÈ‡47ÔÈÁ„Ó ‡l‡ ,48.„iÓ B˙hÓ ≈«¿ƒ∆«≈∆»«¿ƒƒ»ƒ»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - B˙hÓ ‰Á„n‰ ÏÎÂ49ÂÈ·‡ ÏÚÂ . ¿»««¿∆ƒ»¬≈∆¿À»¿«»ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡ ÏÚÂ50. ¿«ƒ¬≈∆¿À∆

להוציאו.48)מלקוברו.47) א.49)ממהרים כב, מו"ק
דרך 50) שאין לפי סק"א, שנז סי' יו"ד הש"ך וכתב שם.

כבוד  יותר לפיכך קרוביו, שאר על הרבה ולהתאבל להספיד
יספדום, ולא הרבה משישתהו במהרה, שיקברו להם הוא
הרבה, עליהם ולקונן להספידם שחייב ואמו אביו על אבל

מגונה. הוא להוציאם הממהר

.ÁeÈ‰L B‡ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú B‡ ˙aL ·¯Ú ‰È‰»»∆∆«»∆∆∆»
‡l‡ ¯‰Ó ‡lL ;¯zÓ - ‰hn‰ ÏÚ ÔÈÙlÊÓ ÌÈÓL‚¿»ƒ¿«¿ƒ««ƒ»À»∆…ƒ≈∆»

Bn‡Â ÂÈ·‡ „B·ÎÏ51¯·BÚ - B˙Ó ˙‡ ÔÈÏn‰ ÏÎÂ . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«≈ƒ∆≈≈
‰OÚ˙ ‡Ïa52ÌÈÏL‰Ïe B„B·ÎÏ BÈÏ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…«¬∆∆»ƒ≈¡ƒƒ¿¿«¿ƒ

ÂÈÎ¯ˆ53. ¿»»

פ"ט.51) ובשמחות על 52)שם, נבלתו תלין "לא של
- תקברנו קבור כי שם: ונאמר כג), כא, (דברים העץ"
מו, (סנהדרין ביתֿדין הרוגי אינם אפילו המתים, כל לרבות

שיא,53)ב). סימן בתשובותיו הרדב"ז וכתב א. עמ' שם
אבל  בלאו, עובר הבוקר עד הלילה כל אותו הלין אם דוקא
משובח, להיות כדי אלא איסור, אפילו בו אין הלילה מקצת
מבואר  ב פח, דף אמור פ' ובזוהר להוציאו. למהר יש

ולילה. יום כשיעור שעות כ"ד הוא - תלין" "לא דשיעור

.Ë„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa Ï·‡‰54ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ - »»≈¿ƒƒ¿«»¿«ƒ«¿ƒƒ
‰ÈeÙk ‰hÓ ÏÚ ·LÈÏ ·iÁÂ ,BlMÓ ÏÎ‡ÏÂ55¯‡L·e . ¿∆¡…ƒ∆¿«»≈≈«ƒ»¿»ƒ¿»

ab ÏÚ ·LÈÏÂ ,BlMÓ ÏÎ‡Ï BÏ ¯zÓ - Ï·‡‰ ÈÓÈÈ ¿≈»≈∆À»∆¡…ƒ∆¿≈≈««≈
ıtÓ56Ú˜¯˜ B‡57¯eÒ‡ ‡e‰L ÔÈpÓe .ÔÈlÙz ÁÈpÓe , «»«¿««ƒ«¿ƒƒƒ«ƒ∆»

:Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡ È¯‰L ?ÔÈlÙz ÁÈp‰Ï ÔBL‡¯ ÌBÈa¿ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ∆¬≈∆¡«ƒ∆¿≈
E¯‡t58ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰ ÏkL ÏÏkÓ .EÈÏÚ LB·Á59. ¿≈¿¬»∆ƒ¿»∆»»»¬ƒ

ÏkL ÏÏkÓ .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL‡ ÌÁÏÂ :BÏ ¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆∆¬»ƒ……≈ƒ¿»∆»
ÔÈ¯eÒ‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈa ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÔÈÏÎB‡ ÌÚ‰»»¿ƒƒ∆¬≈ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÔÓˆÚ ÏMÓ ÏÎ‡Ï60. ∆¡…ƒ∆«¿»

"ושמתיה 54) י) ח, (עמוס ככתוב האבילות, עיקר שזהו
א). כא, (מו"ק מר" כיום ואחריתה יחיד הופך 55)כאבל

וב'טור' ובר"ן). טו, (שם למעלה ורגליה למטה פניה אותה,
מיטה  על לישון וחייב רבינו: בדברי גורס שפז סי' יו"ד

קנים.56)כפויה. של מחצלת כעין גס, ואינו 57)מצע
ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי כפויה, מיטה על לישב חייב
כתיב  אין הארץ על - יג) ב, (איוב לארץ אתו "וישבו אמרו:
ישנים  שהיו מכאן לארץ, סמוך שהוא דבר לארץ: אלא כאן,
את  כופה איני "אמר שם: אמרו ושוב כפויות". מיטות על
וראה  לו". שומעים אין הספסל, ע"ג ישן אני הרי המיטה,
המיטה. לכפיית נוספים מקורות הי"ח, פ"ה לקמן בביאורנו

יהוין 58) טוטפתך שם: יונתן ובתרגום התפילין, אלו - פאר
הרבה 59)עלך. שם מונה הכתוב שכן א. טו, מו"ק

והוא  אבלים, לשאר בניגוד בהם, לנהוג שעליו דברים,
לא  אבל מתים תבכה... ולא תספוד "ולא מזהירו:
אבל  פטרו ב ו, ובכתובות ברגלך". תשים תעשה...ונעליך
מעולל  "ואבל רש"י: ומפרש פאר, בהן: שנאמר מתפילין,
לסוכה  ורש"י לתפילין". פאר זה ואין וראשו, קרנו בעפר
אבל". שאינו בעצמו מראה "וכשמתפאר, מוסיף: א כה,

היום 60) אותו של הסעודות שכל רבינו, וסובר ב. כז, מו"ק
ראשון. יום ד"ה שם ה'תוספות' דעת וכן משלו, אינן
דואג  האבל כי מטעים: שעח סי' יו"ד ל'טור' וב'פרישה'
שמת  כמו למות רצונו כי לאכול, חושש ואינו מתו על ונאנח
משלהם. שיאכילוהו שכיניו על ציוו כן על קרובו,
(קללה) מאירה "תבוא אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי
(לפי  מלאכה" ולעשות משלו לאכול שהצריכוהו לשכנים
האיסור  אין פט, אות שם הרא"ש ולדעת הרא"ש). נוסח
יום  שבאותו הארוחות שאר אבל ראשונה, בסעודה אלא
שעח, סימן יו"ד השו"ע פסק וכן משלו. לאכלן לו מותר
היה  נתנאל שרבינו הביאו, מיימוניות" וב"הגהות א. סעיף
ובלילה  הדם, על תאכלו לא לדבריו: וסמך בתענית, יושב

משלו. סועד היה
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ה'תשע"ז  אלול י"ד שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
התורה;1) מן הראשון ביום בהם אסור שהאבל הדברים

ימים  שלושת בין ההבדל מדבריהם. הימים ובשאר
מלאכה. עשיית לעניין - השבעה ימי לשאר הראשונים
חנותם  דין מה - מהם לאחד אבל שאירע אחים או שותפים
עד  אבלו, ימי מהתחלת לאבל שלום שאילת המשותפת.

ואמו. אביו לאבל חודש י"ב תום

.‡ÔÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡≈¿»ƒ∆»»≈»»∆¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓÈ ¯‡L·e ,‰¯Bz‰2,¯tÒÏ ¯eÒ‡ : «»ƒ¿»»ƒƒƒ¿≈∆»¿«≈

CeÒÏÂ ,ıÁ¯ÏÂ ,ÒaÎÏe3˙‡ ÏÚÏÂ ,B˙hÓ LnLÏe , ¿«≈¿ƒ¿…¿»¿«≈ƒ»¿ƒ¿…∆
,‰¯Bz È¯·„a ˙B¯˜ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏÂ ,Ïcq‰««¿»¿«¬¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿≈»

‰hn‰ ˙‡ Û˜ÊÏÂ4BL‡¯ ˙‡ Ú¯ÙÏÂ ,5Ï‡LÏÂ , ¿ƒ¿…∆«ƒ»¿ƒ¿…«∆…¿ƒ¿…
¯·c ¯OÚ „Á‡ Ïk‰ .ÌBÏL6. »«…««»»»»

ביום 2) אלא התורה מן אבילות שאין לשיטתו, רבינו
פ"א  לעיל כדבריו הקבורה, ויום המיתה יום שהוא ראשון,

כמבואר 3)ה"א. הרחיצה, אחר בו שסכים מבושם, בשמן
ה"ג. חייב 4)להלן ביתו, בתוך לו שיש המיטות שכל

הי"ח. להלן ראה למעלה, ורגליהן למטה, ראשן להפכן
הי"ט.5) כלהלן הראש, בעטיפת שחייב וכולם 6)לגלות,

זה. בפרק והולכים מתבארים

.·Èa ¯È‰Ê‰ È¯‰L ?˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿…∆∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈
eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯ :Ô¯‰‡7Ïa‡˙n‰ ÏkL ÏÏkÓ . «¬…»≈∆«ƒ¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿«≈

‡Ú¯t Ïc‚Ó ‡l‡ ,B¯ÚO ¯tÒÏ ¯eÒ8¯eÒ‡L ÌLÎe . »¿«≈¿»∆»¿«≈∆«¿≈∆»
ÏÎÂ B˜Ê ¯ÚO Ál‚Ï ¯eÒ‡ Ck ,BL‡¯ ¯ÚO Ál‚Ï¿«≈«¿«…»»¿«≈«¿«¿»¿»

Ba LiL ¯ÚO9Ál‚Ó‰ „Á‡ .10Álb˙n‰ „Á‡Â11. ≈»∆≈∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«
˙ÁÏ‚z ÌÈÏLÓ - ÂÈ·‡ ˙nL ÚÓLÂ Ál‚Ó ‰È‰»»¿«≈«¿»«∆≈»ƒ«¿ƒƒ¿««

Álb˙n‰ „Á‡Â Ál‚Ó‰ „Á‡ .B¯ÚO12¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¿»∆»«¿«≈«¿∆»«ƒ¿«≈«¿≈»
ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ÏhÏÂ ,‰ÙO Ál‚Ï13B‡ ,ÂÈpLa Ï·‡ ; ¿«≈«»»¿ƒ…ƒ»¿»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»

¯zÓ - Ô¯tˆa Ô¯tˆ ÏËBpL14. ∆≈ƒ…∆¿ƒ…∆À»

ואביהוא.7) נדב אחיהם כשמתו שיער, תגדלו אל
לשאר 8) אהרן בני בין ההבדל וטעם ב. יד, קטן מועד

כבוד  זה ואין וצער, לניוול נחשב שיער שגידול האבלים,
משחת  ו"שמן הואיל העם, לפני מנוולים שיראו אהרן לבני
ה' מפי נצטווה שמשה וכנראה ז. שם ככתוב עליהם, ה'"
כהן  שהוא לאביהם בזה ישתוו אהרן שבני שעה", כ"הוראת
שם  (ראה אבל דיני נוהג ואינו לקרוביו, מיטמא שאינו גדול,
המילואים  בימי מקום של שמחתו לערבב שלא והכל י), כא,

ה"ב. פ"ו, לקמן וראה שם), וכן 9)(רמב"ן פ"ז. שמחות
שמותר. במקום ד"ה א מג, ליבמות אם 10)ב'תוספות'

אחרים. לגלח יכול אינו אבל, לא 11)הוא אבל, הוא אם
עבירה  עוברי בידי לסייע שאסור שיגלחו, המגלח את יניח

הי"א. פ"ה, נזירות הל' והשווה פ"ה 12)(רדב"ז). שמחות
כשהמגלח  אפילו מותר, ולפיכך הבריות. כבוד משום ה"ח,
היה  אם ולפיכך ה"ב, פ"א שבת בירושלמי וכן אבל. הוא
(יו"ד  האבל ולא השני יגמור אבל, שאינו אחר סּפר בעיר

ב). סעיף שץ, אסור".13)סי' "ובגנוסטרא א. יח, מו"ק

מספרים, - גנוסטרא ב): דרבנן (עשין הסמ"ג ומפרש
ממנו  "ביקשו אמרו: שם שבמו"ק ואע"פ בתער. והואֿהדין
זה  אין לגלח, = להם" והתיר האכילה) את (המעכבת שפה
וראה  פנים, בכל אסור באבילות אבל המועד, בחול אלא

ה"כ. פ"ז, יו"ט שם.14)הל' קטן, מועד

.‚BÙeb ıÁ¯ÏÂ ÂÈ„‚a ÒaÎÏ ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»¿«≈¿»»¿ƒ¿…
Ï·‡ È„‚· ÈL·ÏÂ ‡ ÈÏa‡˙‰ :¯Ó‡pL ?CeÒÏÂ15 ¿»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿≈≈∆

‰ÎÈÒ ÏÏÎa ‰ˆÈÁ¯e .ÔÓL ÈÎeÒz Ï‡Â16‰ˆÈÁ¯‰L , ¿«»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»¿ƒ»
zÎÒÂ zˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,‰ÎÈÒÏ ˙Ó„B˜17ÌLÎe . ∆∆¿ƒ»∆∆¡«¿»«¿¿»«¿¿¿≈

ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ Ck ,ÌÈ„‚a ÒeaÎa ¯eÒ‡ Ï·‡L∆»≈»¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈ƒ
ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï18. ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ

א).15) טו, (שם מכובסים ורש"י 16)בלתי ב. עמ' שם
בקרבו  כמים ותבוא יח) קט, (תהלים "שנאמר מפרש:
ונבלע  מבחוץ בו סכים שהשמן כשם בעצמותיו". וכשמן
שהיא  רחיצה, דרך בו נבלעים - בקרבו" "מים אף בעצמות,

שם). וברש"י ב עו, (יומא נמצא 17)מבחוץ אינו זה דרש
מצינו  "שלא מדגיש: שפא, סימן יוסף' וב'בית שם. בגמרא

ברחיצה". ומותר בסיכה צבועים,18)אסור בגדים אבל
וראה  א), כג, (מו"ק הרבה בהם ניכר וחידושם גיהוצם אין
שאסור  האחרונים, רוב דעת הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ו, לקמן
שמח  שאדם שכמו מגוהצים, סדינים תחתיו להציע אפילו
תחתיו, כשמציעים שמח הוא כן נאים, בגדים כשלובש
א. סעיף שפט, סי' ביו"ד וכן רבינו. דעת היא שכך ואפשר

.„BÙeb ÏÎk BÙeb ˙ˆ˜Ó CeÒÏ ¯eÒ‡19¯È·Ú‰Ï Ì‡Â . »»ƒ¿»¿»¿ƒ¿«¬ƒ
¯zÓ - ‡Ó‰f‰ ˙‡20BÙeb ˙ˆ˜Ó ˙ˆÈÁ¯a ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆«À¬»À»¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿»

Ï·‡ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB¯ - ÔBˆa Ï·‡ ;ÔÈnÁa¿«ƒ¬»¿≈≈»»»»¿«¿»¬»
BÙeb Ïk ‡Ï21. …»

ב.19) יג, (יומא 20)תענית ובירושלמי לתענוג. זו שאין
סיכה... ציבור, ובתענית באב "בתשעה שנינו: ה"א) פ"ח,
דין  להשוות שיש רבינו וסובר מותר", תענוג של שאינה
חורבן  על אבילות משום הוא שגם באב, לתשעה אבל
ה"י. פ"ה, תעניות הל' וראה א. יג, בתענית כמבואר הבית,

היה 21) "ואם א: סעיף שפא, סי ' וביו"ד ב. עמ' שם
חושש". ואינו כדרכו רוחץ ובצואה, בטיט מלוכלך

.‰:¯Ó‡pL ?‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓƒ«ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ«ƒ»∆∆¡«
·kLiÂ ‰ÈÏ‡ ‡·iÂ BzL‡ Ú·L ˙a ˙‡ „Âc ÌÁÈÂ«¿«≈»ƒ≈«∆«ƒ¿«»…≈∆»«ƒ¿«

dnÚ22Ì„wÓ ¯eÒ‡ ‰È‰L ÏÏkÓ .23‡OÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ»ƒ¿»∆»»»ƒ…∆¿≈…ƒ»
‰M‡ Ï·‡‰24ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰M‡ ‡Op˙ ‡ÏÂ , »»≈ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»««ƒ∆≈

Ô˙hÓ ÔÈLnLÓ25ÏÚ Û‡Â ,BzL‡ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï ¯zÓe . ¿«¿ƒƒ»»À»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿««
‰hn‰ LÈÓL˙a ¯eÒ‡ ‡e‰L Èt26. ƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ»

ילדם.22) על האבילות כד,23)לאחר ושם ב. טו, מו"ק
ושמטו  אבלו, בימי מיטתו ששימש באחד "מעשה אמרו: א

גוויתו". את לחופה.24)חזירים כל 25)לכנסה ואפילו
(שם  ה"ה פ"ו, לקמן כמבואר לישא, לו אסור יום שלשים

א). ד,26)כג, (כתובות עליה יבוא שמא חוששים ואין
ונכנס  חתן של אביו מת אם אבל אבילות, בשאר זה וכל ב).
ישמש  שלא "כדי אשתו עם להתייחד לו אסור לחופה,
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והשווה  שם. ובביאורנו ה"ה, פי"א לקמן כמבואר מיטתו",
הי"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל'

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?Ïcq‰ ˙ÏÈÚa ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿ƒ«««¿»∆¬≈∆¡«
Ï‡˜ÊÁÈÏ27Úe :EÈÏ‚¯a ÌÈOz EÈÏ28ÏkL ÏÏkÓ . ƒ∆¿≈¿»∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿»∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÚ‰29C¯ca ‡a ‰È‰ .30;CÏB‰Â ÏÚB - »»¬ƒ»»»«∆∆≈¿≈
‰È„na ÒkiLÎe31ÂÈÏÚÓ ıÏBÁ -32. ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»≈ƒ¿»»

אשתו.27) עליו כי 28)כשמתה אבלים, לשאר בניגוד
ישראל, על החורבן ימי שבבוא למופת, בזה שימש יחזקאל
שם  כמפורש ותדהמה, בהלה מרוב יבכו, ולא יתאבלו לא

בשל 29)כד. אבל עור, של בסנדל זה וכל ב. טו, מו"ק
סי' (יו"ד עור של אלא מנעל שאין מותר, לבד של או עץ
ה"ז. פ"ג, עשור שביתת הל' והשווה א) סעיף שפב,

יחף.30) ללכת לו ב.32)לעיר.31)שקשה טו, מו"ק
ה"ד. פ"ג, תעניות הל' והשווה ה"י. פ"ה, ובשמחות

.Ê:¯Ó‡pL ‰Ê ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÊÓ∆̄∆¿»≈∆»«¬ƒ«¿»»∆∆∆¡«
,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ ‚Á ‰Ó .Ï·‡Ï ÌÎÈbÁ ÈzÎÙ‰Â¿»«¿ƒ«≈∆¿≈∆««»«¬ƒ«¿»»

‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa ¯eÒ‡ Ï·‡ Û‡33¯eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe . «≈∆»«¬ƒ«¿»»¿≈∆»
ÔzÏÂ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‡e‰ Ck ,‰Î‡ÏÓ ˙iOÚa34 «¬ƒ«¿»»»»ƒ»¿ƒ≈

‰¯BÁÒa ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ CÏÈÏÂ ,‰¯BÁÒa35. ƒ¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»

כל 33) לא שהרי גמורה, ראיה זו שאין ומתוך שם, מו"ק
בחול  שמותר מה כל ולא באבל, אסור בחג שאסור מה

(רדב"ז). לדבר" "רמז רבינו: נקט באבל, לקנות 34)מותר
אות  ה"ט, לקמן בביאורנו מובא בירושלמי, ומקורו ולמכור,

פ"ו,35)לח. לקמן ראה יום, שלשים כל אסור זה ודבר
אחרים  האבד, דבר מסחרו היה אם הרדב"ז: וכתב ה"ח.
שביתת  בהל' שכתב מה על רבינו וסמך סחורתו, לו מוכרים
(=חול  במועד סחורה עושים "אין הכ"ב: פ"ז, יו"ט
שאינו  אבד, דבר היה ואם לקנות, בין למכור בין המועד),
שהם  או שבאו, ספינות... כגון המועד, לאחר תמיד מצוי
מותר  זה הרי ביוקר, לקחו או בזול, ומכרו לצאת מבקשים

ו. סעיף שפ, סי' דעה' ב'יורה וכן למכור". או לקנות

.Á˙iOÚa ¯eÒ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk»¿»»ƒ»ƒƒ»«¬ƒ«
Ô‡kÓ .‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ ‰È‰ elÙ‡ ‰Î‡ÏÓ¿»»¬ƒ»»»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»ƒ»
,B˙Èa CB˙a ‰Úˆa ‰OBÚ - ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÏÈ‡Â¿≈»ƒ»»»ƒ∆¿ƒ¿»¿≈

CÏÙa ‰ÂË ‰M‡‰Â36d˙Èa CB˙a37. ¿»ƒ»…»¿∆∆¿≈»

הנטווים.36) החוטים נכרכים שעליו קנה כישור,
בה:37) מסיים ה"ה, פ"ג שם ובירושלמי ב. כא, מו"ק

שהצריכוהו  לשכיניו, (=קללה) מאירה תבוא אמרו, "אבל
של  תוקפו "שאין שם, מבואר ימים, לשלשת והטעם לכך".
הראשונים  ימים שלשה כל כי ימים", שלשה עד אלא אבל
כיון  אליו, תחזור שעוד סוברת הגוף, על מרחפת הנפש
לה. והולכת מניחתו היא הפנים, זיו שנשתנה רואה שהיא
לבכי  הם הראשונים ימים ושלשה הואיל כותב: והראב"ד
נמצא  במלאכה, בהם יתעסק אם הי"א), פי"ג לקמן (ראה
טווה  אשה הרדב"ז, ולדעת (כסףֿמשננה). בבכי מתעצל
עשירה, היא ואפילו הראשונים ימים בשלשה אפילו בפלך,
את  עושה עניה, היא ואם זימה. לידי מביאה שהבטלה

שהיא. אומנות בכל כאיש, ימים שלשה אחר מלאכתה

.ËÔÈÙzL ÈL B‡ ÌÈÁ‡ ÈL38,˙Á‡ ˙eÁa eÈ‰L ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»«¬««
Ïk ˙eÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÚB - Ô‰Ó „Á‡Ï Ï·‡ Ú¯‡Â¿≈«≈∆¿∆»≈∆¬ƒ∆«¬»

‰Ú·L39. ƒ¿»

שהן.38) תימן: ה"ה,39)בכת"י פ"ג מו"ק ירושלמי
שליחו  הוא וכאילו שניהם, במלאכת עוסק השותף שהרי
אות  פ"ב, למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ולדעת האבל. של
בצנעה  בביתו אבל בפרהסיא, בחנות עוסק השותף אין ה,
לשניהם, מתחלק והשכר השותפות, בעסק השותף מתעסק
הרי  מקודם... מושכרים או ב"מוחכרים הי"א לקמן כמבואר
של  היא זו שבהמה מפורסם זה שאין משום יעשו", אלו
וכן  (כסףֿמשנה). לזה מסכים שרבינו וכנראה האבל, פלוני
בתוך  בצנעה לעשות יכול "אבל כא: סעיף שם, ביו"ד פסק
חשוב  אדם הוא האבל ואם השותפות, בעסק אפילו ביתו
בתוך  אפילו לעשות לשני שמו...אסור על נקראת והשותפות
מר  ושותפו מריֹון של בעובדה ב, יא, במו"ק ומקורו ַביתו".

אחא. דרב בריה

.È„ÚBÓ ÏL BlÁa Ô˙BOÚÏ ¯znL ÌÈ¯·„ elÙ‡40- ¬ƒ¿»ƒ∆À»«¬»¿À∆≈
BÏ·‡ ÈÓÈa B„Èa Ô˙BOÚÏ Ï·‡Ï ¯eÒ‡41ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ; »¿»≈«¬»¿»ƒ≈∆¿¬»¬≈ƒ
CÙ‰Ï ÂÈ˙ÈÊ eÈ‰ ?„ˆÈk .BÏ ÌÈOBÚ42Ûe‚Ï ÂÈcÎÂ ,43, ƒ≈«»≈»«¬…¿«»»

‰¯Ln‰ ÔÓ ˙BÏÚÏ BzLÙe44‰¯Bi‰ ÔÓ B¯ÓˆÂ ,45- ƒ¿»«¬ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ«»
e„·‡È ‡lL È„k BÏ ˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO46. ≈¬≈ƒ«¬¿≈∆……¿

ÔÈˆa¯Óe47ÌÈn‰ ˙BÚ ÚÈbzMÓ e‰„O BÏ48. ¿«¿ƒ»≈ƒ∆«ƒ««««ƒ

יו"ט 40) בהל' וכמבואר רב, הפסד לו יהיה ייעשו, לא שאם
ה"בֿג. (ר"ן 41)פ"ז, אבלו ישכח שלא כדי שם, מו"ק

"מעטן"42)שם). הנקרא בכלי להפכם שעתם שהגיעה
גורס  ורבינו הבד. בבית לדרכם ויוכשרו היטב, שיתרככו כדי
להפוך" זיתיו לאבל, העושים דברים "אלו שם: במו"ק

ה"ג). שם יו"ט, להל' במגופה,43)(מגידֿמשנה לסתום
שבכדים. החדש השמן יתקלקל יוגפו לא דרך 44)שאם

ואח"כ  שיתרככו, כדי מים במשרת פשתן גבעולי לשום
מהראוי  יותר במים וכשישהו וסורקם, בתנור מייבשם

שביורה.45)ירקבו. צבע ממי צבע לקלוט שם שנתנו
בעצמו 46) אלו מלאכות כל שעושה המועד, לחול בניגוד

שם). מועטת.47)(מו"ק השקייה עונת 48)משקים
נזרעת  אינה שוב הזריעה, קודם ישקוה לא ואם ההשקייה,
שלו", המים "עונת הגירסא: שם ובמו"ק (רמב"ן). זו בשנה
חלוקים  שהמים השדה, להשקות זמנו יגיע רש"י: ומפרש
לא  ואם שלו, שבוע או יומו, אחד לכל שבבקעה, לשדות

רב. והפסדו תורו יאבד עתה לו ישקו

.‡ÈÔÈÒÈ¯‡‰49ÔÈÏaw‰Â BlL ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â50el‡ È¯‰ - »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ∆¿««¿»ƒ¬≈≈
Ôk¯„k eOÚÈ51ÌÈ¯nÁ‰ Ï·‡ .52˙BÓ‰·a ÌÈÏnb‰Â «¬¿«¿»¬»««»ƒ¿««»ƒƒ¿≈

BlL53‰ÈÙÒa ÌÈtq‰Â54‡Ï el‡ È¯‰ - BlL ∆¿««»ƒƒ¿ƒ»∆¬≈≈…
eOÚÈ55ÌÈ¯kÁÓ eÈ‰ Ì‡Â .56ÔÓÊÏ Ì„wÓ ÌÈ¯kOÓ B‡ «¬¿ƒ»À¿»ƒÀ¿»ƒƒ…∆ƒ¿«

·eˆ˜57eOÚÈ el‡ È¯‰ -58. »¬≈≈«¬

שליש 49) הקרקע לבעל ויתן לעבדה, מחבירו שדה שמקבל
שכירות  (הל' ביניהם שיתנו כפי מהן, רביע או התבואות

ה"ב). ויתן 50)פ"ח לזרעה, שדה מחבירו שכר - חוכר
אם  בין לשנה, כור עשרים כגון קצובים פירות למשכיר
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כסף  בסכום השדה ששכר - קבלן הרבה; או מעט תעשה
שנינו: ה"ב, פ"ו דמאי ובתוספתא ה"א). (שם, לשנה קבוע
- והחוכר במעות; - השוכר לחוכר? שוכר בין "מה

להם 51)בפירות". מותר אבל, הוא השדה שבעל אע"פ
בשלהם  וכאילו לעצמם, עושים הם שהרי בשדה, לעשות
כגירסת  ולא יעשו". אלו "הרי ב) יא, (מו"ק עוסקים הם
(רא"ש  בשבילם" אחרים יעשו אלו "הרי שלפנינו: הש"ס

ג). אות וכן 52)שם חמורים, ע"ג משאות מוליכים
בהמותיו.53)הגמלים. ממנו ששוכרים האבל. של

האבל.54) אצל ששוכרים בספינה משא מעבירים
ואפילו 55) אבלו, בימי אלו כל את לשכור להם אסור

להם  אסור האבל, מקרה לפני הזמן וכלה אבלו לפני שכרום
השוכרים  אצל אינן אלו שבהמות כיון בשכירותם, להמשיך
אבל", "מלאכת זו הרי רגילה, בשכירות אלא ב"אריסות",
עומדת  שהיא בשדה, אבל בהמתו. שביתת על מצווה ואבל
המנהג  אין האריסות, זמן נשלם ואפילו לאריסות, כלל בדרך
כמקודם, באריסותו ממשיך הוא אלא האריס את לסלק
ממשיך  המשכיר, אבילות לפני הזמן נגמר אפילו לפיכך
האריס  מלאכת אלא האבל, מלאכת זו ואין בעבודתו האריס
שם). ברא"ש הראב"ד וכפירוש (שם, לעצמו בה שעושה
- וקבליו וחכיריו "אריסיו ה"ה: פ"ג, שם הירושלמי ולשון
עושים". אינם - וגמליו וספניו איכריו עושים; אלו הרי

שכר 56) של ברווח לחלוק האבל, של הספינה או הבהמות
כפי  והשכר בעבודה, עוסק והחוכר בהמתו נותן זה ההובלה,
ד"ה  ב קכג, לבבאֿבתרא רשב"ם ראה ביניהם. שהתנו

למחכיר.57)מוחכרת. אבל אירע מו"ק 58)ובינתיים
- וכשעושים שכרם, כל יפסידו יעשו לא שאם ב יא,
לפני  החכירה זמן כלה אם אבל עושים. הם בשלהם
מאליו, ממשיך החוכר אין למחכיר, האבילות שאירעה
המרבה  וכל לזה, מזה חכירתו להחליף המחכיר שדרך
בתחילה, ממנו לחכור רוצה כאילו זה והרי קודם. - בשכרו
לחוכר  הפסד שום כאן שאין להחכיר, אסור אבלו ובימי

בכסףֿמשנה). הובא (ראב"ד,

.·ÈÌBÈ ¯ÈÎO59˙¯Á‡ ¯ÈÚa elÙ‡ ,60‰OÚÈ ‡Ï - ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«∆∆…«¬∆
BÏ61.

קרקע.59) בעבודת יום לעבודת לאבל שנשכר פועל
למעביד.60) אבל שאירע שם ידוע עבודת 61)שלא שכל ֵ

האבל  מלאכת לעשות לו ואסור פרהסיא, זו הרי קרקע
שם). (מו"ק האבל בשביל

.‚ÈÌÈ¯Á‡ ˙Î‡ÏÓ ‰˙È‰L Ï·‡‰62ÔÈa ,B„Èa »»≈∆»¿»¿∆∆¬≈ƒ¿»≈
˙eÏa˜a63˙eÏa˜a dÈ‡L ÔÈa64‰OÚÈ ‡Ï -65. ¿«¿»≈∆≈»¿«¿»…«¬∆

ÌÈ¯Á‡ „Èa BzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰66eOÚÈ ‡Ï - B˙È·a :67, »¿»¿«¿¿«¬≈ƒ¿≈…«¬
ÔÈOBÚ - ¯Á‡ ˙È·a68. ¿«ƒ«≈ƒ

לתפור.62) בגד כגון תלוש, דבר בסכום 63)מלאכת
וברשותו  הימים, לפי שכר ולא העבודה, עבור מסוים

זמן. לאחר התפירה,64)לגמרה עבור קצוב בשכר שאינה
שלו. אינה זו מלאכה נמצאת העבודה, שעות לפי אלא

לעשות 65) לו אסור - עבודתו ימי מפסיד הוא שאפילו שם,
אבלו. שאירע 66)בימי לפני בגד, לו לתפור לחייט שמסר

האבל. מסייע 67)לו בעצמו שהוא יחשדוהו שלא
זה. פועל לו שכר - אבלו שבימי יאמרו או במלאכה,

שמלאכת 68) ידעו לא בצנעה, ונעשה תלוש דבר וזה הואיל
קרקע  בעבודת מדובר הקודמת בהלכה אבל (שם). היא אבל
גלוי  שזה וכדומה, בית בנין כגון לקרקע במחובר או

לו. לעשות לאחרים אסור ולפיכך ומפורסם,

.„È˙Ú·L Ïk BÚ·Bz BÈ‡ - Ì„‡ ÌÚ ÔÈ„ BÏ ‰È‰»»ƒƒ»»≈¿»ƒ¿«
˙eÏ·‡‰ ÈÓÈ69„·‡ ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .70‰OBÚ - ¿≈»¬≈¿ƒ»»»»»≈∆

ÁÈÏL71.ÌÈB‡b‰ e¯B‰ ‰Êk . »ƒ«»∆«¿ƒ

בהילותו 69) מתוך כי היא, מלאכה עשיית בכלל זו שגם
אבלו. את ישכח ממונו עומד 70)אחרי שבעלֿדינו כגון

ימותו, שמא וחושש חולים, שעדיו או לארץ, לחוץ לילך
עדותם. האבד 71)ויפסיד שבדבר ה"י, לעיל האמור כדין

לו. לעשות אחרים שוכר

.ÂË¯Ó‡ È¯‰L ?‰¯Bz È¯·„a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓƒ«ƒ∆»»≈»¿ƒ¿≈»∆¬≈∆¡«
Ìc ˜‡‰ :Ï‡˜ÊÁÈÏ72. ƒ∆¿≈≈»≈…

א).72) טו, (מו"ק תורה תלמוד ולא דום,

.ÊË,ÌÈ·e˙k·e ÌÈ‡È·pa ‰¯Bza ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡»ƒ¿«»«¿ƒƒ«¿ƒ
L¯„n·e ‰Lna ˙BLÏÂ73˙BÎÏ‰·e74eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¬»¿ƒ»

BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯75„ÈÓÚÈ ‡lL „·Ï·e .¯zÓ - «ƒ¿ƒƒÀ»ƒ¿«∆…«¬ƒ
ÔÓb¯z76¯ÓB‡ BcˆaL ‰ÊÂ ,Bcˆa ¯Á‡Ï LÁÏÈ ‡l‡ ; À¿¿»∆»ƒ¿«¿«≈¿ƒ¿∆∆¿ƒ≈

ÌÈa¯Ï ÚÈÓLÓ ÔÓb¯z‰Â ,ÔÓb¯zÏ77. «À¿¿»¿«À¿¿»«¿ƒ«»«ƒ

הפסוקים 73) מדרשי שהם וספרי, ספרא כגון תנאים, מדרש
ב). לו, לנדרים הרא"ש מסיני 74)(פירוש למשה הלכה

זו, להלכה המקור שהיא א כא, במו"ק ובברייתא (שם).
תימן, בכת"י ואמנם ובאגדות". ובש"ס "ובהלכות מנו:
הוא  שהאיסור וכנראה ובהגדות. ובהלכות כאן: הנוסח
"פקודי  ט) יט, (תהלים נאמר תורה שבדברי שמחה, משום
הי"א, פ"ה תעניות הל' והשווה לב". משמחי ישרים ה'
אמרו: ה"ה, פ"ג מו"ק ובירושלמי באב. תשעה אבל לענין
עוד  שמחה. זו שאין רגיל", שאינו במקום הוא שונה "אבל
ולדעת  מותר". התורה אחר להוט היה "אם שם: אמרו
אבילות, בהלכות לעסוק לאבל מותר מיימוניות" "הגהות
ביו"ד  וכן שבירמיהו, הרעים ובדברים באיוב הוא קורא וכן
לא  זו קריאה שע"י הרדב"ז: וכנימוק ד, סעיף שפד סי'
ובטל. יושב יהיה ולא שמח, יהיה ולא אבלו, את ישכח

שם. תעניות הל' באיסו 75)והשווה ואין להורות והיתר, ר
(ר"ן). ברבים ודורש נשיא שהוא או אחר, שם

רגיל 76) שהוא כדרך לעם, בקול דרשתו ומשמיע המתרגם
אבלו. בימי א.77)שלא כא, מו"ק

.ÊÈ?‰hn‰ ÏÚ ·LBÈ Ï·‡‰ ÔÈ‡L ÔÈpÓe78:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆≈»»≈≈««ƒ»∆∆¡«
‰ˆ¯‡ ·kLiÂ ÂÈ„‚a ˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ79. «»»«∆∆«ƒ¿«∆¿»»«ƒ¿«»¿»

פ"ד,78) לעיל ראה עליה, ויושב כופה אלא זקופה, כשהיא
שם 79)ה"ט. (מו"ק עליה וישב מיטתו כפה לארץ, סמוך

וברש"י).

.ÁÈ‰hn‰ ˙BtÎÏ ·iÁÂ80‰Ú·L Ïk81B˙hÓ ‡ÏÂ . ¿«»ƒ¿«ƒ»»ƒ¿»¿…ƒ»
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CB˙a BÏ LiL ˙Bhn‰ Ïk ‡l‡ ,‰ÙBk ‡e‰ „·Ïaƒ¿«∆∆»»«ƒ∆≈¿
ÌÈza ‰¯OÚa ˙BhÓ ¯OÚ elÙ‡ .‰ÙBk ‡e‰ B˙Èa≈∆¬ƒ∆∆ƒ«¬»»»ƒ
‰MÓÁ elÙ‡Â .Ôlk ˙‡ ˙BtÎÏ ·iÁ - ˙B¯ÈÚ ¯OÚ·e¿∆∆¬»«»ƒ¿∆À»«¬ƒ¬ƒ»

Ô‰È˙BhÓ ˙‡ ÔÈÙBk Ôlk - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe ,ÌÈÁ‡82. «ƒ≈∆»≈∆À»ƒ∆ƒ≈∆
˙BÚÓÏ B‡ ÌÈÏÎÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰hn‰83CÈ¯ˆ BÈ‡ - «ƒ»«¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈»ƒ

d˙BtÎÏ84Lb¯c .85¯ÈzÓ ‡l‡ ,B˙BtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ƒ¿»«¿»≈»ƒƒ¿∆»«ƒ
˙‡ÂÈËÈa¯˜86‡e‰Â87‰hÓ .ÂÈÏ‡Ó ÏÙB ∆«¿ƒ»¿≈≈≈»ƒ»

‰ÈËÈÏ˜pL88dÎÙ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ∆«¿ƒ∆»¿ƒƒ∆»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿»
dÙ˜BÊ -89Bi„Â90ÔLÈ ‡e‰ ‰È‰Â ,ÂÈ˙BhÓ Ïk CÙ‰ . ¿»¿«»«»ƒ»¿»»»≈

ÌÈ¯Á‡ ˙BhÓ Èab ÏÚ91Èab ÏÚ B‡ ,‡qk Èab ÏÚ B‡ , ««≈ƒ¬≈ƒ««≈ƒ≈««≈
‡l‡ ,B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - Ú˜¯˜ Èab ÏÚ B‡ ,ÔB¯‡»««≈«¿«…»»¿≈»∆»

‰ÈeÙk‰ ‰hn‰ Èab ÏÚ ÔLÈ92. »≈««≈«ƒ»«¿»

למעלה.80) ורגליה למטה ראשה כלומר,81)להפכה
ראשון  ביום אלא אינה כפויה מיטה על לישב החובה
חייבות  המיטות אבל ה"ט, פ"ד לעיל כמבואר לאבלו,
א  טו, ובמו"ק (כסףֿמשנה). שבעה כל כפויות להשאר
ובעוונותיכם  בכם, נתתי (=צורתי) דיוקני "דמות שנינו:
כלומר, עליה". מיטותיכם כפו הרי"ף), נוסח (לפי הפכתיה
למיתה, מחיים צורתי את להפוך בעוונותיכם גרמתם אתם
הראויים  כל יהפכו לפיכך - אלקים בצלם נברא האדם כי -
ברכות  ובירושלמי אבידתם. על מיטותיהם את - להתאבל
הוא  כפויה, מיטה על ישן שהוא "מתוך אמרו: ה"א, פ"ג

אבל". שהוא ונזכר בלילה (=ניעור) כז,82)נוער מו"ק
שבת 83)א. וראה אינן. למעות, או תיבות: שם, בגמרא

למעות". שייחדה "מיטה ב כפיית 84)מד, טעם עיקר כי
אדם, של ומנוחה מושב מקום שהיא שם על הוא, המטה
וכבוד  שררה דרך המיטות על יושבים היו שבימיהם

א). אות שפז סי' יו"ד ל'טור' שאינה 85)('פרישה' מיטה
ברצועות  אותו וקושרים עור, מתוחה אלא בחבלים, סרוגה

המיטה. העור.87)רצועותיו.86)לארוכות מצע
עליהם 88) למתוח כדי למיטה, מעל היוצאים זקופים מוטות

הכילה. צידה.89)את שם.90)על ת מיטו 91)מו"ק
אחרים. אנשים של פ"ד 92)זקופות לעיל נתפרש כבר

שאפילו  ה"ה, פ"ג שם בירושלמי רבינו דברי מקור ה"ט,
כפיית  חובת ידי יצא לא הקרקע, על וישן מיטתו כפה
בשאר  אבל ראשון, ביום זה וכל עליה. שיישן עד המיטה,
קרקע, או מפץ גבי על לישון או לשבת הוא יכול הימים
שאפילו  ה"ג, פי"ג לקמן וראה כפויה, תהא שמיטתו ובלבד
ב"הגהות  וכתוב קרקע. ע"ג אלא יושבים אינם המנחמים
כי  המיטה, בכפיית נוהגים אנו אין עכשיו מיימוניות":
בפונדק  "הדר האומר: (שם) הירושלמי על אנו סומכים
חרש  עליו יאמרו שלא לכפות, אותו מחייבים אין (אכסניא)
עבדים  בינינו ויש הנכרים, בין אנו כן וכמו הוא", (=מכשף)
וכן  דברים, אלו ד"ה א כא, למו"ק 'תוספות' וראה ושפחות.
ואין  הואיל לפטור, עוד שהוסיפו ב, סעיף שפז סי' ביו"ד
נקליטים  שהרי שלהם, כמיטות עשויות שלנו המיטות

בהן. ניכרת הכפיה ואין ממנה, יוצאים

.ËÈ?L‡¯‰ ˙ÚÈ¯Ùa ¯eÒ‡L Ï·‡Ï ÔÈpÓ93È¯‰L ƒ«ƒ¿»≈∆»ƒ¿ƒ«»…∆¬≈
¯‡ML ÏÏkÓ .ÌÙO ÏÚ ‰ËÚ˙ ‡Ï :Ï‡˜ÊÁÈÏ ¯Ó‡∆¡«ƒ∆¿≈…«¿∆«»»ƒ¿»∆¿»

L‡¯‰ ˙ÙÈËÚa ÔÈ·iÁ ÌÈÏ·‡‰94‰qÎnL ¯„eq‰Â . »¬≈ƒ«»ƒ«¬ƒ«»…¿«»∆¿«∆
ÂÈt ÏÚ ËÚÓ B˙ˆ˜Ó ‰ËBÚ BL‡¯ Ba95ÏÚÂ :¯Ó‡pL . …∆ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡«¿«

.ÛhÚ˙È ‡Ï·‡k :Ìb¯z ÒBÏ˜‡Â ,‰ËÚÈ ÌÙO»»«¿∆¿À¿¿ƒ¿≈«¬≈»ƒ¿«»

ראש.93) א.94)בגילוי טו, א 95)מו"ק כד, ושם
כעטיפת  שאינה בסודר) הראש (עטיפת עטיפה "כל אמרו:
א  כא, שם ה'תוספות' וכתבו עטיפה", אינה - הישמעאלים
מביא  היה וזה הואיל הראש, בעטיפת כיום נוהגים אנו שאין
א, ס"ק שפו סי' ליו"ד ובש"ך הגוים. בין גדול שחוק לידי
למטה  הכובע למשוך שהיא קצת, בעטיפה לנהוג שיש מעיר

מהעינים.

.Î:¯Ó‡pL ?ÌBÏL ˙Ï‡La ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»»≈»ƒ¿≈«»∆∆¡«
Ìc ˜‡‰96ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk .97Ô˙pL ÈÓ , ≈»≈…»¿»»ƒ»ƒƒƒ∆»«

;Ï·‡ ‡e‰L BÚÈ„BÓ ‡l‡ ,BÏ ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ÌBÏL BÏ»≈«¬ƒ∆»ƒ∆»≈
¯ÈÊÁÓ - BÓBÏLa Ï‡ML ÈÓ ,‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»ƒ∆»«ƒ¿«¬ƒ
ÌBÏLa Ï‡BL - ÌÈLÏL „ÚÂ ‰Ú·MÓe ;ÌBÏL BÏ»ƒƒ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿

ÌÈ¯Á‡98BÓBÏLa ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ,99„Ú ¬≈ƒ¬»¬≈ƒ≈¬ƒƒ¿«
ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌÈLÏL ¯Á‡Ï¿««¿ƒ¿«»ƒ¿«ƒ≈¬ƒ

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï „Ú BÓBÏLa100˙Ï‡La Ì‡ . ƒ¿«¿««¿≈»»…∆ƒƒ¿≈«
˙Ba¯‰Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L ¯ÓÁÂ Ï˜ ,Ï·‡‰ ¯Ò‡ ÌBÏL»∆¡«»»≈«»…∆∆»¿«¿
,B„Èa ˜BÈz ÊÁ‡È ‡ÏÂ .Ìc :¯Ó‡pL ;˜ÁOÏÂ ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ¿…∆∆¡«…¿…∆¡…ƒ¿»

˜BÁO È„ÈÏ ep‡È·È ‡lL101ÌB˜ÓÏ ÒkÈ ‡ÏÂ . ∆…¿ƒ∆ƒ≈¿¿…ƒ»≈ƒ¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B‡zLn‰ Èza ÔB‚k ,‰ÁÓO102. ƒ¿»¿»≈«ƒ¿»¿«≈»∆

וברש"י).96) א טו, (מו"ק שלום תשאל ואל דום,
שם.97) ובביאורנו ה"ח לעיל כמבואר האבל, עיקר שהם
בשלום.98) שרויים הם שרוי 99)שהרי אינו שהוא

ב). כא, (שם דין 100)בשלום הי"א, פ"י לקמן וראה שם.
השבעה. שבתוך בשבת שלום ב.101)שאילת כו, שם

הבריות". על מתגנה "ונמצא שם: מסיימת והברייתא
כמבואר 102) יום, שלשים כל אסור זה ודבר ב. כב, שם

יכנס  לא ואמו אביו שעל ה"ז, שם וראה ה"ב, פ"ו לקמן
חודש. עשר שנים עד מרעות לשמחת

ה'תשע"ז  אלול ט"ו רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מדברי 1) - יום שלושים כל בהם אסור שהאבל הדברים

מי  נישואין. לעניין דינו מה שמתה, אשתו על אבל סופרים.
העיר. באותה לשכון לו המותר בעיר, צלובים שהוריו
לגזירת  בין שבעה, לגזירת בין ככולו, היום שמקצת

שלושים.

.‡È¯·c ˙ˆ˜Óa ‚‰B Ï·‡‰ ‰È‰iL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆»»≈≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ eÎÓÒ ÔÈpÓe .ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ˙eÏ·‡¬≈»¿ƒƒ«ƒ»¿¬»ƒ

BÈ ÌÈLÏLÏdn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e :¯Ó‡pL ?Ì ƒ¿ƒ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»
ÌÈÓÈ Á¯È2ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯ÚËˆÓ Ï·‡‰L ÏÏkÓ .3. ∆«»ƒƒ¿»∆»»≈ƒ¿«≈»¿ƒ

יום".2) שלושים - "ירח אמרו: ב מ, לדעת 3)וביבמות
האחרונים  גדולי אולם בירושלמי, זה דרש מקור הרדב"ז
(ראה  שלפנינו בירושלמי כזה דרש מצאו שלא מעירים,
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פרק  קטן מועד ובירושלמי ועוד) זה, לפסוק תמימה תורה
שבעה; - ימי משה, אבל בכי ימי "ויתמו דרשו: ה הלכה ג,
ב  יט, קטן מועד ובבבלי שלושים". - אבל שנים; - בכי
למד  יום? שלושים כל שאסורה לתספורת מניין אמרו:
אל  ראשיכם באבל: נאמר מנזיר, פרע פרע שווה גזירה
להלן  מה ראשו, שער פרע גדל בנזיר: ונאמר תפרעו,

שלושים. כאן אף שלושים,

.·:ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·„ el‡Â¿≈¿»ƒ∆»»≈»»∆»¿ƒ
˙ÁÓO·e ,ÔÈ‡eO·e ,ıe‰‚·e ,˙¯tÒ˙a ¯eÒ‡»¿ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«

˙eÚ¯Ó4‰È„ÓÏ ‰È„nÓ ‰¯BÁÒa CÏÈÏÂ ,5Ïk‰ . ≈≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«…
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ6. ¬ƒ»¿»ƒ

כב,4) קטן (מועד לזה זה עושים ואהובים שרעים סעודה
ב. הלכה ה, פרק לעיל ראה לעיר.5)ב), וכולם 6)מעיר

זה. בפרק והולכים מתבארים

.‚¯ÚO Ïk ¯tÒÏ ¯eÒ‡L ÌLk ?„ˆÈk ˙¯tÒ˙a¿ƒ¿…∆≈«¿≈∆»¿«≈»¿«
Ïk ÈÏÎa ÂÈ¯tˆ ı˜Ï B‡ BÓÙO Ál‚Ï B‡ BÙeb¿«≈«¿»»…ƒ»¿»ƒ¿ƒ»

‰Ú·L7ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¯eÒ‡ Ck ,8ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»»»»¿ƒ«∆¿»ƒ
¯ÚO ˙ÏÈËa ˙¯zÓ - ‰M‡a Ï·‡ ;LÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»À∆∆ƒ¿ƒ«≈»
ÂÈ·‡ ÏÚÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú - LÈ‡‰Â .‰Ú·L ¯Á‡Ï¿««ƒ¿»¿»ƒ«¿ƒ¿«»ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú B¯ÚO Ïc‚Ï ·iÁ - Bn‡ ÏÚÂ9B‡ , ¿«ƒ«»¿«≈¿»«∆¿««∆«
ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú10. «∆ƒ¿¬¬≈»

ב.7) הלכה ה, פרק לעיל שם.8)ראה קטן מועד
מאוד.9) הרבה שיער יותר 10)גידול פרע גידל שכבר

ואמו  אביו "על הנוסח: ששם אלא ב), כב, קטן (מועד  מדאי
ח  הלכה ג, פרק שם ובירושלמי חבריו" בו שיגערו עד
רבינו  בדברי טעות יש הרדב"ז ולדעת רבינו. כדברי הנוסח
חביריו" בו ויגערו פרע שישלח "עד הוא: הנכון והנוסח
הכסף  וכתב הנ"ל. בירושלמי גם הנוסח הוא כן ולדעתו
יום, שלושים לאחר אלא מועילה אינה חביריו גערת משנה:

כלום. אינה שלושים, בתוך בו גערו אם אבל

.„ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈL„Á ÌÈ·Ï ÌÈÏk LaÏÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ11 ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿…»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk12eÈ‰ .‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡ . »¿ƒ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»»

ÔÈ¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÔÈÚe·ˆ13,ÌÈL„Á eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈ƒ…»¬»ƒ
¯zÓ - ÔÈˆ‰‚Óe ÌÈ·Ï Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ÔÈ14ÈÏÎe . ««ƒ∆≈¿»ƒ¿…»ƒÀ»ƒ¿≈

ıe‰b ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - ÔzLt15ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe . ƒ¿»≈»∆ƒƒ¿««¿ƒ
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ıe‰‚a ¯zÓ -16. À»¿ƒ¬ƒ«»ƒ¿«ƒ

ב,11) כט, לתענית בר"ן ראה במגהץ, יפה מוחלקים
האבן  על אלא הבגד, לליבון מכוון אינו שהגיהוץ
מחזירו  הוא כן ידי שעל אותו, כשמכבסים עליו, שמעבירים

א.12)לחידושו. כג, קטן הגיהוץ 13)מועד שאין  שם ,
כך. כל בהם כי 14)ניכר מרובה, זמן עומד גיהוצם שאין

מתמעך. הוא קצר זמן כט,15)לאחר (תענית שאמרו כמו
בהם  אין פשתן "כלי באב: תשעה בו שחל שבוע לעניין ב)
מיד, שמתקלקלים משום הרדב"ז, ומפרש גיהוץ" משום
בהם  מקפידים שאין לפי מפרש: לב אות ד פרק שם והרא"ש
מיד  ומתלכלכים לבשר קרובים והם הואיל יפה, גיהוץ על

הזיעה. שיחלקו 16)מפני בבלי, בתלמוד מצינו ולא הואיל

בהם  שמחלקים כדרך ואמו, לאביו קרובים, שאר בין בזה
ב  ועמוד א כב, קטן מועד ראה דברים, לשאר ביחס
שונים. אבילות לדברי ביניהם רבים חילוקים שם שהדגישו
"על  אמרו: ח הלכה ג, פרק שם שבירושלמי להעיר וראוי
ואמו  אביו על שלושים; עד בגיהוץ אסור הוא  המתים כל
זה  על חולק שהבבלי סובר ורבינו חודש" עשר שנים עד
כותב  ג סעיף שפט סימן וביורהֿדעה כמותו. לפסוק ועלינו
כל  ואמו אביו על חדש בגד ללבוש איסור שנהגו הרמ"א
ללבוש  לא שנוהגים הרמ"א כותב א בסעיף ושם חודש, י"ב
אחר  אדם לובשו כן אם אלא יום, שלושים בתוך מכובס בגד
מותר  במגוהץ ואפילו האבל, לובשו כן ואחרי תחילה,
מועד  בתוספות ומקורו ג), קטן סעיף שם (ש"ך זה באופן
חדש, לבגד ובנוגע אבלים. ברכת המתחיל דיבור ב כד, קטן
שאם  ה"כלבו" בשם שם יוסף" ה"בית הביא שלושים, לאחר
לאבל  מותר ימים שלושה או שניים ללבשו אחר לאדם נותנו

ואמו. אביו על מתאבל כשהוא אפילו ללבשו,

.‰‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ?„ˆÈk ÔÈ‡eOa17ÌÈLÏL Ïk ¿ƒƒ≈«»ƒ»ƒ»»¿ƒ
ÌBÈ18dO¯‡Ï ¯zÓe .19‰˙Èn‰ ÌBÈa elÙ‡20ÈÓe . À»¿»¿»¬ƒ¿«ƒ»ƒ

‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·k Ì‡ :BzL‡ ‰˙nL21, ∆≈»ƒ¿ƒ¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
È¯‰ - ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ ÔÈ‡Â ,epLnLiL ÈÓ BÏ LÈÂ¿≈ƒ∆¿«¿∆¿≈»ƒ¿«ƒ¬≈
‰LÏL ÂÈÏÚ e¯·ÚiL „Ú ˙¯Á‡ ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»ƒ»ƒ»«∆∆«∆««¿»»¿»

ÌÈÏ‚¯22B‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬»ƒ∆…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»
ÌÈpË˜ ÌÈa BÏ LÈÂ ÌiwL23ÈÓ BÏ ÔÈ‡L B‡ , ∆ƒ≈¿≈»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ

epLnLiL24,„iÓ ÒÎÏÂ dO¯‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ∆¿«¿∆¬≈∆À»¿»¿»¿ƒ¿…ƒ»
ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ‰ÈÏÚ ‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â25‰M‡‰ ÔÎÂ . ¿»»»∆»«¿ƒ¿≈»ƒ»

‰Ï·‡ ‰˙È‰L26ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú ÏÚa˙ ‡Ï -27. ∆»¿»¬≈»…ƒ»≈«¿ƒ

לביתו.17) א.18)לכנסה כג, קטן לו,19)מועד לקדשה
לנישואין. עד לביתו כונסה אינו יקדמנה 20)ועדיין שמא

א, פרק (כתובות בירושלמי שאמרו וכמו ברחמים. אחר
אחר  יקדמנו שלא באב, בתשעה לארס מותר א): הלכה
ומדובר  י"ד. הלכה י, פרק אישות הלכות והשווה בתפילה.
בתוך  אסור סעודה, עם אבל סעודה, בלא באירוסין כאן,
דעה  ביורה וכן משנה (כסף יתירה שמחה שזוהי שלושים,

א). סעיף שצב אישות 21)סימן (הלכות ובת בן לו שיש
ד). הלכה ט"ו, ה"נמוקי 22)פרק וכפירוש שם. קטן מועד

כשיהיה  אותה יזכור ולא ממנו שתשתכח כדי שם: יוסף"
קטן  סעיף שצב סימן דעה ליורה הט"ז והוסיף השנייה. עם
ומקורו  הראשונה. שוכח הוא הרגלים שמחת ידי שעל ב,
דיבור  שם בתוספות וראה מח. אות ג פרק שם ברא"ש
מן  זכור יהא ואל אחרת, שיישא "כדי שיעברו: עד המתחיל

וכו'. במטה" דיעות שתי יהיו שלא לו 23)הראשונה, ואין
בהם. שיטפל י"א.24)מי הלכה ד, פרק יבמות ירושלמי

הכהן 25) יוסף של אשתו שמתה "מעשה שם: קטן מועד
אחותך. בני את ופרנסי לכי הקברות בבית לאחותה ואמר
(=לאחר  מרובה" לזמן אלא עליה בא לא כן פי על ואף
שלושים  בתוך לבעול לו שאסור פי על ואף יום). שלושים
ורבייה, פרייה מצוות קיים שלא למי התירו זאת בכל -
זו, תלך שמא לו, תתיר לא אם כי שלושים, בתוך לכנסה
אחרת  אשה ימצא ולא שוב, יתעכב שלושים שיעברו ואחרי

מבעלה.26)(רדב"ז). חוץ קרוביה משאר אחד על
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שלושים 27) בתוך להינשא לה אסור כלל בדרך כלומר,
לו  שיש או בנים, לו שאין האיש, צורך מפני אלא לאבלה,
בתוך  להינשא לה התירו בהם, שיטפל מי ואין קטנים, בנים
כי  שלושים, לאחר עד תיבעל שלא ובלבד לאבלה, שלושים
מות  על אבלה היא אם אבל יתירה, שמחה היא הבעילה
להבחין  כדי יום, תשעים עד להתארס אפילו לה אסור בעלה
גירושין  בהלכות כמבואר השני, לזרע הראשון בעלה זרע בין
האשה  אין אבל משנה"). "לחם פי (על י"ח הלכה י"א, פרק
כי  כאיש, רגלים שלוש בעלה מות אחרי להמתין צריכה
הראשון  בעלה אהבת ושוכחת לה, נוח שהוא" ב"כל האשה
סימן  ליורהֿדעה בש"ך הובא (מרדכי, יום שלושים לאחר

ב). קטן סעיף שצב

.Â„iÓ d˙B‡ Ú¯ÙÏ ·iÁ ‰È‰L ˙eÚ¯Ó ˙ÁÓO28- ƒ¿«≈≈∆»»«»ƒ¿…«»ƒ»
‰Ú·L ¯Á‡Ï „iÓ d˙BOÚÏ ¯zÓ29BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ . À»«¬»ƒ»¿««ƒ¿»¬»ƒ≈

dÚ¯ÙÏ ·iÁ30ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú dÏ Òk‰Ï ¯eÒ‡ -31. «»¿»¿»»¿ƒ»≈»«¿ƒ

שהאכילוהו 28) מה כנגד סעודה, לחבריו לשלם שחייב
אבל. שנעשה לפרוע 29)קודם שלא לו, אפשר שאי

וברש"י). ב כב, קטן אותו 30)(מועד מזמין חבירו אלא
כמותו. סעודה הוא אף יערוך שבעתיד כדי אצלו, לסעודה

שם.31)

.ÊÏÚ Ï·‡ ;ÌÈ˙Ó Ïk ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»≈ƒ¬»«
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡32˙ÁÓOÏ ÒkÈ ‡Ï - »ƒ¿«ƒ≈«≈«…ƒ»≈¿ƒ¿«

L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú ˙eÚ¯Ó33. ≈≈«¿≈»»…∆

מיד.32) אותה לפרוע כשחייב ובירושלמי 33)אפילו שם.
או  מצוה חבורת הייתה "אם שנינו: ח הלכה ג, פרק שם
לו  מותר מצוה לסעודת כלומר מותר", החודש קידוש
ולפיכך  ואמו. אביו על אפילו שלושים, לאחר להיכנס
משיא  שאם ב, סעיף שצא סימן ביורהֿדעה ההלכה נפסקה
יתבטל  שם יאכל לא ואם שמים, לשם ויתומה יתום האבל
שלושים  תוך אבל שלושים, לאחר להיכנס לו מותר המעשה,
דיבור  שם בתוספות וראה שבעולם. מצוה סעודת בכל אסור
- אכילה בלא למשתה שהכניסה מריעות, ולשמחת המתחיל

ושתייה. אכילה בלא שמחה שאין מותרת,

.Á¯Á‡Ï ‰¯BÁÒa CÏÈÏ ¯zÓ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ«»«≈ƒÀ»À»≈≈ƒ¿»¿««
ÌÈLÏL34ÂÈ¯·Á Ba e¯Ú‚iL „Ú - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ; ¿ƒ«»ƒ¿«ƒ«∆ƒ¿¬¬≈»

enÚ CÏ :BÏ e¯Ó‡ÈÂ35. ¿…¿≈ƒ»

שהולך 34) ומדובר ח, הלכה ג, פרק קטן מועד ירושלמי
גדול  פרסום בה שיש גדולה, ובשיירה רחוק, למקום לסחור
שבעה  לאחר בו מותר רגיל ומתן במשא כי לשמחה, ודומה
מלאכה  כעשיית שדינה ז, הלכה ה, פרק לעיל כמבואר ימים.

משנה). שם.35)(כסף ירושלמי

.ËB˜ÒÚa ËÚÓÓ ‰ˆ¯ - Ôlk ÌÈ˙n‰ Ïk ÏÚ36‰ˆ¯ , «»«≈ƒÀ»»»¿«≈¿ƒ¿»»
ËÚÓÓ BÈ‡37B˜ÒÚa ËÚÓÓ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ ;38. ≈¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿«≈¿ƒ¿

עצירת 36) על ציבור בתעניות שאמרו כדרך ומתנו, במשאו
ראה  ומתן" במשא ממעטים נענו ולא אלו "עברו גשמים:

ח. הלכה ג, פרק תעניות ידובר 37)הלכות שבעה ולאחר

בסחורה. שמותר קטן 38)כאן, (מועד יום שלושים כל
א). כב,

.ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰39ËÚÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ : «≈ƒ»¿»ƒ»¿«≈
B˜ÒÚa40ËÚÓÈ -41Â‡Ï Ì‡Â ;42C¯c‰ ÈÎ¯ˆ ‰˜È -43 ¿ƒ¿¿«≈¿ƒ»ƒ¿∆»¿≈«∆∆

.LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ÌÈ¯·„e¿»ƒ∆≈»∆«≈∆∆

ואמו.39) אביו על אבל והוא שבעה לקנות 40)לאחר לא
דברים. על 41)הרבה באבל הקודמת בהלכה כמבואר

ואמו. יקנה 42)אביו לא ואם עבורו, שיקנה מי לו שאין
לדרך. צידה לו תחסר לו 43)שם שתספיק גדולה, בכמות

אלא  לקנות לו התירו לא שבביתו פי על אף הדרך, לכל
עימהן" "יגלגל א): כז, קטן (מועד בלבד מעטות כמויות

שם. חננאל רבינו וכפירוש

.‡È·eÏˆ dÏÚa ‰È‰L ÈÓ44,¯ÈÚa,‰·eÏˆ BzL‡ B‡ ƒ∆»»«¿»»»ƒƒ¿¿»
„Ú ¯ÈÚ‰ d˙B‡a ÔkLÏ BÏ ¯eÒ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ B‡»ƒ¿ƒ»ƒ¿…¿»»ƒ«

¯Oa‰ ‰ÏÎiL45‡ÈÎeË‡k ‰ÏB„b ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .46 ∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«¿¿»
Ba ÔÈ·eÏˆ ÔÈ‡L ¯Á‡‰ „va ÔkLÏ BÏ LÈ -47. ≈ƒ¿…««»«≈∆≈»¿ƒ

מתרגם 44) כב) כא, (דברים עץ" על אותו "ותלית תלוי.
בידי  שנתלה ומדובר, צליבא. על יתיה ותצלוב אונקלוס:
דעה  יורה לטור (פרישה לקברו בידינו ואין האומות מלכות

שמו). הצורה 45)סימן "שאין י"ג. הלכה ב, פרק שמחות
הרי  שיאמרו המת, לבזות שגורם כלומר, בעצמות", ניכרת
משכלה  אבל אבילות עליו נוהג ואינו צלוב, זה של אביו
למועד  הר"ן ולשון (רדב"ז). להתאבל עוד מקום אין הבשר
כיוון  - לגמרי, מעוכל הבשר שיהיה "עד ג: פרק סוף קטן

עוד". לרעה יזכרוהו לא קיימת הצורה עיר 46)שאין
רבה  בראשית במדרש סוריה. בצפון ממלכה קריית עתיקה,

אנטיוכוס". שם על "אנטוכיא כג שאין 47)פרשה ומתוך
לבזותו, יבוא לא ההוא, הצד באנשי מכירים זה צד אנשי
שם). (שמחות זה של אביו הוא פלוני שצלוב ידעו, שלא

.·ÈBlÎk B˙ˆ˜Ó - ÈÚÈ·L ÌBÈ48Ô‡ÎÏ ‰ÏBÚ ‡e‰Â , ¿ƒƒƒ¿»¿À¿∆¿»
Ô‡ÎÏe49¯‡L ˙BOÚÏÂ ıÁ¯ÏÂ ÒaÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe . ¿»¿ƒ»À»¿«≈¿ƒ¿…¿«¬¿»

ÈÚÈ·L ÌBÈa ÌÈ¯·c‰50B˙ˆ˜Ó - ÌÈLÏL ÌBÈ ÔÎÂ . «¿»ƒ¿¿ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»
ÌÈLÏL ÌBÈa ı‰‚Ïe ¯tÒÏ ¯zÓe ,BlÎk51. ¿ÀÀ»¿«≈¿«≈¿¿ƒ

להתרחץ 48) לו ומותר האבלות נגמרה החמה הנץ שאחרי
היום  ככל אינו שביעי ליל מקצת אבל וכו'. מלאכה ולעשות
המתחיל  דיבור ב כא, קטן מועד בתוספות וכן (רדב"ז

השלושים,49)אפילו). מניין ולהתחלת השבעה ימי לגמר
כאילו  זה הרי הרגל, קודם ימים שבעה מתו את קבר שאם
שלושים, גזירת ממנו ובטלה שלושים, אבלות התחיל
ב). יט, קטן (מועד ה הלכה י, פרק  לקמן כמבואר

היום 50) אבל הדין, מצד זה וכל שבעה. גזירת נגמרה שכבר
כי  המנהג, לשנות ואין יום... ל' כל רחיצה לאסור "נהגו
דעה  ליורה (רמ"א ותיקין" פי על ונתייסד הוא קדום מנהג
הלכות  מיימוניות" ב"הגהות ומקורו א, סעיף שפא סימן

ו). אות י פרק שם.51)אבל קטן מועד

.‚ÈÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ52B¯ÚO „ÈaÎ‰Â53Ï˜Ó - ƒ∆¿»¬»»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈
ÌÈ¯tÒÓa ‡Ï ,¯Ú˙a54Ï·‡ ,ÌÈÓa B˙eÒk ÒaÎÓe . ¿««…¿ƒ¿»«ƒ¿«≈¿¿«ƒ¬»
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¯˙a ‡Ï55ÏBÁa ‡ÏÂ56Ï·‡ ,ÔBˆa BÙeb Ïk ıÁB¯Â . …¿∆∆¿…¿¿≈»¿≈¬»
ÔÈnÁa ‡Ï57˙È„nÓ ‡·e ÂÈÏ·‡ e‰eÙÎzL ÈÓ ÔÎÂ . …¿«ƒ¿≈ƒ∆¿»¬»»»ƒ¿ƒ«

Ìi‰58‰È·M‰ ˙ÈaÓe59,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ ‡ˆiL B‡ , «»ƒ≈«ƒ¿»∆»»ƒ≈»¬ƒ
‰cÓ ‰È‰L B‡60ÏÚ Ï‡LÂ ¯cÓ ‰È‰L B‡ ,¯z‰Â ∆»»¿À∆¿À«∆»»À»¿ƒ¿««

¯z‰Â B¯„61‰¯‰ËÏ ‰‡ÓhÓ ‡ˆBi‰ ÏÎÂ ,62È¯‰ - ƒ¿¿À«¿»«≈ƒÀ¿»¿»√»¬≈
Èa ÔÈÁl‚Ó el‡ÌÏ·‡ ÈÓ63¯Á‡ Ï·‡ ÌÙÎ˙e ÏÈ‡B‰ ; ≈¿«¿ƒƒ≈∆¿»ƒ¿»»≈∆««

È‡t e‡ˆÓ ‡ÏÂ Ï·‡64. ≈∆¿…»¿¿«

מאבלו 52) שקם וטרם זה, אחר זה ברציפות, עליו באו
שני. אבל לו אירע להסתפר 53)הראשון, היה יכול שלא

השני. האבל תכפו שכבר הראשון, לאבלו השלושים בגמר
ידוע,54) והדבר קצת. ממנו ומספר ראשו משער מוריד

אפשר  ואי בתער, דרכו אין קצתו, השיער מן שהמספר
בשם  משנה (כסף מספריים של בזוג אלא כהוגן לגלחו

קדם,55)הרמב"ן). בימי הידוע הנתרן, ממלחי אחד
תכבסי  "אם כב) ב, (ירמיה ככתוב ומטהר, מנקה כחומר

בורית". לך ותרבי הנוסח:56)בנתר ושם ב יז, קטן מועד
ולא  גורס: ג פרק שם הרי"ף אולם באהל". ולא בנתר "ולא
ולא  בחול ולא בנתר "ולא ב יג, בתענית הגירסה וכן בחול,

שם.57)באהל". קטן למועד שם 58)רי"ף טרוד שהיה
ותכפו  לביתו, חזר אשר עד להתגלח הספיק ולא בסחורה

אבל. אחר אבל האוייב.59)כאן והמנודה 60)ממחנה
ז, פרק תורה תלמוד בהלכות כמבואר בתספורת, אסור

ד. לו 61)הלכה והתיר לחכם ושאל להסתפר שלא נדר
נדרו. מי 62)את אין נידה, בועל או מת טמא כגון,

בהם  הנוגע כל הם מטמאים שהרי טומאתם, בימי שיגלחם
וראה  א). משנה ג, פרק קטן למועד נוסחאות (שינויי
י"ט: הלכה ז, פרק טוב יום להלכות משנה " ב"מגיד
להעיר  וראוי הרגל". קודם להתקשט לו אין "שהטמא
שלא  אלה כל את מונה א סעיף שפט סימן דעה שביורה
מונה  אינו לטהרה" מטומאה "יוצא ואילו להתגלח, יכלו

במספריים.63)עימהם. בין בתער בין לפני 64)כדרכם,
והוא  ב). יז, קטן (מועד היו טרודים או שאנוסים אבלם,
או  בנתר אבלם בימי כסותם את לכבס להם שמותר הדין
שם  וראה א. סעיף שפט סימן דעה ביורה כמבואר בחול,
כשם  שבעה בתוך אפילו שמסתפרים ג סעיף שצ סימן

לאבלם. שבעה בתוך לכבס להם שמותר

ה'תשע"ז  אלול ט"ז חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מיתת 1) על רחוקה או קרובה שמועה לו שבאה מי דין

שבעת  את ימנה איך שבא, עד ידע ולא קרוב לו מת קרובו.
הם  מי קרוביהם. על באבלם ומלך גדול כהן דיני אבלו. ימי

באבלו. המלך מנחמי

.‡·B¯˜ BÏ ˙nL ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ2CB˙a Ì‡ : ƒ∆»»¿»∆≈»ƒ¿
ÌÈLÏL ÌBÈ elÙ‡ ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ»«¿»¬ƒ¿ƒ

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰ - BÓˆÚ3‰Ú·L ‚‰Ï ·iÁÂ , «¿¬≈¿»¿»¿«»ƒ¿…ƒ¿»
‰BÓe .Ú¯B˜Â ,‰ÚeÓM‰ ‰ÚÈb‰L ÌBiÓ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ¿≈¬≈ƒ∆ƒƒ»«¿»¿≈«∆

ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ÌÚ ˙¯tÒz‰ ¯eq‡Ï ÌÈLÏL4BÏÏk . ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿…∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»
‰¯e·w‰ ÌBÈk - ‰·B¯w‰ B˙ÚeÓL ÌBÈ :¯·c ÏL5. ∆»»¿»«¿»¿«¿»

- ÌBÈ ÌÈLÏM‰ ¯Á‡ ‰ÚeÓM‰ BÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¿»«««¿ƒ
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙‚‰B dÈ‡Â ,‰˜BÁ¯ ‰ÚeÓL BÊ È¯‰¬≈¿»¿»¿≈»∆∆∆»∆»

Ú¯B˜ BÈ‡Â6ÈÚÈ·L ÌBÈ ‡e‰ ‰ÚeÓM‰ ÌBÈ el‡Îe . ¿≈≈«¿ƒ«¿»¿ƒƒ
ÌÈLÏL ÌBÈÂ7BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe ,8. ¿¿ƒƒ¿»«¿À

עליו.2) להתאבל ב 3)שחייב כ, למו"ק הרי"ף כדעת
לדבריו. ראיה נביא טו, אות ה"ג ולהלן הלכות, בעל בשם

שלשים.4) כל בהם אסור שהאבל ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
אסור 5) שהאבל הבראה, סעודת אותו מברין וכן א. כ, מו"ק

ה"ט  פ"ד לעיל כמבואר משלו, ראשון ביום לאכול לו
שם). וכן 6)(רא"ש קורע, אינו ואמו אביו על ואפילו

אינו  שלשים שלאחר ה"ו, פ"ח לקמן רבינו מדברי נראה
נראה  שם, הרי"ף מדברי אולם ואמו. אביו על אפילו קורע
מו"ק  בירושלמי ומקורו לעולם, קורע ואמו אביו שעל -
חייב  כמה, למחר אפילו ואמו אביו על "שכן ה"ה: פ"ג,
ד. סעיף תב סי' ביו"ד השו"ע פסק וכן לקרוע".

לו 7) עולה ומקצתו לשבעה, לו עולה מקצתו כלומר,
(רדב"ז). הדברים 8)לשלשים בכל הוא מותר וממילא

עמ' שם (מו"ק לאבלו יום שלשים בכל בהם, אסור שהאבל
ב).

.·‰ÚL ˙eÏ·‡ ‚‰pL ÔÂÈk ?BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜Ó „ˆÈk≈«ƒ¿»«¿À≈»∆»«¬≈»»
˙Á‡9ıÁ¯ÏÂ ÏÚÏ ¯zÓe .Blk ÌBi‰ Ïk ‚‰ el‡k - ««¿ƒ»«»«ÀÀ»ƒ¿…¿ƒ¿…

ÌBi‰ ¯‡La Ál‚Ïe CeÒÏÂ10ÏÎa ¯zÓ ‡e‰ ÔÎÂ , ¿»¿«≈«ƒ¿»«¿≈À»¿»
ÌÈ¯·c‰11. «¿»ƒ

עטף 9) או מיטתו, כפה או אבל, לאות מנעלו שחלץ כגון
(רמב"ן). כולם את שיעשה צורך ואין ראשו, את

לעיל 10) ראה יום. שלשים כל אסורה שהתספורת אע"פ
ה"ג. ואמו 11)פ"ו, אביו על הרמב"ן ולדעת שם. מו"ק

ואינו  רחוקה, בשמועה אפילו שלשים גזירת נוהג הוא
אין  וכן ה"ג), פ"ו לעיל (ראה חבריו בו שיגערו עד מסתפר
לבית  נכנס ואינו ה"כ) פ"ה לעיל (ראה בשלומו שואלים
מיום  ולא המיתה מיום ומונה חודש. י"ב עד המשתה
אינו  חודש, י"ב לאחר השמועה לו באה אם אבל השמועה,
סעיף  תב סי' ביו"ד וכן הדברים, לכל אחד יום אלא נוהג

א.

.‚Ï‚¯‰ CB˙a ‰·B¯˜ ‰ÚeÓL BÏ ‰‡aL ÈÓ12B‡ ƒ∆»»¿»¿»¿»∆∆
˙aL ÌBÈa13˙ÈOÚ Ï‚¯‰ ¯Á‡ B‡ ˙aL ¯Á‡Ïe , ¿«»¿«««»««»∆∆«¬≈

‰˜BÁ¯14BÏ ‰ÏBÚ -15B‡ Ï‚¯‰ ¯Á‡Ï ‚‰B BÈ‡Â , ¿»∆¿≈≈¿««»∆∆
„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ˙aM‰ ¯Á‡Ï16ÌBi‰ ˙ˆ˜Óe , ¿««««»∆»∆»ƒ¿«ƒ¿»«
e¯‡aL BÓk ,BlÎk17. ¿À¿∆≈«¿

ה"ג.12) פ"י, לקמן ראה דבר, בשום בו נוהגת אבלות שאין
ה"א.13) שם שבגלוי, בדברים אבילות בו שאין
המיתה 14) מיום יום שלשים עברו כבר שבת, שלמוצאי

השמועה" "יום שלענין ה, ס"ק תב סי' ליו"ד בש"ך (ראה
הקבורה). מיום ולא מיתה משעת או 15)מונים השבת

שמע  לא כאילו זה והרי השלושים, למנין לו עולים הרגל
אבילות  ולנהוג לקרוע יכול שאינו כיון הרגל, לאחר אלא

אלה. שיום 16)בימים למד, אתה ומכאן ב. כ, מו"ק
כדברי  קרובה", "שמועה לענין שלשים כתוך דינו שלשים
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קרובה  שמועה "שמע שם: אמרו שהרי ה"א, לעיל רבינו
שהשבת  הרי - רחוקה" נעשית שבת ולמוצאי בשבת,
שמועה  אותה שמע ואילו רחוקה, שמועה שתיעשה גורמת,
שלשים  שביום למרות קרובה, שמועה זו הרי חול, ביום
דינו  שלשים שיום מכאן, לדקדק ועלֿכרחך שמע, עצמו
למי  אלא ככולו היום מקצת אומרים: ואין שלשים, כבתוך
כלל  אבילות נהג לא שעדיין למי ולא אבילות, דיני שנהג

שם). יוסף' ו'נמוקי שמותר 17)(רא"ש הקודמת. בהלכה
והשומע  השלושים, בימי בהם אסור שאבל הדברים, בכל
שבצנעה, דברים אפילו בה נוהג אינו בשבת, רחוקה שמועה
שמועה  השומע וכן ודיו: אחת שעה נוהג שבת ולמוצאי
קורע, ולמחר אחד, ליום לו עולה השבת בשבת, קרובה
סי' (יו"ד לאבלות שביעי לו הוא הרי בשבת ששי יום נמצא

וֿז). סעיפים תב

.„‡aL „Ú Ú„È ‡ÏÂ ·B¯˜ BÏ ˙nL ÈÓ18‰È‰ Ì‡ : ƒ∆≈»¿…»««∆»ƒ»»
˙B‡Ò¯t ‰¯OÚ CÏ‰Ó ‡e‰L ,·B¯˜ ÌB˜Óa19, ¿»»∆«¬«¬»»«¿»

„Á‡ ÌBÈa ‡B·iL ¯LÙ‡L20ÌBia ‡a elÙ‡ , ∆∆¿»∆»¿∆»¬ƒ»«
ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏB„b Ïˆ‡ ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ»»¿«¬ƒ≈∆¿««ƒ««

e¯ÚpL Èt21ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ ,„ÓÚÏ22‰ÏBÚ - ƒ∆ƒ¿¬«¬…ƒ»»¿«¬ƒ∆
BÏ23ÌBÈ ÌÈLÏL ÌeÏLz Ô‰nÚ ‰BÓe ,24‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ»∆«¿¿ƒ¿ƒ…

BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÌÈÓÁÓ ‡ˆÓ25ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿«¬ƒ∆¿«¿¿≈ƒ»»¿»
‰Ú·L BÓˆÚÏ ‰BÓ - ÈL ÌBÈa ‡a elÙ‡ ,˜BÁ»̄¬ƒ»¿≈ƒ∆¿«¿ƒ¿»

‡aL ÌBiÓ ÌÈLÏLe26. ¿ƒƒ∆»

וקרוביו 18) שם, שנקבר או המת שם שמת למקום
עליו. שם אמה,19)מתאבלים אלפים שמונת היא ופרסה

אמה. אלפיים הוא ומיל מילים, ארבעה היא שהפרסה
כמבואר 20) פרסאות, עשר ביום בינוני אדם שמהלך

אליהם, יום באותו בא היה יודע, היה ואילו ב. צג, בפסחים
הגאונים, וכפירוש ב כא, (מו"ק עמהם ישב כאילו הוא והרי

לח). אות פ"ג שם ברא"ש ורוצים 21)הובא מתנענעים
שהמנחמים  ה"ג, פי"ג לקמן ראה ישיבתם, ממקום לעמוד

קרקע. ע"ג נמשך.22)יושבים האבל כאילו 23)עדיין
לעצמו. שבעה למנות צריך ואינו עמהם, מו"ק 24)מנה

א. אם 25)כב, אבל (שם). לו ונודע שבא מיום שבעה,
בגלל  אבילותו יקצר לא להתאבל, והתחיל במקומו לו נודע

ח). סעיף שעה, סי' (יו"ד אליהם שבא ולא 26)זה הואיל
יכול  אינו - האבילות בתחילת אליהם לבוא יכול היה
הבית  גדול הלך ואם וברש"י). ב כא, (שם עמהם להצטרף
והנשארים  המת, את לקבור הקברות בית שם שיש לעיר
עליהם  חל מללוותו, פניהם את משהחזירו - לביתם חזרו
ראה  הגולל, משיסתם אלא מתאבל אינו הבית וגדול האבל,
ואפילו  אבילותו, הוא מונה ומשם וה"ה, ה"ב פ"א, לעיל
לעצמו, - והוא לעצמם, מונים הם הבית בני אצל אח"כ חזר
הוא  שאחריו הבית, גדול עם מונה - קרוב ממקום והבא

ורדב"ז). (כסףֿמשנה הבית בני שאר אחר ולא נמשך,

.‰elÙ‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏLa Ï·‡»≈ƒ¿»»ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ
¯Á‡ Ï·‡ ˙È·Ï27·LBÈ BÈ‡Â .CÏB‰ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈∆«≈ƒ»¿≈»≈¿≈≈

ÔÈÓÁ˙n‰ ÌB˜Óa ‡l‡ ,ÔÈÓÁÓ‰ ÌB˜Óa28‡ÏÂ . ƒ¿«¿«¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿…
‰BL‡¯‰ ˙aL Ïk B˙Èa Á˙tÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ29. ≈≈¿»«≈ƒ∆«≈»«»»ƒ»

·LBÈ - ˙ÈLÈÏL .BÓB˜Óa ·LBÈ BÈ‡Â ,‡ˆBÈ - ‰iL¿ƒ»≈¿≈≈ƒ¿¿ƒƒ≈
Bk¯„k ¯a„Ó BÈ‡Â ,BÓB˜Óa30‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ . ƒ¿¿≈¿«≈¿«¿¿ƒƒ¬≈

ÎkÌ„‡ Ï31. ¿»»»

הולך 27) שאינו וכלֿשכן אבילותו, מענין שהוא אע"פ
(רדב"ז). אבילות מענין שאינן מצוות, בשאר להשתתף
הראשון  ביום - העיר באותה "מת שנינו: פ"ו, ובשמחות
שם  אין אם אבל (=ללוותו)... עמהם יוצא אינו השני וביום
ביום  אפילו עמהם יוצא וקובריה, המיטה נושאי כדי
ביו"ד  וכן שבתורה, המצוות בכל חייב הוא שהרי ראשון",

א. סעיף שצג ב.28)סי' כא, הראשון.29)מו"ק שבוע
שם:30) לרי"ף רש"י ומפרש מדבר", "ואינו א כג, שם

ובשו"ע  כמנהגו". ברבים מדבר ואינו ודומם יושב "אלא
יושבים  שאין נוהגים "ועכשיו מעיר: ב, סעיף שצג סי' יו"ד
ולענין  חודש". י"ב כל ואמו אביו ועל שלשים, כל במקומם
שאינו  ג, סעיף שם בשו"ע כתוב לביתֿהכנסת, האבל הליכת
מו, אות שם למו"ק ברא"ש ומקורו בשבת, אלא שם הולך
התפילה  ואחר בשבת, לביתֿהכנסת הולך "האבל האומר:
שעה  שם ויושבים עמו, הולכים הקהל וכל יוצא, האבל
(פי"ז): אליעזר דרבי בפרקי אגדה דברי על וסומכים אחת.
 ֿ בית וכשבנה גדולה... גמילותֿחסדים שמידת שלמה ראה
לאבלים  ואחד לחתנים אחד שערים, שני בנה המקדש
שני  בין ויושבים בשבתות הולכים ישראל והיו ולמנודים,
שהוא  יודעים היו החתנים בשער והנכנס הללו, שערים
יודעים  היו מכוסה, שפמו והיה אבלים בשער והנכנס חתן...
ינחמך... הזה בבית השוכן לו: אומרים והיו אבל, שהוא
הולכים  ואבלים חתנים שיהיו התקינו ביתֿהמקדש משחרב
הארץ, על עמו ויושבים האבל את ורואים כנסיות... לבתי
וכו'. חסדים" בגמילות חובתם ידי ישראל כל שיצאו כדי

כגון 31) שבועות, שלשה שלמו לא ואפילו א. כג, מו"ק
ושנים  שבוע, אותו כשכלה מיד השבוע, באמצע שמת
סעיף  שצג סי' (יו"ד רביעי הבא השבוע נחשב - שאחריו

ב).

.ÂBÏ ¯eÒ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ ÏB„b Ô‰k…≈»«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆»
‰ÏÚÓÏ ÂÈ„‚a Ú¯˜Ï32Ú¯t Ïc‚Ïe ,33¯Á‡ ˙‡ˆÏÂ , ƒ¿…«¿»»¿«¿»¿«≈∆«¿»≈««

‰hn‰34ÔÈ¯·nLÎe .B˙È·Ï BÓÁÏ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ . «ƒ»¿»»»»ƒ¿«¬¿≈¿∆«¿ƒ
B˙B‡35ÏÚ ·ÒÓ ‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk -»»»¿Àƒ«»»∆¿≈≈«

ÏÒÙq‰36e‡ :B˙B‡ ÔÈÓÁnLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â . ««¿»¿¿ƒ¿∆¿«¬ƒ»
E˙¯tk37.ÌÈÓM‰ ÔÓ eÎ¯a˙z :Ì‰Ï ¯ÓB‡ ‡e‰Â . «»»¿¿≈»∆ƒ¿»¿ƒ«»«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡Â38‰pÓÓ‰ -39CB˙a BÚvÓÓ ¿ƒ»»¿«≈¬≈ƒ«¿À∆¿«¿¿
ÌÚ‰40eÓÁz :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,41. »»¿≈»∆¿À»

פורם 32) אינו - יפרום" לא "ובגדיו י) כא, (ויקרא שנאמר
מלמטה  הוא אלא פורמים, אדם שבני כדרך (=קורע)
והשווה  ב). יב, (הוריות מלמעלה וההדיוט בגדו) (בשפת

ה"ו. פ"ה, המקדש כלי "את 33)הל' שם) (שם, שנאמר
מסתפר  אלא לעולם, פרע מרבה אינו - יפרע" לא ראשו
מתחדשות" ומשמרות "הואיל שבת, לערב שבת מערב
מתחלפות  כהנים משמרות רש"י: ומפרש ב). כב, (סנהדרין
להסתפר  וצריך נכנסת, וזו יוצאת זו בשבת, ומתחדשות

ביפיו. שתראנו הנכנסת, חדשה משמרת ככתוב 34)מפני
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המקדש  כלי ובהל' יצא", לא המקדש "ומן יא) כא, (ויקרא
ואינו  אחריו יוצא אינו מת, לו "מת רבינו: כותב - ה"ה שם,
א. יח, סנהדרין וראה המקדש". מן או ביתו מפתח יוצא

ה"ט.35) פ"ד, לעיל הנזכרת הבראה סנהדרין 36)סעודת
לבוא 37)שם. הראוי לכל תחתיך ואנחנו תתכפר, בנו

וברש"י). (שם מבית 38)עליך אבלים שחזרו אחרי
אישֿאיש  עובר העם וכל במקומו האבל עומד הקברות,

ה"ב. פי"ג, לקמן כמבואר הכהנים.39)לנחמו, סגן
ראה  הכהנים, כל על ממונה והוא הכהן, לימין תמיד העומד

הט"ז. פ"ד, המקדש כלי וכל 40)הל' בימינו, שהממונה
האבלים  וגם באמצע, הגדול והכהן בשמאלו, העם
עומדים  "אבלים ה"ב: פי"ג לקמן כמבואר בשמאלו,
פ"ה, המקדש כלי בהל' רבינו ולשון המנחמים". לשמאל

העם". לבין בינו ממצעו "והסגן יט,41)ה"ד: סנהדרין
א.

.ÊBÈ‡L ‡l‡ ,˙eÏ·‡ È¯·c ÏÎa ·iÁ CÏn‰ ÔÎÂ¿≈«∆∆«»¿»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈
ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ42B˙Ó ¯Á‡ BlL43CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ≈ƒ∆««¿≈ƒ∆««≈¿≈»ƒ

ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ BÈ‡Â .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˙Ó ¯Á‡ ¯ÓBÏ44‡ÏÂ . «««≈ƒ¬≈ƒ¿≈¿«≈¬≈ƒ¿…
¯·‡ ¯Á‡ „Â„ ‡ˆÈ45‚¯‰ ‡lL ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ , »»»ƒ«««¿≈∆»¿ƒ«»»∆…∆¡«

BBˆ¯a46. ƒ¿

עגום 43)ארמונו.42) להראות למלך הוא שגנאי א כ, שם
ביפיו  "מלך יז) לג, (ישעיה אומר והכתוב העם, לפני ועצב

עיניך". ה"ב.44)תחזינה פ"ד, סנהדרין תוספתא,
אחרי 45) הולך דוד "והמלך לא ג, שמואלֿב - ראה

כל 46)המיטה". "וידעו מעיד: הכתוב וכן א. כ, סנהדרין
(שם  נר" בן אבנר את להמית מהמלך, היתה לא כי העם...

לז).

.ÁBÓÁÏ CÏnÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡47ÈÓe ÂÈ„·Ú ‡l‡ , ≈»»ƒ¿»«∆∆¿«¬∆»¬»»ƒ
Ï ÔÈ‡Â .Òk‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙pLBÏ ¯a„Ï ˙eL¯ Ô‰ ∆»«¿¿ƒ»≈¿≈»∆¿¿«≈

.Ì˙B‡ ‰L¯iM ‰Ó ÈÙk ‡l‡ ,ÔÈÓeÁz È¯·„ƒ¿≈«¿ƒ∆»¿ƒ«∆«¿∆»
‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿

Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ48. ≈≈«««¿»

בשורה 47) עומד אינו ישראל מלך שם: סנהדרין תוספתא,
המיטה 48)להתנחם. לארוכות וקשור עור, שמצעה מיטה

(סנהדרין  מספסל יותר מכובדת והיא ספה, כמו ברצועות
ה"ד. פ"ב, מלכים הל' לקמן והשווה שם).

ה'תשע"ז  אלול י"ז שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקריעה 1) שיעור בתורה. ומקורה מתו על הקריעה חיוב

על  הקריעה סדר שאול. חלוק לקרוע המותר קורע. ומהיכן
חולה  על הקורע אמו. או אביו ובכללם הרבה מתים

מת. כך ואחר שמת, וסבור שנתעלף

.‡‡Ï ÌÎÈ„‚·e :¯Ó‡pL .B˙Ó ÏÚ Ú¯˜Ï ·iÁ Ï·‡»≈«»ƒ¿…««≈∆∆¡«ƒ¿≈∆…
Ì¯ÙÏ ·iÁ - ¯Á‡ ‡‰ .e˙Ó˙ ‡ÏÂ eÓ¯Ù˙2ÔÈ‡Â . ƒ¿…¿…»À»«≈«»ƒ¿…¿≈

˙‡ Ú¯˜iÂ CÏn‰ Ì˜iÂ :¯Ó‡pL .„ÓÚÓ ‡l‡ ‰ÚÈ¯¿̃ƒ»∆»≈…∆∆∆¡««»»«∆∆«ƒ¿«∆
ÂÈ„‚a3ÂÈÙlÓ ?Ú¯B˜ ÔÎÈ‰Óe .4B‡ ÂÈ¯Á‡Ó Ú¯Bw‰Â . ¿»»≈≈»≈«ƒ¿»»¿«≈«≈«¬»

.‰ÚÈ¯˜ ˙·BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï - ‰hÓlÓ B‡ ÔÈ„„v‰ ÔÓƒ«¿»ƒƒ¿«»…»»¿≈«¿ƒ»
‰hÓlÓ Ì¯Bt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k ‡l‡5. ∆»…≈»∆≈ƒ¿«»

בכסףֿמשנה,2) הובאה הרמב"ן ולדעת א. כד , קטן מועד
אינה  הנ"ל מהפסוק וההוכחה מדרבנן, אלא הקריעה אין
את  להבין אפשר שהרי בלבד, אסמכתא אלא משמשת
רשאים  אחרים אבלים ואילו תפרומו, לא אתם הכתוב:
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה חייבים. אינם אבל לפרום

ורדב"ז). רבינו,3)(כסףֿמשנה מדברי ומשמע א. כא, שם
זה  הרי מיושב, וקרע שכח אם שאפילו מעכבת, שהעמידה
נפסקה  וכך ב) כ, (שם אמימר עשה וכן מעומד, וקורע חוזר

א. סעיף שמ סי' ביו"ד הצואר.4)ההלכה לבית מתחת
תשובה"5) וב"פתחי ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה ב. כו, מו"ק

לרוחב  קרע שאם הרדב"ז, בשם מביא ב ס"ק שם ליו"ד
מעצמו. נקרע כאילו נראה שזה יצא, לא הבגד

.·ÁÙË ?Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nk6ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «»ƒ«∆«∆«¿≈»ƒ¿«¿ƒ
„‚a‰ ˙ÙO7ÈÏÎa Ú¯˜Ï BÏ ¯zÓe .8BÏ LÈÂ .9Ú¯˜Ï ¿««∆∆À»ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…«

ÌÈÙa10B„È ÒÈÎ‰Ï BÏ LÈ CÎÈÙÏ .Ì„‡ ÈÙa ‡lL , ƒ¿ƒ∆…ƒ¿≈»»¿ƒ»≈¿«¿ƒ»
Ú¯B˜Â ÌÈÙa11„‚a ‡l‡ Ú¯˜Ï ·iÁ BÈ‡Â .‰Úˆa ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿…«∆»∆∆

„·Ïa ÔBÈÏÚ‰12. »∆¿ƒ¿«

(6- ויקרעם" בבגדיו דוד "ויחזק יא) א, (שמואלֿב שנאמר
ב). כב, (מו"ק מטפח פחות אחיזה מניחה 7)אין אלא

שלמעלה  ואע"פ ולמטה, הצואר בית משפת וקורע שלימה,
(שם). לשנים קרועה ואינה שלימה, שלא 8)היא בסכין,

וברש"י). (שם הבגד  לו.9)יפסיד מתחת 10)מותר
העליון. המעיל הוא - העליון.11)למקטורן הבגד את

שם.12)

.‚˙Ú·L Ïk13ÌÈÙÏ Ú¯w‰ ˙eÏ·‡ ÈÓÈ14‡a Ì‡Â . »ƒ¿«¿≈¬≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»
ÛÈÏÁ‰Ï15ÏkL ;¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ BÈ‡Â ,ÛÈÏÁÓ - ¿«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈«∆««≈∆»

ÌenÁ ˙ÚLa BÈ‡L Ú¯˜16Ú¯˜ BÈ‡ -17‰na . ∆«∆≈ƒ¿«ƒ≈∆««∆
;Bn‡Â ÂÈ·‡Ó ıeÁ ÌÈ˙n‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿»«≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ï·‡¬»«»ƒ¿«ƒ≈««∆¿«∆∆

BaÏ18„‚a‰ ˙ÙO ÏÈc·Óe .19‡l‡ ,ÈÏÎa Ú¯B˜ BÈ‡Â . ƒ«¿ƒ¿««∆∆¿≈≈«ƒ¿ƒ∆»
ÌÈ„‚a‰ Ïk Ú¯B˜Â .ÌÚ‰ Ïk ÈÙa ,ıeÁaÓ .B„Èa¿»ƒ«ƒ¿≈»»»¿≈«»«¿»ƒ

·kÚÓ BÈ‡ - B¯O·Ï ˜e·c‰ ‰Úf‰ „‚·e .ÂÈÏÚL20. ∆»»∆∆«≈»«»ƒ¿»≈¿«≈
‰Ú·L Ïk Ú¯˜Ï ·iÁ - ¯Á‡ „‚a ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â21ÔÎÂ . ¿ƒ∆¡ƒ∆∆«≈«»ƒ¿…«»ƒ¿»¿≈

k ıÏBÁ - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÔÓ BÚB¯Ê ‡ÈˆBÓe BÙ˙ «»ƒ¿«ƒ≈¿≈ƒ¿ƒ
BÚB¯Êe BÙ˙k ‰lb˙iL „Ú ˜eÏÁ‰22ÈÙÏ Ck CÏB‰Â , ∆»«∆ƒ¿«∆¿≈¿¿≈»ƒ¿≈

·iÁ BÈ‡ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·wiL ¯Á‡Â .‰hn‰«ƒ»¿««∆ƒ»≈»ƒ¿ƒ≈«»
ıÏÁÏ23. «¬…

נמשך 13) והכל ההלכה, התחלת כאן אין תימן, בכת"י
אמורים. דברים במה לתיבות: עד הקודמת, להלכה

לקמן 14) ראה בשבת, כמו לאחוריו, מחזירו שאינו לפניו,
ה"א. אחר.15)פ"י, שהיא 16)בגד מיתה, בשעת 

הצער. וברש"י.17)התחלת א  כד, ארוך 18)מו"ק קרע
שם  ובירושלמי ב). כב, (שם ללבו שמגיע עד מטפח, יותר
- כיבוד" מצוות ממנו שבטלה "מפני אמרו: ה"ח, פ"ג

לבו. את יגלה לפיכך בלב, צוארו,19)התלוי בית את
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לשנים. ומובדל קרוע הבגד ב 20)שיראה כב, שם
הזיעה. בגד רבינו: ומפרש מעכבת". אינה "ואפיקרסותו

ראשו. שעל הסודר מפרש: שם שאינה 21)ורש"י ואע"פ
מתאחים  אינם אלה קרעים וגם א), כד, (שם חימום שעת
ה"א. פ"ט, לקמן רבינו דברי מסתימת כנראה לעולם,

שם,22) וברי"ף ב. כב, שם המוזכר חולץ, של הפירוש זהו
חלוקו, של הקרע מן זרועו ומוציא כתיפו "חולץ מפרש:

מגולין". כתיפו עם זרועו ֿ 23)ונמצא (בבא מצינו שכן
יהודה  מלך חזקיה זה - במותו לו עשו "וכבוד א) יז, קמא
רבינו  וסובר כתף". חלוצי אלף וששה שלשים לפניו שיצאו
ולא  בלבד, המיטה לפני - "לפניו" אלא אינה כתף שחליצת
לחלוץ  נהגו לא הזה "ובזמן (כסףֿמשנה). הקבורה לאחר

יז). סעיף שמ סי' (יו"ד כלל" כתף

.„ÔË˜Ï ÔÈÚ¯B˜24LÙ ˙Ó‚Ú ÈtÓ ,25˙nL ‰ÏBÁÂ . ¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
‡lL ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈÚ¯˜Ó ÔÈ‡ - ˙Ó BÏ≈≈¿»¿ƒ¿…ƒƒ∆…

Û¯hz26ÂÈtÓ ÌÈLp‰ ˙‡ ÔÈ˜zLÓe .BzÚc ÂÈÏÚ27. ƒ»≈»»«¿¿«¿ƒ∆«»ƒƒ»»

בגדיו.24) ולא 25)את המת, בכבוד וידבר הרואים שיבכו
לא  שעדיין ואפילו וברש"י). ב יד, (מו"ק אבל שהוא מפני

(רדב"ז). לחינוך על 27)תתבלבל.26)הגיע יבכו שלא
"ואין  א: סעיף שלז סי' וביו"ד ב). כו, (מו"ק בפניו המת
המנחמים  את ומשתיקים לבו, ישבר שלא בפניו, מספידים
שאינו  מת על אפילו ב, ס"ק שם הש"ך ומפרש מפניו".
בראותו  לבו, ישבר שלא מספידים, אין - חולה של קרובו

הוא. גם ימות שמא הוא מפחד מת, זה פלוני

.‰„B·k ÈtÓ ,B˙BÓÁ ÏÚÂ ÂÈÓÁ ÏÚ Ì„‡ Ú¯B˜Â¿≈«»»«»ƒ¿«¬ƒ¿≈¿
BzL‡28,d˙BÓÁ ÏÚÂ ‰ÈÓÁ ÏÚ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰ ÔÎÂ . ƒ¿¿≈»ƒ»«««»ƒ»¿«¬»

dÏÚa „B·k ÈtÓ29. ƒ¿≈¿«¿»

מתים,28) שאר על כקריעה אלא אינה זו וקריעה ב. כו, שם
אביה  על שהיא אשתו, כקריעת ולא ה"ג, לעיל המבוארת
סי' וביו"ד ה"ה, פ"ב לעיל בביאורנו וראה (רדב"ז), ואמה
חמיו  על לקרוע כן, עכשיו נוהגים שאין ד, סעיף שמ

מפני 29)וחמותו. לקרוע, חייב אשתו כבוד מפני אם
כ, (מו"ק אמרו וכן (כסףֿמשנה). כלֿשכן לא בעלה כבוד
אבילות". עמו נוהגת חמותה... או חמיה שמת היא "וכן ב)

.ÂÚ¯˜Ï ˜eÏÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ30CB˙a ˜eÏÁ BÏ ÔncÊÂ , ƒ∆≈»ƒ¿…«¿ƒ¿«≈»¿
Ú¯B˜ BÈ‡ - ‰Ú·L ¯Á‡Ï ;Ú¯B˜ - ‰Ú·L31ÏÚÂ . ƒ¿»≈«¿««ƒ¿»≈≈«¿«

L ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡Ïk Ú¯B˜ - ‰Ú· »ƒ¿«ƒ¬ƒ¿««ƒ¿»≈«»
ÌBÈ ÌÈLÏL32Úe¯˜ „‚·a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ .33,ÌÈ˙Ó ÈÙÏ ¿ƒ¿»«≈¿∆∆»«ƒ¿≈≈ƒ

¯ÓBÏk34˙Úc ·B‚ ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ‰zÚ Ú¯˜ ‡e‰L ¿«∆»««»¬≈∆¬≈∆≈««
˙Bi¯a‰35ÌÈ˙n‰Â ÌÈiÁ‰ „B·Îa ÏÊÏÊÂ ,36. «¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««ƒ¿«≈ƒ

(רמב"ן).30) שאולים בגדים לובש שהיה שכבר 31)כגון
קטן, (מועד אבילות בלא קריעה ואין האבילות, ימי שלמו

"על 32)שם). שם: שאמרו ואע"פ (שם). כבודם משום
אינו  שלשים שלאחר רבינו סובר והולך", קורע ואמו אביו
אליו  כשהגיעה ואמו אביו על קרע לא חייא רבי שכן קורע,
ד"ה  שם ב'תוספות' וכמבואר שלשים, לאחר השמועה
ואמו  אביו על פסקו: יח, סעיף שמ סי' ביו"ד אבל קורע.
"יש  ה"ה: פ"ג, מו"ק בירושלמי ומקורו לעולם, קורע

כמה  לאחר אפילו ואמו אביו על שכן איבול, בלא קריעה
מ). ס"ק הגר"א (ביאור לקרוע" לכן.33)חייב קודם

אומר.34) הוא מראה 35)כאילו אותן, מרמה הוא שהרי
קרע. ולא שקרע ב.36)עצמו כו, מו"ק

.ÊÈ·‡ ˙‡ ¯w·‡Â E˜eÏÁ ÈÏÈ‡L‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿ƒ≈ƒ¬¿«¬«≈∆»ƒ
Ú¯B˜ - ˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,‰ÏBÁ ‡e‰L37‰Á‡Óe38, ∆∆¿»«¿»∆≈≈«¿«∆

B˜eÏÁ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓe39BÚ¯˜ ÈÓ„ BÏ Ô˙BÂ ,40‡Ï Ì‡Â . «¬ƒ∆¬¿≈¿≈ƒ¿¿ƒ…
BÏ ¯w·Ó ‡e‰L BÚÈ„B‰41Ba ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ÏBÁ42. ƒ∆¿«≈∆¬≈∆…ƒ«

(37- והשאילו חולה, שאביו למשאיל, והודיע הואיל
שם. יתבייש שלא כדי שיקרע, מראש תופר 38)הסכים

ומתוקנת. ישרה שאדם 39)תפירה שהקרעים ואע"פ שם.
פ"ט, לקמן ראה לעולם, מתאחים אינם - אביו על קורע
אלא  הבגד, לו הקנה שלא מתאחים, שאול בבגד ה"א.
שם). יוסף' ('נמוקי יתבייש שלא כדי לקרוע הרשהו

(שם).40) הקרע בגלל מערכו הבגד שנגרע מה
בו.41) תימן: ידי 42)בכת"י יצא לא קרע ואם שם. מו"ק

גזלן, ונקרא מדעת. שלא שואל זה שהרי קריעה, חובת
שם  ביו"ד כמבואר קריעה, ידי יצא לא גזול, בחלוק והקורע

נ). ס"ק שם (ש"ך כט סעיף

.Á¯e·ÒÂ ,ÛlÚ˙Â B˙Èa CB˙a ‰ÏBÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿≈¿ƒ¿«≈¿»
¯ea„ È„k CB˙a Ì‡ :˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ˙nL43- ∆≈¿»«¿««»≈ƒ¿¿≈ƒ

Ú¯B˜Â ¯ÊBÁ BÈ‡44¯ÊBÁ - ˙Ó ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ; ≈≈¿≈«¿ƒ¿««¿≈ƒ≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜Â45,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿≈«∆««≈¿≈ƒ∆»¿≈»ƒ

BÏ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ ;Ba ˙nL ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â¿»«¿««»ƒ¿»∆≈¿»¿≈
Ì‡ :Ba ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ÂÈ·‡L ¯e·ÒÎe ,˙Ó≈¿»∆»ƒ¿»«¿««»ƒ¿»¿ƒ
È„È ‡ˆÈ - ¯·c‰ ˙zÓ‡ BÏ Ú„B ¯ea„ È„k CBz¿≈ƒ«¬ƒ««»»»»¿≈
Ú¯˜Ï ·iÁÂ ,‡ˆÈ ‡Ï - ¯ea„ È„k ¯Á‡Ï Ì‡Â ;‰ÚÈ¯¿̃ƒ»¿ƒ¿««¿≈ƒ…»»¿«»ƒ¿…«

¯Á‡ Ú¯˜46. ∆««≈

רבי,43) עליך שלום לרב: תלמיד של שלום שאילת כדי
הי"ז. פ"ב, שבועות הל' שמת 44)ראה כיון א. פז, נדרים

(ר"ן  עכשיו קרע כאילו זה הרי לקריעתו, דיבור כדי תוך
אינה 45)שם). וקריעתו מת, לא עדיין שקרע בשעה שהרי

(שם). הוא 46)כלום ורק מת, מי לו פירשו שלא אע"פ
קרע  לקרוע חייב זאת בכל אביו, שזהו וסבר טעה בעצמו
וראוי  דיבור. בכדי תלוי שהכל אשי), רב ע"פ (שם, אחר
מת... לו מת לו "אמרו המשפט: כל תימן, שבכת"י לציין,
מת  לו מת לו: כשאמרו עוסק אינו ורבינו איננו, בנו" נמצא
אמרו  אם זה, ולפי וכו'. אביו מת לו: כשפירשו אלא סתם,
כדי  לאחר הדבר אמיתת לו נודעה אפילו סתם, מת על לו

התירו  ע"פ וזה יצא, אשי דיבור ורב שם, שבגמרא הראשון ץ
לחדש  מוסיף אלא הראשון, התירוץ על לחלוק בא לא
אינו  דיבור כדי בתוך שמת כל מת, מי לו כשפירשו שאפילו

כד. סעיף שמ, סי' ביו"ד וכן אחר, קרע לקרוע חייב

.ËÚ¯˜ Ú¯B˜ - „Á‡k ‰a¯‰ ÌÈ˙Ó BÏ e˙nL ÈÓƒ∆≈≈ƒ«¿≈¿∆»≈«∆«
ÏÚ Ú¯B˜ - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ÔÏÏÎa ‰È‰ .ÌlÎÏ „Á‡∆»¿À»»»ƒ¿»»»ƒƒ≈««

¯Á‡ Ú¯˜ Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚÂ ,„Á‡ Ú¯˜ Ôlk47. À»∆«∆»¿«»ƒ¿«ƒ∆««≈

מדברי 47) ונראה בתירה. בן יהודה רבי וכדעת ב כו, מו"ק
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על  אחד קרע קורע כאחד, שמתו ואמו אביו שעל רבינו,
כג. סעיף שם ביו"ד וכן (רדב"ז), שניהם

.È˙Ó BÏ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÂÈÏÚ Ú¯˜Â ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈¿»«»»¿««»≈≈
¯Á‡ Ú¯˜ Ú¯B˜ - ‰Ú·L CB˙a Ì‡ :¯Á‡48Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ¿»≈«∆««≈¿ƒ

‰Ú·L ¯Á‡Ï49Ïk ÔBL‡¯‰ Ú¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ - ¿««ƒ¿»ƒ««∆«»ƒ»
‡e‰L50- ÈL ÏL ‰Ú·L ¯Á‡ ÈLÈÏL ˙Ó BÏ ˙Ó . ∆≈≈¿ƒƒ««ƒ¿»∆≈ƒ

ÚÈb‰ .B¯eaË „Ú CÏB‰Â ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .‡e‰L Ïk ÛÈÒBÓƒ»∆¿≈ƒ¿≈««ƒƒ«
B¯eaËÏ51˙BÚaˆ‡ LÏL ˜ÈÁ¯Ó -52Ú¯B˜Â53‡lÓ˙ . ¿««¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ¿«≈

- ‰ÏÚÓÏÓ ‡lÓ˙ .ÂÈ¯BÁ‡Ï B¯ÈÊÁÓ - ÂÈÙlÓƒ¿»»«¬ƒ«¬»ƒ¿«≈ƒ¿«¿»
‰hÓÏ BÎÙB‰54¯Á‡Â ,Ú¯˜Â ,ÂÈ·‡ ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . ¿¿«»»¿≈»ƒ¿»«¿««

ÔBzÁz‰ ‰Á‡˙Ó - ÛÈÒB‰Â Ba ˙Ó ‰Ú·L55‡ÏÂ ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿«∆««¿¿…
¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈÏÚ‰56,Ú¯˜Â ,Ba ˙Ó BÏ e¯Ó‡ . »∆¿¿∆ƒ¿»≈»¿≈¿¿»«

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙Ó ‰Ú·L ¯Á‡Â57Ú¯B˜ ‡l‡ , ¿««ƒ¿»≈»ƒ≈ƒ∆»≈«
˙ÙÒB˙a Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÈ‡L ;¯Á‡ Ú¯˜58. ∆««≈∆≈»ƒ¿ƒ¿∆∆

שלש 48) מרחיק או טפח, עוד וקורע מוסיף קרע שבאותו
ה'טור'). בשם (כסףֿמשנה טפח וקורע הקרע, מצד אצבעות

ה"א.49) פ"ט, להלן כמבואר שללו, קורע 50)שכבר
אחר  מת שעל וניכר שהוא, כל ומוסיף השלילות כל תחילה

וברש"י). ב כו, (מו"ק -51)קרע טבור אחר. מת לו ומת
הבטן. בעור השקוע המקום הקודם.52)ׁשרר, הקרע מצד ֶֹ

לפניו.53) וקורע (שם).54)וחוזר מלמעלה וקורע וחוזר
שאינו  חלוק לו שאין כמי "נעשה ומכאן מכאן נתמלא ואם

כא). סעיף שמ, סי' (יו"ד שהקרעים 55)קורע" התוספת,
ומתוקנת. ישרה תפירה = באיחוי מותרים בנו, שעל

מתאחה 56) אינו אביו שעל שהקרע ה"א, פ"ט לקמן
קרע.57)לעולם. חייב 58)באותו אלא קודם, קרע על

בן  יהודה רבי וכדעת ב כו, (מו"ק חדש קרע עליהם לקרוע
עליהם  קרע שאם להוסיף, אפשר עליהם אבל בתירה).
ויצא  כלשהו, עליהם מוסיף זה הרי אחר, מת לו מת ואח"כ

לעיל. כאמור קריעה, ידי

ה'תשע"ז  אלול י"ח ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אותם.1) מאחים ואימתי הקרעים, את לשלול מותר מתי

רבו, על על הקריעה הקריעה נשיא. או דין בית אב ועל
טובים. לא מאורעות ושאר וירושלים יהודה ערי חורבן
שאינו  פי על אף נשמתו, יציאת בשעת המת על הקריעה
שווים  שהם למרות זה על זה חכמים תלמידי קריעת קרובו.
שנסתלקו. ונשיא דין] בית [=אב אב"ד על האבל בחכמתם.

.‡- ÂÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL ÌÈÚ¯w‰ Ïk»«¿»ƒ∆≈«»»«¿»¿»
Ú¯w‰ ÏÏBL2‰Á‡Óe ,‰Ú·L ¯Á‡Ï3.ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ≈«∆«¿««ƒ¿»¿«∆¿««¿ƒ

BÈ‡Â ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÏÏBL - Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ«»ƒ¿«ƒ≈¿««¿ƒ¿≈
elÙ‡ ,„iÓ ˙ÏÏBLÂ ˙Ú¯B˜ ‰M‡‰Â .ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó¿«∆¿»¿»ƒ»««¿∆∆ƒ»¬ƒ

˙eÚÈv‰ ÈtÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡ ÏÚ4. «»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿≈«¿ƒ

(2- שלל אומן. מעשה ואינה ישירה, בלתי תפירה תופר
(הערוך  הנה ואחת הנה, אחת גסה, תפירה ערבית, מלה
ו  משנה ג, פרק קטן למועד טוב יום ובתוספות השלם).

ואחת  הנה אחת מפוזר השלל שכן וביזה, שלל לשון מפרש:
וצבור. מונח ואינו ומתוקנת,3)הנה, שווה תפירה תופר

"ועת  אלכסנדרי". ל"איחוי בביאורנו ג הלכה להלן וראה
בזיעה". לאחאה בחיר "ועידן מתרגם: ז) ג, (קהלת לתפור"

כבודה",4) "מפני שם: הגמרא ולשון ב. כב, קטן מועד
שאין  פי על אף לאשה הוא שגנאי יוסף": ה"נמוקי ומפרש

קרועים. בבגדים לעמוד מגולה, ליבה

.··iÁ Ck ,Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì„‡ Ú¯BwL C¯„k¿∆∆∆≈«»»«»ƒ¿«ƒ»«»
‰¯Bz B„nlL Ba¯ ÏÚ Ú¯˜Ï5‡ÈOp‰ ÏÚÂ ,6·‡ ÏÚÂ , ƒ¿…«««∆ƒ¿»¿««»ƒ¿««

ÔÈc ˙Èa7ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‚¯‰pL ¯eav‰ ·¯ ÏÚÂ ,8, ≈ƒ¿«…«ƒ∆∆¡«¿«ƒ¿««≈
ÏÚÂ ,‰„e‰È È¯Ú ÏÚÂ ,Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚÂ¿«≈∆»∆ƒ¿«¿«»≈¿»¿«

Lc˜n‰ ÏÚÂ ,ÌÈÏLe¯È9. ¿»«ƒ¿««ƒ¿»

לא 5) אם "אבל חכמתו, רוב ממנו שלמד מובהק, רבו על
עליו  וקורע חבר... תלמיד זה הרי חכמתו, רוב ממנו למד
הלכות  רבינו (לשון וכו' המתים" כל על קורע שהוא כשם

ט). הלכה ה, פרק תורה ונקרא 6)תלמוד הסנהדרין ראש
א, פרק סנהדרין הלכות לעיל ראה הישיבה, ראש כן גם
הלכה  י"ד, פרק לקמן ראה - שמת למלך ובנוגע ג. הלכה

סנהדרין,7)כה. שבשבעים הגדול לנשיא, המשנה זהו
שם. סנהדרין בהלכות ראה 8)כמבואר שמים, שם גידוף

ז. הלכה וכל 9)להלן י. הלכה להלן כמבואר שנחרבו,
א. כו, קטן במועד מקורם אלה

.‚BaÏ ˙‡ ‰l‚nL „Ú Ú¯B˜ ÌÈÚ¯w‰ el‡ Ïk10, »≈«¿»ƒ≈««∆¿«∆∆ƒ
ÌÏBÚÏ ‰Á‡Ó BÈ‡Â11- ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿«∆¿»¿««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÏÏLÏ ¯zÓ12ÔË˜ÏÏe ÔÏÏÓÏ ,13ÔÈÓk Ì˙BOÚÏÂ , À»¿»¿»¿»¿»¿»¿»¿«¬»¿ƒ
˙BÓlÒ14„·Ïa È¯cÒkÏ‡ ÈeÁ‡a ‡l‡ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;15. À»¿…»¿∆»¿ƒ¬∆¿«¿¿ƒƒ¿«

‡Ï - Ëe˜l‰ B‡ ÏÏn‰ B‡ ÏÏM‰ CBzÓ Ú¯Bw‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ«¿»«¿»«»…
ÌeÏk ‰OÚ16È¯cÒkÏ‡‰ ÈeÁ‡‰ CBzÓ Ú¯B˜ Ï·‡ ; »»¿¬»≈«ƒ»ƒ»¬∆¿«¿¿ƒ

„·Ïa17ÈÏk‰ CÙ‰ elÙ‡ .18‰OÚÂ19- ‰hÓÏ B˙ÙO ƒ¿«¬ƒ»««¿ƒ¿«¬»¿»¿«»
‰Á‡È ‡Ï20. …¿«∆

טפח 10) אלא שאינה קרוביו, שאר שעל לקריעה בניגוד
בֿג. הלכה ח, פרק לעיל ראה א,11)בלבד, כו, שם

יב) ב, (מלכיםֿב רבו אליהו על שקרע באלישע שנאמר
שנאמר: ממשמע - קרעים לשניים ויקרעם בבגדיו "ויחזק
ועומדים  שקרועים מלמד אלא, שלשניים, יודע איני ויקרעם,
שיקרע  רבינו למד ומכאן מתאחים. שאינם - לעולם" לשנים
אבל  לשנים, קרוע שהוא היכר יש שאז לבו, את שיגלה עד
(כסף  לשנים קרוע שהבגד היכר אין בלבד טפח בקריעת

רחבה.12)משנה). ראשי 13)תפירה שני אוחז - מלל
ותוחב  ספר, כריכת כעין יחד וכורכם האצבעות בין הקרע
ראשו  הקרע כל אוגד - לקט תפירות; שלוש או שתיים שם
(רש"י  פעמים שלוש או שתיים במחט ותוחב סופו על

שם). תפירות 14)לאלפסי שתי שתופר הסולם, כמעלות
לתפירה  תפירה בין שמניח למטה, ותופר וחוזר ומפסיק,
(שם). לשלב שלב בין הפסק בו שיש הזה כסולם הפסק,

למטה.15) ובולטת למעלה שווה שהיא מתוקנת, תפירה
ובולטת  למעלה שווה - תפירה סתם מפרש: והרמב"ן
כעין  ומלמטה מלמעלה שווה - אלכסנדרי ואיחוי למטה,
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ש  סימן דעה יורה (טור פרק אריגה קטן מועד ובירושלמי מ).
ניכר". מקומו שאין כל איחוי? "איזה אמרו: ז הלכה ג,

ועומד.16) כקרוע זה והרי שלם, זה קטן 17)שאין מועד
אינה. "בלבד" תיבת תימן יד ובכתב ב. הבגד.18)כו,

ונעשית.19) תימן: יד שמעון 20)בכתב רבי וכדעת שם,
אלעזר. בן

.„.Á˜Bl‰ Ck ,B˙BÁ‡Ï ¯eÒ‡ ¯ÎBn‰L ÌLÎe¿≈∆«≈»¿«»«≈«
BÈ‡ ‰Ê Ú¯wL Á˜BlÏ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»ƒ¿ƒ««≈«∆∆«∆≈

Á‡˙Ó‰21. ƒ¿«∆

אסור 21) הודיעוהו, ולא סתם, קרוע בגד לו מכרו ואם שם.
וכן  מהמתאחים, הוא זה שקרע שידע, עד לאחותו ללוקח
מסכת  פי על יט סעיף שם דעה (יורה לגוי למכרו אסור

ט). פרק שמחות

.‰?ÂÈ·‡ ÏÚ Ú¯BwL C¯„k Ba¯ ÏÚ Ú¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«««¿∆∆∆≈««»ƒ
,ÂÈL¯Ùe Ï‡¯OÈ ·Î¯ È·‡ È·‡ ˜ÚˆÓ ‡e‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿¿«≈»ƒ»ƒ∆∆ƒ¿»≈»»»
ÌÈLÏ ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a ˜ÊÁiÂ ,„BÚ e‰‡¯ ‡ÏÂ¿…»»««¬≈ƒ¿»»«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ

ÌÈÚ¯˜22‰ÙO‰ ÏÈc·‰Ï ·iÁL ,Ô‡kÓ .23. ¿»ƒƒ»∆«»¿«¿ƒ«»»

עוד"22) ראהו "שלא כיוון הוא? חי שאליהו פי על ואף
א). כו, קטן (מועד כמת אצלו הוא פתיחת 23)הרי את

בניגוד  לשניים, הוא קרוע כאילו שייראה צווארו, בית
הבגד, שפת להבדיל צריך שאינו קרוביו שאר שעל לקריעה
פרק  לעיל כמבואר שלימה, השפה ומניח תחתיה קורע אלא

ב. הלכה ח,

.ÂÏÚÂ ÔÈc ˙Èa ·‡ ÏÚÂ ‡ÈOp‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ««»ƒ¿««≈ƒ¿«
˜ÊÁiÂ :¯Ó‡pL ?¯eaˆ ·¯ ‚¯‰pL ‰‡aL ‰ÚeÓL¿»∆»»∆∆¡«…ƒ∆∆¡«««¬≈
.Bz‡ ¯L‡ ÌÈL‡‰ Ïk Ì‚Â ,ÌÚ¯˜iÂ ÂÈ„‚·a „Âc»ƒƒ¿»»«ƒ¿»≈¿«»»¬»ƒ¬∆ƒ
‰Ê - Ïe‡L ÏÚ ,·¯Ú‰ „Ú eÓˆiÂ ek·ÈÂ e„tÒiÂ«ƒ¿¿«ƒ¿«»À«»»∆«»∆
ÈÈ ÌÚ ÏÚÂ ,ÔÈc ˙Èa ·‡ ‰Ê - Ba Ô˙B‰È ÏÚÂ ,‡ÈO»ƒ¿«¿»»¿∆«≈ƒ¿««¿»

‰Ú¯ ‰ÚeÓL BÊ - ·¯Áa eÏÙ Èk Ï‡¯OÈ ˙Èa ÏÚÂ24. ¿«≈ƒ¿»≈ƒ»¿∆»∆¿»»»

כולן,24) הצרות כל על אלא דוד קרע שלא לדחות, ואין
הפסיק  על" - "על שהרי כאחת, עליו ובאו שהתרגשו
קטן  (מועד לקרוע חייבים מהן, צרה כל שעל לומר, העניין,
נהרג  אם אלא לקרוע חייב שאינו נראה רבינו מדברי שם).
אם  שם, יוסף" וה"נמוקי הרמב"ן דעת אולם הציבור, רוב
האוייב  לפני שניגף ונשמע למלחמה, הציבור רוב נקבץ
ביורה  וכן לקרוע. חייבים המיעוט, אלא נהרג לא ואפילו
(יורה  בשבי הלכו אם הדין והוא לו, סעיף שמ סימן דעה

שם). דעה

.Ê‡·iÂ :¯Ó‡pL ?ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡««»…
¯Ùq‰ ‡·LÂ ˙Èa‰ ÏÚ ¯L‡ e‰i˜ÏÁ Ôa ÌÈ˜ÈÏ‡∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¬∆«««ƒ¿∆¿»«…≈

ÌÈ„‚· ÈÚe¯˜ e‰i˜ÊÁ Ï‡ ¯ÈkÊn‰ ÛÒ‡ Ôa Á‡BÈÂ25. ¿»∆»»««¿ƒ∆ƒ¿ƒ»¿≈¿»ƒ
ÔÈ·iÁ ÚÓBL ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ÚÓBM‰ „Á‡∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ≈««»ƒ

Ú¯˜Ï26. ƒ¿…«

של 25) שליחו רבשקה של והגידוף החירוף דברי על
אשר  הארצות אלהי בכל "מי באמרו: אשור מלך סנחריב
(שם  מידי" ירושלים את ה' יציל כי מידי, ארצם את הצילו

המלך 26)לה). כשמוע "ויהי א) יט, (שם כתוב שכן
את  ויקרע וחביריו) אליקים מפי רבשקה, (דברי חזקיהו
פרק  זרה עבודה הלכות והשווה א), כו, קטן (מועד בגדיו"
מפי  השומע אבל מישראל... שישמענה "והוא י: הלכה ב,
מפני  אלא ושבנא, אליקים קרעו ולא לקרוע; חייב אינו הגוי

א. ס, בסנהדרין ומקורו מומר", ישראל היה שרבשקה

.ÁÔÈc ˙È·a e„ÈÚiLk Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰Â27, ¿»≈ƒ≈«»ƒƒ¿…«¿∆»ƒ¿≈ƒ
L ‰ÚLa eÚ¯˜ ¯·kLeÚÓM28. ∆¿»»¿¿»»∆»¿

המגדף.27) ברכת הכתוב מפי28)על וכן (שם). המגדף
קרעו. לא והם קרע, חזקיה - בגדיו" את  "ויקרע אומר:

ח. הלכה ב, פרק זרה עבודה הלכות וראה

.Ë:¯Ó‡pL ?Û¯OpL ‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«≈∆»∆ƒ¿«∆∆¡«
„Ú ,¯ÓB‚Â ‰Úa¯‡Â ˙B˙Ïc LÏL È„e‰È ‡B¯˜k È‰ÈÂ«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«¿»»¿≈«

Á‡‰ ÏÚ ¯L‡ L‡‰ ÏÚ ‰l‚n‰ Ïk Ìz29e„ÁÙ ‡ÏÂ , …»«¿ƒ»«»≈¬∆«»»¿…»¬
ÏÏkÓ .ÂÈ„·Ú ÏÎÂ CÏn‰ Ì‰È„‚a ˙‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ¿…»¿∆ƒ¿≈∆«∆∆¿»¬»»ƒ¿»
‰¯Bz ¯ÙÒ ÏÚ ‡l‡ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â .Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒƒ¿…«¿≈«»ƒƒ¿…«∆»«≈∆»

ÚB¯Êa Û¯OpL30‰È‰L ‰OÚnk ,31ÈzL Ú¯˜Ï ·iÁÂ . ∆ƒ¿«ƒ¿«««¬∆∆»»¿«»ƒ¿…«¿≈
ÏÈÂb‰ ÏÚ ˙Á‡ :˙BÚÈ¯˜32:¯Ó‡pL .·˙k‰ ÏÚ ˙Á‡Â ¿ƒ««««¿ƒ¿««««¿»∆∆¡«

ÌÈ¯·c‰ ˙‡Â ‰l‚n‰ ˙‡ CÏn‰ Û¯O È¯Á‡33. «¬≈¿…«∆∆∆«¿ƒ»¿∆«¿»ƒ

בן 29) יהויקים המלך לפני שקראו כיוון א, כו, קטן מועד
צריה  "היו ה) (א, איכה שבמגילת הפסוק את יאשיהו,
אזכרות  כל קדר מיד - פשעיה" רוב על הוגה ה' כי לראש...

באש. ושרפן חילול 30)שבה כאן שיש ובזדון, בכוח
ספר  ונשרף להציל יכול ואינו דליקה פרצה אם פרט השם,

השם. חילול כאן שאין יהויקים.31)תורה, שריפת ידי על
מן  אחת מגילה אפילו או תפילין, הרואה הדין והוא
דעה  (יורה לקרוע חייב שנשרפה, הכתובים, מן או הנביאים,
לקרוע  חייב - בזרוע נמחק או כשנקרע וכן לז). סעיף שם

נו). קטן סעיף הכתב.32)(ש"ך את המקיף הקלף
שם.33) קטן מועד

.ÈÏÚÂ ÌÈÏLe¯È ÏÚÂ ‰„e‰È È¯Ú ÏÚ ÔÈÚ¯BwL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¿ƒ«»≈¿»¿«¿»«ƒ¿«
ÌÎMÓ ÌÈL‡ e‡·iÂ :¯Ó‡pL ?e·¯ÁL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»¿∆∆¡««»…¬»ƒƒ¿∆

Ô˜Ê ÈÁl‚Ó LÈ‡ ÌÈÓL ÔB¯ÓMÓe ‰ÏÈMÓe34ÈÚ¯˜e ƒƒ…ƒ…¿¿…ƒƒ¿À¿≈»»¿À≈
ÌÈ„‚·35. ¿»ƒ

בחורבן 34) ידעו לא מביתם כשיצאו שם: רש"י ומפרש
זקנם. וגילחו בגדיהם וקרעו שמעו ובדרך הבית,

ראה 35) רבינו: כותב ט"ז הלכה ה פרק תענית ובהלכות
(ישעיה  וגו' הייתה מדבר ציון אומר: בחורבנה, ירושלים
ותפארתנו  קדשנו בית אומר: בחורבנו, המקדש בית ט); סד,

שם. קטן במועד ומקורו וקורע", י) (שם, וגו'

.‡È,B˙ÓL ˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa ˙n‰ ÌÚ „ÓÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»
Ú¯˜Ï ·iÁ - B·B¯˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡36Ì„‡ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈¿«»ƒ¿…«¿≈»»

¯Lk37ÂÈÏÚ Ú¯˜Ï ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙nL38Èt ÏÚ Û‡ , »≈∆≈«…«»ƒƒ¿…«»»««ƒ
ÌÈÏ·‡‰ ¯‡Lk ÁÙË ÔÈÚ¯B˜Â .ÌÎÁ BÈ‡L39Ï·‡ . ∆≈»»¿¿ƒ∆«ƒ¿»»¬≈ƒ¬»

ÌÎÁ40ÂÈ·B¯˜ Ïk‰ - ˙nL41„Ú ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰Â , »»∆≈«…¿»¿«…¿ƒ»»«
ÔÈl‚nLÌaÏ ˙‡42ÔÈÓiÓ ÔÈˆÏBÁÂ ,43BL¯„Ó ˙È·e . ∆¿«ƒ∆ƒ»¿¿ƒƒ»ƒ≈ƒ¿»
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‰Ú·L Ïk ÏËa ÌÎÁ B˙B‡ ÏL44È„ÈÓÏz e‚‰ ¯·Îe . ∆»»»≈»ƒ¿»¿»»¬«¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÁÙË ‰Ê ÏÚ ‰Ê Ú¯˜Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿…«∆«∆∆«««ƒ

B¯·Á ˙‡ „nÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ÔÈÂL Ô‰L45. ∆≈»ƒ¿≈∆»≈∆¿«≈∆¬≈

שנשרף 36) תורה לספר דומה זה "למה שם. קטן מועד
כי  שנאמר: נר קרוייה התורה רש"י: ומפרש לקרוע" שחייב
נשמת  ה' נר ככתוב: נר, נקראת ונשמה אור, ותורה מצוה נר
ישראל  נשמת "אף רש"י: מפרש ב קה, ובשבת אדם.
בישראל  ריק לך שאין תורה), (=לספר לו דומה  הניטלת
מרוטנברג, מאיר רבי ולדעת ומצוות". תורה בו שאין
רשע, אדם על אפילו לקרוע חייבים משנה, בכסף הובאה
מכל  אחת על עובר או זרה, לעבודה מומר מעל חוץ

כמומר. שנחשב להכעיס, שבתורה שאינו 37)המצוות
ואין  מצוה ביטול שום על ולא עבירה, שום על חשוד
היורה  (לשון בתורה גדול שאינו פי על אף רעה, שמועתו

ו). סעיף שם נשמתו.38)דעה יציאת במעמד שלא אפילו
שם.39) קטן ממנו 40)מועד שמבקשים העיר על ממונה

ב). כב, שם (רש"י כדין 42)כקרוביו.41)הוראה
בניגוד  ג, הלכה ח, פרק לעיל ראה ואמו, אביו על קריעה

טפח. אלא עליו קורעים שאין כשר" חליצת 43)ל"אדם
חולץ  בדין: שם רבינו ביאר ולא שם, לעיל המפורשת כתף
המבואר  דין בית אב כדין משמאל, או מימין, אם לאביו,
רצה  שאם הבן, ברצון תלוי שהכל וכנראה י"ד, הלכה להלן
מכאן  הידיים שתי לחלוץ רצה אם ואפילו משמאל חולץ
(רדב"ז). חולץ - ט"ו הלכה להלן ראה נשיא, כדין ומכאן

מדרשו,44) בבית בתורה עוסקים ואין אותו, שמספידים לפי
תלמידיו  אין ההספד ואחר (רמב"ן). בהספדו יתעצלו שלא
שניים  שניים מתחברים אלא מדרשו, בבית מתקבצים
יח). סעיף שדמ סימן דעה (יורה בבתיהם ולומדים

יושבים 45) שהיו לפי רש"י: ומפרש א לג, מציעא בבא
ומפרקים ומקשים יחד, המדרש למדים בבית וכולם לזה, זה

לעיל  מפורש מובהק, רבו הן: חלוקות ארבע נמצאו מזה. זה
ממנו, חכמתו רוב למד שלא מובהק, שאינו ורבו ב. הלכה
שאינו  ט הלכה ה, פרק תורה תלמוד בהלכות מבואר דינו
חכם  המתים. כל על קורע שהוא כשם טפח, אלא עליו קורע
לפנינו. כמבואר הדין מצד עליו שקורע ממנו, גדול שהוא
אלא  קורעים אינם בתורתם, לזה זה השווים חכמים ותלמידי

(רדב"ז). מנהג מחמת

.·Èe¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ,˙nL ÌÎÁ‰ ÏÚ ÌÈÚ¯Bw‰ Ïk»«¿ƒ«∆»»∆≈≈»∆∆¡ƒ
ÔÈÏÏBL ‰hn‰ È¯BÁ‡Ó Ô‰Èt46Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿≈∆≈¬≈«ƒ»¿ƒ¿≈»∆ƒ∆«≈«

¯ÁÓÏ ‰Á‡Ó - ÌÎÁ‰ ÏÚ47Ba¯ elÙ‡L ;48- ˙nL «∆»»¿«∆¿»»∆¬ƒ«∆≈
‰˙ÈÓ ÌBÈ B‡ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ‡l‡ ÂÈÏÚ Ïa‡˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«≈»»∆»∆»ƒ¿«ƒ»

‰ÚeÓL ÌBÈ B‡49‡ÈOp‰ ÏÚ Ú¯Bw‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿»¿≈≈»∆ƒ∆«≈«««»ƒ
¯ÁÓÏ ÏÏBL - Ba ‡ˆBiÎÂ50‰Á‡Ó BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«≈≈¿»»««ƒ∆≈¿«∆

.ÌÏBÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»

א.46) כה, קטן לו 47)מועד מותר הרמב"ן ולדעת
שם: ואמרו הואיל רבינו, דעת אולם ביום. בו אפילו לאחות

אלא  התירו שלא הרי שוללים" פניהם... שהחזיר כיוון
יום. באותו לאחות ולא מובהק.48)לשלול, רבו

נעל 49) בחליצת עליו מתאבל הרמב"ן ולדעת ב. עמוד שם
מסיים: כה סעיף רמב דעה וביורה אבלות. דיני ושאר
שאינו  רבו ודין השמועה", יום מקצת או המיתה יום "מקצת
שהתלמיד  פי על ואף שמת" כ"חכם שהוא נראה מובהק,
כיוון  ממנו? הקטן על קורע הגדול ואין בחכמה ממנו גדול
בדעת  (רדב"ז למחר ומאחה עליו לקרוע חייב תורה שלימדו

אלא 50)רבינו). שולל שאינו קרוביו, על לקורע בניגוד
וכן א. הלכה לעיל ראה ימים, שבעה בירושלמי לאחר אמרו

רב  "הורה מובהק: רבו לעניין ז הלכה ג, פרק קטן מועד
למחר". לשלול יסא

.‚ÈÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ˙nL B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ»»∆»»¿»∆≈≈¿ƒ»»
B„B·k e‰ÊÂ ,B„tÒ‰ ˙ÚLa ‡l‡51,ÌBia Ba ÏÏBLÂ . ∆»ƒ¿«∆¿≈¿∆¿¿≈«
¯ÁÓÏ ‰Á‡Óe52. ¿«∆¿»»

זה 51) וכל בהספדו". כבודו "חכם א כה, קטן מועד
אין  שלושים לאחר אבל לקבורתו, שלושים בתוך כשהספדו
שמ  סימן דעה ליורה (ש"ך הספדו בשעת אפילו קורעים

יד). קטן הקודמת.52)סעיף בהלכה כמבואר

.„ÈÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ÔÈc ˙Èa ·‡«≈ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ
Ï‡ÓOÓ53ÔÈÏËa B¯ÈÚaL ˙BL¯„Ó Èza ÏÎÂ ,54È·e . ƒ¿…¿»»≈ƒ¿»∆¿ƒ¿≈ƒ¿≈

˙‡ ÔÈpLÓe ,˙Òk‰ ˙È·Ï ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆∆¿«ƒ∆
ÌÈ·LBi‰Â ,ÔBÙˆa e·LÈ ÌB¯„a ÔÈ·LBi‰ :ÔÓB˜Ó¿»«¿ƒ¿»≈¿¿»¿«¿ƒ

ÌB¯„a e·LÈ ÔBÙˆa55. ¿»≈¿¿»

לבו 53) את מגלה שהיא מימין, עדיפה שמאל וחליצת
י"א). הלכה לעיל שיהיו 54)(רדב"ז כדי תורה, מלימוד

(רמב"ן). בהספדו להתעסק ב.55)פנויים כב, קטן מועד

.ÂËÈzL ÔÈˆÏBÁÂ ,ÂÈÏÚ ÔÈÚ¯B˜ Ïk‰ - ˙nL ‡ÈO»ƒ∆≈«…¿ƒ»»¿¿ƒ¿≈
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈ„i‰56˙BL¯„Ó Èza ÏÎ·e ,57.ÌÈÏËa «»«ƒƒ»ƒ»¿»»≈ƒ¿»¿≈ƒ

ÔÈ‡¯B˜Â ˙Òk‰ ˙È·Ï ˙aLa ÔÈÒÎ ˙Òk‰ ˙Èa È·e¿≈≈«¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«»¿≈«¿∆∆¿¿ƒ
‰Ú·L58˙BÁtLÓ ÔÈ·LBÈ ‡l‡ ,˜eMa eÏiËÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿…¿«¿«∆»¿ƒƒ¿»

ÌÈÂc ˙BÁtLÓ59ÌBi‰ Ïk60. ƒ¿»»ƒ»«

וכל 57)שם.56) ר"מ: רומי בדפוס וכן תימן יד ובכתב
שדמ  סימן דעה יורה ערוך ובשולחן וכו'. מדרשות בתי

" יח: אותו סעיף שמספידים מקום שבכל מדרשות בתי כל
אלא 58)בטלים". לגמרי שם מתפללים אין אבל בתורה.

בתורה  קוראים וחמישי שני ביום הדין והוא האבל. בבית
אנש  וכל הכנסת, האבל בבית בבית מתפללים עיר אותה י

שם). דעה ביורה וכן משנה ומצטערים.59)(כסף כואבים
וגירסת 60) ודומים". "יושבים הנוסח: ושם א כג, קטן מועד

כתב  שם ובטור ודוים". "יושבים שם: הרי"ף כגירסת רבינו
אותו  מכניסים וגאון ואלוף "חכם גאון: האי רבינו בשם
וסופדים  דורש, שהיה במקום המיטה ומניחים הכנסת לבית
אותו  סופדים המיטה וכשמוציאים ישראל, וקהל התלמידים

וכו'. הקברות" לבית עד
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zeevnd xtq m"anx ixeriylel` g"iÎa"i -f"ryz

ה'תשע"ז  אלול י"ב ראשון יום

שי תעשה לא מצות
יוםראשוןֿ שניי"בֿ י"גאלול

.
ש. תעשה לא מצות רכד. עשה מצות

― ועׂשר מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹהּמצוה
"מכּׁשפה אמרֹו: והּוא מכּׁשף, מּלחּיֹות ׁשהזהרנּו ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהאזהרה

תחּיה" fi)לא ,ak zeny)ּוכׁשּנמחֹול ,(xzeep)נהיה ― לֹו ְְְְִִֶֶֶַֹ
מצות ׁשּבּטלנּו רק ולא ֿ תעׂשה, לא מצות על ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַֹֹעֹוברים
ּבית מיתת ממחּיבי לאחד מחלנּו אּלּו ּכמֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֻעׂשה

ִּדין.

― הרכ"ד ּברצּועההּמצוה להלקֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מסּימֹות, מצות על ֿ העֹוברים ְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻאת

לפניו" והּכהּו הּׁשפט a)"והּפילֹו ,dk mixac)ּובהזּכירנּו . ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
עליהן ׁשהעֹובר הּמצות אֹותן על נעיר ֿ תעׂשה לא ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹמצות
מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

(.bi).

― מאֹות ׁשלׁש הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִֵַַַַָָָָָֹ
ּכבדֹות מּכֹות ֿ החֹוטא את מּלהּכֹות הּדּין ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָֻׁשהזהר
ּתכלית מלקּות, ֿ מחּיב ׁשּכל זה, ּדבר ּבאּור ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻהּממיתֹות.

(zenkd)ׁשּבא ּכמֹו אחת, חסר ארּבעים אֹותֹו ֿ ּׁשּמלקים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָמה
ׁשּיאמדּו עד אדם ׁשּום מלקים ואין המקּבל. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָֻהּפרּוׁש
אם ּגּופֹו. וצּורת ּומזּגֹו וגילֹו הּלֹוקה יכלת ּכפי ֿ הּמּכֹות ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַֹאת
ואם ילקה; ― ּבכללּותֹו הּמלקּות ֿ ענׁש את לסּבל ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹֹיּוכל
לקּבל, מהּֿׁשּיּוכל ּכפי אֹותֹו מלקים ― לסּבל יּוכל ְְְְִִִֵֶַַַַַֹֹלא
רׁשעתֹו" "ּכדי יתעּלה: אמר מּכֹות. מּׁשלׁש ּפחֹות ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹלא

(a ,dk mixac)ּובאה אחת, חסר ארּבעים הּמלקּות ותכלית .ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
על נֹוסף אחת מּכה אפּלּו להלקֹותֹו מּלהֹוסיף ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָהאזהרה
רׁשעתֹו "ּכדי אמרֹו: והּוא לסּבל, ׁשּיכֹול הּדּין ֿ ּׁשאמד ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמה

יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים bÎa)ּבמסּפר. ,my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ
(my `vz zyxt)אין ֿ תעׂשה. ּבלא עֹובר ― הֹוסיף "אם :ְֲִִֵֵֶַֹ

מּנין הארּבעים, על ׁשּמֹוסיף ּבזמן אּלא siqed)לי m`)על ְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ּדין? ּבית ׁשאמדּוהּו ואמד ֿ אמד lbeqnּכל epi`y llba) ְֲִֵֶֶֶָָֹֹ

(zewln h"l betql."יסיף ֿ ּפן יסיף לא לֹומר: ְִִֶַַֹֹֹּתלמּוד
אדם ׁשּום מּלהּכֹות האזהרה היא הּזה ֿ הּלאו ְְִִִֶַַַַָָָָָָּומן
― להּכֹותֹו ׁשּלא מזהרין אנּו הּזה החֹוטא אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּיׂשראל:

הזהירּו ּוכבר ֿ ׁשּכן! ּכל לא ֿ אדם ּכל (minkg)ׁשאר ְְְִִֵֶָָָָָָֹ
אמרּו מּכה, ׁשאינֹו ֿ ּפי ֿ על אף ׁשּיּכה (oixcdpqמּלרמֹוז ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ

(:gp,רׁשע נקרא להּכֹותֹו חברֹו על ידֹו ֿ הּמגּביּה "ּכל :ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָ
"רע תּכה לּמה לרׁשע "וּיאמר bi)ׁשּנאמר: ,a zeny). ֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ה'תשע"ז  אלול י"ג שני יום

רצ. רצד. תעשה לא מצות
― הרצ"ד מּלהעניׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבעׂשּיתּה, אנּוס ׁשהּוא ּכיון ׁשעׂשה, ּבעברה ֿ האנּוס ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָאת
"ולּנערה יתעּלה: אמרֹו ּדבר"(dqp`py)והּוא ֿ תעׂשה לא ְְְְֲֲִֶֶַַַַָָָָֹ

ek)וגֹו' ,ak mixac)ּובסנהדרין .(cere .fq mixcp):אמרּו ְְְְְִֶַָ
ּדבר". ֿ תעׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ּפטריּה, רחמנא ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ"אנּוס

― ותׁשעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
ּפי על אתֿהענׁשים מּלקּבֹוע החזקׁשהזהרנּו הּדעת אמד ְְְֳִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻ

אחריו רֹודף ׁשּׂשֹונאֹו אדם ׁשהיה ּכגֹון לוּדאי, קרֹוב ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו
אחריו, הרֹודף אֹותֹו ונכנס לּבית, מּמּנּו ונמלט ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָלהרגֹו

ֿ הּנרּד את ּומצאנּו אחריהם אנחנּו מפרּפר,ונכנסנּו הרּוג ף ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּוׁשניהם ּבידֹו ּכׁשהּסּכין עליו עֹומד הרֹודפֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָוׂשֹונאֹו

(oikqde bexdd)מגאלים(miklkeln)אין הרי ― ּבדם ְְֲִֵֵָָֹ
ּכיון הענׁש, קּיּום ּדר על זה רֹודף הֹורגים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּסנהדרין
ּובאה ֿ הרציחה. את ׁשראּו ּבעדים ּברּור ׁשם ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָׁשאין
אמרֹו והּוא ֿ זה את מּלהרֹוג האמת ּבתֹורת ְְְְֱֲִֶֶֶַַַָָָָָהאזהרה

וגֹו'" ֿ ּתהרג אל וצּדיק "ונקי f)יתעּלה: ,bk zeny). ְְְְֲִִִֶַַַַָֹ
my)ּובּמכלּתא mihtyn zyxt)אחר רֹודף "ראּוהּו אמרּו: ְְְִֵַַַָָָ

ֿ ּברית ּבן הּוא, יׂשראל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו להרגֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָחברֹו
ּומצאּוהּו עיניהם והעלימּו ּתהרג, אֹותֹו הרגּת אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהּוא
אני ׁשֹומע ההֹורג, מּיד ּדם מנּטף והסּיף ּומפרּפר ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָהרּוג

(ip` ayeg)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― חּיב? ְְְְִִֵַַַַָָיהא
ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל זה ּדבר ּבעיני יקׁשה ואל ֿ ּתהרג". ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹאל

האפׁשרּיים ׁשהּדברים לפי ― עול izladּדין ,mixiaqd) ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָ
(migxkenׁשאפׁשרּותם מהם מאד,(mzexiaqy)יׁש קרֹובה ְְְֵֵֶֶֶָָָֹ

אּלּו, ּבין ּבינֹונּיים ּומהם מאד, רחֹוקה ׁשאפׁשרּותם ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹּומהם
לקּים ּתֹורה הרׁשתה ואּלּו מאד. ּגדֹול רחב ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹוה"אפׁשר"
למחּיב קרֹוב ּכמעט אׁשר מאד, הּקרֹוב ּבאפׁשר ְְְְְֲֳִִִֶֶַַָָָָָֹֻענׁשים
מקּימים היּו אז ּכי ― ֿ ּׁשהזּכרנּו מה ּכדגמת ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָֻהּמציאּות

ֿ הענׁשים xzeia)את zwiecn dpi`y d`eeyd jezn)ּבמה ְֳִֶָָָ
עד רחֹוק, יֹותר עֹוד ׁשהּוא ּובמה מּזה רחֹוק יֹותר ְִֵֵֶֶֶַָָָׁשהּוא
קל ּבאמּדן ּתמיד אדם ּבני וימיתּו ֿ הענׁשים את ְְְְְְֳִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשיקּימּו
הּזה ֿ הּפתח את יתעּלה סתם לפיכ הּׁשֹופט. ּדמיֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָלפי
עדים ׁשם ׁשּיהיּו עד אּלא ענׁש ׁשּום יקּים ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻוצּוה
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ּברּור הּמעׂשה, אֹותֹו להם ׁשּברּור ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמעידים

ולא `e)ספק oeibd cvn micrd ok exn`y)ואם ּכלל. הסּבר ְְְְִֵֵֶָָֹ
מאד החזק ּבאמד ֿ הענׁשים את נקּים epirh)לא m` mb)― ְְְֳִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

אם אבל ֿ החֹוטא; את מּׁשּנפּטר יֹותר לקרֹות יּוכל לא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהרי
ּובדּמּוי ּבאמד ֿ הענׁשים את dxryd)נקּים jezn)אפׁשר ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָֹ

רצּוי ויֹותר טֹוב ויֹותר ― נקי נהרֹוג ֿ הּימים מן ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָׁשּביֹום
ֿ הּימים. מן ּביֹום אחד נקי מּלהרג חֹוטאים, אלף ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹלפּטר
על ׁשחּיב עברֹות ּבׁשּתי עדים ׁשני עליו העידּו אם ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָוכן
על עֹובר ראהּו לבּדֹו מהם ֿ אחד וכל מיתה, מהן ֿ אחת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
יהרג. לא זה הרי ― האחרת על עֹובר ראהּו ולא ְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהאחת
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קעג lel` e"hÎc"i iriaxÎiyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

והתרה ּבּׁשּבת מלאכה ׁשעׂשה אחד עד עליו ׁשּיעיד ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָּכגֹון
הרי ― ּבֹו והתרה זרה עבֹודה ׁשעבד עליו יעיד וׁשני ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָָָּבֹו,

אמרּו נסקל. אינֹו my)זה mihtyn zyxt `zlikn)היה" : ְְִֵֶָָָָ
ׁשֹומע לּלבנה, עֹובד ואחד לחּמה עֹובד מעידֹו אחד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָעד

y)אני ile` xyt`)וצּדיק ונקי לֹומר: ּתלמּוד ― יצטרפּו? ְְְְְֲִִִִַַַָָ
ֿ ּתהרג". ֲַַֹאל

ה'תשע"ז  אלול י"ד שלישי יום

רעז רעט. תעשה לא מצות
רעג. רעח. ערה.
יוםשלישיֿ רביעיי"דֿ ט"ואלול

― הרע"ט מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
(mgxl),מאבריו אבר חּסרֹו אֹו ֿ חברֹו את ׁשהרג מי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעל

וקטע עני זה יאמר: ׁשּלא הּקנסֹות. ּבתׁשלּום ְְְְְִֶֶַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
וירחם ויחֹון ּבכּונה, ׁשּלא עינֹו אּבד אֹו זה ׁשל ֿ ידֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
אמרֹו והּוא ּבׁשלמּות, הּזקֹו ּדמי ּתׁשלּום מּלחּיבֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָעליו
יד ּבׁשן ׁשן ּבעין עין ּבנפׁש נפׁש עינ ֿ תחֹוס "ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבזה:

ּברגל" רגל k`)ּביד ,hi mixac)ּבזה הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ
מּיׂשראל" ֿ הּנקי ּדם ּובערּת עליו עינ ֿ תחֹוס "לא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואמר:

(bi ,my).

― הרע"ז מּלחמֹולהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
לֹו, מּגיע ׁשאינֹו ּבדבר ׁשּיזּכהּו עד הּדין ּבׁשעת העני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
לעני העׁשיר ּבין יׁשּוה אּלא עליו החמלה ּדר ְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעל

ויחּיבּנּו iprd)והאביֹון z` mb),עליו ֿ ּׁשּיקּבע מה לׁשּלם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבריבֹו" תהּדר לא "ודל אמרֹו: b)והּוא ,bk zeny)ּוכבר ְְְְְְִֶַָָָֹ

ֿ תּׂשא "לא ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין ֿ הּלאו את ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּכפל
ֿ דל" eh)פני ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון ,(miyecw zyxt): ְְְִֵֵָ

הּזה והעׁשיר ואני הֹואיל זה הּוא עני ּתאמר: ְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ"ׁשּלא
ּתלמּוד ― ּבנקּיּות מתּפרנס ונמצא אזּכּנּו לפרנסֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָחּיבין

ֿ דל". פני ֿ תּׂשא לא ְִֵַָָֹלֹומר:

― הער"ה מּלכּבדהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
נכּבד אדם היה אפּלּו הּדיּון, ּבׁשעת הּדין מּבעלי אחד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּפני
עם לּדין ּבא אם הּדּין יכּבדּנּו ולא ֿ הּמעלה, ּוגדל ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֹֹמאד
אמרֹו והּוא ּומכּבדֹו, מגּדלֹו ׁשהּוא יראה ולא ּדינֹו ְְְְְְְְִֶֶַַַַַָֹּבעל

ּגדֹול" ּפני תהּדר "לא ּובספרא(my)יתעּלה: .zyxt) ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ
(miyecwזה הּוא ֿ ּגדֹולים ּבן זה, הּוא עׁשיר ּתאמר "ׁשּלא :ְִִֶֶֶֶַָֹֹ

ׁשאינֹו וכּמה ּכּמה אחת על ּבבׁשּתֹו, ואראה אבּיׁשּנּו ְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהיא
ּוכבר ּגדֹול". ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ― ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֹמבּיׁשֹו
ּוׁשבּועֹות ּבסנהדרין מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנתּבארּו

(.l).

― הרע"ח מּלהּטֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
רׁשע אדם ׁשהּוא ידע אם הּדין מּבעלי אחד על ֿ הּדין ֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
והּוא הּדין, ּבעּוּות מּלהעניׁשֹו יתעּלה הזהיר עברֹות, ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַּבעל

ּבריבֹו" אבינ מׁשּפט תּטה "לא יתעּלה: bk,אמרֹו zeny) ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָֹֹ
(eהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt)וכׁשר "רׁשע : ְְְְִֵַָָָָ

הּוא ורׁשע הֹואיל ּתאמר ׁשּלא לדין, לפני ְְְִִִֶֶַָָָָֹֹעֹומדין
(xwyn ghale)עליו הּדין ּתלמּוד(ezaegl)אּטה ― ְִֶַַַָָ

הּוא 'אביֹון' ּבריבֹו", אבינ מׁשּפט תּטה "לא ְְְְְִִֶֶֶַַַֹֹלֹומר:
לא ― ּבמצות אביֹון ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף ּכלֹומר: ְְְְְְִִִֶֶַַַֹֹֹּבמצות",

ֿ ּדינֹו. את ִֶֶַתּטה

― הרע"ג מּלעׂשֹותהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא אמרֹו: והּוא ּבּדין, (xwie`עול ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹ

(eh ,hiׁש החּקים על יעבר ׁשּלא זה לאו ּתֹורהוענין ּגדרה ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
מּמּנּו ּבפּטּור אֹו ּדבר aiig)ּבחּיּוב xehtie i`kf aiigi `ly). ְְִִִֶָָ

ה'תשע"ז  אלול ט"ו רביעי יום

קעז. עשה מצות רפ. תעשה לא מצות
עדר. רעו. תעשה לא מצות

― ּוׁשמנים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ
אמרֹו: והּוא ויתֹומים, ּגרים ּבדּונֹו מּלהּטֹות הּדּין ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשהזהר

יתֹום" ּגר מׁשּפט תּטה fi)"לא ,ck mixac)ל נתּבאר הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
והּוא אחד ּבלאו עֹובר מּיׂשראל אדם מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּמּטה

ּבּמׁשּפט" עול ֿ תעׂשּו "לא eh)אמרֹו: ,hi `xwie)ואם ; ְְְֲִִֶַַָָָֹ
ּובספרי לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר מׁשּפט (zyxtהּטה ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָ

(my `vzהּמּטה ֿ ׁשּכל מלּמד ּגר, מׁשּפט תּטה "לא :ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
― יתֹום ּגר היה ואם לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ּגר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָמׁשּפט

לאוין". ּבׁשלׁשה ְִִֵָָֹעֹובר

― הקע"ז ּביןהּמצוה להׁשות הּדּינים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אֹו ּדבריו אר עם מהם ֿ אחד ּכל ולׁשמֹוע הּדין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבעלי

"עמית ּתׁשּפט "ּבצדק אמרֹו: והּוא ּובא(my)קּצּורם, ְְְְֲִִִֶֶֶָָָֹ
ּבספרא miyecw)הּפרּוׁש zyxt)מדּבר אחד יהא "ׁשּלא : ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

הענינים אחד זהּו ."ּדברי קּצר לֹו: אֹומר ואחד ֿ צרכֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל
ּדין לדּון מצּוה ֿ אדם ׁשּכל עֹוד: ּבֹו ויׁש זה. צּוּוי ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשּכֹוללם

התחילּו הּדין ּובעלי ּבכ ּבקי הּוא אם (enikqde)ּתֹורה ְְֲִִִִִֵַַָָָ
לפניו cigi)לטעֹון `edy it lr s`)אחד" אמרּו: ּובפרּוׁש . ְְְְִֵֶָָָָ

."עמית ּתׁשּפט ּבצדק ׁשּנאמר: ּתֹורה, ּדבר ֿ חברֹו את ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּדן
ולא זכּות לכף אתֿחברֹו לדּון אדם ׁשחּיב עֹוד: ּבֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹויׁש
נתּבארּו ּוכבר ּולחסד. לטֹוב אּלא ּודבריו מעׂשיו ְְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיפרׁש

ּבּתלמּוד. מפּזרים ּבמקֹומֹות זה צּוּוי ְְְִִִֶַַַָָֻּכּונֹות

― הרע"ו מּלירֹואהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֻ
ּדין עליו יפסֹוק ׁשּלא עד הּמּדֹות ורע ּבלּיעל מּזיק ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹמאדם

cgtn)צדק edkfie)ֿלמה יחּוׁש ולא לפסֹוק חּיב אּלא , ְְְִֶֶֶַַָָָֹ
"לא יתעּלה אמר אדם. מאֹותֹו ֿ הּנזקים מן לֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּׁשּיקרה

ֿ איׁש" מּפני fi)תגּורּו ,` mixac)תגּורּו "לא ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִִֵָָָֹ
ׁשּמא ּפלֹוני מאיׁש אני מתירא ּתאמר ׁשּמא ֿ איׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּפני
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ּגדיׁשי ידליק ׁשּמא ֿ ּבני, את d`eaz)יהרֹוג znixr)ׁשּמא , ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָ
מּפניֿ תגּורּו לא לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ נטיעֹותי את ְְְְִִִֵֶַַַָֹיקצֹוץ

ִאיׁש".

― העד"ר מּלקחתהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָֻ
"וׁשחד אמרֹו: והּוא ּבצדק, לדּון אפּלּו הּדין מּבעלי ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשחד

תּקח" g)לא ,bk zeny)זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
(hi ,fh mixaca)ּובספרי .(my mihtey zyxt zlgz)לא" : ְְִֵֹ

נתּבארּו ּוכבר חּיב". ּולחּיב זּכאי לזּכֹות אפּלּו ׁשחד ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָֹתּקח
ּבסנהדרין. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ְְְְְְִִִֵֶַַָָּדיני

ה'תשע"ז  אלול ט"ז חמישי יום

שטז. רפא. שטו. תעשה לא מצות
― השט"ו מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

"אלהים אמרֹו: והּוא ֿ הּדּין, תקּלל"(oiic)את (zenyלא ְְְֱִֵֶַַַָָֹֹ
(fk ,ak.לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הרפ"א מּלׁשמֹועהּמצוה הּדּין ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדינֹו, ּבעל ּבפני ׁשּלא הּדין מּבעלי אחד ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּדברי

ׁשוא" ׁשמע תּׂשא `)"לא ,bk my)יהיּו הרב ׁשעל לפי ְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
ּבע ּבפני ׁשּלא ּדין ּבעל ּולפיכּדברי ׁשוא, ― ּדין ל ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ

יּכנס ׁשּלא ּכדי הּדברים אֹותם מּלׁשמֹוע הּדּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻהזהר
המכלּתא ּולׁשֹון אמּתי ּובלּתי נכֹון ּבלּתי מּׂשג ְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָֻּבדעּתֹו

(my mihtyn zyxt)אזהרה ― ׁשוא ׁשמע תּׂשא "לא :ְְִֵַַָָָָֹ
עּמֹו; ּדינֹו ּבעל ׁשּיהא עד ּדין מּבעל יׁשמע ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹלּדּין
ׁשיהא עד לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא ּדין לבעל ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹאזהרה
"מּדבר אמר: ּבעצמֹו זה ענין על ּובאזהרה עּמֹו". ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָחברֹו

ּתרחק" f)ׁשקר ,my)מּׁשבּועֹות ד' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָ
(.`l)לׁשֹון למסּפר אזהרה עֹוד: אמרּו זה לאו ּובכלל .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשקר, עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרע,
.(bk.)ּבמּכֹות ְַ

― השט"ז מּלקּללהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
תאר" לא ּבעּמ "ונׂשיא אמרֹו: והּוא ֿ הּנׂשיא, (myאת ְְְְְִִֶַַָָָָֹֹ

(fk ,akמּניחֹו נׂשיא, ּכלֹומר: זה, oiekzne)וׁשם x`zn) ְְִִֵֶַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּממׁשלה, לֹו אׁשר הּמל על ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהּכתּוב

יחטא" נׂשיא ak)"אׁשר ,c `xwie)אֹותֹו אֹומרים והחכמים ְְֱֲֲִִִֶֶַָָָ
df)ּבסתם. x`ez mipzep)ׁשבעים ׁשל יׁשיבה ראׁשי על ְְְִִִִֵֶַָָָ

אֹומרים והּמׁשנה ֿ הּתלמּוד ּובכל ּבלבד. wxtזקנים dbibg) ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
(:fh Ð a dpyn aואב ונׂשיא ּדין, ּבית ואבֹות "נׂשיאים :ְְְֲִִִִֵַַָ

אמרּו ועֹוד ּדין". hi:)ּבית oixcdpq)נׂשיא" :oixcdpqd) ְְִִֵָָ
(l"fg oeyla dnecke;מחּול ּכבֹודֹו ― ּכבֹודֹו על ְְֶַַָָׁשּמחל

ׁשּלאו ודע מחּול". ּכבֹודֹו אין ― ּכבֹודֹו על ׁשּמחל ְְְֵֶֶֶֶַַַָָָמל
ֿ הּנׂשיא את ּגם ּכֹולל "iyp`")זה `xwp l"fg oeylay)עם ִִֵֶֶַַָ

ׁשּיׁש ֿ מי ּכל מּלקּלל להזהיר זה לאו ׁשענין לפי ,ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּמל
ּבּמעל והּוא ׁשלטֹון מעלהּבידֹו ׁשּזֹו ּבין ּביֹותר, הּגבֹוהה ה ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָ

נראה וכ היׁשיבה. והיא ּתֹורנית מעלה אֹו ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָָׁשלטֹונית
לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר זֹו. מצוה ְְִִִֵֵֶֶַָָָמּדיני

ה'תשע"ז  אלול י"ז שישי יום

שיז. תעשה לא מצות
קעח. עשה מצות
יוםחמישיֿ שישיט"זֿ י"זאלול
― השי"ז איזההּמצוה מּלקּלל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

חרׁש" ֿ תקּלל "לא אמרֹו: והּוא מּיׂשראל, hi,אדם `xwie) ְְְְִִֵֵֵֵַָָָָֹ
(ciּכׁשהּנפׁש "חרׁש". אמרֹו: ענין הּוא מה מּמני ּוׁשמע .ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

mwp)מתעֹוררת zee`z jezn)צּורת לפי ֿ הּמּזיק מן להּנקם ְְְִִִִִֵֶֶַַַָ
ּבּדמיֹון הּנקּבע ld`הּנזק epeinicae wefipd zaygna) ְְִִֶֶַַַָ

(wiiecnהּמּזיק ֿ את ּתעניׁש אׁשר עד להתעֹורר ּתחּדל לא ,ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
ּתנּוח ּכׁשּתעניׁשּנּו ורק ּבּדמיֹון; הּנקּבע הּנזק אפן ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלפי
יׁש ֿ הּדמיֹון. מן הּצּורה אֹותּה ותעדר ההתעֹוררּות ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָאֹותּה
ּבדעּתּה ותנּוח ּבלבד ּובּזיֹון ּבקללה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּתעניׁשהּו

(dkixrda)הּדברים ּבאֹותם לּמּזיק ׁשּיּגיע הּנזק ער ֿ ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָאת
ּתׁש ולא יֹותר ּגדֹול הּוא ׁשהּדבר ויׁש ּבהם. ֿ ּבׁשּתֹו ְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹואת
ּתנּוח ואז ֿ רכּוׁשֹו, ּכל ׁשּיׁשמד עד התעֹוררּות ְְְְְִֶַַָָָָָֻאֹותּה
ויׁש רכּוׁשֹו. ּבאבדן לֹו ׁשהּגיע הּצער ער ֿ את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּבדעּתּה
מּמּנּו ׁשּתּנקם עד ּתנּוח ולא יֹותר חמּור הּדבר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיהא
חמּור הּדבר ׁשיהא ויׁש אברים. וחּסּור מּכֹות ּבמיני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבגּופֹו
ֿ נפׁש את ׁשּיּקח עד ההתעֹוררּות, אֹותּה ּתנּוח ולא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹיֹותר,
ויׁש הּתכלית. וזֹוהי ― הּמציאּות מן ויׁשמידהּו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַהּמּזיק
ענׁש ּבּקׁשת מכדי מּועטת הּנפׁש התעֹוררּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּתהיה
עליו וכעס ּבצעקה ׁשּתנּוח עד חטאֹו, קּלּות מחמת ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּמּזיק
וזה ׁשם. נֹוכח היה אּלּו יׁשמע לא אפּלּו ― ְְְֲִִִֶַָָָָָָֹּוקללה
ׁשֹוככת ׁשּנפׁשם והּכעס החמה ּבעלי מּמעׂשי ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻמפרסם

(zrbxp)ּפ ֿ ֿ על אף מאד, הּקּלים ּבחטאים ּכזה יּבׁשעּור ְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
והיה קללתם. ׁשמע ולא ּכעסם על החֹוטא ידע ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא
אדם קללת ׁשאסרה הּתֹורה, ׁשּכּונת ּבדעּתנּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעֹולה
הּבּוׁשה מחמת ֿ זה, את ׁשֹומע הּוא אם היא: ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמּיׂשראל,
ׁשֹומע ׁשאינֹו ּכיון החרׁש קללת אבל לֹו: הּמּגיעים ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָוהּצער
לפיכ ― ּבּדבר חטא אין הרי ,ּבכ מצטער ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָואינֹו
הּתֹורה ׁשאין לפי עליו, והזהיר אּסּור, ׁשהּוא ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָהׁשמיענּו

ּבלבד הּמתחרף מּצב על wxמקּפידה xeq`l yi f`y) ְְְִִִֵַַַַַָָָ
(rneyyk Ð yiiazn xy`kמּצב על ּגם הקּפידה אּלא ,ְִִֶַַַַָָ

ירּגילּנה ולא לנקמה נפׁשֹו יעֹורר ׁשּלא ׁשהזהר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻהמחרף,
הּקּבלה ׁשּבעלי מצאנּו וכ ראיה(l"fg)לכעֹוס. הביאּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

תקּלל "לא ֿ ּׁשּנאמר מּמה מּיׂשראל ֿ אדם ּכל קללת ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלאּסּור
ספרא ּולׁשֹון miyecw)חרׁש". zyxt),חרׁש אּלא לי "אין : ְְִִֵֵֵֵֵֶָָ

לא ּבעּמ" לֹומר: ּתלמּוד ֿ האדם? ּכל את לרּבֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹמּנין
מיחד חרׁש מה 'חרׁש'? נאמר: לּמה ּכן אם ְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻתאר",

(dfa ezlrn lk hrnky)ׁשאינֹו הּמת יצא ּבחּיים; ִֵֵֶֶַַַָָׁשהּוא
ּובּמכלּתא fi)ּבחּיים". ,`k zeny mihtyn zyxt)לא" : ְְִִַַַָֹ
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קעה lel` g"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ּומהֿ ׁשּבאדם". ּבאמללין הּכתּוב ּדּבר חרׁש" ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻתקּלל
ּבׁשם ׁשּיקּלל ּבתנאי ― לֹוקה אם(myd)ּׁשאמרנּו וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ֿ חברֹו את ׁשהמקּלל ל נתּבאר הּנה לֹוקה. ― עצמֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָקּלל
תקּלל "לא אמרֹו: והּוא אחד, ּבלאו עֹובר ― ְְְְְֵֵֵֶַָָָֹּבׁשם
ולֹוקה לאוין ּבׁשני עֹובר ― ּדּין איזה והמקּלל ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָחרׁש";
הּמכלּתא ּולׁשֹון ׁשלׁש. לֹוקה ― נׂשיא והמקּלל ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹׁשּתים;

(fk ,ak zeny mihtyn zyxt)"בעּמ "נׂשיא אקרא "אני :ְְְֲִִֶַָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּומה ּבמׁשמע, ּדּין ואחד נׂשיא ְְְְִֶֶַַַַַַָָָָאחד
זה ועל עצמֹו ּבפני זה על לחּיב תקּלל"? לא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֹ"אלהים
עליו וחּיב אחד ּדבר מדּבר יׁש אמרּו: מּכאן עצמֹו. ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפני

ּדברים ארּבעה חּיבמּׁשּום ― ֿ אביו את ׁשּקּלל ּבןֿנׂשיא . ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ּדּין, ּומּׁשּום האב, מּׁשּום ּדברים: ארּבעה מּׁשּום ְְִִִִַַָָָָָָָָעליו

ֿ מקֹום" מּכל 'בעּמ' ּומּׁשּום נׂשיא, `mc)ּומׁשּום mzq). ְְִִִִַָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ ּׁשהזּכרנּו. מה נתּבאר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה

מּׁשבּועֹות ד' .(dl.)ּבפרק ְְִֶֶ

― הקע"ח עדּותהּמצוה להעיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ּבכ ׁשּיׁש ּבין יֹודעים, ֿ ּׁשאנּו מה ּכל על הּדּינים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלפני
ממֹונֹו הפסד הּצלתֹו; אֹו עליו, ׁשמעידים מי מיתת ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמּׁשּום
ּולהֹודיע ֿ זה ּכל על להעיר אנּו חּיבים ― הרוחתֹו ְְְִִִֶַַַַָָָָָָאֹו

ׁשמענּו אֹו ֿ ּׁשראינּו מה miccvd)לּדּינים cg` itn)ּוכבר . ְְִִֶַַַָָָָָ
הּגדת חּיּוב על ראיתם הּׁשלֹום עליהם רּבֹותינּו ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהביאּו

ידע" אֹו ראה אֹו עד "והּוא יתעּלה: ֿ ּׁשאמר מּמה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהעדּות
(` ,d my)עדּותֹו הּכֹובׁש והּוא ― זֹו מצוה על ְְְִֵֵֵַַָָוהעֹובר

ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגדֹול, חטאֹו ―ְְְְְִִִֶֶַַָָָָ
היא(my)עונֹו" ׁשּכבׁשּה העדּות אם א ּכללי. ּדבר וזהּו . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

חּיב ― ּכביׁשתּה ּתֹו העד עליה ונׁשּבע ממֹון ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָעדּות
הּכתּוב ׁשּבאר ּכמֹו ויֹורד, עֹולה iÎd)קרּבן ,my)ּולפי ְְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ּבּׁשבּועֹות הּנזּכרים l.)הּתנאים Ð ` dpyn c wxt)ּוכבר . ְְְְִִִִַַָָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני fl:)נתּבארּו Ð d dpyn c wxt) ְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

.(my)ּובּׁשבּועֹות ְִ

ה'תשע"ז  אלול י"ח ש"ק יום

קעט. עשה מצות
― הקע"ט עדּותהּמצוה לחקֹור ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

הּדין. ונפסֹוק נעניׁש ואז היטב, אֹותּה ולדרֹוׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָהעדים
ּבדּבּור נׁשּפֹוט ׁשּלא ּכדי ֿ האפׁשר, ּככל ּבכ ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹּולדקּדק
יתעּלה: אמרֹו והּוא לּזּכאים, ונרע ּובמהירּות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָראׁשֹון

ו הּדבר""ודרׁשּת נכֹון אמת והּנה היטב וׁשאלּת חקרּת ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ
(eh ,bi mixac)ואי וחּלּוקיה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָּוכבר

ּבכ לדקּדק חּיבים ואי החקירֹות, הן ואי הּדריׁשֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָהן
האּלה, החקירֹות לפי ּתּדחה אֹו העדּות ּתתקּים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואי

סנהדרין .(n.)ּבמּסכת ְְְִֶֶֶַַ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תשי"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מכ"א מנ"א ושמחתי לקרות בו אשר בכלל הנו שמח בחלקו, אף שכותב שוברו 

בצדו שהטעם הוא מפני שאני צויתי פריילעך זיין. ואקוה שבקר]וב[ ממש יהי' שמח מפני שהקב"ה 

ציוה עבדו את ה' בשמחה ועבודת השם היא לא רק בשעת קיום מצוה, אלא כמא' הכתוב בכל דרכיך 

דעהו, וכמו שנת' ברמב"ם הל' דיעות פ"ג וטושו"ע או"ח סרל"א.

אקוה ג"כ שיבשרני שקבל משרת ש"ץ לימים נוראי]ם[ הבע"ל ובטח נוהג הוא בזה כמו שנהגו 

מאז שהש"ץ ילמד פירוש המלות של כל הפיוטים )נוסף על פירוש המלות של התפלה(, ולאו מלתא 

זוטרתא היא, ובפרט בפיוטים המיוסדים על מרז"ל אשר במדרשים וכו'.

מוסג"פ קטע של שיחת שב"ק מברכים ר"ח אלול, אשר בטחוני שיענין אותו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.
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æî ÷øô äéòùéhÎ`

àCì-eàø÷é éôéñBú àì ék íécNk-úa àqk-ïéà õøàì-éáL ìáa-úa úìeúa øôò-ìò éáLe | éãø§¦´§¦´©¨À̈§©Æ©¨¤½§¦¨¨¬¤¥¦¥−©©§¦®¦´³Ÿ¦Æ¦Æ¦§§½̈
:äbðòå äkøá:úBøäð éøáò ÷BL-élb ìáL-étNç Cúnö élb çî÷ éðçèå íéçø éç÷âCúåøò ìbz ©−̈©£ª¨«§¦¬¥©−¦§©´£¦®̈©©¦̧©¨¥¯¤§¦²Ÿ¤©¦−¦§¦¬§¨«¦¨Æ¤§¨¥½

(ô) :íãà òbôà àìå çwà í÷ð Cútøç äàøz íbã:ìàøNé LBã÷ BîL úBàáö ýåýé eðìàbäéáL ©¬¥¨¤−¤§¨¥®¨¨´¤½̈§¬Ÿ¤§©−¨¨«Ÿ£¥¾§¨¬§¨−§®§−¦§¨¥«§¦¬
:úBëìîî úøáb Cì-eàø÷é éôéñBú àì ék íécNk-úa CLçá éàáe íîeãåézìlç énò-ìò ézôö÷ ¨²¬Ÿ¦©−Ÿ¤©©§¦®¦´³Ÿ¦Æ¦Æ¦§§½̈§¤−¤©§¨«¨©´§¦©©¦À¦©Æ§¦Æ

:ãàî Clò zãaëä ï÷æ-ìò íéîçø íäì zîN-àì Cãéa íðzàå éúìçðæúøáâ äéäà íìBòì éøîàzå ©£¨¦½¨¤§¥−§¨¥®Ÿ©³§§¨¤Æ©£¦½©¨¥¾¦§©¬§§ª¥−§«Ÿ©´Ÿ§¦½§−̈¤§¤´§¨®¤
(ô) :dúéøçà zøëæ àì Caì-ìò älà zîN-àì ãòççèáì úáLBiä äðéãò úàæ-éòîL äzòå ©´Ÿ©¬§§¥Æ¤Æ©¦¥½¬Ÿ¨©−§§©£¦¨«§©º̈¦§¦³Ÿ£¦¨Æ©¤´¤¨¤½©

:ìBëL òãà àìå äðîìà áLà àì ãBò éñôàå éðà dááìa äøîàäèòâø älà-ézL Cl äðàáúå ¨«Ÿ§¨Æ¦§½̈¨£¦−§©§¦´®³Ÿ¥¥Æ©§¨½̈§¬Ÿ¥©−§«§¨Ÿ¨Á¨̧§¥¥¬¤¤²©
éìò eàa ínúk ïîìàå ìBëL ãçà íBéaéôLk áøa Céøáç úîöòa C:ãàî C §¬¤−̈§´§©§®Ÿ§ª¨Æ¨´¨©½¦§´Ÿ§¨©½¦§¨§©¬£¨©−¦§«Ÿ
i"yx

.àñë ïéà (à):מלכות éôéñåú.אין àì éë לך שיקראו
וענוגה: רכה íééçø.עוד éç÷ (á) קשה עבודה היא

וטחני  ד"א ופרס, מדי למלכי מעתה השתעבדי כלומר
גלותך: לדרך לצדה êúîö.קמח éìâ ושוקיך זרועיך

ומכוסה: וקשור המצומת ìáåù.דברים éôùç גלי
בגולה  תצאי שם דרך כי שעליהם המים מן השבילים

נהרות: ועברי שוקך גלי íãà.או òâôà àìå (â) לא
נקמתי: לקחת אדם פני úåàáöאבקש 'ä åðìàåâ (ã)

.åîù:משם לגאלנו עושה הקב"ה זה כל אומר הנביא
.êìåò úãáëä ï÷æ ìò (å) יכולים היו שלא הזקנים על

עולך: הכבדת טורח לעולם éøîàúå.(æ)לסבול בלבבך
השיאך  הזה והדבר עלי בא פורענות ואין גברת  אהיה
ולא  לבך אל עליך שיבואו המכות אלה שמת לא עד

שעשית: רעתך של אחריתה äðéãò.זכרת (ç) ת"י
ãåò.פנקתא: éñôàå:זולתי אין כמו מאותי ואפס

.äìà éúù (è) תדעי ולא אלמנה תשבי שלא שאמרת
פתאום: לך תבאנה ïåîìàå.מיושביך:ìåëù.שכול

שכול: קרוי הארץ בני וגלות בנים קבורת כל ממלכך
.íîåúë:'והאלמנו השכול בגזרת' שלמי' êéøáç.כולם

יח): (דברים חבר וחובר כמו כשפים לשון

cec zcevn
(‡).È„¯:העפר על  ושבי הכסא מן  רדי בבל  אתה  אבל 

.Ï·· ˙· ˙ÏÂ˙·משום עדיין נכבשה שלא לפי בתולה  קראה
באה ולא נבעלה שלא  הבתולה  כמו  אחר  לרשות לבוא  אומה

כג): (לעיל  צידון בת  בתולת  וכן הבעל ÒÎ‡.לרשות ÔÈ‡לא
מלוכה: כסא  לך  עוד  ÍÏ.יהיה  Â‡¯˜Èוענוגה רכה לך  שיקראו 

כמאז : התענוגים  בעלת  תהיה  לא  ¯ÌÈÁ.(·)ר "ל  ÈÁ˜ כדרך
כבדה: מלאכה שעושים ˜ÁÓ.השבוים ÈÁËÂע "ש קמח  אמר

מד): (לעיל  לחם גחליו על אפיתי  וכן  ˆÍ˙Ó.סופו ÈÏ‚ דרך
ולזה דק מכסה והוא  במסוה פניהם לכסות המכובדות  הנשים 
כדרך  פניך  מעל ההוא  המכסה  תגלי גולה כשתלכי אמר

הבזויות: ˘Ï·Â.השפחות  ÈÙ˘Áכי בדרך  בלכתך  הרגל גלי 
בדרך: כשתלך  כן  ולא הרגל  לכסות האשה ˘Â˜.דרך  ÈÏ‚

בבל  את  שהזכיר ולפי השוק גם תגלי הנהרות  תעבור כאשר 
הנקבות: בזיון  ענין אמר  נקבה ˙¯‡‰.(‚)בל' Ì‚כולם

ערותך : בגלוי הערוהÍ˙Ù¯Á.יסתכלו גלוי כי ערותך  ר"ל 
תחשב: ‡˜Á.לחרפה  Ì˜: ישראל נקמת  ‡Ú‚Ùלנקום ‡ÏÂ

.Ì„‡:נקם בהם עשות לבל אדם  פגיעת  אקבל  אשר‚ÂÏ‡Â.(„)לא  גואלנו יעשה  אלה כל  לומר  שלפניו המקראות על  מוסב
וכו': צבאות  ה ' „ÌÓÂ.(‰)שמו È·˘:להטמן בחושך  ובואי כאבל  מושתק  ÍÏ.שבי Â‡¯˜È:הממלכות על מושלת  לך שיקראו 

(Â).È˙Ùˆ˜:העול הכבדת  מאד  זקן על  ואף  עליהם רחמת  לא  בידך  ומסרתים עמי על קצפתי לומרÈ¯Ó‡˙Â.(Ê)כאשר חשבת 
כולם: על  מושלת  אהיה עולם ÂÎÂ'.עד ˙Ó˘ ‡Ï „Úשגם לחשוב  לבך  על  הדברים  אלה  שמת  לא  ההיא המחשבה שבעבור  עד

כמקרם: יקרה ‡È¯Á˙‰.לך  ˙¯ÎÊ ‡Ï:גמולה ותשלום  הרשע  מעשה וסוף  Ê‡˙.(Á)אחרית ÈÚÓ˘:דברתי אשר  È„Ú‰.הדבר 
המפונקת: בבל  ÂÚ„.את ÈÒÙ‡Â È‡:זולתי עוד  ואין הגברת אני  ‡ÓÏ‰.ר"ל  ·˘‡ ‡Ïהעם יגלה ולא המלך  יהרג לא ר "ל 

מבנים: שכולה  תחשב עמה ובהגלות לאלמנה המדינה  תחשב המלך  במות  ‡Ï‰.(Ë)כי È˙˘ברגע תבאנה והשכול  האלמנות
אנשיה: וגלו העיר נלכדה  בלשאצר כשנהרג מיד  כי ÂÎÂ'.אחת „Á‡ ÌÂÈ·:השתים הם  מה בזה השלמתםÌÓÂ˙Î.יפרש  כדרך 

מחסור : מבלי עליך  בכשופ·¯Â·.באו מרובה שאת  אף  ר "ל  כשפיך רוב מידם .עם  נצלת  לא  חבריך ·ÂÓˆÚ˙ים חזקת עם .
במ "ש: הדבר  וכפל  מאד  חזקו  אשר

oeiv zcevn
(‡).Ï·· בבל :·˙ ÂÚÂ‚‰.עדת ‰Î¯וכן תענוג  בעלת ר "ל 

והענוגה  בך  כ"ח)הרכה המכסהˆÍ˙Ó.(·):(דברים המסוה  הוא
לצמתך  מבעד  כמו הפנים  ד)את כמו(ש"ה גלוי ענין חשפי. .

שת כ)וחשופי ההולך ˘Ï·Â.:(לעיל הרגל על  ויאמר שביל מל'
פעמי כמ "ש הפסיעות על  יאמר פעם שמלת  וכמו בשביל

ה)מרכבותיו  דלים(שופטים פעמי כמ "ש הרגלים  על יאמר וכן
כ"ו) ממעל :˘Â˜.:(לעיל הרגל  גובה  יקרא תגלה:˙‚Ï.(‚)כן 
.Í˙Â¯Ú: להתכסות הראוי  דבר  יקרא בקשה‡Ú‚Ù.כן ענין

בי  תפגע ואל  כמו ז)ושאלה  כמו„ÌÓÂ.(‰):(ירמיה שתיקה  ענין
אהרן י')וידום ושלטנות :‚·¯˙.:(ויקרא שררה  È˙ÏÏÁ.(Â)ענין

וגנאי : חולין  כרשוÈ„Ú‰.(Á)מל ' מלא וכן  ותפנוק עונג ענין
נ"א)מעדני  ואין:ÈÒÙ‡Â.:(ירמיה אבודים˘ÏÂÎ.כמו שבניו  מי

שכול כדוב כמו שכול  י"ג)קרוי תםÌÓÂ˙Î.(Ë):(הושע מל'
כחו·ÓˆÚ˙.והשלמה : ועצם  כמו חוזק  ח')ענין .ÍÈ¯·Á.(דניאל

חבר  וחבר כמו הכשוף ממין  י"ח)הוא  :(דברים

`lÎl wxt aei` - miaezk
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äë:ïBéáàì éLôð äîâò íBé-äL÷ì éúéëá àì-íàåëàáiå øBàì äìçéàå òø àáiå éúée÷ áBè ék ¦´Ÿ¨ −¦¦¦§¥®¨«§¨¬©¹§¦À¨¤§«¦³´¦ −¦¦©¨´Ÿ¨®©«£©£¨¬§¹À©¨¬Ÿ
:ìôàæë:éðò-éîé éðîc÷ enã-àìå eçzø éòîçë:òeLà ìäwá ézî÷ änç àìa ézëlä øã÷èëçà «Ÿ¤¥©−ª§¬§ŸÀ̈¦§ª¬¦§¥«Ÿ¦Ÿ¥´¦ −©§¦§´Ÿ©¨®©−§¦©¨¨´£©¥«©¨ −

:äðòé úBðáì òøå íépúì éúééäì:áøç-épî äøç-éîöòå éìòî øçL éøBòàìéáâòå éøpk ìáàì éäéå ¨¦´¦§©¦®§¹¥À©¦§¬©£¨«−¦¨©´¥¨¨®§©§¦¹̈À¨¦¦«Ÿ¤©§¦´§ −¥¤¦Ÿ¦®§¹ª¨¦À
:íéëa ìB÷ì§´Ÿ¦«
àì ÷øô áåéàeÎ`

à:äìeúa-ìò ïðBaúà äîe éðéòì ézøk úéøaá:íéîønî écL úìçðå ìònî dBìà ÷ìç | äîe § −¦¨©´¦§¥¨®¨¬¤¹§¥À©§¨«¤³¥´¤¡´©¦¨®©§«©£©¬©¹©À¦§Ÿ¦«
â:ïåà éìòôì øëðå ìeòì ãéà-àìäã:øBtñé éãòö-ìëå éëøã äàøé àeä-àìääàåL-íò ézëìä-íà £Ÿ¥¬§©¨®§¹¥À¤§´Ÿ£¥¨«¤£Ÿ−¦§¤´§¨¨®§«¨§¨©¬¦§«¦¨©¬§¦¦¨®§

:éìâø äîøî-ìò Lçzåå:éúnz dBìà òãéå ÷ãö-éðæàîá éðì÷Lé ©©−©©¦§¨´©§¦«¦§§¥¬¦§Ÿ§¥¤®¤§¥©¬¡¹À©ª¨¦«
i"yx

(‰Î).íåé äù÷ì éúéëá àì íà לא אם ומכיר יודע
נפשי  ועגמה יום קשי עניים על ובוכה רחמני הייתי

זאת: באתני אלה כל על כי áåè(ÂÎ)לאביונים éë
.'åâå éúéå÷:לי ראוי הזה הגמול כי àìå(ÊÎ)כלומר

.åîã:ולהחריש לידום יכולין äîç.(ÁÎ)אין àìá לא
קודר: והנני השמש åâå'.(ËÎ)שזפתני íéðúì éúééä çà

ימיה': כל בבכי עסוקים יענה ובנות äøç.(Ï)תנים
נחר  כמו האש חום מפני ומתייבש הנחרה דבר לשון

ו)מפוח ניחר(ירמיה טו)ותוכו :(יחזקאל

(‡).éðéòì éúøë úéøá:איש באשת להסתכל äîåשלא
.äìåúá ìò ïðåáúà היתה כך בה, להתבונן לי מה

ימים  לאחר שמא בפנויה אפילו עין לתת שלא חסידותי
דרבי  באבות מפורש כך אחריה כרוך ונמצאתי תנשא

åâå'.(·)נתן: ÷ìç äîå:כך ãéà(‚)שגמלני àìä
.ìåòì:לי ולא ראוי ביום øëðå.לו תרא ואל דוגמת

נכרו ביום א)אחיך øåôñé.(„):(עובדיה éãòö ìëå ורואה
שוא: עם הלכתי אחישנה ùçúå.(‰)אם כמו ותמהר
ס) חיש(ישעיה גז צ)כי :(תלים

cec zcevn
(‰Î).È˙ÈÎ· ‡Ï Ì‡שיומו מי צרות בעבור בכיתי לא האם 

בעבור נפשי עגמה לא האם המזל  קושי  לו שיש  עליו קשה
בצרתו: מיצר להיות האביון ˜È˙ÈÂ.(ÂÎ)עוני  ·ÂË ÈÎבא כי 

בידי היה כאלו וכו ' רע  ויבא  לטוב  קויתי אשר  מר עונש עלי
זה: ¯˙ÂÁ.(ÊÎ)עון ÈÚÓלו מעי המו כי רתחו מעי הלא 

עוני: ימי קדמוני ועכ "ז הרתיחה מן שתקו ולא עליו לחמול
(ÁÎ).'Â‚Â ¯„Â˜השמש שזפתו ולא מעצמו הנשחר כמו  ר"ל 

בצל  בעמדו השחרות תלך  לא  כי בשחרותו הוא  הולך שאז
היסורים שילכו אקוה לא  כן השמש מן  הבאה השחרות  כדרך 
וילכו העון שימרקו לשאחשב  ופשע  עון בלא  עלי באו כי  ממני
לא כך  ובין כך  ובין הואיל ואצעק רב בקהל  קמתי ולכן להם

היסורים: ‰È˙ÈÈ.(ËÎ)ילכו Á‡יענה ובנות לתנים דומה  אני
אני: גם כן וכמו הפסק מבלי תמיד ויצעקו ישוועו המה כי 

(Ï).ÈÏÚÓ ¯Á˘ È¯ÂÚנתייבש ועצמי ממעל  אשר עורי נשחר
החלי : חום  È¯ÂÎ.(Ï‡)מן Ï·‡Ï È‰ÈÂמאז שהורגלתי מה 

בוכים: וקול באבל  לעסוק  עתה  נהפך  ועוגב כנור קול  לשמוע
(‡).'Â‚Â È˙¯Î ˙È¯·אתבונן אשר הזמן היא ומה האסור  בדבר  יסתכלו לבל  לעיני  ברית כרתי הלא  אלה כל  קראני מדוע כאומר

יותר בה  להתבונן הרבתי  לא אבל  בני או אני אשאנה אולי אחשב בעת מיעוט  זמן כ "א  בה הסתכלתי  לא  הלא בתולה  על 
הכרה: ÏÁ˜.(·)משעור ‰ÓÂ:מעשי גמול  לתשלום ממעל  אלוה מן לי הניתן החלק מהו  נא  ראו לומר  ומתרעם ÏÁÂ˙קובל 

.'Â‚Â:במ"ש הדבר ÏÂÚÏ.(‚)כפל  „È‡ ‡Ï‰: איד ראוי עול  לאיש ראויÎÂ¯.הלא מעולם  נהייתה לא  אשר ונכרי זר איד  ר "ל 
כמוני: איש על  ולא און לפועלי ‰Â‡.(„)הוא ‡Ï‰דרכי הוא רואה הלא כדבריכם הוא  משגיח  אם לומר רעיו לדעת  כן אמר

‰È˙ÎÏ.(‰)וגו': Ì‡ללכת מהרו רגלי ואם להם  להדמות  שוא  אנשי עם הלכתי אם יראה הלא לומר  שלפניו  למקרא מוסב
מרמה : דרך  הזכיותÈÏ˜˘È.(Â)על כי תומתי אלוה  ידע  אז עונותי  לעומת זכיותי לשום  צדק  במאזני ישקלני אשר  יתן מי

יכריעו:

oeiv zcevn
‰Î)(.‰Ó‚Ú נפש עגמת ובדרז"ל  כח)דאבה :(מגילה
(ÂÎ).‰ÏÁÈ‡Â:תוחלת רתח ¯ÂÁ˙Â.(ÊÎ)מל ' כמו נתחממו

כד)רתחיה נכמרו(יחזקאל יאמר וכאשר  חמלה מענין והוא 
מג)רחמיו נכמרו(בראשית כתנור כמו חמום  ענין הוא גם  אשר

ה) עצתי„ÂÓ.:(איכה למו וידמו כמו כט)שתקו ˜„ÈÂÓ.:(לעיל
ברכים  קדמוני מדוע וכן לפני ג)באו ענין˜Â„¯.(ÁÎ):(לעיל

קדרו וירח  שמש  כמו  ב)שחרות נחש:ÌÈ˙Ï.(ËÎ):(יואל מין 
.Ú¯Â:וחבר.‰ÚÈ ˙Â·Ï: עוף כמוÁ¯‰.(Ï)מין יובש ענין

מפוח  ו)נחר חורבÂÁ¯·.:(ירמיה אכלני ביום כמו חמימות ענין
לד) È·‚ÂÚÂ.(Ï‡):(בראשית È¯ÂÎ:ניגון כלי שמות

(‡).ÔÂ·˙‡בבקר אליו ואתבונן  וכן יתירה הסתכלות ענין
ג) חשתיÁ˙Â˘.(‰)פסיעותי:ˆÈ„Ú.(„):(מ"א כמו ותמהר 

התמהמהתי קיט)ולא משקל :ÈÏ˜˘È.(Â):(תהלי' ·ÈÊ‡Ó.מל '
המאזנים: בכף
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àCì-eàø÷é éôéñBú àì ék íécNk-úa àqk-ïéà õøàì-éáL ìáa-úa úìeúa øôò-ìò éáLe | éãø§¦´§¦´©¨À̈§©Æ©¨¤½§¦¨¨¬¤¥¦¥−©©§¦®¦´³Ÿ¦Æ¦Æ¦§§½̈
:äbðòå äkøá:úBøäð éøáò ÷BL-élb ìáL-étNç Cúnö élb çî÷ éðçèå íéçø éç÷âCúåøò ìbz ©−̈©£ª¨«§¦¬¥©−¦§©´£¦®̈©©¦̧©¨¥¯¤§¦²Ÿ¤©¦−¦§¦¬§¨«¦¨Æ¤§¨¥½

(ô) :íãà òbôà àìå çwà í÷ð Cútøç äàøz íbã:ìàøNé LBã÷ BîL úBàáö ýåýé eðìàbäéáL ©¬¥¨¤−¤§¨¥®¨¨´¤½̈§¬Ÿ¤§©−¨¨«Ÿ£¥¾§¨¬§¨−§®§−¦§¨¥«§¦¬
:úBëìîî úøáb Cì-eàø÷é éôéñBú àì ék íécNk-úa CLçá éàáe íîeãåézìlç énò-ìò ézôö÷ ¨²¬Ÿ¦©−Ÿ¤©©§¦®¦´³Ÿ¦Æ¦Æ¦§§½̈§¤−¤©§¨«¨©´§¦©©¦À¦©Æ§¦Æ

:ãàî Clò zãaëä ï÷æ-ìò íéîçø íäì zîN-àì Cãéa íðzàå éúìçðæúøáâ äéäà íìBòì éøîàzå ©£¨¦½¨¤§¥−§¨¥®Ÿ©³§§¨¤Æ©£¦½©¨¥¾¦§©¬§§ª¥−§«Ÿ©´Ÿ§¦½§−̈¤§¤´§¨®¤
(ô) :dúéøçà zøëæ àì Caì-ìò älà zîN-àì ãòççèáì úáLBiä äðéãò úàæ-éòîL äzòå ©´Ÿ©¬§§¥Æ¤Æ©¦¥½¬Ÿ¨©−§§©£¦¨«§©º̈¦§¦³Ÿ£¦¨Æ©¤´¤¨¤½©

:ìBëL òãà àìå äðîìà áLà àì ãBò éñôàå éðà dááìa äøîàäèòâø älà-ézL Cl äðàáúå ¨«Ÿ§¨Æ¦§½̈¨£¦−§©§¦´®³Ÿ¥¥Æ©§¨½̈§¬Ÿ¥©−§«§¨Ÿ¨Á¨̧§¥¥¬¤¤²©
éìò eàa ínúk ïîìàå ìBëL ãçà íBéaéôLk áøa Céøáç úîöòa C:ãàî C §¬¤−̈§´§©§®Ÿ§ª¨Æ¨´¨©½¦§´Ÿ§¨©½¦§¨§©¬£¨©−¦§«Ÿ
i"yx

.àñë ïéà (à):מלכות éôéñåú.אין àì éë לך שיקראו
וענוגה: רכה íééçø.עוד éç÷ (á) קשה עבודה היא

וטחני  ד"א ופרס, מדי למלכי מעתה השתעבדי כלומר
גלותך: לדרך לצדה êúîö.קמח éìâ ושוקיך זרועיך

ומכוסה: וקשור המצומת ìáåù.דברים éôùç גלי
בגולה  תצאי שם דרך כי שעליהם המים מן השבילים

נהרות: ועברי שוקך גלי íãà.או òâôà àìå (â) לא
נקמתי: לקחת אדם פני úåàáöאבקש 'ä åðìàåâ (ã)

.åîù:משם לגאלנו עושה הקב"ה זה כל אומר הנביא
.êìåò úãáëä ï÷æ ìò (å) יכולים היו שלא הזקנים על

עולך: הכבדת טורח לעולם éøîàúå.(æ)לסבול בלבבך
השיאך  הזה והדבר עלי בא פורענות ואין גברת  אהיה
ולא  לבך אל עליך שיבואו המכות אלה שמת לא עד

שעשית: רעתך של אחריתה äðéãò.זכרת (ç) ת"י
ãåò.פנקתא: éñôàå:זולתי אין כמו מאותי ואפס

.äìà éúù (è) תדעי ולא אלמנה תשבי שלא שאמרת
פתאום: לך תבאנה ïåîìàå.מיושביך:ìåëù.שכול

שכול: קרוי הארץ בני וגלות בנים קבורת כל ממלכך
.íîåúë:'והאלמנו השכול בגזרת' שלמי' êéøáç.כולם

יח): (דברים חבר וחובר כמו כשפים לשון

cec zcevn
(‡).È„¯:העפר על  ושבי הכסא מן  רדי בבל  אתה  אבל 

.Ï·· ˙· ˙ÏÂ˙·משום עדיין נכבשה שלא לפי בתולה  קראה
באה ולא נבעלה שלא  הבתולה  כמו  אחר  לרשות לבוא  אומה

כג): (לעיל  צידון בת  בתולת  וכן הבעל ÒÎ‡.לרשות ÔÈ‡לא
מלוכה: כסא  לך  עוד  ÍÏ.יהיה  Â‡¯˜Èוענוגה רכה לך  שיקראו 

כמאז : התענוגים  בעלת  תהיה  לא  ¯ÌÈÁ.(·)ר "ל  ÈÁ˜ כדרך
כבדה: מלאכה שעושים ˜ÁÓ.השבוים ÈÁËÂע "ש קמח  אמר

מד): (לעיל  לחם גחליו על אפיתי  וכן  ˆÍ˙Ó.סופו ÈÏ‚ דרך
ולזה דק מכסה והוא  במסוה פניהם לכסות המכובדות  הנשים 
כדרך  פניך  מעל ההוא  המכסה  תגלי גולה כשתלכי אמר

הבזויות: ˘Ï·Â.השפחות  ÈÙ˘Áכי בדרך  בלכתך  הרגל גלי 
בדרך: כשתלך  כן  ולא הרגל  לכסות האשה ˘Â˜.דרך  ÈÏ‚

בבל  את  שהזכיר ולפי השוק גם תגלי הנהרות  תעבור כאשר 
הנקבות: בזיון  ענין אמר  נקבה ˙¯‡‰.(‚)בל' Ì‚כולם

ערותך : בגלוי הערוהÍ˙Ù¯Á.יסתכלו גלוי כי ערותך  ר"ל 
תחשב: ‡˜Á.לחרפה  Ì˜: ישראל נקמת  ‡Ú‚Ùלנקום ‡ÏÂ

.Ì„‡:נקם בהם עשות לבל אדם  פגיעת  אקבל  אשר‚ÂÏ‡Â.(„)לא  גואלנו יעשה  אלה כל  לומר  שלפניו המקראות על  מוסב
וכו': צבאות  ה ' „ÌÓÂ.(‰)שמו È·˘:להטמן בחושך  ובואי כאבל  מושתק  ÍÏ.שבי Â‡¯˜È:הממלכות על מושלת  לך שיקראו 

(Â).È˙Ùˆ˜:העול הכבדת  מאד  זקן על  ואף  עליהם רחמת  לא  בידך  ומסרתים עמי על קצפתי לומרÈ¯Ó‡˙Â.(Ê)כאשר חשבת 
כולם: על  מושלת  אהיה עולם ÂÎÂ'.עד ˙Ó˘ ‡Ï „Úשגם לחשוב  לבך  על  הדברים  אלה  שמת  לא  ההיא המחשבה שבעבור  עד

כמקרם: יקרה ‡È¯Á˙‰.לך  ˙¯ÎÊ ‡Ï:גמולה ותשלום  הרשע  מעשה וסוף  Ê‡˙.(Á)אחרית ÈÚÓ˘:דברתי אשר  È„Ú‰.הדבר 
המפונקת: בבל  ÂÚ„.את ÈÒÙ‡Â È‡:זולתי עוד  ואין הגברת אני  ‡ÓÏ‰.ר"ל  ·˘‡ ‡Ïהעם יגלה ולא המלך  יהרג לא ר "ל 

מבנים: שכולה  תחשב עמה ובהגלות לאלמנה המדינה  תחשב המלך  במות  ‡Ï‰.(Ë)כי È˙˘ברגע תבאנה והשכול  האלמנות
אנשיה: וגלו העיר נלכדה  בלשאצר כשנהרג מיד  כי ÂÎÂ'.אחת „Á‡ ÌÂÈ·:השתים הם  מה בזה השלמתםÌÓÂ˙Î.יפרש  כדרך 

מחסור : מבלי עליך  בכשופ·¯Â·.באו מרובה שאת  אף  ר "ל  כשפיך רוב מידם .עם  נצלת  לא  חבריך ·ÂÓˆÚ˙ים חזקת עם .
במ "ש: הדבר  וכפל  מאד  חזקו  אשר

oeiv zcevn
(‡).Ï·· בבל :·˙ ÂÚÂ‚‰.עדת ‰Î¯וכן תענוג  בעלת ר "ל 

והענוגה  בך  כ"ח)הרכה המכסהˆÍ˙Ó.(·):(דברים המסוה  הוא
לצמתך  מבעד  כמו הפנים  ד)את כמו(ש"ה גלוי ענין חשפי. .

שת כ)וחשופי ההולך ˘Ï·Â.:(לעיל הרגל על  ויאמר שביל מל'
פעמי כמ "ש הפסיעות על  יאמר פעם שמלת  וכמו בשביל

ה)מרכבותיו  דלים(שופטים פעמי כמ "ש הרגלים  על יאמר וכן
כ"ו) ממעל :˘Â˜.:(לעיל הרגל  גובה  יקרא תגלה:˙‚Ï.(‚)כן 
.Í˙Â¯Ú: להתכסות הראוי  דבר  יקרא בקשה‡Ú‚Ù.כן ענין

בי  תפגע ואל  כמו ז)ושאלה  כמו„ÌÓÂ.(‰):(ירמיה שתיקה  ענין
אהרן י')וידום ושלטנות :‚·¯˙.:(ויקרא שררה  È˙ÏÏÁ.(Â)ענין

וגנאי : חולין  כרשוÈ„Ú‰.(Á)מל ' מלא וכן  ותפנוק עונג ענין
נ"א)מעדני  ואין:ÈÒÙ‡Â.:(ירמיה אבודים˘ÏÂÎ.כמו שבניו  מי

שכול כדוב כמו שכול  י"ג)קרוי תםÌÓÂ˙Î.(Ë):(הושע מל'
כחו·ÓˆÚ˙.והשלמה : ועצם  כמו חוזק  ח')ענין .ÍÈ¯·Á.(דניאל

חבר  וחבר כמו הכשוף ממין  י"ח)הוא  :(דברים

`lÎl wxt aei` - miaezk
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äë:ïBéáàì éLôð äîâò íBé-äL÷ì éúéëá àì-íàåëàáiå øBàì äìçéàå òø àáiå éúée÷ áBè ék ¦´Ÿ¨ −¦¦¦§¥®¨«§¨¬©¹§¦À¨¤§«¦³´¦ −¦¦©¨´Ÿ¨®©«£©£¨¬§¹À©¨¬Ÿ
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:äðòé úBðáì òøå íépúì éúééäì:áøç-épî äøç-éîöòå éìòî øçL éøBòàìéáâòå éøpk ìáàì éäéå ¨¦´¦§©¦®§¹¥À©¦§¬©£¨«−¦¨©´¥¨¨®§©§¦¹̈À¨¦¦«Ÿ¤©§¦´§ −¥¤¦Ÿ¦®§¹ª¨¦À
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à:äìeúa-ìò ïðBaúà äîe éðéòì ézøk úéøaá:íéîønî écL úìçðå ìònî dBìà ÷ìç | äîe § −¦¨©´¦§¥¨®¨¬¤¹§¥À©§¨«¤³¥´¤¡´©¦¨®©§«©£©¬©¹©À¦§Ÿ¦«
â:ïåà éìòôì øëðå ìeòì ãéà-àìäã:øBtñé éãòö-ìëå éëøã äàøé àeä-àìääàåL-íò ézëìä-íà £Ÿ¥¬§©¨®§¹¥À¤§´Ÿ£¥¨«¤£Ÿ−¦§¤´§¨¨®§«¨§¨©¬¦§«¦¨©¬§¦¦¨®§

:éìâø äîøî-ìò Lçzåå:éúnz dBìà òãéå ÷ãö-éðæàîá éðì÷Lé ©©−©©¦§¨´©§¦«¦§§¥¬¦§Ÿ§¥¤®¤§¥©¬¡¹À©ª¨¦«
i"yx

(‰Î).íåé äù÷ì éúéëá àì íà לא אם ומכיר יודע
נפשי  ועגמה יום קשי עניים על ובוכה רחמני הייתי

זאת: באתני אלה כל על כי áåè(ÂÎ)לאביונים éë
.'åâå éúéå÷:לי ראוי הזה הגמול כי àìå(ÊÎ)כלומר

.åîã:ולהחריש לידום יכולין äîç.(ÁÎ)אין àìá לא
קודר: והנני השמש åâå'.(ËÎ)שזפתני íéðúì éúééä çà

ימיה': כל בבכי עסוקים יענה ובנות äøç.(Ï)תנים
נחר  כמו האש חום מפני ומתייבש הנחרה דבר לשון

ו)מפוח ניחר(ירמיה טו)ותוכו :(יחזקאל

(‡).éðéòì éúøë úéøá:איש באשת להסתכל äîåשלא
.äìåúá ìò ïðåáúà היתה כך בה, להתבונן לי מה

ימים  לאחר שמא בפנויה אפילו עין לתת שלא חסידותי
דרבי  באבות מפורש כך אחריה כרוך ונמצאתי תנשא

åâå'.(·)נתן: ÷ìç äîå:כך ãéà(‚)שגמלני àìä
.ìåòì:לי ולא ראוי ביום øëðå.לו תרא ואל דוגמת

נכרו ביום א)אחיך øåôñé.(„):(עובדיה éãòö ìëå ורואה
שוא: עם הלכתי אחישנה ùçúå.(‰)אם כמו ותמהר
ס) חיש(ישעיה גז צ)כי :(תלים

cec zcevn
(‰Î).È˙ÈÎ· ‡Ï Ì‡שיומו מי צרות בעבור בכיתי לא האם 

בעבור נפשי עגמה לא האם המזל  קושי  לו שיש  עליו קשה
בצרתו: מיצר להיות האביון ˜È˙ÈÂ.(ÂÎ)עוני  ·ÂË ÈÎבא כי 

בידי היה כאלו וכו ' רע  ויבא  לטוב  קויתי אשר  מר עונש עלי
זה: ¯˙ÂÁ.(ÊÎ)עון ÈÚÓלו מעי המו כי רתחו מעי הלא 

עוני: ימי קדמוני ועכ "ז הרתיחה מן שתקו ולא עליו לחמול
(ÁÎ).'Â‚Â ¯„Â˜השמש שזפתו ולא מעצמו הנשחר כמו  ר"ל 

בצל  בעמדו השחרות תלך  לא  כי בשחרותו הוא  הולך שאז
היסורים שילכו אקוה לא  כן השמש מן  הבאה השחרות  כדרך 
וילכו העון שימרקו לשאחשב  ופשע  עון בלא  עלי באו כי  ממני
לא כך  ובין כך  ובין הואיל ואצעק רב בקהל  קמתי ולכן להם

היסורים: ‰È˙ÈÈ.(ËÎ)ילכו Á‡יענה ובנות לתנים דומה  אני
אני: גם כן וכמו הפסק מבלי תמיד ויצעקו ישוועו המה כי 

(Ï).ÈÏÚÓ ¯Á˘ È¯ÂÚנתייבש ועצמי ממעל  אשר עורי נשחר
החלי : חום  È¯ÂÎ.(Ï‡)מן Ï·‡Ï È‰ÈÂמאז שהורגלתי מה 

בוכים: וקול באבל  לעסוק  עתה  נהפך  ועוגב כנור קול  לשמוע
(‡).'Â‚Â È˙¯Î ˙È¯·אתבונן אשר הזמן היא ומה האסור  בדבר  יסתכלו לבל  לעיני  ברית כרתי הלא  אלה כל  קראני מדוע כאומר

יותר בה  להתבונן הרבתי  לא אבל  בני או אני אשאנה אולי אחשב בעת מיעוט  זמן כ "א  בה הסתכלתי  לא  הלא בתולה  על 
הכרה: ÏÁ˜.(·)משעור ‰ÓÂ:מעשי גמול  לתשלום ממעל  אלוה מן לי הניתן החלק מהו  נא  ראו לומר  ומתרעם ÏÁÂ˙קובל 

.'Â‚Â:במ"ש הדבר ÏÂÚÏ.(‚)כפל  „È‡ ‡Ï‰: איד ראוי עול  לאיש ראויÎÂ¯.הלא מעולם  נהייתה לא  אשר ונכרי זר איד  ר "ל 
כמוני: איש על  ולא און לפועלי ‰Â‡.(„)הוא ‡Ï‰דרכי הוא רואה הלא כדבריכם הוא  משגיח  אם לומר רעיו לדעת  כן אמר

‰È˙ÎÏ.(‰)וגו': Ì‡ללכת מהרו רגלי ואם להם  להדמות  שוא  אנשי עם הלכתי אם יראה הלא לומר  שלפניו  למקרא מוסב
מרמה : דרך  הזכיותÈÏ˜˘È.(Â)על כי תומתי אלוה  ידע  אז עונותי  לעומת זכיותי לשום  צדק  במאזני ישקלני אשר  יתן מי

יכריעו:

oeiv zcevn
‰Î)(.‰Ó‚Ú נפש עגמת ובדרז"ל  כח)דאבה :(מגילה
(ÂÎ).‰ÏÁÈ‡Â:תוחלת רתח ¯ÂÁ˙Â.(ÊÎ)מל ' כמו נתחממו

כד)רתחיה נכמרו(יחזקאל יאמר וכאשר  חמלה מענין והוא 
מג)רחמיו נכמרו(בראשית כתנור כמו חמום  ענין הוא גם  אשר

ה) עצתי„ÂÓ.:(איכה למו וידמו כמו כט)שתקו ˜„ÈÂÓ.:(לעיל
ברכים  קדמוני מדוע וכן לפני ג)באו ענין˜Â„¯.(ÁÎ):(לעיל

קדרו וירח  שמש  כמו  ב)שחרות נחש:ÌÈ˙Ï.(ËÎ):(יואל מין 
.Ú¯Â:וחבר.‰ÚÈ ˙Â·Ï: עוף כמוÁ¯‰.(Ï)מין יובש ענין

מפוח  ו)נחר חורבÂÁ¯·.:(ירמיה אכלני ביום כמו חמימות ענין
לד) È·‚ÂÚÂ.(Ï‡):(בראשית È¯ÂÎ:ניגון כלי שמות

(‡).ÔÂ·˙‡בבקר אליו ואתבונן  וכן יתירה הסתכלות ענין
ג) חשתיÁ˙Â˘.(‰)פסיעותי:ˆÈ„Ú.(„):(מ"א כמו ותמהר 

התמהמהתי קיט)ולא משקל :ÈÏ˜˘È.(Â):(תהלי' ·ÈÊ‡Ó.מל '
המאזנים: בכף
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ÂøNò ãçàa áø÷ ìéà:øNaä–äMîça,ïéiäå úìqäå íéáøwä–íéðL íéðLa. ©¦¨¥§©©¨¨©¨¨©£¦¨©§¨©¦§©Ÿ¤§©©¦¦§©¦§©¦
Êäòaøàå íéøNòa áø÷ øt:ìâøäå Làøä,Làøä–ãçàa,ìâøäå–íéðLa;ìâøäå õ÷òä,õ÷òä–íéðLa, ©¨¥§¤§¦§©§¨¨¨Ÿ§¨¤¤¨Ÿ§¤¨§¨¤¤¦§©¦¨Ÿ¤§¨¤¤¨Ÿ¤¦§©¦

ìâøäå–íéðLa;äøbäå äæçä,äæçä–ãçàa,äøbäå–GLaäL;íéãiä ézL–íéðLa;úBðôcä ézL– §¨¤¤¦§©¦¤¨¤§©¥¨¤¨¤§¤¨§©¥¨¦§¨§¥©¨©¦¦§©¦§¥©§¨
íéðLa;ïéiäå úìqäå íéáøwä–GLaGL äLäL.íéøeîà íéøác äna?øeaö úBðaø÷a.ãéçé ïaø÷a ìáà,íà ¦§©¦©§¨©¦§©Ÿ¤§©©¦¦§¨§¨©¤§¨¦£¦§¨§§¦£¨§¨§©¨¦¦

áéø÷äì äöø–áéø÷î.ïéåL elàå elà ìL ïçezðå ïèLôä. ¨¨§©§¦©§¦¤§¥¨§¦¨¤¥¨¥¨¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡äpîîä íäì øîà:eàøe eàö,äèéçMä ïîæ òébä íà.òébä íà,øîBà äàBøä:!éà÷øaúzîìàeîL ïa àé ¨©¨¤©§ª¤§§¦¦¦©§©©§¦¨¦¦¦©¨¤¥©§©©¦§¨¤§¥
øîBà:øéàäçøænä ìk éðt;ïBøáçaL ãò?øîBà àeäå:ïä. ¥¥¦§¥¨©¦§¨©¤§¤§§¥¥
·Cëì eëøöä änìå?çøænä øéàäL enãå äðálä øBàî äìò úçà íòtL,ãéîzä úà eèçLå,eäeàéöBäå §¨¨ª§§§¨¤©©©©¨¨§©§¨¨§¦¤¥¦©¦§¨§¨£¤©¨¦§¦

eeee.dynga xyad:ìéà ìù íéøáà êë ùáë ìù íéøáàë.zlqd:íéðäë éðùá ,äéä íéðåøùò éðù
ffff.mixen` mixac dna:ñééô ïðéòáå äîäá ìëì íéðäë éðä ìë ïðéòáã.aixwdl dvx m`:ñééô àìáå ìëä úà éãéçé ïäë.ogezpe ohytdìùå ãéçé ìù

:ïäë ïéðåòè ïéàå øæá íéøùë úåéäì ïéåù øåáö
b`̀̀̀.dpennd mdl xn`:ïâñä àåä.e`xe e`v:ùã÷îá íäì äéäù äåáâ íå÷î ìò.dhigyd onføîàðù .äìéìá äìåñô äèéçùäù(è"é àø÷éå)íåéá

:íëçáæ.i`wxa:øçùä ÷éøáäå øéàä.gxfnd ipt xi`d:ìàåîù ïá äéúúîë äëìäå .àî÷ àðú øîàã éà÷øá øçà äæ ïîæ.oexagay crïéãîåòä ïúåà
:ïåøáç ïéøéëæî úåáà úåëæ øéëæäì éãëå .ïä áéùî àåäå ,ïåøáçì øåàä òéâä åì ïéìàåù äèîì

aaaa.dpald xe`n dlr zg` mrtyóåñá àìà ,ùãåçä ùéìùá àåäù íéøåôéëä íåéá øçùì êåîñ äðáìä øåàî úåìòì à"àã ,øîà÷ íéøåôëä íåéá åàì
:äæ ìëì åëøöåä êëì åá àöåéë øçà úåòè òøàé ë"äéá àîù åùùçå ,úåòèä äæ òøéà øçùä úåìòì êåîñ äìåò äðáìäùë íéùãçä ïî ãçàodk ecixed

`xephxa yexit
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בתשעה  קרב התמיד, כגון  שנתו, בן שהוא הכבש קרבן  שדווקא ללמד, באה משנתנו
כהנים. יותר טעון אחר  קרבן  אבל  כהנים,

ìéà,שנים שתי בן  שהוא האיל קרבן –øNò ãçàa áø÷:כהנים – ÇÄÈÅÀÇÇÈÈ
äMîça øNaä: בתמיד לעיל  כמפורט כהנים, –oey`xd את מעלה ÇÈÈÇÂÄÈ

והרגל , Ðהראש  ipyd,הידים והרגל ,iyilydשתי  העוקץ –iriaxd
והגרה, החזה –Ð iyingd.הדפנות כבדים íéáøwäשתי שהם – ÇÀÈÇÄ

מבכבש  ïéiäå,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))באיל úìqäå,מבכבש באיל מרובים שהם – ÀÇÙÆÀÇÇÄ
zleqdy,עשרונים שני  ובאיל אחד  עישרון  רביעית oiideבכבש  בכבש ,

לוגים), 4 =) ההין שלישית ובאיל  לוגים) 3 =) íéðLההין íéðLaÄÀÇÄÀÇÄ
כולם  ובין כהנים, ששה עוד  כאן  הרי  כהנים, בשני  קרב דבר  כל –

עשר. אחד 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äòaøàå íéøNòa áø÷ øtביותר כבדים ואבריו שהואיל  כהנים, – ÇÈÅÀÆÀÄÀÇÀÈÈ
וחצי סולת עשרונים (שלושה מבאיל בו מרובים והיין הסולת ואף

כהנים: וארבעה עשרים טעון היה לפיכך  יין), ìâøäåההין  LàøäÈÙÀÈÆÆ
כהנים: בשלושה העלאתם בפר אחד, בכהן  העלאתם ובאיל שבכבש  –

íéðLa ìâøäå ,ãçàa Làøä את ביחד מעלים היו  כהנים שני  – ÈÙÀÆÈÀÈÆÆÄÀÇÄ
ימין  של האחורית ìâøäå;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))הרגל  õ÷òäהאחורי החלק – ÈÙÆÀÈÆÆ

בפר אחד , בכהן  העלאתם ובאיל שבכבש שמאל, של  האחורית והרגל 
כהנים: בארבעה íéðLaהעלאתם ìâøäå ,íéðLa õ÷òäהרי – ÈÙÆÄÀÇÄÀÈÆÆÄÀÇÄ

äøbäåשבעה; äæçäבפר אחד , בכהן העלאתם ובאיל שבכבש – ÆÈÆÀÇÅÈ
כהנים: ארבעה אותם GLaמעלים äøbäå ,ãçàa äæçääL– ÆÈÆÀÆÈÀÇÅÈÄÀÈ

עשר ; אחד  íéãiäהרי ézLהר הקדמיות,– בשניíéðLaגליים – ÀÅÇÈÇÄÄÀÇÄ
עשר ; שלושה הרי  íéðLaכהנים, úBðôcä ézL חמישה הרי  – ÀÅÇÀÈÄÀÇÄ

GLaעשר ; ïéiäå úìqäå íéáøwäGL äLäL בשלושה דבר  כל – ÇÀÈÇÄÀÇÙÆÀÇÇÄÄÀÈÀÈ
וארבעה. עשרים כולם ובין  כהנים, תשעה עוד  כאן  הרי änaÇÆכהנים,

íéøeîà íéøác נקבעת ועבודתם כהנים, הרבה טעון  קרבן שכל  – ÀÈÄÂÄ
פייס? ידי  øeaöעל  úBðaø÷aשל ואילים ופרים תמידים כגון – ÀÈÀÀÄ

áéø÷äìמוספים, äöø íà ,ãéçé ïaø÷a ìáà את אחד  כהן  – ÂÈÀÈÀÇÈÄÄÈÈÀÇÀÄ
פייסáéø÷îהכל , בלא ואפילו יום יום יום יום – """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; ÇÀÄ

elàå.טובטובטובטוב")")")") elà ìL ïçezðå ïèLôäושל ציבור  קרבנות של  – ÆÀÅÈÀÄÈÆÅÈÅ
יחיד , ופייס.ïéåLקרבנות כהנים טעונים ואינם בזר, כשרים שהם – ÈÄ

i p y m e i
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היום. עבודת בתיאור  מתחילה משנתנו 

äpîîä íäì øîà:לכהנים –eàøe eàö,שבמקדש גבוה ממקום – ÈÇÈÆÇÀËÆÀÀ
äèéçMä ïîæ òébä íà שכן שחרית, של  התמיד  קרבן של  – ÄÄÄÇÀÇÇÀÄÈ

שנאמר  בלילה, פסולה וווו):):):):השחיטה יטיטיטיט,,,, m((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  e i a זבחכם"."

"dpennd"; הגדול הכהן סגן  – ואחרים רש "י  לדעת – הוא כאן  הנזכר
הפייסות על  לממונה שהכוונה סוברים טובטובטובטוב";";";";ויש יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל")")")") òébä.""""תפארתתפארתתפארתתפארת íà,הזמן –!éà÷øa :øîBà äàBøä– ÄÄÄÇÈÆÅÇÀÇ
השחר. והאיר  ìkהבריק éðt øéàä :øîBà ìàeîL ïa àéúzîÇÄÀÈÆÀÅÅÅÄÀÅÈ

çøænäהאיר" אומר שהרואה עד התמיד את שוחטים שאין  כלומר – ÇÄÀÈ
אותו: ושואלים וחוזרים מברקאי , מאוחר  וזה המזרח", כל ãòÇפני 

?ïBøáçaL?חברון עד  האור הגיע כבר האם כלומר, –àeäå– ÆÀÆÀÀ
– ïäהרואה :øîBà" שבחברון "עד  ששאלו  שמה אמרו , בירושלמי  – ÅÅ

אבות  זכות להזכיר  כלומר  חברון , ישיני לזכור אלא כוונתם היתה לא
בחברון . l`enyהקבורים oa `izznk dklde(((( ב ב ב ב א א א א ,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין הלהלהלהל'''' .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

(עיין  הפייסות על הממונה היינו שמואל  בן שמתתיא מפרשים, יש
על שעלה הרואה את שואל שהיה במשנתנו  ומסופר א), ה, שקלים

ede`הגג: ?oexagay cr gxfnd lk ipt xi`d(הרואה)od :xne`רש רש רש רש """"יייי))))

א א א א )))) ק ק ק ק ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  .ותוספותותוספותותוספותותוספות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

Cëì eëøöä änìåהשחר האיר אם ולראות גבוה למקום לעלות – ÀÈÈËÀÀÀÈ
עדש ש ש ש """"יייי))))((((ר ר ר ר  המזרח כל  פני שיאיר  צורך היה למה מפרשים: ויש ?

äðálä?((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שבחברון øBàî äìò úçà íòtL; בשחר – ÆÇÇÇÇÈÈÀÇÀÈÈ
לבנה  אין  החודש בהתחלת שהרי היה, הכיפורים ביום לא זה ומעשה

החודש; שבסוף הימים באחד  אלא çøænäבשחר, øéàäL enãåÀÄÆÅÄÇÄÀÈ
המזרח, פני שהאירו להם היה ונדמה –ãéîzä úà eèçLå– ÀÈÂÆÇÈÄ

טעותם, על עמדו  כך התמיד ,eäeàéöBäåואחר את –äôøOä úéáì ÀÄÀÅÇÀÅÈ
שעה  מאותה אחר. תמיד  ושחטו ונפסל , לילה בעוד  שנשחט לפי  –
בתחילת  אפילו  היטב, ומבררים גבוה מקום על עולים שיהיו התקינו

izdw - zex`ean zeipyn
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äôøOä úéáì.äìéáhä úéáì ìBãb ïäk eãéøBä.Lc÷na äéä ììkä äæ:éñnä ìkåéìâø úà C–äìéáè ïeòè, §¥©§¥¨¦Ÿ¥¨§¥©§¦¨¤©§¨¨¨©¦§¨¨©¥¦¤©§¨¨§¦¨
íéî ìéhnä ìëå–íéìâøå íéãé Lec÷ ïeòè. §¨©©¦©¦¨¦¨©¦§©§©¦

‚øBäè elôà äãBáòì äøæòì ñðëð íãà ïéà,ìaèiL ãò.Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBè ïéLec÷ äøNòå úBìéáè Lîç ¥¨¨¦§¨¨£¨¨¨£¨£¦¨©¤¦§Ÿ¨¥§¦©£¨¨¦¦¥Ÿ¥¨§©¥
íBia Ba,äåøtä úéa ìò Lãwa ïlëå,ãáìa Bfî õeç. ©§ª¨©Ÿ¤©¥©©§¨¦¦§¨
„íòä ïéáì Bðéa õea ìL ïéãñ eñøt.ìáèå ãøé èLt,âtzñðå äìò.áäæ éãâa Bì eàéáä,åéãé Lc÷å Láìå ¥§¨¦¤¥§¥¨¨¨©¨©§¨©¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨

.lecbäìéáèä úéáì ìåãâ ïäë ïéãéøåî åéä ïä äàåøä áéùäù øçàìå .ïä øîåà àåäå ïåøáç ãò ìéòì ïðéðúã àäì øãäî àúùäå .àéä äùôð éôðàá àúìî
:ãéîúä èçùéù íãå÷ äìéáè ïåòè äéäù.eilbx jqind.íéìåãâ íéá÷ðì éåðë

bbbb.dcearl:à÷åã åàì.leahiy cr,õåç úãåáòì íéðô úãåáòîå íéðô úãåáòì õåç úãåáòî ,ùãå÷ì ùãå÷î äðùîä ìåãâ ïäë äîå øîåçå ì÷ íéøáãäù
:äìéáè ïåòèù ïëù ìë àì ùãå÷ì ìåçî àåäù åúéáî àáä äæ ,äãåáòì äãåáò ïéá äìéáè ïåòè.dextd zia lr:äåøôä úéá úëùì ìò.efn ueg,äðåùàøä

:äúéä åúëùì ãöáå ,íéîä øòù â"ò ìåçá äúéäù
cccc.uea ly oicq:áäæ éãâáá äìåë äðùä ìë ùîùì ìéâø àåäù éôì ,õåá éãâáá íåéä úãåáòù øéëéù éãë.btzqpe:çð÷úðå.eilbxe eici ycwe.øåéëä ïî

:äèéùôä ìò íéìâøå íéãé ùåã÷ êøöåä àì ,àéä ìåç éãâá ìù äèéùôäù åæ äðåùàø äìéáèå .äùéáìì ùåã÷å äèéùôì ùåã÷ íåéä éãâá úåôéìç ìëì êéøöù

`xephxa yexit

עד המזרח כל פני האיר אם (או  השחר האיר כבר אם החודש ,

äìéáhäשבחברון). úéáì ìBãb ïäk eãéøBä חוזרת משנתנו  – ÄÙÅÈÀÅÇÀÄÈ
המזרח, כל פני  כבר שהאיר  שראו שלאחר היום, עבודת את לתאר

טבילה  הוא טעון שכן הטבילה, לבית הגדול  הכהן את מורידים היו 
להשמיענו: המשנה באה אגב ודרך התמיד, שישחט ììkäקודם äæÆÇÀÈ

åéìâø úà Céñnä ìk :Lc÷na äéä צרכיו העושה ((((עיין עיין עיין עיין – ÈÈÇÄÀÈÈÇÅÄÆÇÀÈ
דדדד),),),), כדכדכדכד,,,, אאאא שמואלשמואלשמואלשמואל כדכדכדכד;;;; גגגג,,,, äìéáèשופטים שופטים שופטים שופטים  ïeòè ארבעים של  במקווה – ÈÀÄÈ

íéìâøåסאה, íéãé Lec÷ ïeòè ,íéî ìéhnä ìëå רחיצת – ÀÈÇÇÄÇÄÈÄÈÇÄÀÇÀÇÄ
הכיור. מן ורגלים ידים

i y i l y m e i
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äøæòì ñðëð íãà ïéà ישראל לעזרת """"תוספות תוספות תוספות תוספות – יום יום יום יום ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ÅÈÈÄÀÈÈÂÈÈ
עבודהäãBáòì,טובטובטובטוב")")")") לשם שלא ואפילו דווקא, לאו ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;– ÈÂÈ

øBäè,המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים )))) elôà, לגמרי טהור היה אפילו  –ìaèiL ãò ÂÄÈÇÆÄÀÙ
הכיפורים: ביום גדול מכהן  וחומר  בקל  זה למדים בגמרא –dne"

ycewl ycewn dpynd,(זהב לבגדי לבן  ומבגדי  לבן לבגדי זהב (מבגדי 
zxk yepry mewnl zxk yepry mewnne,להיכל ומדביר לדביר (מהיכל 

כרת) ענוש בטומאה מהם אחד  בכל  והנכנס הם קודש המקומות ששני
dliah oerh,קדוש במקום חשובה טבילה כבר שטבל פי  על ("אף

שהוטלה  פי על  ואף ביותר, קדוש  שהוא גדול כהן שהוא פי  על ואף
שכפרת  ומחמת כך מתוך  ביותר  הוא וזהיר וזריז  היום, עבודת כל  עליו

– טבילה" צריך כן פי  על אף מרובה, legnתוספות תוספות תוספות תוספות ))))היום dpynd ,
oerhy oic epi` ,zxk yepry mewnl zxk yepr oi`y mewnne ycewl

"?dliah.(.(.(.( א א א א לללל,,,, טבילה,((((יומא יומא יומא יומא  סרך אלא שאינה בגמרא, אחרת דעה ויש
טומאה  עליו  יש  שמא לבו על  שיעלה כדי  אלא ניתקנה שלא כלומר

לשמה  זו בטבילה ממנה יפרוש כזו  בטומאה ייזכר ואם ושכחה, ישנה
ג). ב, הכיפורים יום עבודת הל ' הרמב"ם: פוסק úBìéáè(וכן  LîçÈÅÀÄ

íBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBè ïéLec÷ äøNòåשחמש – ÇÂÈÈÄÄÅÙÅÈÀÇÅÇ
הכיפורים, יום בעבודת בגדיו את מחליף הגדול הכהן היה פעמים
לקדש פעמיים צריך היה וכן  טבילה, טעון  היה בגדים החלפת כל ועל

ופעם  לפשוט, בא שהוא הבגדים לכבוד ראשונה פעם ורגליו , ידיו 
רבי (לדעת מובא בגמרא בברייתא לבש . שהוא הבגדים לכבוד שנייה

כהן  שטובל קידושין  ועשרה טבילות לחמש מניין  הנשיא): יהודה
ביום? בו ומקדש דדדד):):):):שנאמר גדול  טז טז טז טז ,,,, yali((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ycew ca zpezk"

icba ,sepvi ca ztpvnae xebgi ca hpa`ae exya lr eidi ca iqpkne
"myale exya z` mina ugxe md ycew המשנה שכל למדת, הא –

לעבודה oldl),מעבודה hxetnk):ואומר טבילה md"טעון ycew icba"
לזה– זה הבגדים כל  eyxc,הוקשו  okle ,od zexzi el` zeaiz yely)

,dpey`x dyial zngn wx `l `ed dliah oerhy dny ,fnxl aezkd `ay
icba mdy zngn `id dliahdy oeike ,"md ycew icba"y mrhn `l`

.(mtilgny mrt lka dliah oerh jkitl ycew שמחליף) הן  עבודות וחמש

בגדיו): את הגדול הכהן  (שמונה `.בהן זהב בבגדי שחר  של תמיד 
להלן  שנתבאר כמו  השנה, ימי  בשאר גם הגדול  הכהן שלבש בגדים

היוםa.בפרקנו); lkעבודת epiide ,mixetikd meil zcgeind dcear)
zxehw zxhwde mipta mincd zwixfe mixiryd ipy ly dlxbdde miiecied

('eke miycwd ycewa והם לעיל, שהבאנו בפסוק (כמפורט לבן  בבגדי 
הכיפורים); יום לעבודת המיוחדים העם b.בגדים ואיל  אילו הקרבת

זהב; ומחתהc.בבגדי miycwd)כף ycewn dzgnde skd z`ved)בבגדי
וטבילה d.לבן ; טבילה שכל  ומניין זהב. בבגדי  הערביים בין  של  תמיד 

קידושין  שני dyiall)?צריכה cg`e dhiytl cg` ,milbxe mici yeciw)
ולבש " ורחץ... ורחץ, "ופשט... לומר: הבד("hyteתלמוד  בגדי  את

הקודש ... אל  בבואו  לבש  במים...ugxeאשר  בשרו בגדיו yaleאת את
לטבי ענין אינו  אם – עולתו ") את ועשה מ"בגדיויצא נלמדה שכבר  לה,

"ורחץ  שהכתוב רבי, ודורש ורגלים, ידים לקידוש  ענין תנהו  הם", קודש 
הבד... בגדי  את "ופשט שלאחריו: ועל  שלפניו על  מוסב בשרו " את
פעמיים), "ורחץ" כתוב היה (כאילו  בגדיו " את ולבש  "ורחץ... ורחץ";

וכתבה  לבישה. משום וקידוש פשיטה משום קידוש שצריך  והיינו
במקום  במים בשרו את ("ורחץ טבילה בלשון  הקידוש ענין  התורה

קידוש  מה כקידוש, שטבילה ללמדנו, yecw",קדוש") mewna" טבילה אף
קדוש  א א א א ----ב ב ב ב ););););במקום לב לב לב לב ,,,, ללמד :((((יומא יומא יומא יומא  משנתנו מוסיפה –ïlëåומכאן  ÀËÈ

הבגדים, החלפת משום גדול  כהן  שטובל הטבילות –Lãwaכל  ÇÙÆ
שבעזרה, äåøtäבמקווה úéa ìò בית") כך הקרוייה לשכה – ÇÅÇÇÀÈ

הגדול , לכהן הטבילה בית היה גגה ועל  ãáìaהפרווה"), Bfî õeçÄÄÀÈ
לעבודה, לעזרה הנכנס אדם כל  בה שחייב הראשונה, הטבילה מן  חוץ –

שער גבי שעל  במקווה היינו  בחול , היתה שהיא ברישא, ששנינו  כמו 
לשכתו  בצד שהיתה בבבב).).).).המים לאלאלאלא,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא
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õea ìL ïéãñ eñøt,ומשובח יקר  בד –Bðéaהגדול הכהן  בין  – ÅÀÈÄÆÅ
בסוף  שהבאנו  כמו הראשונה, טבילתו  לטבול המים שער על שעלה

הקודמת, íòäהמשנה ïéáìצניעות דרך  מבואר,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).– בגמרא ÀÅÈÈ
של  סדין פרסו uשלפיכך e a, היום שעבודת הגדול  לכהן  להזכיר כדי 

הע  לבן  כלבבגדי לשמש היה שרגיל מאחר  הבּוץ, מן  הם אף שויים

היה  מהם שבארבעה בגדים בשמונה היינו זהב, בבגדי כולה השנה
להלן . שנבאר  כמו  שלו .èLtזהב, חול  בגדי  הגדול  הכהן  –ãøé ÈÇÈÇ

ìáèå.היום של  ראשונה טבילה –äìò,המקווה מן –âtzñðå– ÀÈÇÈÈÀÄÀÇÇ
בסדין גופו את ixacnוניגב ep`ady dn ,epzpynl xe`ad ileya oiir)

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂøNò ãçàa áø÷ ìéà:øNaä–äMîça,ïéiäå úìqäå íéáøwä–íéðL íéðLa. ©¦¨¥§©©¨¨©¨¨©£¦¨©§¨©¦§©Ÿ¤§©©¦¦§©¦§©¦
Êäòaøàå íéøNòa áø÷ øt:ìâøäå Làøä,Làøä–ãçàa,ìâøäå–íéðLa;ìâøäå õ÷òä,õ÷òä–íéðLa, ©¨¥§¤§¦§©§¨¨¨Ÿ§¨¤¤¨Ÿ§¤¨§¨¤¤¦§©¦¨Ÿ¤§¨¤¤¨Ÿ¤¦§©¦

ìâøäå–íéðLa;äøbäå äæçä,äæçä–ãçàa,äøbäå–GLaäL;íéãiä ézL–íéðLa;úBðôcä ézL– §¨¤¤¦§©¦¤¨¤§©¥¨¤¨¤§¤¨§©¥¨¦§¨§¥©¨©¦¦§©¦§¥©§¨
íéðLa;ïéiäå úìqäå íéáøwä–GLaGL äLäL.íéøeîà íéøác äna?øeaö úBðaø÷a.ãéçé ïaø÷a ìáà,íà ¦§©¦©§¨©¦§©Ÿ¤§©©¦¦§¨§¨©¤§¨¦£¦§¨§§¦£¨§¨§©¨¦¦

áéø÷äì äöø–áéø÷î.ïéåL elàå elà ìL ïçezðå ïèLôä. ¨¨§©§¦©§¦¤§¥¨§¦¨¤¥¨¥¨¦
È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡äpîîä íäì øîà:eàøe eàö,äèéçMä ïîæ òébä íà.òébä íà,øîBà äàBøä:!éà÷øaúzîìàeîL ïa àé ¨©¨¤©§ª¤§§¦¦¦©§©©§¦¨¦¦¦©¨¤¥©§©©¦§¨¤§¥
øîBà:øéàäçøænä ìk éðt;ïBøáçaL ãò?øîBà àeäå:ïä. ¥¥¦§¥¨©¦§¨©¤§¤§§¥¥
·Cëì eëøöä änìå?çøænä øéàäL enãå äðálä øBàî äìò úçà íòtL,ãéîzä úà eèçLå,eäeàéöBäå §¨¨ª§§§¨¤©©©©¨¨§©§¨¨§¦¤¥¦©¦§¨§¨£¤©¨¦§¦

eeee.dynga xyad:ìéà ìù íéøáà êë ùáë ìù íéøáàë.zlqd:íéðäë éðùá ,äéä íéðåøùò éðù
ffff.mixen` mixac dna:ñééô ïðéòáå äîäá ìëì íéðäë éðä ìë ïðéòáã.aixwdl dvx m`:ñééô àìáå ìëä úà éãéçé ïäë.ogezpe ohytdìùå ãéçé ìù

:ïäë ïéðåòè ïéàå øæá íéøùë úåéäì ïéåù øåáö
b`̀̀̀.dpennd mdl xn`:ïâñä àåä.e`xe e`v:ùã÷îá íäì äéäù äåáâ íå÷î ìò.dhigyd onføîàðù .äìéìá äìåñô äèéçùäù(è"é àø÷éå)íåéá

:íëçáæ.i`wxa:øçùä ÷éøáäå øéàä.gxfnd ipt xi`d:ìàåîù ïá äéúúîë äëìäå .àî÷ àðú øîàã éà÷øá øçà äæ ïîæ.oexagay crïéãîåòä ïúåà
:ïåøáç ïéøéëæî úåáà úåëæ øéëæäì éãëå .ïä áéùî àåäå ,ïåøáçì øåàä òéâä åì ïéìàåù äèîì

aaaa.dpald xe`n dlr zg` mrtyóåñá àìà ,ùãåçä ùéìùá àåäù íéøåôéëä íåéá øçùì êåîñ äðáìä øåàî úåìòì à"àã ,øîà÷ íéøåôëä íåéá åàì
:äæ ìëì åëøöåä êëì åá àöåéë øçà úåòè òøàé ë"äéá àîù åùùçå ,úåòèä äæ òøéà øçùä úåìòì êåîñ äìåò äðáìäùë íéùãçä ïî ãçàodk ecixed
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בתשעה  קרב התמיד, כגון  שנתו, בן שהוא הכבש קרבן  שדווקא ללמד, באה משנתנו
כהנים. יותר טעון אחר  קרבן  אבל  כהנים,

ìéà,שנים שתי בן  שהוא האיל קרבן –øNò ãçàa áø÷:כהנים – ÇÄÈÅÀÇÇÈÈ
äMîça øNaä: בתמיד לעיל  כמפורט כהנים, –oey`xd את מעלה ÇÈÈÇÂÄÈ

והרגל , Ðהראש  ipyd,הידים והרגל ,iyilydשתי  העוקץ –iriaxd
והגרה, החזה –Ð iyingd.הדפנות כבדים íéáøwäשתי שהם – ÇÀÈÇÄ

מבכבש  ïéiäå,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))באיל úìqäå,מבכבש באיל מרובים שהם – ÀÇÙÆÀÇÇÄ
zleqdy,עשרונים שני  ובאיל אחד  עישרון  רביעית oiideבכבש  בכבש ,

לוגים), 4 =) ההין שלישית ובאיל  לוגים) 3 =) íéðLההין íéðLaÄÀÇÄÀÇÄ
כולם  ובין כהנים, ששה עוד  כאן  הרי  כהנים, בשני  קרב דבר  כל –

עשר. אחד 

ז ה נ ש מ ר ו א ב

äòaøàå íéøNòa áø÷ øtביותר כבדים ואבריו שהואיל  כהנים, – ÇÈÅÀÆÀÄÀÇÀÈÈ
וחצי סולת עשרונים (שלושה מבאיל בו מרובים והיין הסולת ואף

כהנים: וארבעה עשרים טעון היה לפיכך  יין), ìâøäåההין  LàøäÈÙÀÈÆÆ
כהנים: בשלושה העלאתם בפר אחד, בכהן  העלאתם ובאיל שבכבש  –

íéðLa ìâøäå ,ãçàa Làøä את ביחד מעלים היו  כהנים שני  – ÈÙÀÆÈÀÈÆÆÄÀÇÄ
ימין  של האחורית ìâøäå;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))הרגל  õ÷òäהאחורי החלק – ÈÙÆÀÈÆÆ

בפר אחד , בכהן  העלאתם ובאיל שבכבש שמאל, של  האחורית והרגל 
כהנים: בארבעה íéðLaהעלאתם ìâøäå ,íéðLa õ÷òäהרי – ÈÙÆÄÀÇÄÀÈÆÆÄÀÇÄ

äøbäåשבעה; äæçäבפר אחד , בכהן העלאתם ובאיל שבכבש – ÆÈÆÀÇÅÈ
כהנים: ארבעה אותם GLaמעלים äøbäå ,ãçàa äæçääL– ÆÈÆÀÆÈÀÇÅÈÄÀÈ

עשר ; אחד  íéãiäהרי ézLהר הקדמיות,– בשניíéðLaגליים – ÀÅÇÈÇÄÄÀÇÄ
עשר ; שלושה הרי  íéðLaכהנים, úBðôcä ézL חמישה הרי  – ÀÅÇÀÈÄÀÇÄ

GLaעשר ; ïéiäå úìqäå íéáøwäGL äLäL בשלושה דבר  כל – ÇÀÈÇÄÀÇÙÆÀÇÇÄÄÀÈÀÈ
וארבעה. עשרים כולם ובין  כהנים, תשעה עוד  כאן  הרי änaÇÆכהנים,

íéøeîà íéøác נקבעת ועבודתם כהנים, הרבה טעון  קרבן שכל  – ÀÈÄÂÄ
פייס? ידי  øeaöעל  úBðaø÷aשל ואילים ופרים תמידים כגון – ÀÈÀÀÄ

áéø÷äìמוספים, äöø íà ,ãéçé ïaø÷a ìáà את אחד  כהן  – ÂÈÀÈÀÇÈÄÄÈÈÀÇÀÄ
פייסáéø÷îהכל , בלא ואפילו יום יום יום יום – """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ((((רשרשרשרש""""י י י י ;;;; ÇÀÄ

elàå.טובטובטובטוב")")")") elà ìL ïçezðå ïèLôäושל ציבור  קרבנות של  – ÆÀÅÈÀÄÈÆÅÈÅ
יחיד , ופייס.ïéåLקרבנות כהנים טעונים ואינם בזר, כשרים שהם – ÈÄ

i p y m e i
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היום. עבודת בתיאור  מתחילה משנתנו 

äpîîä íäì øîà:לכהנים –eàøe eàö,שבמקדש גבוה ממקום – ÈÇÈÆÇÀËÆÀÀ
äèéçMä ïîæ òébä íà שכן שחרית, של  התמיד  קרבן של  – ÄÄÄÇÀÇÇÀÄÈ

שנאמר  בלילה, פסולה וווו):):):):השחיטה יטיטיטיט,,,, m((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  e i a זבחכם"."

"dpennd"; הגדול הכהן סגן  – ואחרים רש "י  לדעת – הוא כאן  הנזכר
הפייסות על  לממונה שהכוונה סוברים טובטובטובטוב";";";";ויש יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ((((עייןעייןעייןעיין

ישראלישראלישראלישראל")")")") òébä.""""תפארתתפארתתפארתתפארת íà,הזמן –!éà÷øa :øîBà äàBøä– ÄÄÄÇÈÆÅÇÀÇ
השחר. והאיר  ìkהבריק éðt øéàä :øîBà ìàeîL ïa àéúzîÇÄÀÈÆÀÅÅÅÄÀÅÈ

çøænäהאיר" אומר שהרואה עד התמיד את שוחטים שאין  כלומר – ÇÄÀÈ
אותו: ושואלים וחוזרים מברקאי , מאוחר  וזה המזרח", כל ãòÇפני 

?ïBøáçaL?חברון עד  האור הגיע כבר האם כלומר, –àeäå– ÆÀÆÀÀ
– ïäהרואה :øîBà" שבחברון "עד  ששאלו  שמה אמרו , בירושלמי  – ÅÅ

אבות  זכות להזכיר  כלומר  חברון , ישיני לזכור אלא כוונתם היתה לא
בחברון . l`enyהקבורים oa `izznk dklde(((( ב ב ב ב א א א א ,,,, תמידיןתמידיןתמידיןתמידין הלהלהלהל'''' .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

(עיין  הפייסות על הממונה היינו שמואל  בן שמתתיא מפרשים, יש
על שעלה הרואה את שואל שהיה במשנתנו  ומסופר א), ה, שקלים

ede`הגג: ?oexagay cr gxfnd lk ipt xi`d(הרואה)od :xne`רש רש רש רש """"יייי))))

א א א א )))) ק ק ק ק ,,,, מנחות מנחות מנחות מנחות  .ותוספותותוספותותוספותותוספות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

Cëì eëøöä änìåהשחר האיר אם ולראות גבוה למקום לעלות – ÀÈÈËÀÀÀÈ
עדש ש ש ש """"יייי))))((((ר ר ר ר  המזרח כל  פני שיאיר  צורך היה למה מפרשים: ויש ?

äðálä?((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שבחברון øBàî äìò úçà íòtL; בשחר – ÆÇÇÇÇÈÈÀÇÀÈÈ
לבנה  אין  החודש בהתחלת שהרי היה, הכיפורים ביום לא זה ומעשה

החודש; שבסוף הימים באחד  אלא çøænäבשחר, øéàäL enãåÀÄÆÅÄÇÄÀÈ
המזרח, פני שהאירו להם היה ונדמה –ãéîzä úà eèçLå– ÀÈÂÆÇÈÄ

טעותם, על עמדו  כך התמיד ,eäeàéöBäåואחר את –äôøOä úéáì ÀÄÀÅÇÀÅÈ
שעה  מאותה אחר. תמיד  ושחטו ונפסל , לילה בעוד  שנשחט לפי  –
בתחילת  אפילו  היטב, ומבררים גבוה מקום על עולים שיהיו התקינו

izdw - zex`ean zeipyn
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äôøOä úéáì.äìéáhä úéáì ìBãb ïäk eãéøBä.Lc÷na äéä ììkä äæ:éñnä ìkåéìâø úà C–äìéáè ïeòè, §¥©§¥¨¦Ÿ¥¨§¥©§¦¨¤©§¨¨¨©¦§¨¨©¥¦¤©§¨¨§¦¨
íéî ìéhnä ìëå–íéìâøå íéãé Lec÷ ïeòè. §¨©©¦©¦¨¦¨©¦§©§©¦

‚øBäè elôà äãBáòì äøæòì ñðëð íãà ïéà,ìaèiL ãò.Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBè ïéLec÷ äøNòå úBìéáè Lîç ¥¨¨¦§¨¨£¨¨¨£¨£¦¨©¤¦§Ÿ¨¥§¦©£¨¨¦¦¥Ÿ¥¨§©¥
íBia Ba,äåøtä úéa ìò Lãwa ïlëå,ãáìa Bfî õeç. ©§ª¨©Ÿ¤©¥©©§¨¦¦§¨
„íòä ïéáì Bðéa õea ìL ïéãñ eñøt.ìáèå ãøé èLt,âtzñðå äìò.áäæ éãâa Bì eàéáä,åéãé Lc÷å Láìå ¥§¨¦¤¥§¥¨¨¨©¨©§¨©¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨

.lecbäìéáèä úéáì ìåãâ ïäë ïéãéøåî åéä ïä äàåøä áéùäù øçàìå .ïä øîåà àåäå ïåøáç ãò ìéòì ïðéðúã àäì øãäî àúùäå .àéä äùôð éôðàá àúìî
:ãéîúä èçùéù íãå÷ äìéáè ïåòè äéäù.eilbx jqind.íéìåãâ íéá÷ðì éåðë

bbbb.dcearl:à÷åã åàì.leahiy cr,õåç úãåáòì íéðô úãåáòîå íéðô úãåáòì õåç úãåáòî ,ùãå÷ì ùãå÷î äðùîä ìåãâ ïäë äîå øîåçå ì÷ íéøáãäù
:äìéáè ïåòèù ïëù ìë àì ùãå÷ì ìåçî àåäù åúéáî àáä äæ ,äãåáòì äãåáò ïéá äìéáè ïåòè.dextd zia lr:äåøôä úéá úëùì ìò.efn ueg,äðåùàøä

:äúéä åúëùì ãöáå ,íéîä øòù â"ò ìåçá äúéäù
cccc.uea ly oicq:áäæ éãâáá äìåë äðùä ìë ùîùì ìéâø àåäù éôì ,õåá éãâáá íåéä úãåáòù øéëéù éãë.btzqpe:çð÷úðå.eilbxe eici ycwe.øåéëä ïî

:äèéùôä ìò íéìâøå íéãé ùåã÷ êøöåä àì ,àéä ìåç éãâá ìù äèéùôäù åæ äðåùàø äìéáèå .äùéáìì ùåã÷å äèéùôì ùåã÷ íåéä éãâá úåôéìç ìëì êéøöù

`xephxa yexit

עד המזרח כל פני האיר אם (או  השחר האיר כבר אם החודש ,

äìéáhäשבחברון). úéáì ìBãb ïäk eãéøBä חוזרת משנתנו  – ÄÙÅÈÀÅÇÀÄÈ
המזרח, כל פני  כבר שהאיר  שראו שלאחר היום, עבודת את לתאר

טבילה  הוא טעון שכן הטבילה, לבית הגדול  הכהן את מורידים היו 
להשמיענו: המשנה באה אגב ודרך התמיד, שישחט ììkäקודם äæÆÇÀÈ

åéìâø úà Céñnä ìk :Lc÷na äéä צרכיו העושה ((((עיין עיין עיין עיין – ÈÈÇÄÀÈÈÇÅÄÆÇÀÈ
דדדד),),),), כדכדכדכד,,,, אאאא שמואלשמואלשמואלשמואל כדכדכדכד;;;; גגגג,,,, äìéáèשופטים שופטים שופטים שופטים  ïeòè ארבעים של  במקווה – ÈÀÄÈ

íéìâøåסאה, íéãé Lec÷ ïeòè ,íéî ìéhnä ìëå רחיצת – ÀÈÇÇÄÇÄÈÄÈÇÄÀÇÀÇÄ
הכיור. מן ורגלים ידים

i y i l y m e i
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äøæòì ñðëð íãà ïéà ישראל לעזרת """"תוספות תוספות תוספות תוספות – יום יום יום יום ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ÅÈÈÄÀÈÈÂÈÈ
עבודהäãBáòì,טובטובטובטוב")")")") לשם שלא ואפילו דווקא, לאו ((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי;;;;– ÈÂÈ

øBäè,המפרשים המפרשים המפרשים המפרשים )))) elôà, לגמרי טהור היה אפילו  –ìaèiL ãò ÂÄÈÇÆÄÀÙ
הכיפורים: ביום גדול מכהן  וחומר  בקל  זה למדים בגמרא –dne"

ycewl ycewn dpynd,(זהב לבגדי לבן  ומבגדי  לבן לבגדי זהב (מבגדי 
zxk yepry mewnl zxk yepry mewnne,להיכל ומדביר לדביר (מהיכל 

כרת) ענוש בטומאה מהם אחד  בכל  והנכנס הם קודש המקומות ששני
dliah oerh,קדוש במקום חשובה טבילה כבר שטבל פי  על ("אף

שהוטלה  פי על  ואף ביותר, קדוש  שהוא גדול כהן שהוא פי  על ואף
שכפרת  ומחמת כך מתוך  ביותר  הוא וזהיר וזריז  היום, עבודת כל  עליו

– טבילה" צריך כן פי  על אף מרובה, legnתוספות תוספות תוספות תוספות ))))היום dpynd ,
oerhy oic epi` ,zxk yepry mewnl zxk yepr oi`y mewnne ycewl

"?dliah.(.(.(.( א א א א לללל,,,, טבילה,((((יומא יומא יומא יומא  סרך אלא שאינה בגמרא, אחרת דעה ויש
טומאה  עליו  יש  שמא לבו על  שיעלה כדי  אלא ניתקנה שלא כלומר

לשמה  זו בטבילה ממנה יפרוש כזו  בטומאה ייזכר ואם ושכחה, ישנה
ג). ב, הכיפורים יום עבודת הל ' הרמב"ם: פוסק úBìéáè(וכן  LîçÈÅÀÄ

íBia Ba Lc÷îe ìBãb ïäk ìáBè ïéLec÷ äøNòåשחמש – ÇÂÈÈÄÄÅÙÅÈÀÇÅÇ
הכיפורים, יום בעבודת בגדיו את מחליף הגדול הכהן היה פעמים
לקדש פעמיים צריך היה וכן  טבילה, טעון  היה בגדים החלפת כל ועל

ופעם  לפשוט, בא שהוא הבגדים לכבוד ראשונה פעם ורגליו , ידיו 
רבי (לדעת מובא בגמרא בברייתא לבש . שהוא הבגדים לכבוד שנייה

כהן  שטובל קידושין  ועשרה טבילות לחמש מניין  הנשיא): יהודה
ביום? בו ומקדש דדדד):):):):שנאמר גדול  טז טז טז טז ,,,, yali((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ycew ca zpezk"

icba ,sepvi ca ztpvnae xebgi ca hpa`ae exya lr eidi ca iqpkne
"myale exya z` mina ugxe md ycew המשנה שכל למדת, הא –

לעבודה oldl),מעבודה hxetnk):ואומר טבילה md"טעון ycew icba"
לזה– זה הבגדים כל  eyxc,הוקשו  okle ,od zexzi el` zeaiz yely)

,dpey`x dyial zngn wx `l `ed dliah oerhy dny ,fnxl aezkd `ay
icba mdy zngn `id dliahdy oeike ,"md ycew icba"y mrhn `l`

.(mtilgny mrt lka dliah oerh jkitl ycew שמחליף) הן  עבודות וחמש

בגדיו): את הגדול הכהן  (שמונה `.בהן זהב בבגדי שחר  של תמיד 
להלן  שנתבאר כמו  השנה, ימי  בשאר גם הגדול  הכהן שלבש בגדים

היוםa.בפרקנו); lkעבודת epiide ,mixetikd meil zcgeind dcear)
zxehw zxhwde mipta mincd zwixfe mixiryd ipy ly dlxbdde miiecied

('eke miycwd ycewa והם לעיל, שהבאנו בפסוק (כמפורט לבן  בבגדי 
הכיפורים); יום לעבודת המיוחדים העם b.בגדים ואיל  אילו הקרבת

זהב; ומחתהc.בבגדי miycwd)כף ycewn dzgnde skd z`ved)בבגדי
וטבילה d.לבן ; טבילה שכל  ומניין זהב. בבגדי  הערביים בין  של  תמיד 

קידושין  שני dyiall)?צריכה cg`e dhiytl cg` ,milbxe mici yeciw)
ולבש " ורחץ... ורחץ, "ופשט... לומר: הבד("hyteתלמוד  בגדי  את

הקודש ... אל  בבואו  לבש  במים...ugxeאשר  בשרו בגדיו yaleאת את
לטבי ענין אינו  אם – עולתו ") את ועשה מ"בגדיויצא נלמדה שכבר  לה,

"ורחץ  שהכתוב רבי, ודורש ורגלים, ידים לקידוש  ענין תנהו  הם", קודש 
הבד... בגדי  את "ופשט שלאחריו: ועל  שלפניו על  מוסב בשרו " את
פעמיים), "ורחץ" כתוב היה (כאילו  בגדיו " את ולבש  "ורחץ... ורחץ";

וכתבה  לבישה. משום וקידוש פשיטה משום קידוש שצריך  והיינו
במקום  במים בשרו את ("ורחץ טבילה בלשון  הקידוש ענין  התורה

קידוש  מה כקידוש, שטבילה ללמדנו, yecw",קדוש") mewna" טבילה אף
קדוש  א א א א ----ב ב ב ב ););););במקום לב לב לב לב ,,,, ללמד :((((יומא יומא יומא יומא  משנתנו מוסיפה –ïlëåומכאן  ÀËÈ

הבגדים, החלפת משום גדול  כהן  שטובל הטבילות –Lãwaכל  ÇÙÆ
שבעזרה, äåøtäבמקווה úéa ìò בית") כך הקרוייה לשכה – ÇÅÇÇÀÈ

הגדול , לכהן הטבילה בית היה גגה ועל  ãáìaהפרווה"), Bfî õeçÄÄÀÈ
לעבודה, לעזרה הנכנס אדם כל  בה שחייב הראשונה, הטבילה מן  חוץ –

שער גבי שעל  במקווה היינו  בחול , היתה שהיא ברישא, ששנינו  כמו 
לשכתו  בצד שהיתה בבבב).).).).המים לאלאלאלא,,,, יומא יומא יומא יומא  ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

õea ìL ïéãñ eñøt,ומשובח יקר  בד –Bðéaהגדול הכהן  בין  – ÅÀÈÄÆÅ
בסוף  שהבאנו  כמו הראשונה, טבילתו  לטבול המים שער על שעלה

הקודמת, íòäהמשנה ïéáìצניעות דרך  מבואר,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).– בגמרא ÀÅÈÈ
של  סדין פרסו uשלפיכך e a, היום שעבודת הגדול  לכהן  להזכיר כדי 

הע  לבן  כלבבגדי לשמש היה שרגיל מאחר  הבּוץ, מן  הם אף שויים

היה  מהם שבארבעה בגדים בשמונה היינו זהב, בבגדי כולה השנה
להלן . שנבאר  כמו  שלו .èLtזהב, חול  בגדי  הגדול  הכהן  –ãøé ÈÇÈÇ

ìáèå.היום של  ראשונה טבילה –äìò,המקווה מן –âtzñðå– ÀÈÇÈÈÀÄÀÇÇ
בסדין גופו את ixacnוניגב ep`ady dn ,epzpynl xe`ad ileya oiir)
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åéìâøå.ãéîzä úà Bì eàéáä.Böø÷,Bãé ìò äèéçL øçà ÷øîe;B÷øæe ícä úà ìa÷.úøè÷ øéè÷äì ñðëð §©§¨¥¦¤©¨¦§¨¥¥©¥§¦¨©¨¦¥¤©¨§¨¦§©§©§¦§Ÿ¤
øçL ìL,úBøpä úà áéèäìe,ïéiä úàå ïézáçä úàå íéøáàä úàå Làøä úà áéø÷äìe. ¤©©§¥¦¤©¥§©§¦¤¨Ÿ§¤¨¥¨¦§¤©£¦¦§¤©©¦

‰íéøáàì íc ïéa äáø÷ äúéä øçL ìL úøè÷;íéaøòä ïéa ìL–íéëñpì íéøáà ïéa.ìBãb ïäk äéä íà §Ÿ¤¤©©¨§¨§¥¨¥¨¨¥¨¦¤¥¨©§©¦¥¥¨¦©§¨¦¦¨¨Ÿ¥¨
ï÷æñéðèñà Bà,ïðBvä CBúì ïéìéhîe ïénç Bì ïénçî,ïúpö âeôzL éãk. ¨¥¦§§¦§©¦©¦©¦¦§©¥§¥¤¨¦¨¨

.evxw:ãáìá äèéçù øùëä ,ïéðîéñ éðù áåøá åèçù.xg` wxine:ìá÷ìå øäîì êéøöå â"ëá àìà äøùë íãä úìá÷ ïéàù éôì .äèéçùá øçà ïäë øîâå
.eci lràøæò øôñá .÷éæçä åãé ìòå åîë åì êåîñå åéøçà ,åãé ìò éîð éà .åìéáùá('â):
dddd.mixa`l mc oiaàîìà ,íéøáàä úàå ùàøä úà áéø÷äìå úåøðä úà áéèäìå úøåè÷ øéè÷äì ñðëð å÷øæå íãä úà ìá÷å ìéòì ïðú àäã ,à÷åã åàì

àìù ãáìá øîåì äöø ìáà ,åéä êéà åæ øçà åæ úåáø÷ää øãñ øîåì åéùëò àðúä àá àì àìà .íéøáàì íã ïéá àìå úåøðì íã ïéá äáéø÷ úøåè÷ äúéä
íãå÷ úøåè÷ä øçàì ïäéðéá äúéä úåøðä úáèäù éîð ä"äå ,ïäéðéá ú÷ñôî äúéä úøåè÷ä éøäù äæ øçà åæ íéôåöø íéøáàä úáø÷äå íãä ú÷éøæ äúéä

:íéøáàä úáø÷ä.qiphq`:ø÷å ïðåöî åôåâù.oing el oingn:íéøåôéëä íåé áøòá.oilihne:åúìéáè úéá ïéðá ÷÷ç êåúì ë"äéá.bitzyïúðéö øéñäì
,ïîòè ïéâéôî åîë .úö÷îá[:ã"é äöéá]:
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.("jlnl dpyn"áäæ éãâa Bì eàéáä,השנה בכל  בהם שמשמש – ÅÄÄÀÅÈÈ
וציץ ואפוד וחושן ומעיל ואבנט ומצנפת ומכנסיים כתונת ((((עיין עיין עיין עיין והם:

מבמבמבמב),),),), לו לו לו לו ;;;; ד ד ד ד ;;;; כחכחכחכח,,,, ובמעילשמות שמות שמות שמות  ובאפוד  בחושן זהב: היה מהם ובארבעה
,(eiley lry adfd ipenrt),זהב כולו שהיה åéãéובציץ Lc÷å LáìåÀÈÇÀÄÅÈÈ

åéìâøå.הקודמת במשנה שבארנו  כמו הזהב, בגדי לבישת משום – ÀÇÀÈ
שואלים  מכאן  ורגליו. ידיו  מקדש  היה לא החול  בגדי פשיטת על אבל 

ולעיל קידושים, תשעה אלא היו שלא יוצא זה לפי  והרי  בגמרא:
בסוף  שגם ומתרצים, קידושים? עשרה שהיו  שנינו  הקודמת) (במשנה

מקדש היה חול, בגדי  וללבוש  קודש בגדי לפשוט כשבא העבודות, כל
עשרה  הכל בין ונמצאו  הקודש , בגדי פשיטת משום ורגליו ידיו 

א א א א ).).).).קידושים לב לב לב לב ,,,, ãéîzä((((יומא יומא יומא יומא  úà Bì eàéáä את שלבש לאחר  – ÅÄÆÇÈÄ
שחר, של  תמיד לקרבן  הכבש את לו  הביאו  הזהב, –÷Böøבגדי ÀÈ

שוחטו  שהיה ללמדנו  (חתכו ), "קרצו" לשון המשנה ונקטה שחטו :

הסימנים שני  hyeede)ברוב dpwd)ולקבל למהר צריך  שהיה לפי  בלבד ,
גדול, בכהן  אלא כשרות אינן  היום עבודות כל שהרי  הדם, øîeÅÅ÷את

øçà, אחר כהן  וגמר –Bãé ìò äèéçL;בשבילו הכבש שחיטת – ÇÅÀÄÈÇÈ
אחר: Ðפירוש  eci lr לו וסמוך ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))אחריו úà.((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ìa÷ÄÅÆ
B÷øæe ícä.המזבח על  –øçL ìL úøè÷ øéè÷äì ñðëð– ÇÈÀÈÄÀÇÀÇÀÄÀÙÆÆÇÇ

הזהב מזבח על יום בכל  מקטירים ז ז ז ז ),),),),שהיו לללל,,,, úà((((שמות שמות שמות שמות  áéèäìeÀÅÄÆ
úBøpäלפי ב); א, לעיל  (עיין הזהב  מנורת של  הנרות את ולתקן  – ÇÅ

מתקנו " כבה שלא שמצאו ונר הטבתם, היא הנרות "הדלקת הרמב"ם:

יביביביב).).).). גגגג,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין תמידיןתמידיןתמידיןתמידין יום ((((הלהלהלהל'''' בכל נעשית היתה שלא אמרו , בגמרא
חמישה  מטיב הכהן  היה תחילה אלא אחת, בבת הנרות כל  הטבת

– אחרת עבודה (ועושים ומפסיק מטיב רמברמברמברמב""""ם ם ם ם נרות היה כך ואחר  ,(
מפרשים  יש הנרות", את "ולהטיב כאן  ששנינו  ומה הנרות, שני שאר

הקטורת, הקטרת לפני אמנם שהיתה הנרות חמשת להטבת שהכוונה
סדרן לפי  העבודות את מונה אינה שמשנתנו א א א א ;;;;אלא טוטוטוטו,,,, יומאיומאיומאיומא ((((גמראגמראגמראגמרא

כהן המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) ידי  על נעשתה הנרות חמשת שהטבת מפרשים, ויש .
שני שאר את הקטורת לאחר  הטיב הגדול  והכהן  הקטורת, לפני  אחר 

ישראלישראלישראלישראל")")")")הנרות """"תפארתתפארתתפארתתפארת בבבב;;;; א א א א ,,,, טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  úà;((((עייןעייןעייןעיין áéø÷äìeÀÇÀÄÆ
íéøáàä úàå Làøä, התמיד עולת של –ïézáçä úàå מנחת – ÈÙÀÆÈÅÈÄÀÆÇÂÄÄ

מחציתה  סולת, האיפה עשירית יום בכל מקריב שהיה הגדול, הכהן 
בערב ומחציתה יגיגיגיג----ידידידיד),),),),בבוקר  וווו,,,, ïéiä((((ויקראויקראויקראויקרא úàå;היין את ולנסך  – ÀÆÇÇÄ

מבארים, יש  במשנה הוזכרה שלא ומה התמיד ; מנחת את להקריב וכן

בחביתין  כלולה שהיא ועיין ועיין ועיין ועיין לפי שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ישנים ישנים ישנים ישנים ";";";"; ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש )))) .חידושיחידושיחידושיחידושי

למלך" "משנה בעל כותב ונסתפג" עלה וטבל "ירד במשנתנו ששנינו  בענין 
במקומות  בגמרא הוזכר  זה סיפוג  ב): ב, הכיפורים יום עבודת הל' הרמב"ם (על
ראיתי ולא ונסתפג ", "עלה שונה: גדול כהן  טבילת שמזכיר  וכל הרבה.
כל הסתם שמן  נקט, דבר של דרכו  או  חיוב, הוא זה סיפוג  אם למפרשים

רבנו ומדברי טבילה. לאחר מסתפג הוא.(m"anxd)הטובל שחיוב משמע

אם  עפר , או  אחת נימא שאפילו  לן , שקיימא משום הוא זה שחיוב ונראה
כלי הל' רמב"ם (עיין פסולה ועבודתו  חציצה, זו הרי לבגד, בשר  בין  היתה
המים  מעפרירות בבשרו  נדבק בטבילה שמא לחוש, יש זה ולפי ו ). י, המקדש
לחוש  שאין  נאמר, אם ואף טבילה, אחר  להסתפג חייב ולפיכך  עפר , או נימה
הרוח  תיכנס שלא ליזהר  שצריך ז), הלכה (שם רבנו  כתב הרי  מקום מכל  לזה,
אינם  שמים ופשוט מעליו , הבגד  שיתרחק עד  לבגדו בשרו  בין עבודה בשעת
בין מבדילים יהיו המים שמא להסתפג, צריך  כן  ואם מרוח, זה בענין נופלים

ומסתפג" "ועולה הרמב"ם: כותב ולפיכך  לבשר , aeigהבגד oky ,dpynd oeylk)
(`ed.
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øçL ìL úøè÷יום בכל  מקטירים שהיו  ז ז ז ז ),),),),– לללל,,,, שמות שמות שמות שמות  äúéä((((עייןעייןעייןעיין ÀÙÆÆÇÇÈÀÈ
íéøáàì íc ïéa äáø÷ הקרבת לבין  התמיד של  הדם זריקת בין – ÀÅÈÅÈÈÅÈÄ

בבוקר ", "בבוקר  נאמר  שבקטורת לפי הטעם, מבואר  בגמרא אבריו.

הקטורת  הלכך אחת), (פעם "בבוקר" אלא נאמר לא בתמיד ואילו 
לאברים" דם "בין  כאן ששנינו  שמה בגמרא מבואר  כן לאברים. קודמת

האברים, הקרבת קודם הקטורת, לעבודת סמוך  שכן הוא, דווקא לאו 
קריבה היתה שהקטורת ומכאן נרות, שני  הטבת לנרות,היתה דם בין

אם  כי  העבודות, סדר  את ללמד  משנתנו של  התנא בא שלא אלא
הדם, לזריקת סמוכה האברים הקרבת היתה שלא בלבד , להשמיענו

הטבת  שגם הדין  והוא ביניהן , מפסקת היתה הקטורת עבודת אלא
לעיל. שבארנו  כמו ביניהן , היתה íéaøòäהנרות ïéa ìL הקטורת – ÆÅÈÇÀÇÄ
הערבים בין יום בכל  מקטירים ח ח ח ח ),),),),שהיו שם שם שם שם ,,,, קריבה((((שםשםשםשם ïéaÅהיתה

íéëñpì íéøáà לבין הערביים בין של התמיד  אברי הקרבת בין – ÅÈÄÇÀÈÄ
ממה  זה למדים בגמרא היין . ונסכי הסולת מנחת היינו  נסכיו , הקרבת

ח ח ח ח ):):):):שנאמר כחכחכחכח,,,, הבוקר((((במדברבמדברבמדברבמדבר מנחת מה – וכנסכו " הבוקר "כמנחת

לנסכים, קודמת קטורת הערביים בין  של  אף לנסכים, קודמת קטורת
למדים, הבוקר " "כמנחת אלא הבוקר" "כאברי  כתוב שלא וכיון

לאברים. לא אבל  למנחה אלא קודמת אינה הערביים בין של  שהקטורת
ñéðèñà Bà ï÷æ ìBãb ïäk äéä íàסובל ואינו  ומפונק, חלש – ÄÈÈÙÅÈÈÅÄÀÀÄ

בטבילתו , המים ïénçקרירות Bì ïénçî,הכיפורים יום מערב – ÀÇÄÇÄ
ïéìéhîe,הכיפורים ביום –ïðBvä CBúì,שבמקווה הצוננים המים – ÇÄÄÀÇÅ

ïúpö âeôzL éãk בברייתא המקווה. מי  של קרירותם שתסור  – ÀÅÆÈÄÈÈ
ברזל, של עששיות הכיפורים יום מערב מחממים שהיו מובא בגמרא
ה, השירים שיר  – שן " "עשת (מלשון  ברזל  של עבות חתיכות היינו 

מסירים  היו  הטבילה ובשעת למחר , עד  האש  על אותן  מניחים  והיו  יד),
שבות, אלא כאן שאין  המים, לתוך אותן  ומטילים האש  מעל  אותן 

במקדש  שבות ב ב ב ב ))))ואין לדלדלדלד,,,, יומא יומא יומא יומא  בגמראבגמראבגמראבגמרא לחמם ((((עייןעייןעייןעיין היו  רשאים כן .
לתוך ולשפכם האש מעל  למחר ולסלקם הכיפורים יום מערב מים

.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))ההמקוו 
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Âäåøtä úéáì eäeàéáä,äúéä Lãwáe.íòä ïéáì Bðéa õea ìL ïéãñ eñøt.Lc÷åéìâøå åéãé,èLôe.éaø ¡¦§¥©©§¨©Ÿ¤¨§¨¥§¨¦¤¥§¥¨¨¦¥¨¨§©§¨¨©©¦
øéàîøîBà:èLt,åéìâøå åéãé Lc÷.ìáèå ãøé,âtzñðå äìò.ïáì éãâa Bì eàéáä,Lc÷å Láìåéìâøå åéãé. ¥¦¥¨©¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨¨©§¦¥¨¨§©§¨
Êäðî øNò íéðL ìL ïéñeìt LáBì äéä øçMa,æeæ úBàî äðîL ìL ïéåcðä íéaøòä ïéáe;éøácøéàî éaø. ©©©¨¨¥§¦¤§¥¨¨¨¤¥¨©§©¦¦§§¦¤§Ÿ¤¥¦§¥©¦¥¦

íéîëçåíéøîBà:äðî øNò äðBîL ìL LáBì äéä øçMa,øNò íéðL ìL íéaøòä ïéáeäðî,GL ìkäíéL ©£¨¦§¦©©©¨¨¥¤§¨¨¨¨¤¥¨©§©¦¤§¥¨¨¨¤©Ÿ§¦
äðî.øeaö ìMî elà;éñBäì äöø íàåó,éñBîBlMî ó. ¨¤¥¦¤¦§¦¨¨§¦¦¦¤
ÁBøt ìöà Bì àa,çaænìå íìeàä ïéa ãîBò äéä Bøôe,áøònì åéðôe íBøcì BLàø;åéðôe çøæna ãîBò ïäkäå ¨¥¤¨¨¨¨¥¥¨¨§©¦§¥©Ÿ©¨¨¨©©£¨§©Ÿ¥¥©¦§¨¨¨

eeee.dextd zial:åîù ìò úàø÷ðå äàðá äåøô åîùù ãçà óùëî.dzid ycewaeíå÷î úåðåòè ,äðåùàøä ïî õåç ,úåìéáè øàù ìë íò åæ äéðù äìéáèù
áéúëãë ,ùåã÷(å"é àø÷éå):ùåã÷ íå÷îá íéîá åøùá úà õçøå.xne` n"x:î"øë äëìä ïéàå .ùã÷î ë"çàå äìçú èùô.oal icba,íéñðëîå ,úðåúë

ìë ïäá ùîùî àåäù áäæ éãâáá åéä ïéôñåîå ïéãéîú ïåâë úåðåöéç úåãåáòå .ïäá åéä úåéîéðô úåãåáò ìëù ,úåî éøçà úùøôá íéøåîàä úôðöîå ,èðáàå
:øåéëä ïî íéìâøå íéãé éùåã÷ éúùå äìéáè ïåòè äôéìçå äôéìç ìë ïéáå .äìåë äðùä

ffff.oiqelt:àñåìéô ,ññîòø éîìùåøé íåâøú ,ññîòø õøàî àáä äôéå ÷ã õåá.oi`ecpd:åãåä õøàî.miaxrd oiaeãâá:äúçîå óë úàöåäì ùáåìù íé
.dpn miyely lkdïì úéì úéáøò ìù ïúåàì äáéøå úéøçù ìù ïúåàì úçåô íàù êì øîåì ìëä êñ äðî íéùåìùã ïðéòåîùàì ,àðú åäðéììë øãä éëäì

:äá.elyn siqen siqedl dvx m`:ùã÷äì äðúî úôñåú åúåà ïúéù ãáìáå
gggg.gafnle mle`d oiaìëéäì áåø÷ çáæîìå íìåàä ïéá øôä íéãéîòî åéä àìå ,àéä 'ä éðôì äìåëã ,øôä úãîòäì ïéãä ïî øùë äéä äøæòä ïåôö ìë
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äåøtä úéáì eäeàéáä לשכה היא הפרווה" ש"בית בארנו כבר  – ÁÄÀÅÇÇÀÈ
היה  גגה ועל שבנאה), האדם שם על כך נקראת (שהיתה שבעזרה
המוסף  קרבנות (וכן  שחר של התמיד  הקרבת ולאחר לטבילה; מקווה

היינו  היום, בעבודת להתחיל צריך  הגדול  הכהן  כשהיה היום), של
כדי הפרווה בית של הגג על  עלה הכיפורים, ליום המיוחדת בעבודה

שם, שנייה טבילה äúéäלטבול  Lãwáeשכל לעיל, שנינו שכן – ÇÙÆÈÀÈ
שנאמר בקודש, להיות צריכות הראשונה) מן (חוץ ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא הטבילות

ידידידיד):):):): yecw".טז טז טז טז ,,,, mewna mina exya z` ugxe"õea ìL ïéãñ eñøtÅÀÈÄÆ
íòä ïéáì Bðéa,( ד (משנה לעיל  שבארנו כמו  –åéìâøå åéãé Lc÷ ÅÀÅÈÈÄÅÈÈÀÇÀÈ

הבגדים, פשיטת משום –èLôe.הזהב בגדי את –øéàî éaø ÈÇÇÄÅÄ
èLt :øîBàכך ואחר  בגדיו, את בתחילה –åéìâøå åéãé Lc÷ ÅÈÇÄÅÈÈÀÇÀÈ

לובש, שהוא הבגדים לכבוד הם הקידושים שני  מאיר רבי  שלדעת –

הלכך הטבילה, לאחר  ואחד  הטבילה לפני  הוא אחד שקידוש אלא
מעליו. הבגדים שיפשוט לאחר  אלא ורגליו ידיו  מקדש  dkldאינו oi`e

.xi`n iaxkìáèå ãøé,היום של  שנייה טבילה –äìò,המקוה מן – ÈÇÀÈÇÈÈ
âtzñðå,בסדין גופו  את וניגב –ïáì éãâa Bì eàéáä ארבעה – ÀÄÀÇÇÅÄÄÀÅÈÈ

ומצנפת אבנט מכנסיים, כתונת, והם: לבנים, בד  דדדד),),),),בגדי טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

בלבד, הכיפורים ליום המיוחדת לעבודה הגדול  הכהן  בהם ששימש

Láì, הלבן בגדי  את –åéìâøå åéãé Lc÷å לבישת לכבוד  – ÈÇÀÄÅÈÈÀÇÀÈ
לובש הטבילה שלאחר  מודה, מאיר רבי  שאף אמרו , בגמרא הבגדים.

שנאמר ורגליו , ידיו  קידש כך  ואחר הבגדים את לללל,,,,תחילה ((((שמות שמות שמות שמות 

שאינו כ כ כ כ ----כא כא כא כא ):):):): מי – ורגליהם" ידיהם ורחצו המזבח... אל  בגשתם או

וגישה. לבישה שמחוסר  זה יצא גישה, אלא yeciwמחוסר  df ixde
.iyily

i y i n g m e i
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העבודה  את הגדול הכהן  בהם שעבד  הלבן, בגדי  של  ובשוויים בטיבם דנה משנתנו
הערביים  בבין  היום שלעבודת ללמדנו , המשנה ובאה הכיפורים. ליום המיוחדת

בשחרית. היום לעבודת שלבש הלבן  מבגדי  פחותים לבן בגדי לבש

øçMa, בבוקר היום לעבודת –LáBì äéä, הגדול הכהן  –ïéñeìt ÇÇÇÈÈÅÀÄ
שבמצרים, פילוסין העיר מן הבא ומעולה דק מבוץ עשויים לבן  בגדי –

äðî øNò íéðL ìL100 הוא (המנה מנה עשר  שנים ששוויים – ÆÀÅÈÈÈÆ
ירושלמי : בתרגום שכן  רעמסס, היינו שפילוסין  מפרשים יש  דינר).

qqnrxתרגומו.oiqelitíéaøòä ïéáe שבין היום ולעבודת – ÅÈÇÀÇÄ
הב ïéåcðäהערביים, לבנים בוץ בגדי  הודו– מארץ """"תוספות תוספות תוספות תוספות אים ((((עייןעייןעייןעיין ÄÀÀÄ
טובטובטובטוב")")")") æeæ,יום יום יום יום  úBàî äðîL ìL;מנים שמונה שהם –éaø éøác ÆÀÙÆÅÄÀÅÇÄ

øéàî הלבן בגדי על  הקדש משל  מוציאים הכל  שבסך  הסובר – ÅÄ
מנה. äðBîLעשרים ìL LáBì äéä øçMa :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÇÇÈÈÅÆÀÈ

GL ìkä ,äðî øNò íéðL ìL íéaøòä ïéáe ,äðî øNòíéL ÈÈÈÆÅÈÇÀÇÄÆÀÅÈÈÈÆÇÙÀÄ
äðî שלושים ("הכל הסיכום את נקטו  שחכמים מבואר , בגמרא – ÈÆ

מבגדים  לפחות גם מותר תקציב אותו שבתחום להשמיענו , כדי  מנה"),

לדברי מקום ומכל הערבים; בין של הבגדים על ולהוסיף שחרית של
הערביים, בין  משל ויקרים מעולים שחרית של  שיהיו  דווקא צריך  הכל

שכתוב ממה זה שלמדים בגמרא דדדד):):):):ומבואר  טז טז טז טז ,,,, c"כתונת((((ויקראויקראויקראויקרא a
ומכנסי ילבש, cקודש  aובאבנט בשרו , על  cיהיו a ובמצנפת יחגור

c a כאן נאמר פעמים ארבע c"יצנוף", a" מן הבגדים שיהיו ללמד,
למדים  שחרית בעבודת כתוב שזה וכיון  ביותר ; המובחר  הבד 

הערביים. בין שלובש  הבגדים מן מעולים בגדים לובש  הוא שבשחרית
הבגדים  ענין , של  לגופו  בא ראשון ש "בד " מבארים, התוספות בעלי

לשון  הוא שני ו"בד " מבד; זהב cal,יהיו  בגדי  עמהם לובש שאינו 
לבד ; אלו בגדים ארבעה אלא השנה, ימות כל  עושה שהוא כדרך

הימים; שאר  של הבד מן  מובחר שיהיה לרמז  בא שלישי ו"בד "
ערבית. משל מעולה יהא שחרית של  שהבד  – רביעי elàÅו "בד"

øeaö ìMî לדעת מנה עשרים או חכמים, לדעת מנה שלושים – ÄÆÄ
את  לקנות כדי הקדש , משל היינו ציבור, משל נוטל  היה מאיר, רבי

óéñBäìהבגדים, äöø íàå ולקנות להוסיף הגדול  הכהן רצה אם – ÀÄÈÈÀÄ
יקרים, יותר BlMîבגדים óéñBî התוספת את שיתן ובלבד מכספו, – ÄÄÆ

להקדש .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מתנה

מפרשי רוב מבארים וכן  הלבן, בגדי  ארבעת בכל  במשנתנו מדובר שבארנו כפי
ארבעה  הם לבן "בגדי ג): ח, המקדש כלי (הל' כותב הרמב"ם אבל המשנה.

לבדו(micba)כלים הפשתן  ומן  הכיפורים... ביום גדול  כהן בהם שמשמש
miiaxrd,הם. oia Ð zg`e ,xgya dyael zg` ,lecb odkl el eid zexg` zepzk izye

..."ycwd lyn dpn miyelya odizye.("למלך "משנה שם (עיין 
ביום  הגדול ) (הכהן בהם שעובד לבן  "בגדי ה): שם, (שם הרמב"ם כותב כן
אותם  שיפשוט במקום נגנזים אלא לעולם, שנייה פעם בהם עובד  אינו  הצום,
כד, (יומא בגמרא בברייתא מובאת זו הלכה – בהנאה". אסורים והם שם...
אשר הבד בגדי את "ופשט כג): טז, (ויקרא שנאמר ממה אותה ולמדים א).

הקודש אל  בבואו  my",לבש mgipde שטעונים מלמד – שם" "והניחם ודרשו :
לומר תלמוד  ומה הדיוט, לכהן הם שראויים וסוברים, חולקים ויש גניזה.

אחר. כיפורים יום הגדול הכהן  בהם ישתמש שלא שם"? "והניחם

ח ה נ ש מ ר ו א ב

Bøt ìöà Bì àa נאמר הכיפורים יום עבודת בפרשת טז טז טז טז ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÈÅÆÈ
z`hgl"...גגגג):):):): xwa oa xta ,ycewd l` oxd` `eai z`fa" היה וצריך 

ביתו ובעד  בעדו לכפר  משלו, הפר את וווו););););להביא שם שם שם שם ,,,, ששנינו ((((שם שם שם שם  וזהו

izdw - zex`ean zeipyn
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åéìâøå.ãéîzä úà Bì eàéáä.Böø÷,Bãé ìò äèéçL øçà ÷øîe;B÷øæe ícä úà ìa÷.úøè÷ øéè÷äì ñðëð §©§¨¥¦¤©¨¦§¨¥¥©¥§¦¨©¨¦¥¤©¨§¨¦§©§©§¦§Ÿ¤
øçL ìL,úBøpä úà áéèäìe,ïéiä úàå ïézáçä úàå íéøáàä úàå Làøä úà áéø÷äìe. ¤©©§¥¦¤©¥§©§¦¤¨Ÿ§¤¨¥¨¦§¤©£¦¦§¤©©¦

‰íéøáàì íc ïéa äáø÷ äúéä øçL ìL úøè÷;íéaøòä ïéa ìL–íéëñpì íéøáà ïéa.ìBãb ïäk äéä íà §Ÿ¤¤©©¨§¨§¥¨¥¨¨¥¨¦¤¥¨©§©¦¥¥¨¦©§¨¦¦¨¨Ÿ¥¨
ï÷æñéðèñà Bà,ïðBvä CBúì ïéìéhîe ïénç Bì ïénçî,ïúpö âeôzL éãk. ¨¥¦§§¦§©¦©¦©¦¦§©¥§¥¤¨¦¨¨

.evxw:ãáìá äèéçù øùëä ,ïéðîéñ éðù áåøá åèçù.xg` wxine:ìá÷ìå øäîì êéøöå â"ëá àìà äøùë íãä úìá÷ ïéàù éôì .äèéçùá øçà ïäë øîâå
.eci lràøæò øôñá .÷éæçä åãé ìòå åîë åì êåîñå åéøçà ,åãé ìò éîð éà .åìéáùá('â):
dddd.mixa`l mc oiaàîìà ,íéøáàä úàå ùàøä úà áéø÷äìå úåøðä úà áéèäìå úøåè÷ øéè÷äì ñðëð å÷øæå íãä úà ìá÷å ìéòì ïðú àäã ,à÷åã åàì

àìù ãáìá øîåì äöø ìáà ,åéä êéà åæ øçà åæ úåáø÷ää øãñ øîåì åéùëò àðúä àá àì àìà .íéøáàì íã ïéá àìå úåøðì íã ïéá äáéø÷ úøåè÷ äúéä
íãå÷ úøåè÷ä øçàì ïäéðéá äúéä úåøðä úáèäù éîð ä"äå ,ïäéðéá ú÷ñôî äúéä úøåè÷ä éøäù äæ øçà åæ íéôåöø íéøáàä úáø÷äå íãä ú÷éøæ äúéä

:íéøáàä úáø÷ä.qiphq`:ø÷å ïðåöî åôåâù.oing el oingn:íéøåôéëä íåé áøòá.oilihne:åúìéáè úéá ïéðá ÷÷ç êåúì ë"äéá.bitzyïúðéö øéñäì
,ïîòè ïéâéôî åîë .úö÷îá[:ã"é äöéá]:

`xephxa yexit

.("jlnl dpyn"áäæ éãâa Bì eàéáä,השנה בכל  בהם שמשמש – ÅÄÄÀÅÈÈ
וציץ ואפוד וחושן ומעיל ואבנט ומצנפת ומכנסיים כתונת ((((עיין עיין עיין עיין והם:

מבמבמבמב),),),), לו לו לו לו ;;;; ד ד ד ד ;;;; כחכחכחכח,,,, ובמעילשמות שמות שמות שמות  ובאפוד  בחושן זהב: היה מהם ובארבעה
,(eiley lry adfd ipenrt),זהב כולו שהיה åéãéובציץ Lc÷å LáìåÀÈÇÀÄÅÈÈ

åéìâøå.הקודמת במשנה שבארנו  כמו הזהב, בגדי לבישת משום – ÀÇÀÈ
שואלים  מכאן  ורגליו. ידיו  מקדש  היה לא החול  בגדי פשיטת על אבל 

ולעיל קידושים, תשעה אלא היו שלא יוצא זה לפי  והרי  בגמרא:
בסוף  שגם ומתרצים, קידושים? עשרה שהיו  שנינו  הקודמת) (במשנה

מקדש היה חול, בגדי  וללבוש  קודש בגדי לפשוט כשבא העבודות, כל
עשרה  הכל בין ונמצאו  הקודש , בגדי פשיטת משום ורגליו ידיו 

א א א א ).).).).קידושים לב לב לב לב ,,,, ãéîzä((((יומא יומא יומא יומא  úà Bì eàéáä את שלבש לאחר  – ÅÄÆÇÈÄ
שחר, של  תמיד לקרבן  הכבש את לו  הביאו  הזהב, –÷Böøבגדי ÀÈ

שוחטו  שהיה ללמדנו  (חתכו ), "קרצו" לשון המשנה ונקטה שחטו :

הסימנים שני  hyeede)ברוב dpwd)ולקבל למהר צריך  שהיה לפי  בלבד ,
גדול, בכהן  אלא כשרות אינן  היום עבודות כל שהרי  הדם, øîeÅÅ÷את

øçà, אחר כהן  וגמר –Bãé ìò äèéçL;בשבילו הכבש שחיטת – ÇÅÀÄÈÇÈ
אחר: Ðפירוש  eci lr לו וסמוך ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))אחריו úà.((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ìa÷ÄÅÆ
B÷øæe ícä.המזבח על  –øçL ìL úøè÷ øéè÷äì ñðëð– ÇÈÀÈÄÀÇÀÇÀÄÀÙÆÆÇÇ

הזהב מזבח על יום בכל  מקטירים ז ז ז ז ),),),),שהיו לללל,,,, úà((((שמות שמות שמות שמות  áéèäìeÀÅÄÆ
úBøpäלפי ב); א, לעיל  (עיין הזהב  מנורת של  הנרות את ולתקן  – ÇÅ

מתקנו " כבה שלא שמצאו ונר הטבתם, היא הנרות "הדלקת הרמב"ם:

יביביביב).).).). גגגג,,,, ומוספיןומוספיןומוספיןומוספין תמידיןתמידיןתמידיןתמידין יום ((((הלהלהלהל'''' בכל נעשית היתה שלא אמרו , בגמרא
חמישה  מטיב הכהן  היה תחילה אלא אחת, בבת הנרות כל  הטבת

– אחרת עבודה (ועושים ומפסיק מטיב רמברמברמברמב""""ם ם ם ם נרות היה כך ואחר  ,(
מפרשים  יש הנרות", את "ולהטיב כאן  ששנינו  ומה הנרות, שני שאר

הקטורת, הקטרת לפני אמנם שהיתה הנרות חמשת להטבת שהכוונה
סדרן לפי  העבודות את מונה אינה שמשנתנו א א א א ;;;;אלא טוטוטוטו,,,, יומאיומאיומאיומא ((((גמראגמראגמראגמרא

כהן המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) ידי  על נעשתה הנרות חמשת שהטבת מפרשים, ויש .
שני שאר את הקטורת לאחר  הטיב הגדול  והכהן  הקטורת, לפני  אחר 

ישראלישראלישראלישראל")")")")הנרות """"תפארתתפארתתפארתתפארת בבבב;;;; א א א א ,,,, טובטובטובטוב"""" יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  úà;((((עייןעייןעייןעיין áéø÷äìeÀÇÀÄÆ
íéøáàä úàå Làøä, התמיד עולת של –ïézáçä úàå מנחת – ÈÙÀÆÈÅÈÄÀÆÇÂÄÄ

מחציתה  סולת, האיפה עשירית יום בכל מקריב שהיה הגדול, הכהן 
בערב ומחציתה יגיגיגיג----ידידידיד),),),),בבוקר  וווו,,,, ïéiä((((ויקראויקראויקראויקרא úàå;היין את ולנסך  – ÀÆÇÇÄ

מבארים, יש  במשנה הוזכרה שלא ומה התמיד ; מנחת את להקריב וכן

בחביתין  כלולה שהיא ועיין ועיין ועיין ועיין לפי שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ישנים ישנים ישנים ישנים ";";";"; ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות 

הרשהרשהרשהרש""""ש ש ש ש )))) .חידושיחידושיחידושיחידושי

למלך" "משנה בעל כותב ונסתפג" עלה וטבל "ירד במשנתנו ששנינו  בענין 
במקומות  בגמרא הוזכר  זה סיפוג  ב): ב, הכיפורים יום עבודת הל' הרמב"ם (על
ראיתי ולא ונסתפג ", "עלה שונה: גדול כהן  טבילת שמזכיר  וכל הרבה.
כל הסתם שמן  נקט, דבר של דרכו  או  חיוב, הוא זה סיפוג  אם למפרשים

רבנו ומדברי טבילה. לאחר מסתפג הוא.(m"anxd)הטובל שחיוב משמע

אם  עפר , או  אחת נימא שאפילו  לן , שקיימא משום הוא זה שחיוב ונראה
כלי הל' רמב"ם (עיין פסולה ועבודתו  חציצה, זו הרי לבגד, בשר  בין  היתה
המים  מעפרירות בבשרו  נדבק בטבילה שמא לחוש, יש זה ולפי ו ). י, המקדש
לחוש  שאין  נאמר, אם ואף טבילה, אחר  להסתפג חייב ולפיכך  עפר , או נימה
הרוח  תיכנס שלא ליזהר  שצריך ז), הלכה (שם רבנו  כתב הרי  מקום מכל  לזה,
אינם  שמים ופשוט מעליו , הבגד  שיתרחק עד  לבגדו בשרו  בין עבודה בשעת
בין מבדילים יהיו המים שמא להסתפג, צריך  כן  ואם מרוח, זה בענין נופלים

ומסתפג" "ועולה הרמב"ם: כותב ולפיכך  לבשר , aeigהבגד oky ,dpynd oeylk)
(`ed.

i r i a x m e i
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øçL ìL úøè÷יום בכל  מקטירים שהיו  ז ז ז ז ),),),),– לללל,,,, שמות שמות שמות שמות  äúéä((((עייןעייןעייןעיין ÀÙÆÆÇÇÈÀÈ
íéøáàì íc ïéa äáø÷ הקרבת לבין  התמיד של  הדם זריקת בין – ÀÅÈÅÈÈÅÈÄ

בבוקר ", "בבוקר  נאמר  שבקטורת לפי הטעם, מבואר  בגמרא אבריו.

הקטורת  הלכך אחת), (פעם "בבוקר" אלא נאמר לא בתמיד ואילו 
לאברים" דם "בין  כאן ששנינו  שמה בגמרא מבואר  כן לאברים. קודמת

האברים, הקרבת קודם הקטורת, לעבודת סמוך  שכן הוא, דווקא לאו 
קריבה היתה שהקטורת ומכאן נרות, שני  הטבת לנרות,היתה דם בין

אם  כי  העבודות, סדר  את ללמד  משנתנו של  התנא בא שלא אלא
הדם, לזריקת סמוכה האברים הקרבת היתה שלא בלבד , להשמיענו

הטבת  שגם הדין  והוא ביניהן , מפסקת היתה הקטורת עבודת אלא
לעיל. שבארנו  כמו ביניהן , היתה íéaøòäהנרות ïéa ìL הקטורת – ÆÅÈÇÀÇÄ
הערבים בין יום בכל  מקטירים ח ח ח ח ),),),),שהיו שם שם שם שם ,,,, קריבה((((שםשםשםשם ïéaÅהיתה

íéëñpì íéøáà לבין הערביים בין של התמיד  אברי הקרבת בין – ÅÈÄÇÀÈÄ
ממה  זה למדים בגמרא היין . ונסכי הסולת מנחת היינו  נסכיו , הקרבת

ח ח ח ח ):):):):שנאמר כחכחכחכח,,,, הבוקר((((במדברבמדברבמדברבמדבר מנחת מה – וכנסכו " הבוקר "כמנחת

לנסכים, קודמת קטורת הערביים בין  של  אף לנסכים, קודמת קטורת
למדים, הבוקר " "כמנחת אלא הבוקר" "כאברי  כתוב שלא וכיון

לאברים. לא אבל  למנחה אלא קודמת אינה הערביים בין של  שהקטורת
ñéðèñà Bà ï÷æ ìBãb ïäk äéä íàסובל ואינו  ומפונק, חלש – ÄÈÈÙÅÈÈÅÄÀÀÄ

בטבילתו , המים ïénçקרירות Bì ïénçî,הכיפורים יום מערב – ÀÇÄÇÄ
ïéìéhîe,הכיפורים ביום –ïðBvä CBúì,שבמקווה הצוננים המים – ÇÄÄÀÇÅ

ïúpö âeôzL éãk בברייתא המקווה. מי  של קרירותם שתסור  – ÀÅÆÈÄÈÈ
ברזל, של עששיות הכיפורים יום מערב מחממים שהיו מובא בגמרא
ה, השירים שיר  – שן " "עשת (מלשון  ברזל  של עבות חתיכות היינו 

מסירים  היו  הטבילה ובשעת למחר , עד  האש  על אותן  מניחים  והיו  יד),
שבות, אלא כאן שאין  המים, לתוך אותן  ומטילים האש  מעל  אותן 

במקדש  שבות ב ב ב ב ))))ואין לדלדלדלד,,,, יומא יומא יומא יומא  בגמראבגמראבגמראבגמרא לחמם ((((עייןעייןעייןעיין היו  רשאים כן .
לתוך ולשפכם האש מעל  למחר ולסלקם הכיפורים יום מערב מים

.((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))ההמקוו 
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Âäåøtä úéáì eäeàéáä,äúéä Lãwáe.íòä ïéáì Bðéa õea ìL ïéãñ eñøt.Lc÷åéìâøå åéãé,èLôe.éaø ¡¦§¥©©§¨©Ÿ¤¨§¨¥§¨¦¤¥§¥¨¨¦¥¨¨§©§¨¨©©¦
øéàîøîBà:èLt,åéìâøå åéãé Lc÷.ìáèå ãøé,âtzñðå äìò.ïáì éãâa Bì eàéáä,Lc÷å Láìåéìâøå åéãé. ¥¦¥¨©¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨¨©§¦¥¨¨§©§¨
Êäðî øNò íéðL ìL ïéñeìt LáBì äéä øçMa,æeæ úBàî äðîL ìL ïéåcðä íéaøòä ïéáe;éøácøéàî éaø. ©©©¨¨¥§¦¤§¥¨¨¨¤¥¨©§©¦¦§§¦¤§Ÿ¤¥¦§¥©¦¥¦

íéîëçåíéøîBà:äðî øNò äðBîL ìL LáBì äéä øçMa,øNò íéðL ìL íéaøòä ïéáeäðî,GL ìkäíéL ©£¨¦§¦©©©¨¨¥¤§¨¨¨¨¤¥¨©§©¦¤§¥¨¨¨¤©Ÿ§¦
äðî.øeaö ìMî elà;éñBäì äöø íàåó,éñBîBlMî ó. ¨¤¥¦¤¦§¦¨¨§¦¦¦¤
ÁBøt ìöà Bì àa,çaænìå íìeàä ïéa ãîBò äéä Bøôe,áøònì åéðôe íBøcì BLàø;åéðôe çøæna ãîBò ïäkäå ¨¥¤¨¨¨¨¥¥¨¨§©¦§¥©Ÿ©¨¨¨©©£¨§©Ÿ¥¥©¦§¨¨¨

eeee.dextd zial:åîù ìò úàø÷ðå äàðá äåøô åîùù ãçà óùëî.dzid ycewaeíå÷î úåðåòè ,äðåùàøä ïî õåç ,úåìéáè øàù ìë íò åæ äéðù äìéáèù
áéúëãë ,ùåã÷(å"é àø÷éå):ùåã÷ íå÷îá íéîá åøùá úà õçøå.xne` n"x:î"øë äëìä ïéàå .ùã÷î ë"çàå äìçú èùô.oal icba,íéñðëîå ,úðåúë

ìë ïäá ùîùî àåäù áäæ éãâáá åéä ïéôñåîå ïéãéîú ïåâë úåðåöéç úåãåáòå .ïäá åéä úåéîéðô úåãåáò ìëù ,úåî éøçà úùøôá íéøåîàä úôðöîå ,èðáàå
:øåéëä ïî íéìâøå íéãé éùåã÷ éúùå äìéáè ïåòè äôéìçå äôéìç ìë ïéáå .äìåë äðùä

ffff.oiqelt:àñåìéô ,ññîòø éîìùåøé íåâøú ,ññîòø õøàî àáä äôéå ÷ã õåá.oi`ecpd:åãåä õøàî.miaxrd oiaeãâá:äúçîå óë úàöåäì ùáåìù íé
.dpn miyely lkdïì úéì úéáøò ìù ïúåàì äáéøå úéøçù ìù ïúåàì úçåô íàù êì øîåì ìëä êñ äðî íéùåìùã ïðéòåîùàì ,àðú åäðéììë øãä éëäì

:äá.elyn siqen siqedl dvx m`:ùã÷äì äðúî úôñåú åúåà ïúéù ãáìáå
gggg.gafnle mle`d oiaìëéäì áåø÷ çáæîìå íìåàä ïéá øôä íéãéîòî åéä àìå ,àéä 'ä éðôì äìåëã ,øôä úãîòäì ïéãä ïî øùë äéä äøæòä ïåôö ìë

`xephxa yexit
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äåøtä úéáì eäeàéáä לשכה היא הפרווה" ש"בית בארנו כבר  – ÁÄÀÅÇÇÀÈ
היה  גגה ועל שבנאה), האדם שם על כך נקראת (שהיתה שבעזרה
המוסף  קרבנות (וכן  שחר של התמיד  הקרבת ולאחר לטבילה; מקווה

היינו  היום, בעבודת להתחיל צריך  הגדול  הכהן  כשהיה היום), של
כדי הפרווה בית של הגג על  עלה הכיפורים, ליום המיוחדת בעבודה

שם, שנייה טבילה äúéäלטבול  Lãwáeשכל לעיל, שנינו שכן – ÇÙÆÈÀÈ
שנאמר בקודש, להיות צריכות הראשונה) מן (חוץ ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא הטבילות

ידידידיד):):):): yecw".טז טז טז טז ,,,, mewna mina exya z` ugxe"õea ìL ïéãñ eñøtÅÀÈÄÆ
íòä ïéáì Bðéa,( ד (משנה לעיל  שבארנו כמו  –åéìâøå åéãé Lc÷ ÅÀÅÈÈÄÅÈÈÀÇÀÈ

הבגדים, פשיטת משום –èLôe.הזהב בגדי את –øéàî éaø ÈÇÇÄÅÄ
èLt :øîBàכך ואחר  בגדיו, את בתחילה –åéìâøå åéãé Lc÷ ÅÈÇÄÅÈÈÀÇÀÈ

לובש, שהוא הבגדים לכבוד הם הקידושים שני  מאיר רבי  שלדעת –

הלכך הטבילה, לאחר  ואחד  הטבילה לפני  הוא אחד שקידוש אלא
מעליו. הבגדים שיפשוט לאחר  אלא ורגליו ידיו  מקדש  dkldאינו oi`e

.xi`n iaxkìáèå ãøé,היום של  שנייה טבילה –äìò,המקוה מן – ÈÇÀÈÇÈÈ
âtzñðå,בסדין גופו  את וניגב –ïáì éãâa Bì eàéáä ארבעה – ÀÄÀÇÇÅÄÄÀÅÈÈ

ומצנפת אבנט מכנסיים, כתונת, והם: לבנים, בד  דדדד),),),),בגדי טז טז טז טז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

בלבד, הכיפורים ליום המיוחדת לעבודה הגדול  הכהן  בהם ששימש

Láì, הלבן בגדי  את –åéìâøå åéãé Lc÷å לבישת לכבוד  – ÈÇÀÄÅÈÈÀÇÀÈ
לובש הטבילה שלאחר  מודה, מאיר רבי  שאף אמרו , בגמרא הבגדים.

שנאמר ורגליו , ידיו  קידש כך  ואחר הבגדים את לללל,,,,תחילה ((((שמות שמות שמות שמות 

שאינו כ כ כ כ ----כא כא כא כא ):):):): מי – ורגליהם" ידיהם ורחצו המזבח... אל  בגשתם או

וגישה. לבישה שמחוסר  זה יצא גישה, אלא yeciwמחוסר  df ixde
.iyily

i y i n g m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

העבודה  את הגדול הכהן  בהם שעבד  הלבן, בגדי  של  ובשוויים בטיבם דנה משנתנו
הערביים  בבין  היום שלעבודת ללמדנו , המשנה ובאה הכיפורים. ליום המיוחדת

בשחרית. היום לעבודת שלבש הלבן  מבגדי  פחותים לבן בגדי לבש

øçMa, בבוקר היום לעבודת –LáBì äéä, הגדול הכהן  –ïéñeìt ÇÇÇÈÈÅÀÄ
שבמצרים, פילוסין העיר מן הבא ומעולה דק מבוץ עשויים לבן  בגדי –

äðî øNò íéðL ìL100 הוא (המנה מנה עשר  שנים ששוויים – ÆÀÅÈÈÈÆ
ירושלמי : בתרגום שכן  רעמסס, היינו שפילוסין  מפרשים יש  דינר).

qqnrxתרגומו.oiqelitíéaøòä ïéáe שבין היום ולעבודת – ÅÈÇÀÇÄ
הב ïéåcðäהערביים, לבנים בוץ בגדי  הודו– מארץ """"תוספות תוספות תוספות תוספות אים ((((עייןעייןעייןעיין ÄÀÀÄ
טובטובטובטוב")")")") æeæ,יום יום יום יום  úBàî äðîL ìL;מנים שמונה שהם –éaø éøác ÆÀÙÆÅÄÀÅÇÄ

øéàî הלבן בגדי על  הקדש משל  מוציאים הכל  שבסך  הסובר – ÅÄ
מנה. äðBîLעשרים ìL LáBì äéä øçMa :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÇÇÈÈÅÆÀÈ

GL ìkä ,äðî øNò íéðL ìL íéaøòä ïéáe ,äðî øNòíéL ÈÈÈÆÅÈÇÀÇÄÆÀÅÈÈÈÆÇÙÀÄ
äðî שלושים ("הכל הסיכום את נקטו  שחכמים מבואר , בגמרא – ÈÆ

מבגדים  לפחות גם מותר תקציב אותו שבתחום להשמיענו , כדי  מנה"),

לדברי מקום ומכל הערבים; בין של הבגדים על ולהוסיף שחרית של
הערביים, בין  משל ויקרים מעולים שחרית של  שיהיו  דווקא צריך  הכל

שכתוב ממה זה שלמדים בגמרא דדדד):):):):ומבואר  טז טז טז טז ,,,, c"כתונת((((ויקראויקראויקראויקרא a
ומכנסי ילבש, cקודש  aובאבנט בשרו , על  cיהיו a ובמצנפת יחגור

c a כאן נאמר פעמים ארבע c"יצנוף", a" מן הבגדים שיהיו ללמד,
למדים  שחרית בעבודת כתוב שזה וכיון  ביותר ; המובחר  הבד 

הערביים. בין שלובש  הבגדים מן מעולים בגדים לובש  הוא שבשחרית
הבגדים  ענין , של  לגופו  בא ראשון ש "בד " מבארים, התוספות בעלי

לשון  הוא שני ו"בד " מבד; זהב cal,יהיו  בגדי  עמהם לובש שאינו 
לבד ; אלו בגדים ארבעה אלא השנה, ימות כל  עושה שהוא כדרך

הימים; שאר  של הבד מן  מובחר שיהיה לרמז  בא שלישי ו"בד "
ערבית. משל מעולה יהא שחרית של  שהבד  – רביעי elàÅו "בד"

øeaö ìMî לדעת מנה עשרים או חכמים, לדעת מנה שלושים – ÄÆÄ
את  לקנות כדי הקדש , משל היינו ציבור, משל נוטל  היה מאיר, רבי

óéñBäìהבגדים, äöø íàå ולקנות להוסיף הגדול  הכהן רצה אם – ÀÄÈÈÀÄ
יקרים, יותר BlMîבגדים óéñBî התוספת את שיתן ובלבד מכספו, – ÄÄÆ

להקדש .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))מתנה

מפרשי רוב מבארים וכן  הלבן, בגדי  ארבעת בכל  במשנתנו מדובר שבארנו כפי
ארבעה  הם לבן "בגדי ג): ח, המקדש כלי (הל' כותב הרמב"ם אבל המשנה.

לבדו(micba)כלים הפשתן  ומן  הכיפורים... ביום גדול  כהן בהם שמשמש
miiaxrd,הם. oia Ð zg`e ,xgya dyael zg` ,lecb odkl el eid zexg` zepzk izye

..."ycwd lyn dpn miyelya odizye.("למלך "משנה שם (עיין 
ביום  הגדול ) (הכהן בהם שעובד לבן  "בגדי ה): שם, (שם הרמב"ם כותב כן
אותם  שיפשוט במקום נגנזים אלא לעולם, שנייה פעם בהם עובד  אינו  הצום,
כד, (יומא בגמרא בברייתא מובאת זו הלכה – בהנאה". אסורים והם שם...
אשר הבד בגדי את "ופשט כג): טז, (ויקרא שנאמר ממה אותה ולמדים א).

הקודש אל  בבואו  my",לבש mgipde שטעונים מלמד – שם" "והניחם ודרשו :
לומר תלמוד  ומה הדיוט, לכהן הם שראויים וסוברים, חולקים ויש גניזה.

אחר. כיפורים יום הגדול הכהן  בהם ישתמש שלא שם"? "והניחם
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Bøt ìöà Bì àa נאמר הכיפורים יום עבודת בפרשת טז טז טז טז ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÈÅÆÈ
z`hgl"...גגגג):):):): xwa oa xta ,ycewd l` oxd` `eai z`fa" היה וצריך 

ביתו ובעד  בעדו לכפר  משלו, הפר את וווו););););להביא שם שם שם שם ,,,, ששנינו ((((שם שם שם שם  וזהו

izdw - zex`ean zeipyn
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áøònì,äcåúîe åéìò åéãé ézL CîBñå.øîBà äéä Cëå:íMä àpà,éðôì éúàèç ézòLt éúéåòE,éúéáe éðà. ©©£¨§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥¨¨©¥¨¦¦¨©§¦¨¨¦§¨¤£¦¥¦
íMä àpà,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtk,éðôì éúàèçLå ézòLtLå éúéåòLE,éúéáe éðà,úøBúa áeúkk ¨¨©¥©¤¨¨£§©§¨¦§©£¨¦¤¨¦¦§¤¨©§¦§¤¨¨¦§¨¤£¦¥¦©¨§©

îEcáò äL(ì ,æè àø÷éå):'Bâå "íëéìò øtëé äfä íBiá ék".åéøçà ïéðBò ïäå:íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa" Ÿ¤©§¤¦©©¤§©¥£¥¤§§¥¦©£¨¨¥§©§§¨
"ãòå. ¨¤
Ëäøæòä çøæîì Bì àa,çaænä ïBôöì,BìàîOî áà úéa Làøå Bðéîéî ïâqä.íéøéòN éðL íLå,äúéä étì÷å ¨§¦§©¨£¨¨¦§©¦§¥©©§©¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ§¨§¥§¦¦§©§¦¨§¨

úBìøBâ éðL dáe íL.eéä òBøkLà ìL,áäæ ìL àìîb ïa ïàNòå,ì BúBà ïéøékæî eéäåçáL. ¨¨§¥¨¤¤§§©¨©£¨¨¤©§¨¤¨¨§¨©§¦¦¦§¨
ÈøBikì ãc øNò íéðL äNò ïéè÷ ïa,àHLíéðL àlà Bì eéä;øBikì éðëeî äNò àeä óàå,eéäé àHL ¤¨¦¨¨§¥¨¨©©¦¤¨¤¨§©¦§©¨¨§¦©¦¤¦§

:÷åçøîì íãä ÷øæî àùî çøåè åéìò ãáëé àìù ,ìåãâ ïäëã àùìåç íåùî àìà.axrnl eipte mexcl ey`xáøòîá àåäù ìëéäì åùàø äéäéù äéä ïéãá
åôåâ òöîàå .éôè øéôù éëäã ïåôöì åáðæå íåøãì åùàø äéä êëéôì çáæî ãöì åìù éòøä úéá úåàøäì àåä éàðâå íéììâ ìéèé àîù àìà ,çáæîì åéøåçàå

:áøòîì åéðô åéäéù ãò åùàø í÷åòå çáæîìå íìåàä ïéá.cner odkde:çøæîì åéøåçàå
hhhh.dxfrd gxfnl el `a:äèéçù úòù ãò åéä äøæòá àìà ,úåìøåâ íäéìò úúì äöåøùë çáæîìå íìåàä ïéá íéøéòùä íéñéðëî åéä àìù.itlweõò éìë

:ìåìç.rexky` ly:àåä áåùçå õò ïéî .æ"òìá à"ñåá.`lnb oa:áäæ ìù ïàùò ìåãâ ïäë úåéäì äðîúðùë àìîâ ïá òùåäé
iiii.oihw oa:äéä ìåãâ ïäë.xeikl oicc a"i dyråéä íéðäë â"éù ô"òàå .úçà úáá íéùã÷î øçù ìù ãéîú ìù ñééôá íéëåæä íéðäë á"é åéäéù éãë
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בעבודות  מתחיל  הוא לבן  בגדי  הגדול הכהן  שלבש  שלאחר  כאן ,
ext,היום, lv` el `aeîBò äéä Bøôeã,העזרה בצפון  –ïéa ÈÈÈÅÅ

çaænìå íìeàä במשנה טוב" יום "תוספות (עיין להיכל סמוך – ÈÈÀÇÄÀÅÇ
חולשת  משום בגמרא מבואר זה במקום אותו שהעמידו  הטעם הבאה).

קודש אל  דם מלא מזרק בידו להביא צריך  שהיה הגדול , הכהן 
שאפשר, במה הדרך את לו מקצרים והיו  פנים, להזאות הקדשים,

העזרה. של  צפון בצד  היינו  לשחיטה, הכשר במקום הפר שיהא ובלבד 
BLàø– הפר  של  –áøònì åéðôe ,íBøcì פניו את שעיקמו – ÙÇÈÈÈÇÇÂÈ

למערב  ראשו אותו העמידו  שלא מבואר, בגמרא ההיכל. לצד למערב,
ירביץ  "שמא חוששים שהיו  לפי  המזבח), (לצד  למזרח ואחוריו לגמרי 

היו  הלכך  המזבח, לצד שלו  הרעי  בית שייראה הוא וגנאי  גללים"
ראשו  את מעקמים והיו לצפון ואחוריו לדרום ראשו אותו מעמידים

ההיכל; לצד  למערב, פניו הגדול ,ïäkäåשיהיו –çøæna ãîBò ÀÇÙÅÅÇÄÀÈ
המזבח, לצד  למזרח, אחוריו –áøònì åéðôe,ההיכל לצד  –CîBñå ÈÈÇÇÂÈÀÅ

åéìò åéãé ézL,קרניו שתי  בין  הפר , על –äcåúîeשנאמר – ÀÅÈÈÈÈÄÀÇÆ
וווו):):):): טז טז טז טז ,,,, לו ,((((ויקראויקראויקראויקרא אשר החטאת פר  את אהרן  ecra"והקריב xtke

,"ezia crae היינו דברים, לכפרת הכתוב שכוונת השמועה, מפי ולמדו
דמים  שבכפרת לומר  אפשר  אי הפר נשחט לא ועדיין שהואיל  לווידוי ,

מדבר øîBà.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))הכתוב äéä Cëå: בווידויו –íMä àpà– ÀÈÈÈÅÈÈÇÅ
השם  את אומר היה הגדול  התנא הכהן  נקט ולכן ככתבו , המפורש 

,"myd",íMä àpà .éúéáe éðà ,Eéðôì éúàèç ézòLt éúéåòÈÄÄÈÇÀÄÈÈÄÀÈÆÂÄÅÄÈÈÇÅ
ézòLtLå éúéåòL ,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtkÇÆÈÈÂÀÇÀÈÄÀÇÂÈÄÆÈÄÄÀÆÈÇÀÄ

î úøBúa áeúkk ,éúéáe éðà ,Eéðôì éúàèçLåEcáò äL ÀÆÈÈÄÀÈÆÂÄÅÄÇÈÀÇÙÆÇÀÆ
'Bâå "íëéìò øtëé äfä íBiá ék" היה הגדול שהכהן היינו – ÄÇÇÆÀÇÅÂÅÆÀ

אתכם, לטהר  עליכם יכפר הזה ביום "כי  הזה: הפסוק כל  את אומר

השם  את אומר  היה כאן  ואף תטהרו", ה' לפני חטאותיכם מכל
פעמים  שלש בוידויו  מזכיר  הגדול הכהן שהיה נמצא ככתבו; המפורש 

המפורש , השם כשהיו ïäåאת בעזרה, העומדים והעם הכהנים – ÀÅ
ב), ו, להלן  (כמבואר המפורש השם את åéøçà:שומעים ïéðBòÄÇÂÈ

"ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa" שנאמר לבלבלבלב,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÈÅÀÇÀÀÈÈÆ
לא גגגג):):):): גודל הבו  אקרא, ה' שם לישראל :ֿ "כי משה להם אמר להינו",

לאֿלהינו  גודל  הבו  אתם הקב"ה, של שמו  מזכיר שאני .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))בשעה

הלשון iz`hg"בענין izryt izier":(ב לו , (יומא בגמרא ברייתא מובאת
אומר הוא המשתלח בשעיר וכן  וחטאתי " פשעתי  "עויתי  מתוודה? "כיצד

כל  את עליו "והתוודה כא): טז , z(ויקרא e p e e r כל ואת ישראל  mבני d i r y t
lklm z ` h g")zepeerכך ואחר כךmirytתחילה במשה mi`hg).ואחר וכן

וחכמים  מאיר. רבי  דברי  וחטאה"; ופשע עון "נושא ז ): לד , (שמות אומר  הוא
תכרת zepeerאומרים: "הכרת לא): טו, (במדבר אומר הוא וכן  הזדונות, אלו

בה"; עוונה ההיא –mirytהנפש להכעיס (העושה המרדים וכןi"yxאלו  ,(

(שם  ואומר  בי ), (=מרד  בי" פשע מואב "מלך ז): ג , ב (מלכים אומר  הוא
יהודה); במלך  לבנה יושבי  (=מרדו  ההיא" בעת לבנה תפשע "אז כב): ח,

mz`hg lkl תחטא כי  "נפש ב): ד, (ויקרא אומר  הוא וכן השגגות, אלו 
על ומתוודה חוזר המרדים, ועל הזדונות על שהתוודה ומאחר  – בשגגה"

מתוודה: היה כך  אלא iziae"השגגות? ip` jiptl izryte iziere iz`hg",' וכו
אלא  הרשענו "... העוינו  אבותינו עם "חטאנו ו): קו , (תהילים אומר הוא בדוד 
רבונו הקב"ה: לפני משה אמר  וחטאה"? ופשע עוון "נושא משה שאמר  מהו 
זדונות  להם עשה תשובה, ועושין  לפניך חוטאין  שישראל  בשעה עולם של 

רב: אמר שמואל  בר רבה אמר  minkg".כשגגות. ixack dkld הרמב"ם כותב וכן 
על כך  ואחר הקלות על מתוודה אצלנו  "והעיקר  ב): ד, להלן (בפירושו 

לציבור : כמו  ליחיד  הווידויים סדר  יהיה ולפיכך  epryt".החמורות, epier ep`hg"
הלכה  אין אבל מאיר , רבי  כדעת היא ב) ו, ב; ד, להלן (וכן  שמשנתנו ומכאן 

לעיל. שהבאנו כמו  שבברייתא, כחכמים אלא כמותו 
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Bì àa, פרו על  שהתוודה לאחר הגדול, הכהן  –äøæòä çøæîì ÈÀÄÀÇÈÂÈÈ
למזרח  והלך שם, שהתוודה ולמזבח האולם מבין  שיצא כלומר –

העזרה, פתח כנגד çaænäהעזרה, ïBôöì,המזבח של צפוני לצד – ÄÀÇÄÀÅÇ
Bðéîéî ïâqä אם מקומו ממלא שיהא לו, שמתקינין הכהן  היינו  – ÇÀÇÄÄ
פסול , בו  BìàîOîיארע áà úéa Làøå שהכהנים הזכרנו, כבר – ÀÙÅÈÄÀÙ

מ  עובדהיו היה שבוע ובכל משמרות, וארבעה לעשרים חולקים

ששת  לפי אבות בתי  לששה נחלק משמר כל  אחר; משמר במקדש
היה  בשבת ואילו  אחר, אב בית עובד  היה יום ובכל  השבוע, ימות

של אב בית שראש  במשנתנו , ששנינו זהו ביחד; המשמר כל  עובד
לשמאלו. הלך יום המזבח,íLåאותו לצפון העזרה במזרח –éðL ÀÈÀÅ

íéøéòNהיום עבודת בסדר  שנאמר  כמו  עזים, שעירי  שני  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÄÄ
ואילך ואילך ואילך ואילך ):):):): ה ה ה ה  z`hgl...טז טז טז טז ,,,, mifr ixiry ipy gwi l`xyi ipa zcr z`ne"

ozpe .cren lde` gzt 'd iptl mze` cinrde ,mixiryd ipy z` gwle
;"lf`frl cg` lxebe 'dl cg` lxeb ,zelxeb mixiryd ipy lr oxd`étì÷åÀÇÀÄ

íL äúéä,קטן עץ ארגז –úBìøBâ éðL dáe הכתוב כפי – ÈÀÈÈÈÀÅÈ
לעיל , eéäשהבאנו òBøkLà ìL והוא "ּבּוק") (הנקרא עץ מין  – ÆÆÀÀÇÈ

"תאשור " של יג יג יג יג ))))תרגומו סססס,,,, יט יט יט יט ;;;; מא מא מא מא ,,,, àìîb,((((ישעיהישעיהישעיהישעיה ïa ïàNòå– ÇÂÈÈÆÇÀÈ
הגורלות, את עשה גדול כהן להיות כשנתמנה גמלא בן  ìLÆיהושע

áäæ,היום לכבוד –çáLì BúBà ïéøékæî eéäå מעשהו על – ÈÈÀÈÇÀÄÄÄÀÈ
זה.
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אנשים  על לספר  הבאה והמשנה משנתנו מוסיפה הקודמת המשנה של  הסיום אגב
מעשיהם. על לגנאי  או לשבח אותם ושהזכירו  במקדש , דבר איזה שחידשו 

izdw - zex`ean zeipyn
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äðéìa ïéìñôð åéîéî.áäæ ìL íéøetkä íBé ìL íéìkä úBãé ìk äNBò äéä Cìnä æaðî.äúNò Bnà éðìéä ¥¨¦§¨¦§¦¨ª§©©¤¤¨¨¤¨§©¥¦¤©¦¦¤¨¨¦§¦¦¨§¨
ìëéä ìL Bçút ìò áäæ ìL úLøáð;áäæ ìL àìáè äúNò àéä óàå,äéìò äáeúk äèBñ úLøtL.øBð÷éð, ¦§¤¤¤¨¨©¦§¤¥¨§©¦¨§¨©§¨¤¨¨¤¨¨©¨§¨¨¤¨¦¨

åéúBúìãì íéqð eNòð,ì BúBà ïéøékæî eéäåçáL. ©£¦¦§©§¨§¨©§¦¦¦§¨
‡Èéàðâì elàå:eîøb úéa ìL,ãnìì eöø àGíéðtä íçì äNòî ìò;ñðéèáà úéa ìL,ìò ãnìì eöø àG §¥¦§©¤¥©§¨§©¥©©£¥¤¤©¨¦¤¥©§¦¨¨§©¥©

úøèwä äNòî;÷øt òãBé äéä éåì ïa ñøâäãnìì äöø àGå øéMa;äöø àG øöî÷ ïaäNòî ìò ãnìì ©£¥©§Ÿ¤ª¨©¤¥¦¨¨¥©¤¤©¦§¨¨§©¥¤©§¨¨¨§©¥©©£¥

:øæá äøùë äèéçùäù èçåùì ãã äùò àì ,äðåùàøá à÷øéôá ïøîàãë.ipken:äðéìá åìñôé àìå øåáá íéøáåçî åéîéî åéäéù ,øåáá åò÷ùì ìâìâ.zyxap
:äøåðî.dilr daezk dheq zyxty:äèåñ úùøô äðîî áåúëì äøåú àéáäì êøèöé àìå.xepwp:íãà íù.eizezlcl miqp eyrpàéøãðñëìàì êìäù

,äîò éðåìéèä íäì øîà úøçàä ìéèäì åù÷á ,íäéìòî ì÷äì íéá äåìéèäå ïäî ãçà åìèð ïòáèì íéá ìåãâ øòñ ãîò åúøæçáå ,úåúìã àéáäì íéøöî ìù
:äðéôñä éðôåã úçúî äàöåéå úöáöáî äúéä åëò ìù ìîðì åòéâäù ïåéë .åôòæî íéä çð ãéî

`i`i`i`i.miptd mgl dyrn lr cnll evx `l:äöåøô äáéú ïéîë éåùò äéäù éðôî ,øáùð àäé àìù øåðúä ïî íúåãøì ïéðîåà øàù íéòãåé åéä àìùevx `l
.zxehwd dyrn lr cnllì÷î ïéîë äìåòå øîúî úøåè÷ä ïùò äéä úøåè÷ä éðîîñ íò åúåà íéáøòî åéäùëå ïùò äìòî åîùù ãçà áùòá åéä ïéøéëî

:êìéàå êìéà äðåô äéä àìå.xiya wxt:äîéòð ìå÷ úòøëä.azkd dyrn lr:úçàë úåéúåà 'ã ïá íù áúåëå ,åéúåòáöà 'ãá íéñåîìå÷ 'ã øùå÷lr
.mipey`xd:øåð÷éðå ,åîà éðìäå æáðåî ,ïéè÷ ïáå àìîâ ïá.mipexg`d lreåì ïá ñåøâä ,ñðéèáà úéáå åîøâ úéáñðéèáà úéáå åîøâ úéáã â"òàå .øöî÷ ïáå é

:íäéøáã úà íéîëç åìá÷ àì .êëá æ"òì ãåáòéå êìéå ïåâä åðéàù íãà ãîìé àîù ,ãîìì åöø àìù íäéøáãì íòè åðúð
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ïéè÷ ïa, גדול כהן  שהיה –ãc øNò íéðL äNò,ברז –øBikì ÆÈÄÈÈÀÅÈÈÇÇÄ
ורגליהם ידיהם ממנו רוחצים הכהנים שהיו שבמקדש , לללל,,,,– ((((שמות שמות שמות שמות 

íéðLיח יח יח יח ----כא כא כא כא ),),),), àlà Bì eéä àHL בברייתא בלבד. ברזים שני  – ÆÈÆÈÀÇÄ
עשר שנים שיוכלו  כדי ברז , עשר שנים שעשה הטעם מבואר  בגמרא

(כמפורט  שני בפיס שזכו  אלו  היינו  התמיד , בקרבן העסוקים הכהנים
את לקדש  ג), ב, עשרלעיל  שלושה ואמנם כאחת. ורגליהם ידיהם

אבל (שם), במשנה נימנו אינו כהנים וזה השוחט, הוא מהם אחד
שאינו  (במי בזר  גם כשרה שהשחיטה לפי ורגלים, ידים קידוש טעון 

àeäכהן). óàå, קטין בן  –øBikì éðëeî äNò עץ של  גלגל  – ÀÇÈÈÀÄÇÄ
מים של  בבור  הכיור את ידו על  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))לשקע eéäé,((((רשרשרשרש""""יייי;;;; àHLÆÄÀ

äðéìa ïéìñôð åéîéîהמתקדש דבר וכל שרת, כלי הוא שהכיור – ÅÈÄÀÈÄÀÄÈ
את  בוקר  בכל לשפוך צריכים היו כך מתוך בלינה, נפסל שרת בכלי 

נפסלים  היו שבכיור  המים שאף אחרים, במים ולמלאו  הכיור מן  המים
ולא  שבבור  למים שבכיור המים נתחברו  המוכני  ידי  על ואילו  בלינה,

לכיור המים באים היו שממנו  כלי  הוא שמוכני מפרשים, ויש נפסלו.
שרת  כלי  שאינו  בלינה, כלי באותו נפסלים היו  ולא הצורך , כפי
גגגג,,,, הבחירההבחירההבחירההבחירה ביתביתביתבית הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  ועיין ועיין ועיין ועיין  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

Cìnä.יח יח יח יח )))) æaðîשהתגייר נהריים), ארם בצפון  (מדינה חדייב של – ËÀÇÇÆÆ
השני  הבית חורבן לפני שנים עשרות כמה הילני אמו  בראשית בראשית בראשית בראשית עם ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ),),),), יאיאיאיא,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבא בבא בבא בבא  ח ח ח ח ;;;; מומומומו,,,, ìLרבה רבה רבה רבה  íéìkä úBãé ìk äNBò äéäÈÈÆÈÀÇÅÄÆ
äæ ìL íéøetkä íBéáשאי בכלים שמדובר  מבואר, בגמרא – ÇÄÄÆÈÈ

ולכן  וקרדומים, סכינים כגון זהב, של עצמם אותם לעשות אפשר
זהב; של  ידותיהם שעשה כאן  úLøáðמסופר  äúNò Bnà éðìéäÄÀÄÄÈÀÈÄÀÆÆ

ìëéä ìL Bçút ìò áäæ ìL בשעה" ברייתא: מובאת בגמרא – ÆÈÈÇÄÀÆÅÈ
קריאת  זמן שהגיע יודעין והכל ממנה יוצאין  ניצוצות זורחת שהחמה

העולה, החמה מקרני  ומבריקה נוצצת היתה שהנברשת כלומר  שמע",
שמע, קריאת זמן שהגיע יודעים ירושלים אנשי היו כך ידי  ועל

החמה הנץ עם ìL.((((רש רש רש רש """"יייי))))שמצוותה àìáè äúNò àéä óàåÀÇÄÈÀÈÇÀÈÆ
äéìò äáeúk äèBñ úLøtL ,áäæ ממנה הכהן שיעתיק כדי – ÈÈÆÈÈÇÈÀÈÈÆÈ

שכתוב כמו הצורך, בשעת הסוטה מגילת כגכגכגכג):):):):את ה ה ה ה ,,,, "וכתב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
צריכים  יהיו ולא המרים", מי  אל  ומחה בספר הכהן האלה האלות את

תורה. ספר זה לשם åéúBúìãìלטלטל íéqð eNòð ,øBð÷éð– ÄÈÇÂÄÄÀÇÀÈ
להביא  מצרים של לאלכסנדריה הלך שניקנור מסופר, בגמרא בברייתא

נחושת, מצופות ברושים דלתות שתי שם ועשה המקדש, לשערי  דלתות
בים  גדול  סער  הנוסעים על עמד  בספינה הדלתות עם משם וכשחזר 
ממשא  להקל  כדי  לים, והטילוה הדלתות מן  אחת נטלו  לטבעם;

ניקנור עמד  השנייה; את להטיל  רצו  מזעפו  הים נח וכשלא הספינה,

אותה, מטילים אתם אם להם: ואמר  בזרועותיו , הדלת את וחיבק
הרבה  מצטער ניקנור  והיה מזעפו. הים נח מיד לים; עמה הטילוני 

הראשונה  הדלת היתה עכו, של  לנמל  הספינה שהגיעה כיון  חברתה. על 
בשער העמידו  אלו  דלתות הספינה. דופני מתחת ויוצאת מבצבצת

השערים  "כל בברייתא: ומובא ההיכל . פתח כנגד  העזרה של  המזרח
שנעשו  מפני ניקנור , משערי  חוץ זהב, של להיות נשתנו  במקדש  שהיו

נסים"... א א א א ););););בהם לחלחלחלח,,,, BúBà((((יומא יומא יומא יומא  ïéøékæî eéäå:גורסים ויש  – ÀÈÇÀÄÄ
,mze`, במשנתנו שהוזכרו אלה כל  משבחים çáLìהיינו  שהיו – ÄÀÈ

שעשו . הדברים על  אותם
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elàåאותם מזכירים היו האנשים, –éàðâì:מעשיהם על  –ìL ÀÅÄÀÇÆ
eîøb úéa, גרמו בית אנשי  –íçì äNòî ìò ãnìì eöø àG ÅÇÀÈÀÇÅÇÇÂÅÆÆ

íéðtä בית ואנשי פרוצה, תיבה כמין  עשוי היה הפנים לחם שכן  – ÇÈÄ
יישבר שלא התנור מן  ולרדותו  לאפותו כיצד  שידעו היחידים היו גרמו 

לאחרים. הזאת האומנות את ללמד רצו  ולא יתעפש, úéaולא ìLÆÅ
úøèwä äNòî ìò ãnìì eöø àG ,ñðéèáà בית אנשי – ÇÀÄÈÈÀÇÅÇÇÂÅÇÀÙÆ

מערבים  שהיו  עשן ", "מעלה הנקרא עשב מין  יודעים היו  אבטינס

ועולה  מיתמר הקטורת עשן  היה כך ידי ועל  הקטורת, סממני  עם אותו 
לאחרים. זה דבר לגלות רצו  ולא לצדדים, פונה ואינו ñøâäËÈÇכמקל

éåì ïa,(א ה, שקלים (עיין במקדש השיר  על  ממונה שהיה –äéä ÆÅÄÈÈ
øéMa ÷øt òãBé; בזמר קולו להנעים מסופר,– בגמרא בברייתא ÅÇÆÆÇÄ

גדלו  מכניס היה בנעימה, קולו נותן ומניח (`elceb)שכשהיה פיו לתוך
הנימין  בין  xnf,אצבעו  ipin lk `iven dide הכהנים אחיו שהיו עד

לאחוריהם ראש  בבת `zg),נזרקים zaa miltepe mirzxp)äöø àGåÀÈÈ
ãnìì.לאחרים השיר אמנות את –ìò ãnìì äöø àG øöî÷ ïa ÀÇÅÆÇÀÈÈÈÀÇÅÇ

áúkä äNòîחמש בין  קולמוסים ארבעה נוטל שהיה עליו, אמרו  – ÇÂÅÇÀÈ
אחת בבת אותיות ארבע של תיבה וכותב בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא אצבעותיו , ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא

בבבב).).).). לחלחלחלח,,,, íéðBLàøäיומא יומא יומא יומא  ìò, אמו והילני מונבז  קטין, בן גמלא, בן  – ÇÈÄÄ
äëøáì"וניקנור , ÷écö øëæ" :øîàð נזכרים מעשיהם ידי שעל – ÆÁÇÅÆÇÄÄÀÈÈ

ולברכה, לשבח elàהם ìòå בית גרמו, בית במשנתנו: הנזכרים – ÀÇÅ
קמצר , ובן לוי בן הוגרס á÷øé"אבטינס, íéòLø íLå" :øîàð– ÆÁÇÀÅÀÈÄÄÀÈ

ובית  גרמו  שבית מובא, בגמרא ואמנם זכר . כל להם יהא שלא כלומר
לפי לאחרים, ללמד  רצו  שלא זה על לחכמים טעם נתנו  אבטינס
זרה  עבודה ויעבוד וילך הגון שאינו  אדם ילמד "שמא היו  שחוששים

דבריהם את קבלו  לא שחכמים משמע ממשנתנו  אבל  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;בכך",

izdw - zex`ean zeipyn
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áøònì,äcåúîe åéìò åéãé ézL CîBñå.øîBà äéä Cëå:íMä àpà,éðôì éúàèç ézòLt éúéåòE,éúéáe éðà. ©©£¨§¥§¥¨¨¨¨¦§©¤§¨¨¨¥¨¨©¥¨¦¦¨©§¦¨¨¦§¨¤£¦¥¦
íMä àpà,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtk,éðôì éúàèçLå ézòLtLå éúéåòLE,éúéáe éðà,úøBúa áeúkk ¨¨©¥©¤¨¨£§©§¨¦§©£¨¦¤¨¦¦§¤¨©§¦§¤¨¨¦§¨¤£¦¥¦©¨§©

îEcáò äL(ì ,æè àø÷éå):'Bâå "íëéìò øtëé äfä íBiá ék".åéøçà ïéðBò ïäå:íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa" Ÿ¤©§¤¦©©¤§©¥£¥¤§§¥¦©£¨¨¥§©§§¨
"ãòå. ¨¤
Ëäøæòä çøæîì Bì àa,çaænä ïBôöì,BìàîOî áà úéa Làøå Bðéîéî ïâqä.íéøéòN éðL íLå,äúéä étì÷å ¨§¦§©¨£¨¨¦§©¦§¥©©§©¦¦§Ÿ¥¨¦§Ÿ§¨§¥§¦¦§©§¦¨§¨

úBìøBâ éðL dáe íL.eéä òBøkLà ìL,áäæ ìL àìîb ïa ïàNòå,ì BúBà ïéøékæî eéäåçáL. ¨¨§¥¨¤¤§§©¨©£¨¨¤©§¨¤¨¨§¨©§¦¦¦§¨
ÈøBikì ãc øNò íéðL äNò ïéè÷ ïa,àHLíéðL àlà Bì eéä;øBikì éðëeî äNò àeä óàå,eéäé àHL ¤¨¦¨¨§¥¨¨©©¦¤¨¤¨§©¦§©¨¨§¦©¦¤¦§

:÷åçøîì íãä ÷øæî àùî çøåè åéìò ãáëé àìù ,ìåãâ ïäëã àùìåç íåùî àìà.axrnl eipte mexcl ey`xáøòîá àåäù ìëéäì åùàø äéäéù äéä ïéãá
åôåâ òöîàå .éôè øéôù éëäã ïåôöì åáðæå íåøãì åùàø äéä êëéôì çáæî ãöì åìù éòøä úéá úåàøäì àåä éàðâå íéììâ ìéèé àîù àìà ,çáæîì åéøåçàå

:áøòîì åéðô åéäéù ãò åùàø í÷åòå çáæîìå íìåàä ïéá.cner odkde:çøæîì åéøåçàå
hhhh.dxfrd gxfnl el `a:äèéçù úòù ãò åéä äøæòá àìà ,úåìøåâ íäéìò úúì äöåøùë çáæîìå íìåàä ïéá íéøéòùä íéñéðëî åéä àìù.itlweõò éìë

:ìåìç.rexky` ly:àåä áåùçå õò ïéî .æ"òìá à"ñåá.`lnb oa:áäæ ìù ïàùò ìåãâ ïäë úåéäì äðîúðùë àìîâ ïá òùåäé
iiii.oihw oa:äéä ìåãâ ïäë.xeikl oicc a"i dyråéä íéðäë â"éù ô"òàå .úçà úáá íéùã÷î øçù ìù ãéîú ìù ñééôá íéëåæä íéðäë á"é åéäéù éãë

`xephxa yexit

בעבודות  מתחיל  הוא לבן  בגדי  הגדול הכהן  שלבש  שלאחר  כאן ,
ext,היום, lv` el `aeîBò äéä Bøôeã,העזרה בצפון  –ïéa ÈÈÈÅÅ

çaænìå íìeàä במשנה טוב" יום "תוספות (עיין להיכל סמוך – ÈÈÀÇÄÀÅÇ
חולשת  משום בגמרא מבואר זה במקום אותו שהעמידו  הטעם הבאה).

קודש אל  דם מלא מזרק בידו להביא צריך  שהיה הגדול , הכהן 
שאפשר, במה הדרך את לו מקצרים והיו  פנים, להזאות הקדשים,

העזרה. של  צפון בצד  היינו  לשחיטה, הכשר במקום הפר שיהא ובלבד 
BLàø– הפר  של  –áøònì åéðôe ,íBøcì פניו את שעיקמו – ÙÇÈÈÈÇÇÂÈ

למערב  ראשו אותו העמידו  שלא מבואר, בגמרא ההיכל. לצד למערב,
ירביץ  "שמא חוששים שהיו  לפי  המזבח), (לצד  למזרח ואחוריו לגמרי 

היו  הלכך  המזבח, לצד שלו  הרעי  בית שייראה הוא וגנאי  גללים"
ראשו  את מעקמים והיו לצפון ואחוריו לדרום ראשו אותו מעמידים

ההיכל; לצד  למערב, פניו הגדול ,ïäkäåשיהיו –çøæna ãîBò ÀÇÙÅÅÇÄÀÈ
המזבח, לצד  למזרח, אחוריו –áøònì åéðôe,ההיכל לצד  –CîBñå ÈÈÇÇÂÈÀÅ

åéìò åéãé ézL,קרניו שתי  בין  הפר , על –äcåúîeשנאמר – ÀÅÈÈÈÈÄÀÇÆ
וווו):):):): טז טז טז טז ,,,, לו ,((((ויקראויקראויקראויקרא אשר החטאת פר  את אהרן  ecra"והקריב xtke

,"ezia crae היינו דברים, לכפרת הכתוב שכוונת השמועה, מפי ולמדו
דמים  שבכפרת לומר  אפשר  אי הפר נשחט לא ועדיין שהואיל  לווידוי ,

מדבר øîBà.((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))הכתוב äéä Cëå: בווידויו –íMä àpà– ÀÈÈÈÅÈÈÇÅ
השם  את אומר היה הגדול  התנא הכהן  נקט ולכן ככתבו , המפורש 

,"myd",íMä àpà .éúéáe éðà ,Eéðôì éúàèç ézòLt éúéåòÈÄÄÈÇÀÄÈÈÄÀÈÆÂÄÅÄÈÈÇÅ
ézòLtLå éúéåòL ,íéàèçìå íéòLtìå úBðBòì àð øtkÇÆÈÈÂÀÇÀÈÄÀÇÂÈÄÆÈÄÄÀÆÈÇÀÄ

î úøBúa áeúkk ,éúéáe éðà ,Eéðôì éúàèçLåEcáò äL ÀÆÈÈÄÀÈÆÂÄÅÄÇÈÀÇÙÆÇÀÆ
'Bâå "íëéìò øtëé äfä íBiá ék" היה הגדול שהכהן היינו – ÄÇÇÆÀÇÅÂÅÆÀ

אתכם, לטהר  עליכם יכפר הזה ביום "כי  הזה: הפסוק כל  את אומר

השם  את אומר  היה כאן  ואף תטהרו", ה' לפני חטאותיכם מכל
פעמים  שלש בוידויו  מזכיר  הגדול הכהן שהיה נמצא ככתבו; המפורש 

המפורש , השם כשהיו ïäåאת בעזרה, העומדים והעם הכהנים – ÀÅ
ב), ו, להלן  (כמבואר המפורש השם את åéøçà:שומעים ïéðBòÄÇÂÈ

"ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa" שנאמר לבלבלבלב,,,,– ((((דבריםדבריםדבריםדברים ÈÅÀÇÀÀÈÈÆ
לא גגגג):):):): גודל הבו  אקרא, ה' שם לישראל :ֿ "כי משה להם אמר להינו",

לאֿלהינו  גודל  הבו  אתם הקב"ה, של שמו  מזכיר שאני .((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))בשעה

הלשון iz`hg"בענין izryt izier":(ב לו , (יומא בגמרא ברייתא מובאת
אומר הוא המשתלח בשעיר וכן  וחטאתי " פשעתי  "עויתי  מתוודה? "כיצד

כל  את עליו "והתוודה כא): טז , z(ויקרא e p e e r כל ואת ישראל  mבני d i r y t
lklm z ` h g")zepeerכך ואחר כךmirytתחילה במשה mi`hg).ואחר וכן

וחכמים  מאיר. רבי  דברי  וחטאה"; ופשע עון "נושא ז ): לד , (שמות אומר  הוא
תכרת zepeerאומרים: "הכרת לא): טו, (במדבר אומר הוא וכן  הזדונות, אלו

בה"; עוונה ההיא –mirytהנפש להכעיס (העושה המרדים וכןi"yxאלו  ,(

(שם  ואומר  בי ), (=מרד  בי" פשע מואב "מלך ז): ג , ב (מלכים אומר  הוא
יהודה); במלך  לבנה יושבי  (=מרדו  ההיא" בעת לבנה תפשע "אז כב): ח,

mz`hg lkl תחטא כי  "נפש ב): ד, (ויקרא אומר  הוא וכן השגגות, אלו 
על ומתוודה חוזר המרדים, ועל הזדונות על שהתוודה ומאחר  – בשגגה"

מתוודה: היה כך  אלא iziae"השגגות? ip` jiptl izryte iziere iz`hg",' וכו
אלא  הרשענו "... העוינו  אבותינו עם "חטאנו ו): קו , (תהילים אומר הוא בדוד 
רבונו הקב"ה: לפני משה אמר  וחטאה"? ופשע עוון "נושא משה שאמר  מהו 
זדונות  להם עשה תשובה, ועושין  לפניך חוטאין  שישראל  בשעה עולם של 

רב: אמר שמואל  בר רבה אמר  minkg".כשגגות. ixack dkld הרמב"ם כותב וכן 
על כך  ואחר הקלות על מתוודה אצלנו  "והעיקר  ב): ד, להלן (בפירושו 

לציבור : כמו  ליחיד  הווידויים סדר  יהיה ולפיכך  epryt".החמורות, epier ep`hg"
הלכה  אין אבל מאיר , רבי  כדעת היא ב) ו, ב; ד, להלן (וכן  שמשנתנו ומכאן 

לעיל. שהבאנו כמו  שבברייתא, כחכמים אלא כמותו 
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Bì àa, פרו על  שהתוודה לאחר הגדול, הכהן  –äøæòä çøæîì ÈÀÄÀÇÈÂÈÈ
למזרח  והלך שם, שהתוודה ולמזבח האולם מבין  שיצא כלומר –

העזרה, פתח כנגד çaænäהעזרה, ïBôöì,המזבח של צפוני לצד – ÄÀÇÄÀÅÇ
Bðéîéî ïâqä אם מקומו ממלא שיהא לו, שמתקינין הכהן  היינו  – ÇÀÇÄÄ
פסול , בו  BìàîOîיארע áà úéa Làøå שהכהנים הזכרנו, כבר – ÀÙÅÈÄÀÙ

מ  עובדהיו היה שבוע ובכל משמרות, וארבעה לעשרים חולקים

ששת  לפי אבות בתי  לששה נחלק משמר כל  אחר; משמר במקדש
היה  בשבת ואילו  אחר, אב בית עובד  היה יום ובכל  השבוע, ימות

של אב בית שראש  במשנתנו , ששנינו זהו ביחד; המשמר כל  עובד
לשמאלו. הלך יום המזבח,íLåאותו לצפון העזרה במזרח –éðL ÀÈÀÅ

íéøéòNהיום עבודת בסדר  שנאמר  כמו  עזים, שעירי  שני  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא – ÀÄÄ
ואילך ואילך ואילך ואילך ):):):): ה ה ה ה  z`hgl...טז טז טז טז ,,,, mifr ixiry ipy gwi l`xyi ipa zcr z`ne"

ozpe .cren lde` gzt 'd iptl mze` cinrde ,mixiryd ipy z` gwle
;"lf`frl cg` lxebe 'dl cg` lxeb ,zelxeb mixiryd ipy lr oxd`étì÷åÀÇÀÄ

íL äúéä,קטן עץ ארגז –úBìøBâ éðL dáe הכתוב כפי – ÈÀÈÈÈÀÅÈ
לעיל , eéäשהבאנו òBøkLà ìL והוא "ּבּוק") (הנקרא עץ מין  – ÆÆÀÀÇÈ

"תאשור " של יג יג יג יג ))))תרגומו סססס,,,, יט יט יט יט ;;;; מא מא מא מא ,,,, àìîb,((((ישעיהישעיהישעיהישעיה ïa ïàNòå– ÇÂÈÈÆÇÀÈ
הגורלות, את עשה גדול כהן להיות כשנתמנה גמלא בן  ìLÆיהושע

áäæ,היום לכבוד –çáLì BúBà ïéøékæî eéäå מעשהו על – ÈÈÀÈÇÀÄÄÄÀÈ
זה.

י ה נ ש מ ר ו א ב

אנשים  על לספר  הבאה והמשנה משנתנו מוסיפה הקודמת המשנה של  הסיום אגב
מעשיהם. על לגנאי  או לשבח אותם ושהזכירו  במקדש , דבר איזה שחידשו 
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äðéìa ïéìñôð åéîéî.áäæ ìL íéøetkä íBé ìL íéìkä úBãé ìk äNBò äéä Cìnä æaðî.äúNò Bnà éðìéä ¥¨¦§¨¦§¦¨ª§©©¤¤¨¨¤¨§©¥¦¤©¦¦¤¨¨¦§¦¦¨§¨
ìëéä ìL Bçút ìò áäæ ìL úLøáð;áäæ ìL àìáè äúNò àéä óàå,äéìò äáeúk äèBñ úLøtL.øBð÷éð, ¦§¤¤¤¨¨©¦§¤¥¨§©¦¨§¨©§¨¤¨¨¤¨¨©¨§¨¨¤¨¦¨

åéúBúìãì íéqð eNòð,ì BúBà ïéøékæî eéäåçáL. ©£¦¦§©§¨§¨©§¦¦¦§¨
‡Èéàðâì elàå:eîøb úéa ìL,ãnìì eöø àGíéðtä íçì äNòî ìò;ñðéèáà úéa ìL,ìò ãnìì eöø àG §¥¦§©¤¥©§¨§©¥©©£¥¤¤©¨¦¤¥©§¦¨¨§©¥©

úøèwä äNòî;÷øt òãBé äéä éåì ïa ñøâäãnìì äöø àGå øéMa;äöø àG øöî÷ ïaäNòî ìò ãnìì ©£¥©§Ÿ¤ª¨©¤¥¦¨¨¥©¤¤©¦§¨¨§©¥¤©§¨¨¨§©¥©©£¥

:øæá äøùë äèéçùäù èçåùì ãã äùò àì ,äðåùàøá à÷øéôá ïøîàãë.ipken:äðéìá åìñôé àìå øåáá íéøáåçî åéîéî åéäéù ,øåáá åò÷ùì ìâìâ.zyxap
:äøåðî.dilr daezk dheq zyxty:äèåñ úùøô äðîî áåúëì äøåú àéáäì êøèöé àìå.xepwp:íãà íù.eizezlcl miqp eyrpàéøãðñëìàì êìäù

,äîò éðåìéèä íäì øîà úøçàä ìéèäì åù÷á ,íäéìòî ì÷äì íéá äåìéèäå ïäî ãçà åìèð ïòáèì íéá ìåãâ øòñ ãîò åúøæçáå ,úåúìã àéáäì íéøöî ìù
:äðéôñä éðôåã úçúî äàöåéå úöáöáî äúéä åëò ìù ìîðì åòéâäù ïåéë .åôòæî íéä çð ãéî

`i`i`i`i.miptd mgl dyrn lr cnll evx `l:äöåøô äáéú ïéîë éåùò äéäù éðôî ,øáùð àäé àìù øåðúä ïî íúåãøì ïéðîåà øàù íéòãåé åéä àìùevx `l
.zxehwd dyrn lr cnllì÷î ïéîë äìåòå øîúî úøåè÷ä ïùò äéä úøåè÷ä éðîîñ íò åúåà íéáøòî åéäùëå ïùò äìòî åîùù ãçà áùòá åéä ïéøéëî

:êìéàå êìéà äðåô äéä àìå.xiya wxt:äîéòð ìå÷ úòøëä.azkd dyrn lr:úçàë úåéúåà 'ã ïá íù áúåëå ,åéúåòáöà 'ãá íéñåîìå÷ 'ã øùå÷lr
.mipey`xd:øåð÷éðå ,åîà éðìäå æáðåî ,ïéè÷ ïáå àìîâ ïá.mipexg`d lreåì ïá ñåøâä ,ñðéèáà úéáå åîøâ úéáñðéèáà úéáå åîøâ úéáã â"òàå .øöî÷ ïáå é

:íäéøáã úà íéîëç åìá÷ àì .êëá æ"òì ãåáòéå êìéå ïåâä åðéàù íãà ãîìé àîù ,ãîìì åöø àìù íäéøáãì íòè åðúð
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ïéè÷ ïa, גדול כהן  שהיה –ãc øNò íéðL äNò,ברז –øBikì ÆÈÄÈÈÀÅÈÈÇÇÄ
ורגליהם ידיהם ממנו רוחצים הכהנים שהיו שבמקדש , לללל,,,,– ((((שמות שמות שמות שמות 

íéðLיח יח יח יח ----כא כא כא כא ),),),), àlà Bì eéä àHL בברייתא בלבד. ברזים שני  – ÆÈÆÈÀÇÄ
עשר שנים שיוכלו  כדי ברז , עשר שנים שעשה הטעם מבואר  בגמרא

(כמפורט  שני בפיס שזכו  אלו  היינו  התמיד , בקרבן העסוקים הכהנים
את לקדש  ג), ב, עשרלעיל  שלושה ואמנם כאחת. ורגליהם ידיהם

אבל (שם), במשנה נימנו אינו כהנים וזה השוחט, הוא מהם אחד
שאינו  (במי בזר  גם כשרה שהשחיטה לפי ורגלים, ידים קידוש טעון 

àeäכהן). óàå, קטין בן  –øBikì éðëeî äNò עץ של  גלגל  – ÀÇÈÈÀÄÇÄ
מים של  בבור  הכיור את ידו על  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))לשקע eéäé,((((רשרשרשרש""""יייי;;;; àHLÆÄÀ

äðéìa ïéìñôð åéîéîהמתקדש דבר וכל שרת, כלי הוא שהכיור – ÅÈÄÀÈÄÀÄÈ
את  בוקר  בכל לשפוך צריכים היו כך מתוך בלינה, נפסל שרת בכלי 

נפסלים  היו שבכיור  המים שאף אחרים, במים ולמלאו  הכיור מן  המים
ולא  שבבור  למים שבכיור המים נתחברו  המוכני  ידי  על ואילו  בלינה,

לכיור המים באים היו שממנו  כלי  הוא שמוכני מפרשים, ויש נפסלו.
שרת  כלי  שאינו  בלינה, כלי באותו נפסלים היו  ולא הצורך , כפי
גגגג,,,, הבחירההבחירההבחירההבחירה ביתביתביתבית הלהלהלהל'''' הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם  עלעלעלעל הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד  השגת השגת השגת השגת  ועיין ועיין ועיין ועיין  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;

Cìnä.יח יח יח יח )))) æaðîשהתגייר נהריים), ארם בצפון  (מדינה חדייב של – ËÀÇÇÆÆ
השני  הבית חורבן לפני שנים עשרות כמה הילני אמו  בראשית בראשית בראשית בראשית עם ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ),),),), יאיאיאיא,,,, בתרא בתרא בתרא בתרא  בבא בבא בבא בבא  ח ח ח ח ;;;; מומומומו,,,, ìLרבה רבה רבה רבה  íéìkä úBãé ìk äNBò äéäÈÈÆÈÀÇÅÄÆ
äæ ìL íéøetkä íBéáשאי בכלים שמדובר  מבואר, בגמרא – ÇÄÄÆÈÈ

ולכן  וקרדומים, סכינים כגון זהב, של עצמם אותם לעשות אפשר
זהב; של  ידותיהם שעשה כאן  úLøáðמסופר  äúNò Bnà éðìéäÄÀÄÄÈÀÈÄÀÆÆ

ìëéä ìL Bçút ìò áäæ ìL בשעה" ברייתא: מובאת בגמרא – ÆÈÈÇÄÀÆÅÈ
קריאת  זמן שהגיע יודעין והכל ממנה יוצאין  ניצוצות זורחת שהחמה

העולה, החמה מקרני  ומבריקה נוצצת היתה שהנברשת כלומר  שמע",
שמע, קריאת זמן שהגיע יודעים ירושלים אנשי היו כך ידי  ועל

החמה הנץ עם ìL.((((רש רש רש רש """"יייי))))שמצוותה àìáè äúNò àéä óàåÀÇÄÈÀÈÇÀÈÆ
äéìò äáeúk äèBñ úLøtL ,áäæ ממנה הכהן שיעתיק כדי – ÈÈÆÈÈÇÈÀÈÈÆÈ

שכתוב כמו הצורך, בשעת הסוטה מגילת כגכגכגכג):):):):את ה ה ה ה ,,,, "וכתב ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 
צריכים  יהיו ולא המרים", מי  אל  ומחה בספר הכהן האלה האלות את

תורה. ספר זה לשם åéúBúìãìלטלטל íéqð eNòð ,øBð÷éð– ÄÈÇÂÄÄÀÇÀÈ
להביא  מצרים של לאלכסנדריה הלך שניקנור מסופר, בגמרא בברייתא

נחושת, מצופות ברושים דלתות שתי שם ועשה המקדש, לשערי  דלתות
בים  גדול  סער  הנוסעים על עמד  בספינה הדלתות עם משם וכשחזר 
ממשא  להקל  כדי  לים, והטילוה הדלתות מן  אחת נטלו  לטבעם;

ניקנור עמד  השנייה; את להטיל  רצו  מזעפו  הים נח וכשלא הספינה,

אותה, מטילים אתם אם להם: ואמר  בזרועותיו , הדלת את וחיבק
הרבה  מצטער ניקנור  והיה מזעפו. הים נח מיד לים; עמה הטילוני 

הראשונה  הדלת היתה עכו, של  לנמל  הספינה שהגיעה כיון  חברתה. על 
בשער העמידו  אלו  דלתות הספינה. דופני מתחת ויוצאת מבצבצת

השערים  "כל בברייתא: ומובא ההיכל . פתח כנגד  העזרה של  המזרח
שנעשו  מפני ניקנור , משערי  חוץ זהב, של להיות נשתנו  במקדש  שהיו

נסים"... א א א א ););););בהם לחלחלחלח,,,, BúBà((((יומא יומא יומא יומא  ïéøékæî eéäå:גורסים ויש  – ÀÈÇÀÄÄ
,mze`, במשנתנו שהוזכרו אלה כל  משבחים çáLìהיינו  שהיו – ÄÀÈ

שעשו . הדברים על  אותם

y c e w z a y
א י ה נ ש מ ר ו א ב

elàåאותם מזכירים היו האנשים, –éàðâì:מעשיהם על  –ìL ÀÅÄÀÇÆ
eîøb úéa, גרמו בית אנשי  –íçì äNòî ìò ãnìì eöø àG ÅÇÀÈÀÇÅÇÇÂÅÆÆ

íéðtä בית ואנשי פרוצה, תיבה כמין  עשוי היה הפנים לחם שכן  – ÇÈÄ
יישבר שלא התנור מן  ולרדותו  לאפותו כיצד  שידעו היחידים היו גרמו 

לאחרים. הזאת האומנות את ללמד רצו  ולא יתעפש, úéaולא ìLÆÅ
úøèwä äNòî ìò ãnìì eöø àG ,ñðéèáà בית אנשי – ÇÀÄÈÈÀÇÅÇÇÂÅÇÀÙÆ

מערבים  שהיו  עשן ", "מעלה הנקרא עשב מין  יודעים היו  אבטינס

ועולה  מיתמר הקטורת עשן  היה כך ידי ועל  הקטורת, סממני  עם אותו 
לאחרים. זה דבר לגלות רצו  ולא לצדדים, פונה ואינו ñøâäËÈÇכמקל

éåì ïa,(א ה, שקלים (עיין במקדש השיר  על  ממונה שהיה –äéä ÆÅÄÈÈ
øéMa ÷øt òãBé; בזמר קולו להנעים מסופר,– בגמרא בברייתא ÅÇÆÆÇÄ

גדלו  מכניס היה בנעימה, קולו נותן ומניח (`elceb)שכשהיה פיו לתוך
הנימין  בין  xnf,אצבעו  ipin lk `iven dide הכהנים אחיו שהיו עד

לאחוריהם ראש  בבת `zg),נזרקים zaa miltepe mirzxp)äöø àGåÀÈÈ
ãnìì.לאחרים השיר אמנות את –ìò ãnìì äöø àG øöî÷ ïa ÀÇÅÆÇÀÈÈÈÀÇÅÇ

áúkä äNòîחמש בין  קולמוסים ארבעה נוטל שהיה עליו, אמרו  – ÇÂÅÇÀÈ
אחת בבת אותיות ארבע של תיבה וכותב בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא אצבעותיו , ((((ברייתאברייתאברייתאברייתא

בבבב).).).). לחלחלחלח,,,, íéðBLàøäיומא יומא יומא יומא  ìò, אמו והילני מונבז  קטין, בן גמלא, בן  – ÇÈÄÄ
äëøáì"וניקנור , ÷écö øëæ" :øîàð נזכרים מעשיהם ידי שעל – ÆÁÇÅÆÇÄÄÀÈÈ

ולברכה, לשבח elàהם ìòå בית גרמו, בית במשנתנו: הנזכרים – ÀÇÅ
קמצר , ובן לוי בן הוגרס á÷øé"אבטינס, íéòLø íLå" :øîàð– ÆÁÇÀÅÀÈÄÄÀÈ

ובית  גרמו  שבית מובא, בגמרא ואמנם זכר . כל להם יהא שלא כלומר
לפי לאחרים, ללמד  רצו  שלא זה על לחכמים טעם נתנו  אבטינס
זרה  עבודה ויעבוד וילך הגון שאינו  אדם ילמד "שמא היו  שחוששים

דבריהם את קבלו  לא שחכמים משמע ממשנתנו  אבל  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;;בכך",
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áúkä.øîàð íéðBLàøä ìò(æ ,é éìùî):"äëøáì ÷écö øëæ",øîàð elà ìòå(íù):"á÷øé íéòLø íLå". ©§¨©¨¦¦¤¡©¥¤©¦¦§¨¨§©¥¤¡©§¥§¨¦¦§¨
È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù

‡úBìøBâ éðL äìòäå étìwa óøè.åéìò áeúk ãçà:íMì,åéìò áeúk ãçàå:ìæàæòì.Bðéîéî ïâqä,Làøå ¨©©©§¦§¤¡¨§¥¨¤¨¨¨¨©¥§¤¨¨¨¨©£¨¥©§©¦¦§Ÿ
BìàîOî áà úéa.Bðéîéa äìò íL ìL íà,Bì øîBà ïâqä:ìBãb ïäk éLéà,ðéîé daâääìò íL ìL íàå !E ¥¨¦§Ÿ¦¤¥¨¨¦¦©§©¥¦¦Ÿ¥¨©§©§¦§§¦¤¥¨¨

BìàîNa,Bì øîBà áà úéa Làø:ìBãb ïäk éLéà,øîBàå íéøéòOä éðL ìò ïðúð !EìàîN daâä:úàhç 'äì. ¦§ŸŸ¥¨¥¦¦Ÿ¥¨©§©§Ÿ§§¨¨©§¥©§¦¦§¥©©¨
ìàòîLé éaøøîBà:éøö äéä àGøîBì C:úàhç,'äì àlà.åéøçà ïéðBò ïäå:íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa ©¦¦§¨¥¥¨¨¨¦©©¨¤¨©§¥¦©£¨¨¥§©§§¨

ãòå. ¨¤

c`̀̀̀.itlwa sxhìù äæéà åùåîùîá øéëäì ïéåëúé àìù éãë ,äôéèçá äîìå .íù äúéä éôì÷å äìòîì åðéðùù ,éôì÷á äôéèçá íåàúô ç÷ìå óèç óøè
:ïéîéá äìåò äéäùë äéä äôé ïîéñù éôì ,ïéîéá åðìèéå íù.zelxeb ipy dlrde,ìàîùì ãçàå ïéîéì ãçà íéãîåò íéøéòùäå .ìàîùá ãçàå ïéîéá ãçà

:ìàîù ìù øéòù ìò ìàîùá äìòù ìøåâå ïéîé ìù øéòù ìò ïéîéá äìòù ìøåâ ïúðå.z`hg 'dlåîë à"ä ã"åé ìù íù àåäå ,øéëæî äéä ùøåôîä íù
:áúëð àåäù.'ek jixv did `l xne` l`rnyi 'x:é"øë äëìä ïéàå.eixg` miper ode:íùä úà øéëæîùë
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לדבריהם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) תשובה מצאו  "כולם מובא: בגמרא בברייתא ברם, .
על לדבריו. תשובה מצא לא קמצר בן  ללמד ), רצו שלא מה (על

נאמר : וחבריו קמצר  בן ועל לברכה", צדיק "זכר נאמר: הראשונים
במשנתנו: גם כך  מפרשים יש  מכאן  ירקב". רשעים mipey`xd"ושם lr

ומצאו  הואיל לוי, בן הוגרס ועל  אבטינס בית ועל גרמו  בית על היינו –
לברכה", צדיק "זכר  נאמר: לדבריהם, `elתשובה lre בן על היינו  –

ירקב". רשעים "ושם נאמר: ושכמותו, קמצר

בניהם, ביד נקייה פת נמצאה לא שמעולם גרמו , בית על עוד  מסופר  בגמרא
"והייתם  שנאמר : מה לקיים ניזונים; הם הפנים לחם ממעשה יאמרו: שלא
מבושמת  כלה יצאה לא שמעולם אבטינס, בית על  וכן ומישראל ". מה' נקיים
תתבשם, שלא עמה מתנים היו  אחר , ממקום אשה נושאים וכשהיו  מבתיהם;
"והייתם  שנאמר : מה לקיים מתבשמות; הן  הקטורת ממעשה יאמרו, שלא

אבטינס נקיים בית ואת גרמו בית את מזכירים זה דבר  ועל ומישראל". מה'
לשבח.
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שלאחר  למדנו, הקודם בפרק הגדול . הכהן  של  העבודה לתיאור  חוזרת משנתנו
שני עמדו ושם המזבח, של הצפוני לצד  העזרה, למזרח לו  בא פרו  על  שהתוודה
בתאור  איפוא, ממשיך, פרקנו  גורלות. שני  ובה שם היתה וקלפי עזים, שעירי

הגדול. הכהן  של  עבודתו 

étìwa óøèכדי שבקלפי , הגורלות את וערבב נענע הגדול  הכהן  – ÈÇÇÇÀÄ

להם  היה טוב שסימן  לפי  בימינו, ויטלנו "לשם" איזה יכיר שלא
בימינו שם של גורל מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))כשעלה ויש ;sxh,חטף –

כדי הקלפי, מתוך  הגורלות את מהירה חטיפה דרך הוציא כלומר:
בימינו נוטל  שהוא מה להבחין שהות לו תהא äìòäåÀÆÁÈ((((רש רש רש רש """"יייי))))שלא

úBìøBâ éðL,בשמאלו ואחד  בימינו אחד –:åéìò áeúk ãçà ÀÅÈÆÈÈÈÈ
ìæàæòì :åéìò áeúk ãçàå ,íMì הגורלות את שהעלה ולאחר  – ÇÅÀÆÈÈÈÈÇÂÈÅ

בשמאלו, ומה בימינו העלה מה רואה Làøåהיה ,Bðéîéî ïâqäÇÀÇÄÄÀÙ
BìàîOî áà úéa,(ט (ג, לעיל  שבארנו  כמו –äìò íL ìL íà ÅÈÄÀÙÄÆÅÈÈ

!Eðéîé daâä ,ìBãb ïäk éLéà :Bì øîBà ïâqä ,Bðéîéa– ÄÄÇÀÇÅÄÄÙÅÈÇÀÇÀÄÀ
"לשם" הוא שבימין שהגורל הכל  íL,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שידעו  ìL íàåÀÄÆÅ

,ìBãb ïäk éLéà :Bì øîBà áà úéa Làø ,BìàîNa äìòÈÈÄÀÙÙÅÈÅÄÄÙÅÈ
!EìàîN daâä."לשם" הוא שבשמאל  שהגורל להודיע –ïðúð ÇÀÇÀÙÀÀÈÈ

íéøéòOä éðL ìòשעמד השעיר על נתן  בימין שהעלה הגורל  – ÇÀÅÇÀÄÄ
לשמאלו, שעמד השעיר על  בשמאל שהעלה והגורל øîBàåÀÅ:לימינו,

úàhç 'äì והיה שם, של  הגורל  את השעיר על  שנותן בשעה – ÇÇÈ
ככתבו . המפורש  השם את äéäמזכיר  àG :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÈÈ

'äì àlà ,úàhç :øîBì Céøö,בלבד –ïäå והעם הכהנים – ÈÄÇÇÈÆÈÇÀÅ
בעזרה, åéøçàהעומדים ïéðBò: המפורש השם את שומעים כשהם – ÄÇÂÈ

ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa,ג) לעיל שבארנו  כמו  – ÈÅÀÇÀÀÈÈÆ
ח).
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אגרות קודש
 ב"ה,  ט"ז אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הנהלת ישיבת עולי רוסיא בלוד

שלום וברכה! 

א. במענה על הודעתם שמתכוננים לערוך בח"י אלול הבע"ל חגיגה בקשר עם פתיחת הבנינים, 

טלגרמה  בל"נ  אשלח  מכתב  לכתוב  שיעשו"  "בכדי  הדבר  שאין  כיון  הנה  ממני,  מכתב  ומבקשים 

לחגיגתם, וחבל אשר לא הודיעו פרטים בזה, אם יהי' זה כינוס ארצי ואם ישתתפו בזה ג"כ באי כח 

מחוגים אחרים.

ב. בטח קבלו מכתבי להתחלת זמן הלימודים, וכן גם הקטע משיחת שבת מברכים ר"ח אלול. 

ומוסג"פ העתק קטע זה גם בלה"ק, וכדאי לפרסמם באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

וכותבים  ישיבתם,  מטעם  משולחים  של  שונים  למקומות  הנסיעות  בענין  לשאלתם  בנוגע  ג. 

שמוגבלים בזה באיזה מדינות, הנה לא היתה כוונתי לשלול הנסיעה לאיזה מדינה שהיא, ורק, שלפי 

המשך בעמוד הבא
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לדבריהם ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) תשובה מצאו  "כולם מובא: בגמרא בברייתא ברם, .
על לדבריו. תשובה מצא לא קמצר בן  ללמד ), רצו שלא מה (על

נאמר : וחבריו קמצר  בן ועל לברכה", צדיק "זכר נאמר: הראשונים
במשנתנו: גם כך  מפרשים יש  מכאן  ירקב". רשעים mipey`xd"ושם lr

ומצאו  הואיל לוי, בן הוגרס ועל  אבטינס בית ועל גרמו  בית על היינו –
לברכה", צדיק "זכר  נאמר: לדבריהם, `elתשובה lre בן על היינו  –

ירקב". רשעים "ושם נאמר: ושכמותו, קמצר

בניהם, ביד נקייה פת נמצאה לא שמעולם גרמו , בית על עוד  מסופר  בגמרא
"והייתם  שנאמר : מה לקיים ניזונים; הם הפנים לחם ממעשה יאמרו: שלא
מבושמת  כלה יצאה לא שמעולם אבטינס, בית על  וכן ומישראל ". מה' נקיים
תתבשם, שלא עמה מתנים היו  אחר , ממקום אשה נושאים וכשהיו  מבתיהם;
"והייתם  שנאמר : מה לקיים מתבשמות; הן  הקטורת ממעשה יאמרו, שלא

אבטינס נקיים בית ואת גרמו בית את מזכירים זה דבר  ועל ומישראל". מה'
לשבח.
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שלאחר  למדנו, הקודם בפרק הגדול . הכהן  של  העבודה לתיאור  חוזרת משנתנו
שני עמדו ושם המזבח, של הצפוני לצד  העזרה, למזרח לו  בא פרו  על  שהתוודה
בתאור  איפוא, ממשיך, פרקנו  גורלות. שני  ובה שם היתה וקלפי עזים, שעירי

הגדול. הכהן  של  עבודתו 

étìwa óøèכדי שבקלפי , הגורלות את וערבב נענע הגדול  הכהן  – ÈÇÇÇÀÄ

להם  היה טוב שסימן  לפי  בימינו, ויטלנו "לשם" איזה יכיר שלא
בימינו שם של גורל מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))כשעלה ויש ;sxh,חטף –

כדי הקלפי, מתוך  הגורלות את מהירה חטיפה דרך הוציא כלומר:
בימינו נוטל  שהוא מה להבחין שהות לו תהא äìòäåÀÆÁÈ((((רש רש רש רש """"יייי))))שלא

úBìøBâ éðL,בשמאלו ואחד  בימינו אחד –:åéìò áeúk ãçà ÀÅÈÆÈÈÈÈ
ìæàæòì :åéìò áeúk ãçàå ,íMì הגורלות את שהעלה ולאחר  – ÇÅÀÆÈÈÈÈÇÂÈÅ

בשמאלו, ומה בימינו העלה מה רואה Làøåהיה ,Bðéîéî ïâqäÇÀÇÄÄÀÙ
BìàîOî áà úéa,(ט (ג, לעיל  שבארנו  כמו –äìò íL ìL íà ÅÈÄÀÙÄÆÅÈÈ

!Eðéîé daâä ,ìBãb ïäk éLéà :Bì øîBà ïâqä ,Bðéîéa– ÄÄÇÀÇÅÄÄÙÅÈÇÀÇÀÄÀ
"לשם" הוא שבימין שהגורל הכל  íL,((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))שידעו  ìL íàåÀÄÆÅ

,ìBãb ïäk éLéà :Bì øîBà áà úéa Làø ,BìàîNa äìòÈÈÄÀÙÙÅÈÅÄÄÙÅÈ
!EìàîN daâä."לשם" הוא שבשמאל  שהגורל להודיע –ïðúð ÇÀÇÀÙÀÀÈÈ

íéøéòOä éðL ìòשעמד השעיר על נתן  בימין שהעלה הגורל  – ÇÀÅÇÀÄÄ
לשמאלו, שעמד השעיר על  בשמאל שהעלה והגורל øîBàåÀÅ:לימינו,

úàhç 'äì והיה שם, של  הגורל  את השעיר על  שנותן בשעה – ÇÇÈ
ככתבו . המפורש  השם את äéäמזכיר  àG :øîBà ìàòîLé éaøÇÄÄÀÈÅÅÈÈ

'äì àlà ,úàhç :øîBì Céøö,בלבד –ïäå והעם הכהנים – ÈÄÇÇÈÆÈÇÀÅ
בעזרה, åéøçàהעומדים ïéðBò: המפורש השם את שומעים כשהם – ÄÇÂÈ

ãòå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøa,ג) לעיל שבארנו  כמו  – ÈÅÀÇÀÀÈÈÆ
ח).
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ע"ב: ד יוחנן:דף רבי דברי על ממנה ומקשה ברייתא מביאה הקשו éáéúéîהגמרא - ¥¦¥

בברייתא, שנינו יוחנן, רבי דברי על הישיבה øîBà,בני äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥
ìLíéñðøt äL[מנהיגים]ïøäàå äLî :ïä elà ,ìàøNéì eãîò íéáBè §Ÿ¨©§¨¦¦¨§§¦§¨¥¥¥Ÿ¤§©£Ÿ

ìLe .íéøîeeðzéð úBáBè úBðzî äLלישראלíãé ìò,בזכותם -:ïä elàå ¦§¨§Ÿ¨©¨¦§©¨¨§¥¥
øàa,המיםïðòå,הדרך ולהנחותם עליהם להגן במדבר עמם שהלכו כבוד ענני -ïîe §¥§¨¨¨

הברייתא, ומפרטת למאכלם. מהשמים להם להםøàaשירד íéøî,ניתן úeëæa §¥¦§¦§¨
ãenò הïðòניתן,ïøäà úeëæa והa ïî.äLî úeëæ ©¨¨¦§©£Ÿ¨¦§Ÿ¤

כאשר øàaä.ולכן ÷lzñð ,íéøî äúîממה נלמד זה א)øîàpLודבר כ (במדבר ¥¨¦§¨¦§©¥©§¥¤¤¡©
ּבקדׁש העם déøúa'וּיׁשב áéúëe ,'íéøî íL úîzåשלאחריו בפסוק ב)- כ (שם ְֵֵֶַָָָ©¨¨¨¦§¨§¦©§¥

,'äãòì íéî äéä àìå' הסיבה היתה שמיתתה ללמוד יש הפסוקים ומסמיכות §Ÿ¨¨©¦¨¥¨
בבאר. המים מכןäøæçåלהפסקת לאחר הבאר ïäéðLלהם úeëæa ואהרן משה - §¨§¨¦§§¥¤

עמם. היו שעדיין

כאשר ãBákוכן éððò e÷lzñð ,ïøäà úî,והבארøîàpL(א כא 'òîLiå(שם ¥©£Ÿ¦§©§©§¥¨¤¤¡©©¦§©
ãøò Cìî éðòðkä ו ּביׂשראל', וּיּלחם האתרים, ּדר יׂשראל ּבא ּכי הּנגב äîיׁשב ©§©£¦¤¤£¨ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ©

òîL äòeîM,ישראל עם למלחמה לצאת החליט ïøäàשמחמתה únL òîL §¨¨©¨©¤¥©£Ÿ
zñðåøeáñëe ,ãBák éððò e÷l מעליהם שמירתו את הקב"ה שהסיר כן בעקבות היה §¦§©§©§¥¨§¨

áéúëcו  eðééäå .ìàøNéa íçläì úeLø Bì äðzéðשלפניו כט)בפסוק כ (שם ¦§¨§§¦¨¥§¦§¨¥§©§¦§¦
.'ïøäà òåb ék äãòä ìk eàøiå' הנזכר בפסוק רואים היכן מבארת הגמרא ©¦§¨¨¥¨¦¨©©£Ÿ

הכבוד: ענני 'eàøiå'שנסתלקו éø÷z ìà ,eäaà éaø øîà,'eàøéiå' àlà שנתראו ¨©©¦©¨©¦§¥©¦§¤¨©¥¨
'כי' ותיבת מאויביהם, שהסתירום הכבוד ענני הסתלקות מחמת כל לעיני ונתגלו

òaøàaמתפרשת  LnLî 'ék' ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léø Léøããk¦§¨¦¥¨¦§¨©¥¨¦¦§©¥§©§©
ì,úBðBL:והםéà,[אם]àîìc,[אולי]àäc ,àlà מלשון מתפרש וכאן [שהרי]. §¦¦§¨¤¨§¨

הכבוד. ענני ונסתלקו אהרן מת שהרי כל, לעיני ישראל שנתגלו 'דהא',

הברייתא. לדברי חוזרת הברייתא:הגמרא מכןממשיכה íäéðLלאחר eøæç העננים - ¨§§¥¤
äLîוהבאר úeëæa.חי היה ïlekשעדיין e÷lzñð ,äLî úî,ומן באר עננים – ¦§Ÿ¤¥Ÿ¤¦§©§¨

בפסוק מרומז זה ח)øîàpLודבר יא ìL(זכריה úà ãéçëàå'íéòBøä úL משה] ¤¤¡©¨©§¦¤§Ÿ¤¨¦
ומרים] ãçà'.אהרן çøéa,וקשה,ïñéða äúî íéøî àìäå ,eúî ãçà çøéa éëå §¤©¤¨§¦§¤©¤¨¥©£Ÿ¦§¨¥¨§¦¨

ìL eìhaúpL ãnìî àlà .øãàa äLîe ,áàa ïøäàåúBáBè úBðzî äL §©£Ÿ§¨Ÿ¤©£¨¤¨§©¥¤¦§©§§Ÿ¨©¨
,ãçà çøéa ïlek e÷lzñðå ,ïãé ìò eðzpL,משה מת בו אדר חודש שהוא ¤¦§©¨¨§¦§©§¨§¤©¤¨

כאחת. המתנות שלושת כל ונתבטלו

יוחנן: רבי דברי על קושייתה את מסיימת ïçkLàהגמרא àîìà[מצאנו äñðøt[הרי ©§¨©§§¨©§¨¨
,ãéçé ìéáLa של בזכותו היתה לעיל] כמבואר 'פרנסה' בגדר [שהוא המן ירידת שהרי ¦§¦¨¦

בלבד. הגמרא:משה éîcמשיבה íéaøk éòa àeä íéaøìc ïåék ,äLî éðàL- ©¦Ÿ¤¥¨¦§©¦¨¥§©¦¨¥
רבים. לצורך זה הרי בזכותו שירד אף ישראל, כל עבור זאת שביקש כיון
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"zin `dc `zyipk lk e`ifge"Ð
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"dcrd lk e`xie" .dil irain
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דעתי, שלתועלת הדבר הוא שיתדברו מוסדות אנ"ש השולחים משולחים - ביניהם, ואחת משתי אלו: 

או שיעשו מגבית משותפת, או שיסדרו זמני הנסיעה באופן כזה שלא יהי' סתירה ממוסד אחד לחברו.

באופן  תימן  עולי  מבין  ישיבתם  מתלמידי  בזה  הראויים  את  לחנך  לבבם  תשומת  אעורר  ד. 

שיוכלו להיות בזמן קצר למחנכים ומדריכים בין אחיהם עולי תימן. ומובן אשר האריכות ע"ד גודל 

הנחיצות בזה וגודל התועלת שיש לקוות מהם, הוא אך למותר.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד הקודם
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.äèì àìå àèåì àäú:llwnd l` aeyl mpg zllw seqy itl millwnd on `le millewnd on zeidl jl gep.åì äéäly eixai`n cg`a envr z` livdl xpa`l

xfg `l` ok dyr `le scex ly eixai`n cg`a envr z` livdl df lekie ebxdl exiag xg` scex (.cr sc onwl) [dxene xxeq oaa] opixn` ikdc epbxdi `le l`yr
:eilr bxdp ebxde ecbpk.äéì ìéëé àì äéì åøîà:eixai` x`yn cg`a oeekl xpa`.åäì øîà:iying rlv cbpk ziying oteca `zyd a`ei.øðáà ìéæéð äéì øîàepic

:eilr dz` xeht xpa` ly.ùøã ïé÷øå ïéëàoiherin oiwx un`e wfg wx aizkc zeklna cxen epi`c lif`e yxtnck olhal dvx `le zkqna oiweqr eidy o`vny ogky`
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ed`xne eiptln dgey ligzd zvleg j`id
eaxg sly `ede dipiya zvleg `id jk
xy` ezxebga (a ` mikln) aizkck ebxde

:eilbxa xy` elrpae eipzna.ïé÷øå ïéëà åùøã íäù(ak ` l`eny) eicarl le`y el xn`yk xpa` oxn`ck `ynr dxez ixac lr xearl jlnd zevn miiwl `ly
:'ebe rebtle mci gelyl le`y icar ea` `le (my) aizke 'ebe 'd ipdk z` ezinde eaeq.ùøåã äéä àì àåäå`l` cec dev `ly b"r` cec ly ezevna dixe` bxde

:'ebe dixe` z` ead xn`l xtqa azkie (`i a my) aizkck zxbi`a.øáãîá åúéáá øá÷éå:aizk a`eia.ìëì ø÷ôåî:ezian qpxtzdl miiprl.íéòè àúðçöå éðéðåî 'éôà
:mibepre miwc mixac elit`.íéòè:mreh didy.åäì ñéøôcklyk minid ixaca df weqte jlnd zian oilhepy qxt oeyl qixt :xir ly miiprl zepefnl mdl glyn
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כמו שעיר כפשוטה היא קיבוץ מריבוי בתים, ובית הוא מריבוי אבנים, על־דרך־זה הוא ברוחניות, שאותיות נקראות אבנים, והתיבות 
שנעשות מצירוף כמה אותיות נקראות בשם בתים.

ממאמר שבת פרשת תבוא, ה'תשכ"ז



קפז
oifge` mipy` cenr hn sc ± oey`x wxt`nw `aa
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íéLðà éðLa òât øLà ,BLàø ìò Bîc úà áéLäå' .Ba ïééeìz ãáëå äønL íB÷î ,úéLéîç£¦¦§¤¨¨§¨¥§¦§¥¦¤¨©Ÿ£¤¨©¦§¥£¨¦
àìå äta ïäL 'íé÷écö' .Løc àì àeäå ,ïéwøå ïékà ïéLøBc eéäL 'íéáBè' .'epnî íéáèå íé÷cö©¦¦§Ÿ¦¦¤¦¤¨§¦©¦§©¦§Ÿ¨©©¦¦¤¥©¤§Ÿ
.BãLç àlL ,áø øîà ,'áàBé ãéa øLà áøça øîLð àì àNîòå' .äNò ,úøbéàa àeäå ,eNò̈§§¦¤¤¨¨©£¨¨Ÿ¦§©©¤¤£¤§©¨¨©©¤Ÿ£¨
øaãn äî ,øaãnk ,áø øîà äãeäé áø øîà .àeä øaãî Búéa eèà ,'øaãna Búéáa øáwiå'©¦¨¥§¥©¦§¨¨¥¦§¨¨©©§¨¨©©©¦§¨©¦§¨
,úBéøòå ìæbî äweðî øaãn äî ,øaãnk ,øçà øác .ìkì ø÷ôeî áàBé ìL Búéa óà ,ìkì ø÷ôeî§¨©Ÿ©¥¤¨§¨©Ÿ¨¨©¥©¦§¨©¦§¨§¤¦¨¥©£¨
eléôà ,äãeäé áø øîà ,'øéòä øàL úà äiçé áàBéå' .úBéøòå ìæbî äweðî áàBé ìL Búéa óà©¥¤¨§¤¦¨¥©£¨§¨§©¤¤§¨¨¦¨©©§¨£¦

:eäì ñéøt ,íéòè àúðçöå éðéðeî¦¥§©£¨¨¨¥¨¥§
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כל העניינים שלמעלה נעשים על־ידי עבודת האדם למטה, כתורת רבינו הזקן על מאמר המשנה "דע מה למעלה ממך", שכל העניינים 
"למעלה" הם "ממך", מצד עבודת האדם.

משיחת שבת פרשת תבוא ה'תשכ"ז



קפח
oifge` mipya cenr hn sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úåúéî òáøà.÷ðçå âøä äôéøù äìé÷ñdxeng dliwq `xciq hwp `weec
l"iwc zezin izy aiigznl dpin `wtpe wpgn ozylye bxdn odizye dtixyn

:dxenga oecipc (.`t sc) onwl.'åë ïåòîù éáø:`xnba yxtn `zbeltúåöî åæ
.ïéì÷ñðä'ek zenew izy deab did dliwqd zia (.dn sc) lirlc oiwxta epyxity

oitxypd zevn ipznl irac meyne
:i`dl hwpe xcd cvik oiwpgpde oibxdpde

'îâ.ïéðî êøã íéîëç åðùù íå÷î ìë
:xac xg` xac exciqe.øçåàîå íã÷åî ïéà

mcwend z` ozpyna micwdl ewcwc `l
iepydy mewn yiy xge`nd z` xg`le
oebk dyrna enicwdl jixv dpyna xge`n
yxtnck dlecb dpedk ly micba 'g xcq
`le dyiala oincew miqpknc dinwl

pyl enicwdmewn yie ozyial xcqk oze
i` la` 'ligzkl ehtynk iepy xcqdy
dvilg xcq ixac oebk da ol zil jit`

:dinwlck.ïéðîîñ äòáù øãñî õåç
ewcwic oday mc ly mzkd oiprl mixen`d
ixw exiagl lirend xac lk ozpyn xcqa
`le myea oeyl mq oi`e diabl mq dil
oewizl jixvd xac oeyl `l` `txn oeyl

:exiag.íúëä ìò ïéøéáòîmc m` ewceal
rav e` oda rbpy zexdh `nhle `ed dcp
ray el`a xar m`e zexedh zexdhde `ed
recia oxcqk oda eze` qakiyk oipnnq
:did ravy recia xar `l m`e did mcy

.ìôú ÷åømeid eze` lk melk mrh `ly
oebk lk`n mrh lk xqge aebpe mwix ltz

:ltz ixwinc glnp `ly xac.ïéñéøâ éîå
oiqqeke oiqrely let ly oiqixb zqirl ine

:oda eze` oitytyne eze`.íéìâø éîå
:egixqde evingdy.øúð`ed dnc` oin

:`xzip dl oixewe.úéøåáåxiarne `ed ayr
:`"iixpeay e"paxi` dil oixewe minzk

.àéìåî÷`le uec sely dl yxtn mzd
:`id i`n `prci.êìùàiawpa `vnp

:mid jezn zelerd zeilbxnàìå äùò àì
.íåìëizk` jka xar `l m`y oeiqp df oi`

epiid xar `lc i`de ded mc xninl `ki`
wexd xg`l `l` oiliren oiqixb oi`c meyn
'reaw `xegq axc `de xcqk mlek oke
rax` ipdl opiziinc meyn `xnb i`da

:zezin izy aiigzp m` dzxagl zncew dpyna mcewd epyip `weec zezin rax` s` xn`e dilr `tt ax biltck dlr 'ipznc c"a zezin.éøééî÷ àì àúâåìôáax
:`zbeltc ilin hwp `l edi` hwp ik edine opz `wec 'ipznc dil zi` inp `xegq.àîåé øãñ óà`weec ef xg` ef `nei zkqna dpyna zexecqd mixetkd mei zcearc

:ipzw.êãéàå`ed zecearc zeaiyg meyn `le leqt exciqa dpiy m`y meid eze` zceara aezkd xingdy `ed `nlra `xneg edine ipzw `wec i`cee jl xn`
efc onwl opixn`c zezin rax` oebk dil mxb dzeaiygc icina op` opixn` ike akrl dxeciqa dweg dazkpy meid xneg `l` dzxiagn daeyge dxeng z`f `dzy
`ed `nlra meid xneg mixetkd mei la` onwlck onicwdl aezkd oayigy miiqpkn oke mcwil el mxeb cg`e cg` lk ly egke ekxevy oipnq raya oke efn dxeng

:zecear gk `le ea zepyl `ly.êãéàå:da ol zil jit` i`e `nlra devn `edd jl xn` ixnega inp ixii`c `tt ax.äöéìç úåöîî é÷åôàìåxn`wc mewn lk i`d
:lif`e xcqn `wck ikd dizevnc b"r`e `ed `weec `niz `lc `z` dvilg zevna iepyd xcqn iwet`l ea ewcwic `lc `xegq ax.úøîåà àéäinai o`n dligz

:onwl ipzwck da ol zil jit` i` ikd 'it` dyri dkk d`xew jk xg`e zwwex jk xg`e zvleg jk xg`e izvtg `l dl xne` `ede.åì úðâåää äöò`ed did m`y
:jzia jezl dhhw qipkz `le jzenky lv` jlk el oixne` dpiwf `ide cli `ed dcli `ide owf.ïéøîåà åéä ùãå÷ä ïåùìáåoixn`p el` wxta dl sili dheq zkqna

:(.al sc) oeyl lka.äàøðä ÷åø:dwxie mipwfd ipirl opirac ditn `veiyk ze`xl ick ea `diy.äàøå÷å ú÷÷åøå úöìåç àøå÷å äàøå÷`l `xewe inai o`n d`xew
b"d :yi`l dyri dkk d`xewe zwwexe zvleg izvtg.'åë ïì òîùî÷ éàî äá ïðéåäå:`kd dl hwp ikd meyn `weec e`l oizipznc opirny dcedi axc `dne.é÷åôàìå

:xcdn `w `xegq axc `d`.åøùá ìò:exya lr il dnl opireny`l `z` `d `l i`c yeal ilan exya `di oyaelyk rnyn.úðåúëì äîã÷à àîòè éàîli`ed
:oincew miiqpkne.àø÷ äéîã÷àã:(fh `xwie) 'ebe ca iqpkne yali ycw ca zpezk.'åë äøåîç äìé÷ñzncew dliwq exn`c opaxc h"n iyextl xcdn oizipznc `nrh

:wpgl bxde bxdl dtixye dtixyl.óãâîì äðúð ïëù:'ebe llwnd z` `ved (ck my) aizkck dliwqa `ede myd z` jxan.äøæ äãåáòìå:zexeng zexiar odyéàîå
.àøîåç:dxeng dxiarl dpzip ixdy zezin x`yn dxeng i`ce mdl dpzipd dzinc zxn`wc dxf dceare scbnc.äéáà úà úììçî ïëù(.ap sc) onwl opixn`wck

:lcib efy xex` cli efy xex` xne` leg ea oibdep ycw ea oibdep eid m`y
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øîà`ax xn`c `de ikd `ki` izkec dnka .`ped ax xn` `xegq ax xn` `ax

dinyn oixhqil 'ndef oxaq`c `xegq ax oebk (.bl sc n"a) ze`ivn el` t"qa

eax aygp cala df xac `l` eaxn cnl `l elit` w"d p"` ith dixnb` `l diytpc

:ith dipin xnb `l izk` `zry `idda p"` jka

ïéøéáòîmc m` ewceal d"t .mzkd lr

mc elit`c yxtn z"xe `ed dcp

xaer oi`c oeik yaie gl `nhnc b"r` i`ce dcp

mc `iig 'x ipzc xedhe lha mipnnq 'f ici lr

:elhane oipnnq dray eilr xiarn i`ce dcp

ìë(:q sc `nei) c"nl .mixetkd mei dyrn

miyrpd mixaca `l` dweg xn`p `l

miyrpy mixaca ixii` `l mipta oal icbaa

:uega adf icbaa

óàxcq s` xn`w `lc dniz .cinz xcq

(.al 'c) d"xc `xza wxta opzc zekxa

cer myd zyecwe zexeabe zea` zekxa xcq

:'b zeriwz xcq (:bl 'c) mzd opz
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äðùî,äìé÷ñ ,ïéc úéáì eøñîð úBúéî òaøà©§©¦¦§§§¥¦§¦¨
,äìé÷ñ ,äôéøN ,øîBà ïBòîL éaø .÷ðçå âøä ,äôéøN§¥¨¤¤¨¤¤©¦¦§¥§¥¨§¦¨

:ïéì÷ñðä úåöî Bæ .âøäå ,÷ðçàøîâ,àáø øîà ¤¤¨¤¤¦§©©¦§¨¦¨©¨¨
eðML íB÷î ìk ,àðeä áø øîà ,àøBçñ áø øîà̈©©§¨¨©©¨¨¨¤¨
äòáMî õeç ,øçeàîe íc÷eî ïéà ,ïééðî Cøc íéîëç£¨¦¤¤¦§¨¥§¨§¨¦¦§¨
÷Bø ,íúkä ìò ïéøéáòî ïéðnñ äòáL ,ïðúc .ïéðnñ©¨¦¦§©¦§¨©¨¦©£¦¦©©¤¤
,íéìåî÷ ,úéøBáe ,øúðå ,íéìâø éîe ,íéñéøb éîe ,ìôz̈¥¥§¦¦¥©§©¦§¤¤¦
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.úBúéî òaøà óà ,øîà áøc déîMî àáñ àtẗ¨¨¨¦§¥§©¨©©©§©¦
.éðz÷ à÷åc ,dpéî òîL ,ïBòîL éaø âélôî à÷ãî¦§¨§©¥©¦¦§§©¦©©§¨¨¨¥

t áø .éøééî à÷ àì àzâeìôa ,Cãéàåíéøetkä íBé äNòî ìk ,ïðúc ,àîBé øãñ óà ,øîà àt §¦¨¦§§¨Ÿ¨©§¦©¨¨¨©©¥¤¨¦§©¨©£¥©¦¦
àøîeç àeää ,Cãéàå .íeìk àìå äNò àì ,Bøéáçì äNòî íéã÷ä íà ,øãqä ìò íéøeîàä̈£¦©©¥¤¦¦§¦©£¤©£¥Ÿ¨¨§Ÿ§§¦¨©§¨
.ãéîz øãñ eäæ ,dìò éðz÷c .ãéîz øãñ óà ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áø .àîìòa§¨§¨©¨§¥§©§ª©¨©©¥¤¨¦§¨¨¥£©¤¥¤¨¦
Bzîáéå àeä àa ,äöéìç úåöî ,ïðúc ,äöéìç úåöîî é÷Btàìe ,àîìòa äåöîì àeää ,Cãéàå§¦¨©§¦§¨§¨§¨§©¥¦¦§©£¦¨¦§©¦§©£¦¨¨¦¦§
àéäå ,'åéìà eøaãå Bøéò éð÷æ Bì eàø÷å' øîàpL ,Bì úðâBää äöò Bì ïéðúBð eéä ,ïéc úéa éðôì¦§¥¥¦¨§¦¥¨©¤¤¤¤¡©§¨§¦§¥¦§¦§¥¨§¦

ìáe ,'dzç÷ì ézöôç àì' øîBà àeäå ,'éîáé ïàî' úøîBàäLbðå' .ïéøîBà eéä Lãwä ïBL ¤¤¥¥§¨¦§¥Ÿ¨©§¦§©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦§¦§¨
äøîàå äúðòå' .ïéðééãì äàøpä ÷Bø ,'åéðôá ä÷øéå Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé§¦§¥¨§¥¥©§¥¦§¨§¨©£§¨§¨§¨¨©¦§¤©©¨¦§¨§¨§¨§¨
.àøB÷å ,äàøB÷ ,äöéìç úåöî ,äãeäé áø øîàå .'ìàøNéa BîL àø÷ðå' 'Bâå 'Léàì äNòé äëk̈¨¥¨¤¨¦§§¦§¨§§¦§¨¥§¨©©§¨¦§©£¦¨§¨§¥
,ïì òîLî à÷ àä .àéä ïéúéðúî ,ïì òîLî à÷ éàî ,da ïðéåäå .äàøB÷å ,ú÷÷Bøå úöìBç¤¤§¤¤§§¨©£¦©¨©¨©§©¨©§¦¦¦¨¨©§©¨

étà éàå .éëä äåöîä÷é÷ø Bà ,ä÷é÷øì äöéìç íéc÷äL ïéa ,éëä énð àéðz .da ïì úéì ,C ¦§¨¨¦§¦©¦¥¨¨©§¨©¦¨¦¥¤¦§¦£¦¨¦§¦¨§¦¨
èBéãäå ,íéìk äðBîLa LnLî ìBãb ïäk ,ïðúc àäî é÷Btàìe .éeNò äNòL äî ,äöéìçì©£¦¨©¤¨¨¨§©¥¥¨¦§©Ÿ¥¨§©¥¦§¨¥¦§¤§

éñBî .èðáàå ,úôðöîa ,íéñðëîa ,úðBúëa .äòaøàa,ìéòîe ,ãBôàå ,ïLBç ,ìBãb ïäk ïäéìò ó §©§¨¨¦§¤§¦§¨©¦§¦§¤¤§©§¥¦£¥¤Ÿ¥¨¤§¥§¦
.'BøNa ìò eéäé ãá éñðëîe' øîàpL ,íéñðënì íãB÷ øác àäé àlL ïépî ,àéðúå .õéöå̈¦§©§¨¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥§¦§¨©¦¤¤¡©¦§§¥©¦§©§¨
,déîc÷à àîòè éàî ,àø÷e .àø÷ déîc÷àc íeMî ,úðBúkì déîc÷à àîòè éàî ,àðúå§¨¨©©£¨©§§¥©§¤¦§©§§¥§¨§¨©©£¨©§§¥
,äôéøNî äøeîç äìé÷ñ :'eë äôéøN äìé÷ñ :déì àôéãò ,déôeb dlek àéñëîc íeMî¦¦§©§¨¨¥£¦¨¥§¦¨§¥¨§¦¨£¨¦§¥¨
,äaøcà .øwéòa Bãé èLBt ïkL ,àøîeç éàî .íéìelb úãBáò ãáBòìe ócâîì äðzéð ïkL¤¥¦§¨©§©¥§¥£©¦¦©§¨¤¥¥¨¨¦¨©§©¨
.äéáà úà úìlçî ïkL ,àøîeç éàîe .äúpéfL ïäk úáì äðzéð ïkL ,äøeîç äôéøN§¥¨£¨¤¥¦§¨§©Ÿ¥¤¦§¨©§¨¤¥§©¤¤¤¨¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oixcdpq(oey`x meil)

úåúéî òáøà ¯ éòéáù ÷øô
xtd ,dliwqd zzin ote` x`azp mcewd wxtawqer epiptly w

dzin lk miaiig zexiar dfi` lre ,oic zia zezin x`y xe`iaa
xcqe ,zezind rax` od el` dpynd zhxtn dligzae .dzine

:ozxneg

äðùî
eøñîð úBúéî òaøàdxezd on,ïéc úéáì,ozxneg xcq itk od el`e ©§©¦¦§§§¥¦

,äìé÷ñ,äôéøNâøä,siiqa dzin -÷ðçå,øîBà ïBòîL éaø .xcq §¦¨§¥¨¤¤¨¤¤©¦¦§¥
,`ed jk ozxneg,äôéøN.âøäå ,÷ðç ,äìé÷ñ §¥¨§¦¨¤¤¨¤¤

x`al dpynd zxfeg ,oxcqe zezind rax` dpynd dhxity xg`
:dzine dzin lk ly mipicd ihxte ote`Bædx`azpy dzind -

`id ,mcewd wxta,ïéì÷ñpä úåöî[ze`ad zeipynaÎ] dzrne ¦§©©¦§¨¦
.zezind x`y ex`azi

àøîâ
mze` dzpny mixac dnk dpynd dhxity zenewna dpc `xnbd
m` ,dligza mpipn dxikfdy `la mze` dhxity e` ,okl mcew

:`l e` oxcq itk epypìk ,àðeä áø øîà àøBçñ áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©§¨¨©©¨¨
íéîëç eðML íB÷îmdixac,ïééðî Cøc,mixacd z` ehxiteïéà ¨¤¨£¨¦¤¤¦§¨¥

øçeàîe íc÷eîehxit minrte ,mixacd xcq lr ecitwd `l - §¨§¨
.el mcewd xacd iptl xge`nd xacd,ïéðnñ äòáMî õeçmiiepyd ¦¦§¨©¨¦

dcp zkqna(:`q).oxcq itk epypy
:oipnq dray iabl dpynd z` d`ian `xnbdïéðnñ äòáL ,ïðúc¦§©¦§¨©¨¦

íúkä ìò ïéøéáòîdcp mc m` wecal ick ,dy` cbaa `vnpy ©£¦¦©©¤¤
e` ,e`nhp cbaa erbpy zexdhd oke ,dlral dy`d dxq`pe `ed
zray od el`e .mec` rava cbad jlklzpy `l` mc epi`y

,oipnqdìôz ÷Bøly wex epiide ,lk`n xac ly mrh ea oi`y - ¨¥
,axrd zligzn melk mrh `le ezpyn xweaa xeripd mc`

.xacl daxd `l mikydy xg`l xweaaeéîezqirlíéñéøbly ¥§¦¦
.let ly miqixb zqiqk mr `ad mc` ly wex epiidc ,letéîe¥

íéìâø.egixqde mini dyly mdilr exaryøúðå.dnc` oin - ©§©¦§¤¤
úéøBáe.minzk xiardl egekay ayr -àéìBî÷ayr oin - ¦§§¨

.micid z` ea zewpl milibxe ,eze` mipgehe miyainy(êìùàå)
[âìLàe].miay zeilbxn iawp jeza z`vnpd zleqt -éðz÷å ©§¨§¨¨¥

aàôéñ,dpynd lyïøéáòämzkd lr el` mipnq draylàlL ¥¨¤¡¦¨¤Ÿ
,íeìk àìå äNò àì ,ãçàk ïzòáL ïøéáòäL Bà ,ïøãéñkm` s`e §¦§¨¤¤¡¦¨§©§¨§¤¨Ÿ¨¨§Ÿ§

dgked jka oi` ,mipnqd ici lr xeari `le epira mzkd cenri
ok m` `l` xaer mcd oi`y itl ,rav `l` dcp mc epi`y

.df xg` df oxcqk mxiard
:dcitwa zezind xcq epyp epizpyna s`y siqen `aq `tt ax

óà ,øîà áøc déîMî àáñ àtt áøiabl epizpyn,úBúéî òaøà ©¨¨¨¨¦§¥§©¨©©©§©¦
,jkl di`xe .mzxneg xcq itk dzpypïBòîL éaø âélôî à÷ãî- ¦§¨§©¥©¦¦§

,zezind xcq z` dpyne wleg oerny iaxy dnndpéî òîL§©¦©
,dpyna zezind xcqyéðz÷ à÷åc.dcitwa ozxneg xcqk epyp - ©§¨¨¨¥

:llkdn epizpyn z` `ived `l `xegq ax recn zx`an `xnbd
Cãéàå`l` ,`aq `tt ax lr wleg epi` i`ce `xegq axe - §¦¨

yéøééî à÷ àì àúâeìôa.zwelgn mda yiy zeipyn hwp `l - ¦§§¨Ÿ¨©§¦
:dcitwa xcqd dpyp day dpyn cer siqen `tt axàtt áø©¨¨

øãñ óà ,øîàzkqna zeipyna iepyd mixetikd mei zcear,àîBé ¨©©¥¤¨
enke ,eziiyr xcq itk dpypïðúc(.q `nei)íéøetkä íBé äNòî ìk ¦§©¨©£¥©¦¦

,Bøéáçì äNòî íéã÷ä íà ,øãqä ìò íéøeîàämcn dfdy oebke ¨£¦©©¥¤¦¦§¦©£¤©£¥
,xtd mcn dfdy iptl xiryd.íeìk àìå äNò àìŸ¨¨§Ÿ§

dpyn s` e`ived `l mixg`d mi`xen`d recn zx`an `xnbd
:llkdn efCãéàåmiwleg mpi` i`ce ,`aq `tt axe `xegq ax - §¦¨

,mixaeqy `l` ,`tt ax lràîìòa àøîeç àeääxcqdy mrhd - ©§¨§¨§¨

zncewd dceard ly dzeaiyg meyn epi` mixetkd meia akrn
meyn df meia dxezd dxingdy `l` ,dixg`ly dcearl
xcqd itk ea zeceard zeyrp eidiy dcitwd jkle ,ezeaiyg
axe `xegq ax e`iady zeipynl dnec epi`e ,miweqta iepyd

.mixacd zeaiyg zngn `ed xcqd lr dcitwd mday ,`tt
xcqd dpyp day dpyn cer siqen ryedi axc dixa `ped ax

:dcitwaøãñ óà ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áøoaxw zaxwd ©¨§¥§©§ª©¨©©¥¤
dãéîz,jkl di`xe ,dcitwa excq itk dpypdìò éðz÷cxg`ly - ¨¦§¨¨¥£©

,cinz zkqn seqa dpynd dazk ,excq dpynd dx`iayøãñ eäæ¤¥¤
,ãéîz.ezepyl oi`e dcitwa excq edfy xnel dzpeeky rnyne ¨¦

:`xnbd zx`anCãéàåxcq z` llkdn `ived `ly `tt ax - §¦¨
y meyn ,cinzdàîìòa äåöîì àeääxcq edf' my xn`py dn - ©§¦§¨§¨§¨

`l xge`nd dyrnd micwi m`e akrn xcqdy dpeekd oi` 'cinz
dpypy enk xcqd zeyrl yi dligzkly `l` ,daeg ici `vi
`l xge`nd dyrnd micwde dpiy m` carica j` ,dpyna
micwd m`y mixetkd mei xcql dnec epi`e ,ezcear ciqtd

.daeg ici `vi `l exiagl dyrn
df llka ellkp mixac el` ,`xegq ax ly ellkl zxfeg `xnbd
oi`y ycgle mzernynn m`ivedl `xegq ax zpeek dzidy

:`xnbd zx`an .mda akrn xcqdé÷Btàìe`ivedl `a df llk - §©¥
îiabl dpynd,äöéìç úåöîda mixacd xcq oi`y rinydl §¦§©£¦¨

.`weecaïðúc(:ew zenai)xcq `ed jk ,àeä àa ,äöéìç úåöîmaid - ¦§©¦§©£¦¨¨
,ïéc úéa éðôì Bzîáéåmde,Bì úðâBää äöò Bì ïéðúBð eéädzid m`y ¦¦§¦§¥¥¦¨§¦¥¨©¤¤

`ly el mivriin oic zia eid ,jtidl e` xirv maide dpwf dnaid
,ezia l` dhhw qipki `ly ,uelgi `l` dze` maiiøîàpLmixac) ¤¤¡©

(g dk,'åéìà eøaãå Bøéò éð÷æ Bì eàø÷å'piidemixac eil` exaciy e §¨§¦§¥¦§¦§¥¨
.el miie`xddvilgd xcq ,uelgl enikqie mdixacl ernyi m`e

:jk `ed'åâå éîáé ïàî úøîBà àéäå(f dk my),ézöôç àì' øîBà àeäå §¦¤¤¥¥§¨¦§¥Ÿ¨©§¦
'dzç÷ì(g dk my),ìáeïéøîBà eéä Lãwä ïBLokn xg`le .okäLbðå' §©§¨¦§©Ÿ¤¨§¦§¦§¨

Bìòð äöìçå íéð÷fä éðéòì åéìà Bzîáé'ebe(h dk my)dvlgy xg`le , §¦§¥¨§¥¥©§¥¦§¨§¨©£
'åéðôá ä÷øéå'eipt cbpk rwxwd lr wexizy -ïéðééãì äàøpä ÷Bø §¨§¨§¨¨©¦§¤©©¨¦

okn xg`le .ditn `viyk'Bâå 'Léàì äLòé äëk äøîàå äúðòå'§¨§¨§¨§¨¨¨¥¨¤¨¦§
(my)'åâå 'ìàøNéa BîL àø÷ðå' ,(i dk my)äãeäé áø øîàå .dpyn lr §¦§¨§§¦§¨¥§¨©©§¨

xcq edf ,efäàøB÷ ,äöéìç úåöîdnaid''ebe 'inai o`nàøB÷å , ¦§©£¦¨§¨§¥
,'dzgwl izvtg `l' maidokn xg`lúöìBç,elrpú÷÷Bøålr ¤¤§¤¤

,eipta rwxwd' äàøB÷å.'ebe 'yi`l dyri dkkda ïðéåäåep`ype - §§¨©£¦©¨
,el` dcedi ax ixaca epzpeïì òîLî à÷ éàî,eixaca dcedi ax ©¨©§©¨

ixdàéä ïéúéðúî,evxize .dpyna exn`p eixac lk -à÷ àä ©§¦¦¦¨¨
ïì òîLîwxyéëä äåöî,dligzklétà éàåCxcqd z`ïì úéì ©§©¨¦§¨¨¦§¦©¦¥¨

daellka epeekzp mi`xen`de `xegq ax s`e .devnd dniiwzpe ¨
.da akrn xcqd oi`y ,ef dpyn zernynn `ivedl

:dcedi ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbd,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
.éeNò äNòL äî ,äöéìçì ä÷é÷ø Bà ä÷é÷øì äöéìç íéc÷äL ïéa¥¤¦§¦£¦¨¦§¦¨§¦¨©£¦¨©¤¨¨¨

:ezernynn `ivedl `a df llky ztqep dpyn d`ian `xnbd
ïðúc àäî é÷Btàìedpedk icba zyial xcq iabl(:`r `nei),ïäk §©¥¥¨¦§©Ÿ¥

íéìk äðBîLa LnLî ìBãb,micba -åodkäòaøàa èBéãä.cala ¨§©¥¦§¨¥¦§¤§§©§¨¨
,od el`eéñBî .èðáàå ,úôðöîa ,íéñðëîa ,úðBúëaïäk ïäéìò ó ¦§¤§¦§¨©¦§¦§¤¤§©§¥¦£¥¤Ÿ¥

àéðúå .õéöå ,ìéòîe ,ãBôàå ,ïLBç ,ìBãbxcq iabl `ziixaa ¨¤§¥§¦¨¦§©§¨
,dyialdøác àäé àlL ïépîexya lrì íãB÷d zyia,íéñðën ¦©¦¤Ÿ§¥¨¨¥§¦§¨©¦

øîàpLlecbd odkd icba zyial xcqa(c fh `xwie)Wcw cA zpzM' ¤¤¡©§Ÿ¤©Ÿ¤
WAli.'BøNa ìò eéäé ãá éñðëîez` dpynd dazk `ly x`eane ¦§¨¦§§¥©¦§©§¨

.zpezkl miqpknd z` micwdl yi daxc`e dcitwa xcqd
:`xnbd zl`eyàðúå,dpynd lyúðBúkì déîc÷à àîòè éàî- §¨¨©©£¨©§§¥©§¤

:`xnbd daiyn .miiqpknd iptl zpezkd z` micwd ok` recn
àø÷ déîc÷àc íeMîzyial dxkfp lirl `aedy weqtay oeik - ¦§©§§¥§¨

.`pzd dnicwd jkl ,miqpknd zyial mcew zpezkdzl`ey
:`xnbddéîc÷à àîòè éàî àø÷erecn dywi weqtd lr s` - §¨©©£¨©§§¥

:`xnbd daiyn .mcew zpezkd zyial z` azkàéñëîc íeMî¦¦§©§¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc oixcdpq(oey`x meil)

úåúéî òáøà ¯ éòéáù ÷øô
xtd ,dliwqd zzin ote` x`azp mcewd wxtawqer epiptly w

dzin lk miaiig zexiar dfi` lre ,oic zia zezin x`y xe`iaa
xcqe ,zezind rax` od el` dpynd zhxtn dligzae .dzine

:ozxneg

äðùî
eøñîð úBúéî òaøàdxezd on,ïéc úéáì,ozxneg xcq itk od el`e ©§©¦¦§§§¥¦

,äìé÷ñ,äôéøNâøä,siiqa dzin -÷ðçå,øîBà ïBòîL éaø .xcq §¦¨§¥¨¤¤¨¤¤©¦¦§¥
,`ed jk ozxneg,äôéøN.âøäå ,÷ðç ,äìé÷ñ §¥¨§¦¨¤¤¨¤¤

x`al dpynd zxfeg ,oxcqe zezind rax` dpynd dhxity xg`
:dzine dzin lk ly mipicd ihxte ote`Bædx`azpy dzind -

`id ,mcewd wxta,ïéì÷ñpä úåöî[ze`ad zeipynaÎ] dzrne ¦§©©¦§¨¦
.zezind x`y ex`azi

àøîâ
mze` dzpny mixac dnk dpynd dhxity zenewna dpc `xnbd
m` ,dligza mpipn dxikfdy `la mze` dhxity e` ,okl mcew

:`l e` oxcq itk epypìk ,àðeä áø øîà àøBçñ áø øîà àáø øîà̈©¨¨¨©©§¨¨©©¨¨
íéîëç eðML íB÷îmdixac,ïééðî Cøc,mixacd z` ehxiteïéà ¨¤¨£¨¦¤¤¦§¨¥

øçeàîe íc÷eîehxit minrte ,mixacd xcq lr ecitwd `l - §¨§¨
.el mcewd xacd iptl xge`nd xacd,ïéðnñ äòáMî õeçmiiepyd ¦¦§¨©¨¦

dcp zkqna(:`q).oxcq itk epypy
:oipnq dray iabl dpynd z` d`ian `xnbdïéðnñ äòáL ,ïðúc¦§©¦§¨©¨¦

íúkä ìò ïéøéáòîdcp mc m` wecal ick ,dy` cbaa `vnpy ©£¦¦©©¤¤
e` ,e`nhp cbaa erbpy zexdhd oke ,dlral dy`d dxq`pe `ed
zray od el`e .mec` rava cbad jlklzpy `l` mc epi`y

,oipnqdìôz ÷Bøly wex epiide ,lk`n xac ly mrh ea oi`y - ¨¥
,axrd zligzn melk mrh `le ezpyn xweaa xeripd mc`

.xacl daxd `l mikydy xg`l xweaaeéîezqirlíéñéøbly ¥§¦¦
.let ly miqixb zqiqk mr `ad mc` ly wex epiidc ,letéîe¥

íéìâø.egixqde mini dyly mdilr exaryøúðå.dnc` oin - ©§©¦§¤¤
úéøBáe.minzk xiardl egekay ayr -àéìBî÷ayr oin - ¦§§¨

.micid z` ea zewpl milibxe ,eze` mipgehe miyainy(êìùàå)
[âìLàe].miay zeilbxn iawp jeza z`vnpd zleqt -éðz÷å ©§¨§¨¨¥

aàôéñ,dpynd lyïøéáòämzkd lr el` mipnq draylàlL ¥¨¤¡¦¨¤Ÿ
,íeìk àìå äNò àì ,ãçàk ïzòáL ïøéáòäL Bà ,ïøãéñkm` s`e §¦§¨¤¤¡¦¨§©§¨§¤¨Ÿ¨¨§Ÿ§

dgked jka oi` ,mipnqd ici lr xeari `le epira mzkd cenri
ok m` `l` xaer mcd oi`y itl ,rav `l` dcp mc epi`y

.df xg` df oxcqk mxiard
:dcitwa zezind xcq epyp epizpyna s`y siqen `aq `tt ax

óà ,øîà áøc déîMî àáñ àtt áøiabl epizpyn,úBúéî òaøà ©¨¨¨¨¦§¥§©¨©©©§©¦
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:dcitwaøãñ óà ,øîà òLBäé áøc déøa àðeä áøoaxw zaxwd ©¨§¥§©§ª©¨©©¥¤
dãéîz,jkl di`xe ,dcitwa excq itk dpypdìò éðz÷cxg`ly - ¨¦§¨¨¥£©
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`ly el mivriin oic zia eid ,jtidl e` xirv maide dpwf dnaid
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:dcedi ax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbd,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦
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המשך בעמוד וו



xcde"קצ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc oixcdpq(ipy meil)

dtixyn dxeng dliwqy opax ly mnrh ok` :`xnbd daiyn
eci hyet'y scbn lr dliwq yper epivny meyn lirl x`eank
`diy dzpify odk zaa eliwd j`id ok m` xn`z m`e ,'xwira
,zil`xyin xzei xingdl yi zpdk lr `ld ,dtixya wx dpic

c xnel yi .dliwqa dpic dzpify zil`xyi dqex`eïðaø éøáñ÷̈¨§¦©¨¨
odk za lr wx ok`yäàeNð`dzy xn`p dzpify,äôéøNì äàöBé §¨§¨¦§¥¨

àìåodk za lräñeøàoic dzpify d`eyp iaby oeiky ,dzpify §Ÿ£¨
oecil dpnn xeng d`eyp zpdk oic ixd ,wpga zil`xyid
,dliwqa zil`xyid oicy oeik ,dzpify dqex` iab j` ,dtixya

,dliwqa zpdkd s` jkle ,dpnn lw zpdkd oic `di `ld÷tàãîe¦§©§¨
àðîçødxez d`ivedy dfne -äñeøàìza d`eyp llkn odk za ©£¨¨©£¨

dpic dqex` eli`e dtixya dpic d`eypy ,odkäìé÷ñaoick ¦§¦¨
,l`xyi za dqex`dpéî òîLyäøeîç äìé÷ñ.dtixyn §©¦©§¦¨£¨

:[siiq] bxdn dxeng dliwqy opax ecnl okidn zx`an `xnbd
ééqî äøeîç äìé÷ñ,óïkLdliwqúãBáò ãáBòìe ócâîì äðzéð §¦¨£¨¦©¦¤¥¦§¨©§©¥§¥£©

àøîeç éàîe ,íéáëBk,zexiar x`yn xzei dxf dceare scbn ly ¨¦©§¨
ïøîàãk,xwira odici mihyet md ixd el` miyrnay lirl ¦§£©¨

.xzeia dxeng dzin mdl dpzipy xazqne
:`xnbd dgec,äaøcày xn`pééñøeîç ó,dliwqd onïkLsiiq ©§©¨©¦¨¤¥

úçcpä øéò éLðàì ïzéð,dxf dcearlxn`py(fhÎci bi mixac)E`vi' ¦©§©§¥¦©¦©©¨§
dklp xn`l mxir iaWi z` EgiCIe LAxTn lrIla ipA miWp £̀¨¦§¥§¦©©¦¦§¤©©¦¤Ÿ§¥¦¨¥Ÿ¥§¨
itl `edd xird iaWi z` dMz dMd ,'ebe mixg` midl` dcarpe§©©§¨¡Ÿ¦£¥¦©¥©¤¤Ÿ§¥¨¦©¦§¦

,'axgàøîeç éàîexeng siiqy jkn gkeny 'zgcpd xir'a epivn ¨¤©§¨
,dliwqd onïkLs` miyprp ,siiq zzina miyprpy calnz`fa ¤¥

y,ãáà ïðBîîxn`py(fi bi my)Dagx KFY l` uAwY DllW lM z`e' ¨¨¨¥§¤¨§¨¨¦§Ÿ¤§Ÿ¨
exingdy dfne ,'lilM DllW lM z`e xird z` W`a YtxUe§¨©§¨¨¥¤¨¦§¤¨§¨¨¨¦
dzind s`y rnyn ,mpenn ca`iy jka mb myperl mdilr

.xzei dxengd `id mda dxen`d
siiqn dxeng dliwqy ecnl opax :xg` ote`a `xnbd zx`an

oky ,xg` mewnnúøîà,`xaqnäaeøî çk äæéàxzei oer dfi` - ¨§©¥¤Ÿ©§¤
,xengçécnä çkziqne,'d ixg`n xearl mrd z`çcépä çk Bà Ÿ©©©¦©Ÿ©©¦¨

,'d ixg`n ayeøîBà éåäi`ceyçécnä çk`ed oky ,xzei xeng £¥¥Ÿ©©©¦©
,mixg`d z` `ihgne `hegå`ldàéðú,`ziixaaøéò éçécî §©§¨©¦¥¦

.äìé÷ña úçcpämicnl ,siiqa migcipde ,dliwqa gicndy dfne ©¦©©¦§¦¨
.siiqd on dxeng dliwqy

:wpgn dxeng dliwqy opax ecnl okidn zx`an `xnbdäìé÷ñ§¦¨
ïzéð ïkL ,÷ðçî äøeîçdliwqéàîe ,íéáëBk úãBáò ãáBòìe ócâîì £¨¥¤¤¤¥¦©©§©¥§¥£©¨¦©

àøîeç,dxf dceare scbn lyïøîàãkodici mihyety ,lirl §¨¦§£©¨
.xwira

:`xnbd dgecäaøcày xn`pøeîç ÷ðç,dliwq enkïkLwpgïzéð ©§©¨¤¤¨¤¥¦©
,Bnàå åéáà äkîìxn`py(eh `k zeny),'znEi zFn FO`e eia` dMnE' §©¥¨¦§¦©¥¨¦§¦¨

onwl epipye(:ap).wpg `id ixd dxeza dyxtzp `ly dzin lky
àøîeç éàîe-,xzeia dxengl zaygp en`e eia` z`kd recn ©§¨

ïãBák Lweä ïkLen`e eia` ly,íB÷nä ãBáëìm`e a` ceaka ¤¥©§¨¦§©¨
xn`p(`i k zeny)xn`p 'd ceakae ,'LO` z`e Lia` z` cAM'ilyn) ©¥¤¨¦§¤¦¤

(h beia` z` cakl mc` aiigy ywida eyxce ,'LpFdn 'd z` cAM'©¥¤¥¤
en`e eia` ceak llgnd `linne ,'d z` cakl aiigy myk en`e
dknle dliwq epzp xwira ci hyetly dfne .xwira eci hyetk
epzip mdipy oky ,dey zezind izy zxnegy rnyn ,wpg eia`

.oer zxneg dze` lr
wpgn dxeng dliwqy ecnl opax :xg` ote`a `xnbd zx`an

àðîçø dé÷tàcîdxez d`ivedy dfn -ìàøNé úa äñeøàì ¦§©§¥©£¨¨©£¨©¦§¨¥
dzpify÷ðçî ,ìàøNé úa äàeNð ììkîd`eypayäìé÷ñì ¦§©§¨©¦§¨¥¥¤¤¦§¦¨

dqex` oky ,d`eypd oern xeng dqex`d oery oeike ,dqex`a
d`eyp eli`e ,dnvr ceaka znbete minyl drx dyer dzepfa
znbet dpi` dnvr ceaka la` ,miny ceaka `l` znbet dpi`

,dnbtp xaky itl jk lkdpéî òîLyäøeîç äìé÷ñ.wpgn §©¦©§¦¨£¨
bxdn dxeng dtixyy opax ecnl okidn zxxan `xnbd dzr

y opax ecnl oipn :`xnbd zx`an .wpgeééqî äøeîç äôéøNïkL ,ó §¥¨£¨¦©¦¤¥

dtixy,äúpéfL ïäk úáì äðzéð.lirl x`eankàøîeç éàîely ¦§¨§©Ÿ¥¤¦§¨©§¨
,zexiar x`yn xzei odk za zepfïkL`id,äéáà úà úìlçî ¤¥§©¤¤¤¨¦¨

ef dxeng dxiara epivn m`e ,eceaka miliwn dzpify dryny
.siiqn dxeng dtixyy xazqn ,dtixya dpicy

:`xnbd dgecäaøcày xn`pééñøeîç ó,dtixynïkLsiiqïzéð ©§©¨©¦¨¤¥¦©
,úçcpä øéò éLðàì.lirl x`eankàøîeç éàîexir'a epivny §©§¥¦©¦©©©§¨

,dtixyd on xeng siiq ypery jkn gkeny 'zgcpdïkLcaln ¤¥
s` miyprp ,siiq zzina miyprpyy z`fa,ãáà ïðBîîx`eank ¨¨¨¥

ca`iy jka mb myperl mdilr dxez dxingdy dfne .lirl
.dxeng mda dxen`d dzind s`y rnyn ,mpenn

siiqn dxeng dtixyy ecnl opax :xg` ote`a `xnbd zx`an
,dey dxifbaøîàðzaiz'äéáà'dzpify dqxe`nd dxrp iab ¤¡©¨¦¨

dpicy,äìé÷ñaxn`py(`k ak mixac)'ebe dxrPd z` E`ivFde' ¦§¦¨§¦¤©©£¨
zFpfl l`xUiA dlap dzUr iM dzne mipa`A Dxir iWp` dElwqE§¨¨©§¥¦¨¨£¨¦¨¥¨¦¨§¨§¨¨§¦§¨¥¦§

,'dia` ziAøîàðåzaiz'äéáà'dpicy dzpify odk za iab ¥¨¦¨§¤¡©¨¦¨
' ,äôéøNa'sxVY W`A zlNgn `id dia` z`(h `k `xwie),äîiab ¦§¥¨¤¨¦¨¦§©¤¤¨¥¦¨¥¨

äìé÷ña øeîàä 'äéáà'y epivnééqî äøeîç äìé÷ñ,óenk ¨¦¨¨¨¦§¦¨§¦¨£¨¦©¦
,zgcpd xir igicnl dliwq dpzipy dnn lirl `xnbd dgikedy

óàiabééqî äøeîç äôéøN ,äôéøNa øeîàä 'äéáà'.ó ©¨¦¨¨¨¦§¥¨§¥¨£¨¦©¦
oipn :wpgn dxeng dtixyy opax ecnl okidn zx`an `xnbd

yïkL ,÷ðçî äøeîç äôéøNdtixyy epivnïäk úáì äðzéð §¥¨£¨¥¤¤¤¥¦§¨§©Ÿ¥
àøîeç éàîe ,äúpéfL,zexiar x`yn xzei odk za zepf ly ¤¦§¨©§¨

ïøîàãkzllgnd ypery dfne ,dia` z` zllgny ,lirl ¦§£©¨
dpzipy epivn `ly itl ,wpgn dxeng dtixyy rnyn ,dtixya

.el` oebk zexeng zexiarl wpg zzin
:`xnbd dgecäaøcày xn`pøeîç ÷ðç,dtixynïkLwpgïzéð ©§©¨¤¤¨¤¥¦©

,Bnàå åéáà äkîì.lirl x`eankàøîeç éàîeen`e eia` dkn ly §©¥¨¦§¦©§¨
,zexiar x`yn xzeiïãBák Lweä ïkLen`e eia` lyãBáëì ¤¥©§¨¦§

,íB÷nä,lirl x`eankdxiarl wpg zzin dpzipy epivn ixd ©¨
.dpfnd odk zan xzei dxeng

wpgn dxeng dtixyy ecnl opax :xg` ote`a `xnbd zx`an
àðîçø dé÷tàcîdxez d`ivedy dfn -ïäk úa äàeNðìdzpify ¦§©§¥©£¨¨¦§¨©Ÿ¥

ìàøNé úa äàeNð ììkîdzid d`eyp zpdk s` ixdy ,dzpify ¦§©§¨©¦§¨¥
xn`py dn llka(i k `xwie)'ebe Wi` zW` z` s`pi xW` Wi`e'§¦£¤¦§©¤¥¤¦

odk za lr xingde aezkd `a aeye ,wpga dzin mzqe ,'znEi zFn©
d`ivede xeng dpeery,äôéøNì ÷ðçîxn`py(h `k my)Wi` zaE' ¥¤¤¦§¥¨©¦

,'sxVY W`A 'ebe zFpfl lgz iM odMdpéî òîLyäøeîç äôéøN Ÿ¥¦¥¥¦§¨¥¦¨¥§©¦©§¥¨£¨
odk za lr dxez dliwd j`id ,xzei xeng did wpg m` ik ,wpgn

.dtixya dyper `diy
y oipn :wpgn xeng bxdy opax ecnl okidn zx`an `xnbdééñó ©¦

ïkL ,÷ðçî øeîçsiiq,úçcpä øéò éLðàì ïzéð.lirl x`eankéàîe ¨¥¤¤¤¥¦©§©§¥¦©¦©©©
àøîeç,wpgn xeng siiqy jkn gkeny 'zgcpd xir'a epivny §¨

ïkLmiyprpy caln ¤¥
s` miyprp ,siiqay z`fa,ãáà íðBîîdfne .lirl x`eank ¨¨¨¥

rnyn ,mpenn ca`iy jka mb myperl mdilr dxez dxingdy
.dxeng mda dxen`d dzind s`y

:`xnbd zl`eyäaøcày xn`pøeîç ÷ðç,siiqnäkîì ïzéð ïkL ©§©¨¤¤¨¤¥¦©§©¥
àøîeç éàîe ,Bnàå åéáà,ef dxiaray zcgeind'åë Lweä ïkL ¨¦§¦©§¨¤¥©

oceakrbetk mceaka rbetd lke mewnd ceakl m`e a` ly
:`xnbd daiyn .'d ceakaéëä eléôàa` z`kd oery s` lr - £¦¨¦

d ,xeng m`eéãò øwéòa Bãé èLBtóehyty zgcpd xir iyp` - ¥¨¨¦¨¨¦
dxf dcear ecare xwira odiciceak edfy ,xzei xeng mpeer

xeng zgcpd xira xen`d siiqy gken `vnpe ,envr mewnd
.en`e eia` dkna xen`d wpgn

dxeng dliwqy mixaeqd opax zhiy z` `xnbd dx`ia o`k cr
z` `xnbd zx`an dzr .wpgn bxde ,bxdn dtixy ,dtixyn
xeng wpge ,dliwqn dxeng dtixyy xaeqd oerny iax zhiy

:dpyna epipy .bxdn,'eë øîBà ïBòîL éaøzia zezin xneg xcq ©¦¦§¥
oerny iax cnl oipn :`xnbd zx`an .bxde wpg dliwq dtixy oic
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המשך בעמוד מה

oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxt`nw `aa
.ïðáø éøáñ÷:'ipznc.äàåùðwpgn l`xyi za d`eyp llkn d`vi odk za

dqex` llkn odk zaa d`vi `l dliwqa l`xyi za iabc dqex` la` dtixyl
:l`xyi za.äñåøàì àðîçø äé÷ôàãîådtixyn odk za d`eyp llkn odk za

dpfne zllgny d`eypn dxeng dqex` jigxk lrc dxeng dliwq n"y dliwql
`dc dilr xingd aezkde dia` zia
olekn dlw `idy wpga l`xyi za d`eyp
ikd `ibeqc `hdix metl dliwqa dqex`e
da zwiic ik edine ziyixtck `yxtin
edl `pn opaxl `xw zgky` `l xity
meyn `l` dqex` `le d`vi d`eypc
lr ixn`wc `ed dxeng dliwq edl zi`c
llkn odk za dqex` d`vi `l jigxk
lwdl dtixyl dliwqn l`xyi za dqex`
dliwqc `kdn opitli ikid zeywdl yie
`l` opaxl edl dnw `l idi` `d dxeng
lr jkld dxeng dliwq ixaqwc meyn
za dqex`l `pngx diwt`cn i`d jigxk
`nrh e`l `kd hwpc dliwqa odk
`nlra `zlin iaezi `l` `id ediizlinl
caerle scbnl dpzipcn ediinrh xwire
dtixy daxc` jl `iywce `ed dxf dcear
`xneg i`ne odk zal dpzip oky dxeng
dl dvxzn ikd dia` z` zllgn oky
d"t` en`e eia` dkn iab onwl `pivxznck
ixaqwc xn`wc i`de sicr xwira eci hyet
jigxk lr 'ek dtixyl d`vi d`eyp opax
za dqex` d`vicn `niz `lc dil hwp
dtixyl dliwqn l`xyi za dqex`n odk
dliwq mlerl w"de dxeng dtixy n"y
odk za iabe sicr xwira eci hyetc dxeng
dliwq iabl e`l dtixyl dayg`c
'`eypc dayg` wpg iabl `l` dayg`
diwt`cn i`de dqex` `le d`vic `id
ipira d`xpe `ed mixac jxe` 'ek `pngx

:dl opiqxb `lc.ïøîàãëeci hyet oky
:xwira.äáåøî çë äæéàoer df i` xnelk

:xeng.äìé÷ñá úçãðä øéò éçéãîod el`a
gicncne `nrh sili (:ht sc onwl) oiwpgpd
:dxeng dliwq n"y siiqa oigcipe dliwqa

.÷ðçá åîàå åéáà äëîzeny) dia aizkc
lk (:ap sc onwl) ol `niiwe `nzq znei (`k
:wpg `l` epi` mzq dxeza dxen`d dzin

.íå÷îä ãåáëì íãåáë ù÷åäo`k xn`p
ilyn) oldl xn`pe jia` z` cak (k zeny)

:jpedn 'd z` cak (b.äñåøà êéçøë ìò
zeixale minyl drxy d`eypn dxeng
`ki`e dzgtyne dceak znbety dnvrle
dwt`cne dnbtp xaky d`eypn ith oelw
(k `xwie) s`epd znei zen llkn `pngx
zy` llka dzid dqex` s`c wpg epiidc
aizkck dliwql `icda dwt`e (my) edrx
dqxe`n dleza dxrp didz ik (ak mixac)
dnl jl `iyw i`e dxeng dliwq n"y 'ebe

iedizc edleka `nrh xza ixecdl ildxeng dliwqc opirci `linn siiqn dxeng dtixy sili onwle dtixyn dxeng dliwq gky`c oeikn ediipin dxeng dliwq
dliwq dxengc `nrh` ixecd`l dil irain jkld siiqn xingc da ogky`c dliwqn dey dxifbn `l` siiqn dxeng dtixy ol `niiw `l onwlc meyn uixz siiqn

:siiqn.äìé÷ñá äéáà øîàð:(ak mixac) dia` zia zepfl dqxe`nd dxrpa.äôéøùá äéáà øîàðå:(`k `xwie) zllgn `id dia` z` odk zaaééñî äøåîç äìé÷ñ.ó
:oigcipe oigicnn lirl `nrh silick.ïäë úáã äàåùðì äé÷ôàãîoick `zlina dl iwaye llk `iddn dqex` iwtnc `ed opaxe rnyn d`eype dqex` aizk `nzq

ivnc b"r`e dxeng dtixy `nl` dtixyl wpgn zil`xyi d`eyp oicn `xw dwt` zdin d`eype scbnl dpzip oky dxeng dliwq edl zi`c meyn dliwqa zil`xyi
:dtebn iiezi`l `gip siiql dizii`ck dia` dia`c dey dxifba iiezi`l.äéîòèì ù"ø:`nzq odk za aizkc `xwn sili (my) onwl
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éøáñ÷oke sicr xwira eci hyet d"t`c `nrh xwirc d"t .'ek d`vi d`eyp opax

dliwq dzid `l eli` el exn` opzc (:hr sc onwl) oitxypd 'ta rnyn

zgcpd xir iyp`l ozipy gikei siiq z"`e dxf dcear caerle scbnl dpzip `l dxeng

yi siiqc l"ie `zzrnya gkenck epnn dxeng dtixy d"t`e xwira mdici oihyety

oilewye ca` epenny enr izixg` `xneg el

daxc` jenqa opixn`c b"r`e dliwqk mdipy

zgcpd xir iyp`l ozip oky dliwqn xeng siiq

mxeb dfy rnync ca` epenn oky `xneg i`ne

mzd ef `xneg ea yiy oeik xeng `edy el

zi`e lw siiqc opirci `l izk`c `nrh epiid

ef `xneg ea yic oeikc `xaqn xninl ol

oeik la` dxeng inp ezzin ca` epennc

el mxeb dfy xninl `ki` lw siiqc opircic

`ki`c `xneg meyn xwira ci hyetl ozipy

:ca` epennc dicda

äìé÷ñe"wn l"ndc d"d .wpgn dxeng

wpgn oixengc siiqn e` dtixyn

:y"xl onwl xn`w b"dkc odn dxeng dliwqe

äáøãà.eia` dknl ozip oky xeng wpg

llwnl dpzip inp dliwq dnize

ike cere mewnd ceakl oceak ywedc en`e eia`

iptn

cere envr mewnd ceakn xeng `di ywedy

dpikyl e"w xn` (.dk sc w"a) lbxd cvikac

dliwqn xeng `diy xn`w `lc l"ie mei c"i

:ywed oky dliwqk xeng xnelk `l`

øîàðb"r` dniz .'ek dliwqa dia`

y"b `iz` xeng siiq `xaqnc

dliwq `xaqnc inp lirl ok m`e dil witne

sicr xwira eci hyetc d"tck dtixyn dxeng

`nipe `xaqn `wtne dey dxifb iz` `l i`n`

dnc dtixyl d`vi d`eyp zg`e dqex` zg`

xen`d dia` s` dqex`a dliwqa xen`d dia`

:dqex`a dtixya
dn
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.äñeøà àìå ,äôéøNì äàöBé äàeNð ,ïðaø éøáñ÷̈¨§¦©¨¨§¨§¨¦§¥¨§Ÿ£¨
,dpéî òîL ,äìé÷ña äñeøàì àðîçø d÷tàãîe¦§©§¨©£¨¨©£¨¦§¦¨§©¦©

ééqî äøeîç äìé÷ñ .äøeîç äìé÷ñäðzéð ïkL ,ó §¦¨£¨§¦¨£¨¦©¦¤¥¦§¨
.íéáëBk úãBáò ãáBòìe ócâîì.ïøîàãk ,àøîeç éàîe ©§©¥§¥£©¨¦©§¨¦§£©¨

ééñ ,äaøcà.úçcpä øéò éLðàì ïzéð ïkL ,øeîç ó ©§©¨©¦¨¤¥¦©§©§¥¦©¦©©
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קצי
oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïðáø éøáñ÷:'ipznc.äàåùðwpgn l`xyi za d`eyp llkn d`vi odk za
dqex` llkn odk zaa d`vi `l dliwqa l`xyi za iabc dqex` la` dtixyl

:l`xyi za.äñåøàì àðîçø äé÷ôàãîådtixyn odk za d`eyp llkn odk za
dpfne zllgny d`eypn dxeng dqex` jigxk lrc dxeng dliwq n"y dliwql

`dc dilr xingd aezkde dia` zia
olekn dlw `idy wpga l`xyi za d`eyp
ikd `ibeqc `hdix metl dliwqa dqex`e
da zwiic ik edine ziyixtck `yxtin
edl `pn opaxl `xw zgky` `l xity
meyn `l` dqex` `le d`vi d`eypc
lr ixn`wc `ed dxeng dliwq edl zi`c
llkn odk za dqex` d`vi `l jigxk
lwdl dtixyl dliwqn l`xyi za dqex`
dliwqc `kdn opitli ikid zeywdl yie
`l` opaxl edl dnw `l idi` `d dxeng
lr jkld dxeng dliwq ixaqwc meyn
za dqex`l `pngx diwt`cn i`d jigxk
`nrh e`l `kd hwpc dliwqa odk
`nlra `zlin iaezi `l` `id ediizlinl
caerle scbnl dpzipcn ediinrh xwire
dtixy daxc` jl `iywce `ed dxf dcear
`xneg i`ne odk zal dpzip oky dxeng
dl dvxzn ikd dia` z` zllgn oky
d"t` en`e eia` dkn iab onwl `pivxznck
ixaqwc xn`wc i`de sicr xwira eci hyet
jigxk lr 'ek dtixyl d`vi d`eyp opax
za dqex` d`vicn `niz `lc dil hwp
dtixyl dliwqn l`xyi za dqex`n odk
dliwq mlerl w"de dxeng dtixy n"y
odk za iabe sicr xwira eci hyetc dxeng
dliwq iabl e`l dtixyl dayg`c
'`eypc dayg` wpg iabl `l` dayg`
diwt`cn i`de dqex` `le d`vic `id
ipira d`xpe `ed mixac jxe` 'ek `pngx

:dl opiqxb `lc.ïøîàãëeci hyet oky
:xwira.äáåøî çë äæéàoer df i` xnelk

:xeng.äìé÷ñá úçãðä øéò éçéãîod el`a
gicncne `nrh sili (:ht sc onwl) oiwpgpd
:dxeng dliwq n"y siiqa oigcipe dliwqa

.÷ðçá åîàå åéáà äëîzeny) dia aizkc
lk (:ap sc onwl) ol `niiwe `nzq znei (`k
:wpg `l` epi` mzq dxeza dxen`d dzin

.íå÷îä ãåáëì íãåáë ù÷åäo`k xn`p
ilyn) oldl xn`pe jia` z` cak (k zeny)

:jpedn 'd z` cak (b.äñåøà êéçøë ìò
zeixale minyl drxy d`eypn dxeng
`ki`e dzgtyne dceak znbety dnvrle
dwt`cne dnbtp xaky d`eypn ith oelw
(k `xwie) s`epd znei zen llkn `pngx
zy` llka dzid dqex` s`c wpg epiidc
aizkck dliwql `icda dwt`e (my) edrx
dqxe`n dleza dxrp didz ik (ak mixac)
dnl jl `iyw i`e dxeng dliwq n"y 'ebe

iedizc edleka `nrh xza ixecdl ildxeng dliwqc opirci `linn siiqn dxeng dtixy sili onwle dtixyn dxeng dliwq gky`c oeikn ediipin dxeng dliwq
dliwq dxengc `nrh` ixecd`l dil irain jkld siiqn xingc da ogky`c dliwqn dey dxifbn `l` siiqn dxeng dtixy ol `niiw `l onwlc meyn uixz siiqn

:siiqn.äìé÷ñá äéáà øîàð:(ak mixac) dia` zia zepfl dqxe`nd dxrpa.äôéøùá äéáà øîàðå:(`k `xwie) zllgn `id dia` z` odk zaaééñî äøåîç äìé÷ñ.ó
:oigcipe oigicnn lirl `nrh silick.ïäë úáã äàåùðì äé÷ôàãîoick `zlina dl iwaye llk `iddn dqex` iwtnc `ed opaxe rnyn d`eype dqex` aizk `nzq

ivnc b"r`e dxeng dtixy `nl` dtixyl wpgn zil`xyi d`eyp oicn `xw dwt` zdin d`eype scbnl dpzip oky dxeng dliwq edl zi`c meyn dliwqa zil`xyi
:dtebn iiezi`l `gip siiql dizii`ck dia` dia`c dey dxifba iiezi`l.äéîòèì ù"ø:`nzq odk za aizkc `xwn sili (my) onwl
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éøáñ÷oke sicr xwira eci hyet d"t`c `nrh xwirc d"t .'ek d`vi d`eyp opax

dliwq dzid `l eli` el exn` opzc (:hr sc onwl) oitxypd 'ta rnyn

zgcpd xir iyp`l ozipy gikei siiq z"`e dxf dcear caerle scbnl dpzip `l dxeng

yi siiqc l"ie `zzrnya gkenck epnn dxeng dtixy d"t`e xwira mdici oihyety

oilewye ca` epenny enr izixg` `xneg el

daxc` jenqa opixn`c b"r`e dliwqk mdipy

zgcpd xir iyp`l ozip oky dliwqn xeng siiq

mxeb dfy rnync ca` epenn oky `xneg i`ne

mzd ef `xneg ea yiy oeik xeng `edy el

zi`e lw siiqc opirci `l izk`c `nrh epiid

ef `xneg ea yic oeikc `xaqn xninl ol

oeik la` dxeng inp ezzin ca` epennc

el mxeb dfy xninl `ki` lw siiqc opircic

`ki`c `xneg meyn xwira ci hyetl ozipy

:ca` epennc dicda

äìé÷ñe"wn l"ndc d"d .wpgn dxeng

wpgn oixengc siiqn e` dtixyn

:y"xl onwl xn`w b"dkc odn dxeng dliwqe

äáøãà.eia` dknl ozip oky xeng wpg

llwnl dpzip inp dliwq dnize

ike cere mewnd ceakl oceak ywedc en`e eia`

iptn

cere envr mewnd ceakn xeng `di ywedy

dpikyl e"w xn` (.dk sc w"a) lbxd cvikac

dliwqn xeng `diy xn`w `lc l"ie mei c"i

:ywed oky dliwqk xeng xnelk `l`

øîàðb"r` dniz .'ek dliwqa dia`

y"b `iz` xeng siiq `xaqnc

dliwq `xaqnc inp lirl ok m`e dil witne

sicr xwira eci hyetc d"tck dtixyn dxeng

`nipe `xaqn `wtne dey dxifb iz` `l i`n`

dnc dtixyl d`vi d`eyp zg`e dqex` zg`

xen`d dia` s` dqex`a dliwqa xen`d dia`

:dqex`a dtixya
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קצב
oifge` mipya cenr p sc ± oey`x wxt`nw `aa

.çéãîä çë øîåà éåä`xwn dl silie wpga zgcpd xir igicn dil zi` y"xe
xeng wpg `nl` siiqa oigcpe wpga oigicncne (:ht sc onwl) oiwpgpd od el`a
siiqn `id dxengc y"k jkld wpgn dxeng dtixyc lirl ol `niiw xake siiqn

:'ek siiqn xengc wpg dn e"wn.ïðçåé éáøã äéîåôá àìâøîdfd xacd did xecq
jk `l` `ziixae dpyna d`pyy `le eita

:eaxn dreny dlaiw.äìé÷ñázi` opaxc
ok m`c dtixyl d`vi `l dqex`c edl

:odk zaa lwin dz` `vnpøîåà ïåòîù 'ø
.äôéøùájl zil jkld dxeng dtixyc

`nzq `xwc odk za mzq llkn iwet`l
:aizkäéáàî äúðéæ.l`xyi za dqex`

dliwq zezin izy `ki`c dia`n dzpify
dzpif dia`nc meyn dtixye dqex` meyn
oitxypd od el`a opitlick `id dtixyac

:(:dr sc onwl).äìé÷ñádliwqc opaxl
:dxeng.äôéøùá øîåà ù"øl"nw `d

dxeng dliwq edl zi`c meyn opaxlc
dtixyl d`vi `l dqex`c edl `xiaq

:'ek i`n `nrhe lif`e yxtnckà÷ôðå
.äðéîmeync xn`c opgei iaxc `dn

odk za dqex` `ied dxeng dliwq opaxlc
iwen dxeng dtixy y"xlc meyne dliwqa
oecip zezin izy aiigznd n"y dtixya dl
dliwq `ki` zezin izy inp `kdc dxenga
jkld odk za oick dtixye dqex` oick
dtixyl d`vi `l dqex` jgxk lr opaxl

:d`vi y"xle.ù"ø éàîoxn`c xcdn lirl
dqex` zg` xn`c dinrhl y"x lirl
opirny ikid dtixyl d`vi d`eyp zg`e

:dil.ïäë úáá øîàð úåììë éðùzg`
llkyk xnelk d`eypa zg`e dqex`a
znei zen (k `xwie) yi` zy`a aezkd
wpga rnyn odk za s` zt`epde s`epd
odk za s` dliwql dqex` `ivedyke

opikxte :ipy llk epiid rnynaïäë úáá
.ìàøùé úáá àìå:iaizk `nzq i`xw i`d

.ïäë úáá óà àîéàzellk izy w"de
d`eypae dliwqa dqex`a dxeza exn`py
`ae rnyna dligz dzid odk za s` wpga
dtixya oecil odk za jl `ivede aezkd
d`eyp zg`e dqex` zg`e `aizk `nzqe

:dtixyl `ivedììëî ïäë úá äñåøà
.ìàøùé úá äñåøà:dtixyl dliwqn
.äàåùð ììëî äàåùð`v dtixyl wpgn

dnc dxeng dtixydy okin cnle
xingdl d`eyp llkn d`eyp `ivedyk
micen lkd dtixy `dc d`vi dilr

cllkn dqex` `ivedyk s` wpgn dxeng
:de`ived dilr xingdl dqex`déîîåæ

úá äàåùð éîîåæ ììëá ïäë úá äàåùð
.ìàøùé`l` aezkd `ived `ly wpga

y`a `id (`k `xwie) aizkc dcal dze`
oinnef iab :dinnef `le dlrea `le sxyz

qxb.ìçú éë ïäë úá :ììëî ñøâ àìå ììëá:zay dllig elit` rnyn zepfl azk `l i`.úåðæì ì"ú:`id dliwq za zay dllig jixt dinwle.ïìäì øîàðådxrpa
'ek dqex` oldl dn hwp `le `pyil i`d `pz hwpc i`de diept `le dilr lrad zwify drya zepf o`k s` dilr lrad zwify drya dzpify oldl dn dqxe`nd

:lif`e silick dtixyl d`eyp iiezi`l inp eteqc meyn.äéáà øîåà åðéà åàx`yn la` dtixya oeciz dia`n dzpif m`y mc`d lk z` `ivedl `l` ef dey dxifbl
sc onwl) oitxypd od el`a dtixya dia`n inp l`xyi za 'it`e odk za `ixi` i`n k"` `zlin `d oizrc` wqiz ikid jixt dinwle l`xyi zak oeciz mc` lk

:(.dr.úììçî àéä øîåà àåäùë:xen` mc` lk x`yn dzpifyk jigxk lr ixd dllgn `ed `le eze` zllgn `id rnyn.äéáà úà íéé÷î éðà äî àäil dnl
dia` z` aezkil `le zllgn `id aezkil dil zi` p"` 'ek ycew ea oibdep eid m`y (.ap sc) onwlc dyxc i`d dil zil `pz i`de 'ek o`k xn`p `l` llk diazkinl

:mlekn xzei dia`e dzgtyn 'it` rnyn iedile.äøòð:skd jrnzpyn (.fn sc) [otec `vei] wxta edl yxtn dcp 'qna zexba ipniq d`iad `le zexry d`iady
.íå÷î ìëî ïäë úáå ì"ú`z` `dc `nrh sili `nzq `xw aizkcnc iyextl `kile `peeb i`d ik (.`p sc) onwl dl yixcc dl xaq r"xke yixc `w e"iec `ieaixn

:dinzqn dil `wtne dey dxifb
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äîl `hiytc `d .d`eyp `ivedykdnc lirlc y"ba epiid xingdl d`eypc di

dtixy dtixya xen`d dia` s` wpgn dxeng dliwq dliwqa xen`d dia`

:wpgn dxeng

øîàðdia`c y"bn zay leliga mwezin `lc il dnl zepfl k"` dniz .dia` o`k

lelig opihrnn ded `l n"n l"ie

diept ihernl jixhvi` y"bc `pin` iedc zay

:zay leliga inp ixii`c `"d lgz ik aizkcne

àåäùë`pz i`dc d"t .zllgn `id xne`

eid m`y onwlc dyxc dil zil

`id aezkile dil zi` p"` ycw ea oibdep

(.ap sc) onwle dia` z` aezkil `le zllgn

`pixw o`nk iy` ax xn`wc dil zilc rnyn

`iwicv xa `riyxl 'it` `riyx xa `riyx

ibiltc y"xe r"xc rnyn `pz i`d ik o`nk

dywe `xaq jd edl zil l`rnyi 'xc dilr

oky dixneg i`n y"xc `ail` lirl xn`c

jd edl zi` r"kc l"ve dia` z` zllgn

`de eheyt icin `vei `xwn oi`c dyxc

:dxikfd `edy itl `pz i`d ik xn`wc

ì"úyixcw e"iec `ieaixn d"t .odk zae

`de b"dk onwl yixcc l"q r"xke

oiipn xfnnle oizpl llgl iebl `tiq ipzwc

r"xl dil opirnye da oiyeciw el yi rnync

oiqtez oiyeciw oi` (.hq sc) zenaia xn`c

la` x`yc oie`l iaiiga ilin ipd oie`l iaiiga

jenqa xn`wc `de `l `cixb oie`l iaiign

d`yr dieptd lr `ad iept xn`c xfrl` iaxk

mewn lkn dilr biltc r"xl dil opirnye dpef

jd dlekc l"ire ze`ia dnka dpef ziyrp

jenqa dl iwenck `id oerny iax `ziixa

r"xke dieptd lr `ad iepta `"xk dl xaqe

xn`c diteb r"xl k"rc dyw edine e"ie yixcc

zepfl aizk `de dywz diept 'it` leki onwl

:xfrl` iaxk dil `xiaqc xnel jixve
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øeîçL ÷ðç äîe ,øîBçå ì÷å .çécnä çk ,øîBà éåä£¥¥Ÿ©©©¦©§©¨¤©¤¤¤¨
ééqîééñ .epnî äøeîç äôéøN ,ó.ïkL ìk àì ,ìwä ó ¦©¦§¥¨£¨¦¤©¦©©Ÿ¨¤¥

ãáBòìe ócâîì äðzéð ïkL ,÷ðçî äøeîç äìé÷ñ§¦¨£¨¥¤¤¤¥¦§¨©§©¥§¥
÷ðç ,äaøcà .ïøîàãk ,àøîeç éàîe .íéáëBk úãBáò£©¨¦©§¨¦§£©¨©§©¨¤¤
ïkL ,àøîeç éàîe .Bnàå åéáà äkîì ïzéð ïkL ,øeîç̈¤¥¦©§©¥¨¦§¦©§¨¤¥
,ìàøNé úa äñeøàì àðîçø dé÷tàcî .'eë Lweä©¦§©§¥©£¨¨©£¨©¦§¨¥
,dpéî òîL ,äìé÷ñì ÷ðçî ,ìàøNé úa äàeNð ììkî¦§©§¨©¦§¨¥¦¤¤¦§¦¨§©¦©

ééqî äøeîç äìé÷ñ .äøeîç äìé÷ñäðzéð ïkL ,ó §¦¨£¨§¦¨£¨¦©¦¤¥¦§¨
ééñ ,äaøcà .ócâîìøéò éLðàì ïzéð ïkL ,øeîç ó ©§©¥©§©¨©¦¨¤¥¦©§©§¥¦

éëå ,úøîà .ãáà íðBîî ïkL ,àøîeç éàîe .úçcpä©¦©©©§¨¤¥¨¨¨¥¨§©§¦
éåä .çcépä çk Bà çécnä çk ,äaeøî çk äæéà¥¤Ÿ©§¤Ÿ©©©¦©Ÿ©©¦¨£¥
øeîçL ÷ðç äîe ,øîBçå ì÷å .çécnä çk ,øîBà¥Ÿ©©©¦©§©¨¤©¤¤¤¨

ééqîééñ .epnî äøeîç äìé÷ñ ,óìk àì ,ìwä ó ¦©¦§¦¨£¨¦¤©¦©©Ÿ¨
ééqî øeîç ÷ðç .ïkL.Bnàå åéáà äkîì ïzéð ïkL ,ó ¤¥¤¤¨¦©¦¤¥¦©§©¥¨¦§¦

ééñ ,äaøcà .ïøîàãk ,àøîeç éàîeïzéð ïkL ,øeîç ó ©§¨¦§£©¨©§©¨©¦¨¤¥¦©
.ãáà íðBîî ïkL ,àøîeç éàîe .úçcpä øéò éLðàì§©§¥¦©¦©©©§¨¤¥¨¨¨¥
çk Bà çécnä çk ,äaeøî çk äæéà éëå ,úøîà̈§©§¦¥¤Ÿ©§¤Ÿ©©©¦©Ÿ©
øéò éçécî ,àéðúå .çécnä çk ,øîBà éåä .çcépä©¦¨£¥¥Ÿ©©©¦©§©§¨©¦¥¦

äàìbøî .÷ðça øîBà ïBòîL éaø ,äìé÷ña úçcp ©¦©©¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤©§§¨
,äúpéfL ïäk úa äñøBànä äøòð ,ïðçBé éaøc déîeôa§¥§©¦¨¨©£¨©§¨¨©Ÿ¥¤¦§¨
,äéáàî äúpéæ .äôéøNa ,øîBà ïBòîL éaø .äìé÷ña¦§¦¨©¦¦§¥¦§¥¨¦§¨¥¨¦¨
òîLî à÷ éàî .äôéøNa ,øîBà ïBòîL éaø .äìé÷ña¦§¦¨©¦¦§¥¦§¥¨©¨©§©
éaøì .äñeøà àìå ,äôéøNì äàöé äàeNð ,ïðaøì .ïì̈§©¨¨§¨¨§¨¦§¥¨§Ÿ£¨§©¦
.äôéøNì äàöé ,äàeNð úçàå äñeøà úçà ,ïBòîL¦§©©£¨§©©§¨¨§¨¦§¥¨
éîì ,dpéî à÷ôð .äøeîç äôéøN ,ïBòîL éaøì .äøeîç äìé÷ñ ,ïðaøìc íeMî ,éàî àîòèå§©£¨©¦¦§©¨¨§¦¨£¨§©¦¦§§¥¨£¨¨§¨¦©§¦
éðL ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,ïBòîL éaø éàî .äøeîça ïBcéð ,ïéc úéa úBúéî ézL áéiçúpL¤¦§©¥§¥¦¥¦¦©£¨©©¦¦§§©§¨©¦¦§¥§¥
áeúkä àéöBäå .'ïäk úáa óà ,àîéà .ìàøNé úáa àìå ,ïäk úáa .ïäk úáa eøîàð úBììk§¨¤¤§§©Ÿ¥§©Ÿ¥§Ÿ§©¦§¨¥¥¨©§©Ÿ¥§¦©¨
äàeNð ììkî äàeNð áeúkä àéöBäLk äî .äñeøà ììkî äñeøàå ,äàeNð ììkî äàeNð§¨¦§©§¨©£¨¦§©£¨©§¤¦©¨§¨¦§©§¨
ììëa ,ïäk úa äàeNð éîîBæ .øéîçäì ,äñeøà ììkî äñeøà áeúkä àéöBäLk óà ,øéîçäì§©£¦©§¤¦©¨£¨¦§©£¨§©£¦§¥§¨©Ÿ¥¦§©
,ïðaø eðz .ìàøNé úa äñeøà éîîBæ ììëa ,ïäk úa äñeøà éîîBæå .ìàøNé úa äàeNð éîîBæ§¥§¨©¦§¨¥§§¥£¨©Ÿ¥¦§©§¥£¨©¦§¨¥¨©¨¨
úeðfaL ïéìeléça ,'úBðæì' ,øîBì ãeîìz .úaMä úà äìlç eléôà ìBëé ,'ìçú ék ïäk Léà úáe'©¦Ÿ¥¦¥¥¨£¦¦§¨¤©©¨©§©¦§§¦¦¤©§
íò úeðæ ïläl äî ,'äéáà' ïläì øîàðå 'äéáà' ïàk øîàð ,äéeðt eléôà ìBëé .øaãî áeúkä©¨§©¥¨£¦§¨¤¡©¨¨¦¨§¤¡©§©¨¨¦¨©§©¨§¦
.íãàä ìk úà àéöBäì àlà ,'äéáà' øîBà Bðéà Bà .ìòaä úwéæ íò úeðæ ïàk óà ,ìòaä úwéæ¦©©©©©¨§¦¦©©©©¥¥¨¦¨¤¨§¦¤¨¨¨¨
'äéáà' ïàk øîàð ,'äéáà' íéi÷î éðà äî àä .øeîà íãà ìk éåä ,'úìlçî àéä' øîBà àeäLk§¤¥¦§©¤¤¨¥¨¨¨¨¨¨£¦§©¥¨¦¨¤¡©¨¨¦¨
äî ,éà .ìòaä úwéæ íò úeðæ ïàk óà ,ìòaä úwéæ íò úeðæ ïläl äî ,'äéáà' ïläì øîàðå§¤¡©§©¨¨¦¨©§©¨§¦¦©©©©©¨§¦¦©©©©¦©
,äñeøà àéäå úøâBa ,äàeNð àéäå äøòð .äñeøà àéäå äøòð ïàk óà ,äñeøà àéäå äøòð ïläl§©¨©£¨§¦£¨©¨©£¨§¦£¨©£¨§¦§¨¤¤§¦£¨
,'ïäk úa' .íB÷î ìkî ,'ïäk úáe' øîBì ãeîìz .ïépî ,äðé÷æä eléôàå ,äàeLð àéäå úøâBa¤¤§¦§¨©£¦¦§¦¨¦©¦©§©©Ÿ¥¦¨¨©Ÿ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc oixcdpq(ipy meil)

øîBà éåäyçécnä çk.miaxd z` `ihgde `hgy itl ,xzei xeng £¥¥Ÿ©©©¦©
,wpga zgcpd xir igicny oerny iax zrcy oeikeiyp` eli`e

,siiqa mpic migcipd mdy zgcpd xirwpgy micnl ep`vnp
,siiqn xengea cenll yi dzrnééqî øeîçL ÷ðç äîe ,øîBçå ì÷ó ©¨¤©¤¤¤¨¦©¦

,epnî äøeîç äôéøNlirl x`eank(`"r),ééñìwä ówpgnìk àì §¥¨£¨¦¤©¦©©Ÿ¨
ïkL.epnn dxeng dtixy `dzy ¤¥

:wpgn dxeng dliwqy oerny iaxl oipn zx`an `xnbdäìé÷ñ§¦¨
ïkL ,÷ðçî äøeîçdliwq.íéáëBk úãBáò ãáBòìe ócâîì äðzéð £¨¥¤¤¤¥¦§¨©§©¥§¥£©¨¦

ïøîàãk ,àøîeç éàîelirl(`"r).xwira odici mihyetydgec ©§¨¦§£©¨
:`xnbdäaøcày xn`pøeîç ÷ðç,dliwqnïkLwpgäkîì ïzéð ©§©¨¤¤¨¤¥¦©§©¥

'åë Lweä ïkL ,àøîeç éàîe ,Bnàå åéáàceakl en`e eia` ceak ¨¦§¦©§¨¤¥©
.mewnddliwqy cnl oerny iax :xg` ote`a `xnbd zx`an

wpgn dxengàðîçø dé÷tàcîdxez d`ivedy dfn -úa äñeøàì ¦§©§¥©£¨¨©£¨©
ìàøNédzpifyìàøNé úa äàeNð ììkî,dzpifyîoic÷ðç ¦§¨¥¦§©§¨©¦§¨¥¦¤¤

d`eypayìoicäìé÷ñ,dqex`adpéî òîLyäøeîç äìé÷ñ.wpgn §§¦¨§©¦©§¦¨£¨
:siiqn dxeng dliwqy oerny iaxl oipn zx`an `xnbdäìé÷ñ§¦¨

ééqî äøeîçïkL ,ódliwq'åë ócâîì äðzéð,dxf dcear caerle £¨¦©¦¤¥¦§¨©§©¥
.xwira mdici ehyty jka xeng mpeery:`xnbd dgecäaøcà©§©¨

y xn`pééñøeîç ó,dliwqnïkLsiiq,úçcpä øéò éLðàì ïzéð ©¦¨¤¥¦©§©§¥¦©¦©©
àøîeç éàîe,zgcpd xir lyïkLmby jka miyprpy epivn ©§¨¤¥
.ãáà íðBîî:xg` ote`a `xnbd zx`ancnl oerny iax ¨¨¨¥

oky ,xg` mewnn siiqn dxeng dliwqyúøîà,`xaqnäæéà éëå ¨§©§¦¥¤
äaeøî çk,xeng xzei oer dfi` -çcépä çk Bà çécnä çkdcearl Ÿ©§¤Ÿ©©©¦©Ÿ©©¦¨

,dxføîBà éåäyçécnä çkz` `ihgde `hg oky ,xzei xeng £¥¥Ÿ©©©¦©
,siiqa migcipde wpga migicnd oerny iaxly oeike ,mixg`d

.siiqn xeng wpgy micnl ep`vnpecenll yi dzrna,øîBçå ì÷©¨¤
ééqî øeîçL ÷ðç äîeepnî äøeîç äìé÷ñ ó,lirl x`eankééñó ©¤¤¤¨¦©¦§¦¨£¨¦¤©¦

ìwäwpgnïkL ìk àì.dliwqn lw `diy ©©Ÿ¨¤¥
:siiqn xeng wpgy oerny iaxl oipn zx`an `xnbdøeîç ÷ðç¤¤¨

ééqîïkL ,ówpgïøîàãk ,àøîeç éàîe ,Bnàå åéáà äkîì ïzéð- ¦©¦¤¥¦©§©¥¨¦§¦©§¨¦§£©¨
.mewnd ceakl en`e eia` ceak ywedy:`xnbd dgecäaøcà©§©¨

y xn`pééñøeîç ó,wpgnïkLsiiqúçcpä øéò éLðàì ïzéð ©¦¨¤¥¦©§©§¥¦©¦©©
,xwira odici mihyetyïkL ,àøîeç éàîemitiqen mdy epivn ©§¨¤¥

y jka ypril.ãáà íðBîîmicnl :xg` ote`a `xnbd zx`an ¨¨¨¥
.dnvr zgcpd xir iyp` zyxtn siiqn xeng wpgyokyúøîà̈§©

,`xaqnäaeøî çk äæéà éëå,xeng xzei oer dfi` -Bà çécnä çk §¦¥¤Ÿ©§¤Ÿ©©©¦©
øîBà éåä ,çcépä çkyçécnä çk,xzei xengàéðúå,`ziixaa Ÿ©©¦¨£¥¥Ÿ©©©¦©§©§¨

,÷ðça øîBà ïBòîL éaø ,äìé÷ña úçcpä øéò éçécîzrcly oeike ©¦¥¦©¦©©¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤
xeng wpgy `vnp ,siiqa migcipde wpga migicnd oerny iax

.siiqn
iaxe opax zwelgn oipra ,opgei iax xn`y dreny d`ian `xnbd

:oernydéîeôa àìbøîïðçBé éaøcxnel opgei iax did libx - ©§§¨§¥§©¦¨¨
,eizeaxn rnyy dreny,äúpéfL ïäk úa äñøBànä äøòðzrc ©£¨©§¨¨©Ÿ¥¤¦§¨

dpicy opax,äìé÷ñadpicy dzpify d`eyp odk zak `le ¦§¦¨
za dqex`y oeike ,dtixyn dxeng dliwq mzrcl oky ,dtixya
odk za yper `diy okzi `l ,dliwqa `id ixd dzpify l`xyi
dqex` ly dpic x`yp gxkdae ,dtixya zeidl dpnn lw dqex`

.dliwqa ypril l`xyi za dqex` oick odk za,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
dpic dzpify odk za dqex` s`,äôéøNaza iab xn`py dn oky ¦§¥¨

,d`eypa oiae dqex`a oia xen` ,dtixya dpicy dzpify odk
dqex`a s`y `vnpe ,dliwqn dxeng dtixy ezrcly meyn
.dliwqa dpicy l`xyi za ypern xeng dtixya odk za yper
l`xyi za dqxe`nd dxrp :ezrenya opgei iax siqed cer

y,äéáàî äúpéæoer lr dliwq zzin ,zezin izy jka daiigzpe ¦§¨¥¨¦¨
li`ed ,dia`n dlrapy oer lr dtixy zzine ,yi` zy` zepf
,oday xenga oecip `ed ixd zezin izya aiigzn mc` xy`ke
zpecip `id ixd ,dtixyn dxeng dliwqy opax zrcl jkitl

,äìé÷ñae,øîBà ïBòîL éaøzpecip `id ixd,äôéøNaoeik ¦§¦¨©¦¦§¥¦§¥¨
.dliwqd on dxeng dtixyy

:`xnbd zx`anïì òîLî à÷ éàîopgei iax eprinyd dn - ©¨©§©¨
.ezrenyadxn`e dnzq dxezdy s` lry(h `k `xwie)Wi` zaE'©¦

dxezdy rnyn eheytae ,'sxVY W`A 'ebe zFpfl lgz iM odMŸ¥¦¥¥¦§¨¥¦¨¥
dpfnd l`xyi zak dpic oi`y dpfnd odk za lk z` jka d`ived
zrc df oi` ,dtixya dpic `l` ,[dliwqa dqex`e wpga d`eyp]

oky ,mlekìzrcïðaøwxäàeNðodk zaäàöéza d`eyp llkn §©¨¨§¨¨§¨
wpgn l`xyi,äñeøà àìå ,äôéøNìoick dpic odk za dqex`y ¦§¥¨§Ÿ£¨

wxe .dliwqa l`xyi zaìzrcúçàå äñeøà úçà ,ïBòîL éaø §©¦¦§©©£¨§©©
äàöé äàeNðwpgn l`xyi za llknäôéøNìéàî àîòèå .recn - §¨¨§¨¦§¥¨§©£¨©

oerny iaxe ,d`eypa wx xacn weqtdy yxtl opax ekxved
.d`eypa oiae dqex`a oia xacn weqtdy yxtnïðaøìc íeMî¦¦§©¨¨

äøeîç äìé÷ñ,dtixynza dqex`a s`y yxtl okzi `l ok m`e §¦¨£¨
l`xyi za dqex`y oeiky ,dtixya dpicy dxez dxn` odk

la` .dtixya oecil dpnid dlw odk za `dz j`id dliwqaéaøì§©¦
äøeîç äôéøN ïBòîLoia xacn weqtdy yxtl xyt` ,dliwqn ¦§§¥¨£¨

.dtixya mpic mdipyy dqex`a oiae d`eypa,`xnbd zx`an
dpéî à÷ôðopaxe oerny iax zwelgna opgei iax ly exe`ian - ¨§¨¦©

,oic `veiìiabïéc úéa úBúéî ézL áéiçúpL éî,`ed ixdyïBcéð §¦¤¦§©¥§¥¦¥¦¦
äøeîça.odaydaiigzdy odk za dqex` s` jk meyn ixdy ©£¨

dipyde ,l`xyi za dqex` oick dliwq zg` ,zezin izya
opaxl ,mday dxenga `l` dze` mipc oi` ,odk za oick dtixy

.dtixyd `id dxengd oerny iaxle dliwqd `id dxengd
lirl exn`y dn x`al zxfeg `xnbd(`"r)xaeqd oerny iaxy

oia dzpify odk zay ezhiyl jled dliwqn dxeng dtixyy
:`xnbd zx`an .dtixya dpic d`eyp oia dqex`ïBòîL éaø éàî©©¦¦§

oia dqex` oia odk zay yexita xn` oerny iaxy epivn okid -
,dtixya dpic d`eypeøîàð úBììk éðL ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¥§¥§¨¤¤§

,ïäk úáaxn`e aezkd da mzqy ,dqex`a xn`p cg` llkmixac) §©Ÿ¥
(bk akxirA Wi` D`vnE Wi`l dUx`n dlEza dxrp didi iM'¦¦§¤©£¨§¨§Ÿ¨¨§¦§¨¨¦¨¦

lk rnyn ,'Ezne mipa`A mz` mYlwqE 'ebe mz`vFde ,DOr akWe§¨©¦¨§¥¤§©§¤Ÿ¨¨£¨¦¨¥
ipy llke ,dliwqa dpic dzpify odk za oia zil`xyi oia dqex`

xn`e aezkd da mzqy ,d`eypa xn`p(i k `xwie)s`pi xW` Wi`e'§¦£¤¦§©
yi` zy` lk rnyn ,'zt`Pde s`Pd znEi zFn 'ebe Wi` zW` z ¤̀¥¤¦©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤

odk za oia zil`xyi oia dzpify
zellk ike :dywne `ziixad oeyl z` `xnbd zwiicn .wpga dpic

exn`p el``weec,ìàøNé úáa àìå ïäk úáamiweqtd `ld §©Ÿ¥§Ÿ§©¦§¨¥
.odk zaa oiae l`xyi zaa oia exn`p:`xnbd zvxznxn`z l`

`l` ,'odk zaa exn`p'' àîéàexn`p,'ïäk úáa óàdn ,xnelk ¥¨©§©Ÿ¥
dpfnd d`eype dliwqa dpfnd dqex`y dligza dxezd dnzqy

.odk zaa oiae l`xyi zaa oia epiid ,wpga`ziixad dkiynn
:zxne`eejyndaáeúkä àéöBäoic z`äàeNðodk zaììkîoic ¦©¨§¨¦§©

äàeNð,dtixyl wpgn l`xyi zaåz`oicäñeøàodk zaììkî §¨§£¨¦§©
äñeøàxn`py ,dtixyl dliwqn l`xyi za(h `k `xwie)Wi` zaE' £¨©¦

oky ,'sxVY W`A zlNgn `id dia` z` zFpfl lgz iM odMŸ¥¦¥¥¦§¤¨¦¨¦§©¤¤¨¥¦¨¥
llkn e`vi d`eyp mbe dqex` mby weqtd oeyl znizqn rnyn

,xnele mzeeydl yi dzrne .l`xyi zaäî[mykÎ]àéöBäLk ©§¤¦
áeúkäd z`äàeNðodk zaäàeNð ììkîdzid ezpeek ,l`xyi za ©¨§¨¦§©§¨

,øéîçäì,wpgn dxeng dtixyy micen lkd okyàéöBäLk óà §©£¦©§¤¦
áeúkäz`äñeøàodk zaäñeøà ììkî,l`xyi za`a `l ©¨£¨¦§©£¨

`l` aezkdøéîçäìoerny iax zrcly micnl ep`vnpe ,dilr §©£¦
.dliwqn dxeng dtixy

mle` :`ziixad jynd z` `xnbd d`ianïäk úa äàeNð éîîBæ§¥§¨©Ÿ¥
md ixdìàøNé úa äàeNð éîîBæ ììëad`eyp lr ecirdy micr - ¦§©§¥§¨©¦§¨¥

mixg` micr e`ae ,dtixy daiigl ennfe ,dzpify odk za
,xwya ecirdy menifdeza lr ok ennfy micrl dey mpic

innef s` wpga l`xyi za d`eyp innefy myk ,d`eyp l`xyi
.wpga odk za d`eypåokïäk úa äñeøà éîîBæmdéîîBæ ììëa §§¥£¨©Ÿ¥¦§©§¥

,ìàøNé úa äñeøàdnvr odk za lr wxy oeik ,dliwqa mpice £¨©¦§¨¥
j` ,l`xyi za oic llkn d`viy 'sxVY W`A zlNgn `id' xn`p¦§©¤¤¨¥¦¨¥
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קצג
oifge` mipya cenr p sc ± oey`x wxt`nw `aa

.çéãîä çë øîåà éåä`xwn dl silie wpga zgcpd xir igicn dil zi` y"xe
xeng wpg `nl` siiqa oigcpe wpga oigicncne (:ht sc onwl) oiwpgpd od el`a
siiqn `id dxengc y"k jkld wpgn dxeng dtixyc lirl ol `niiw xake siiqn

:'ek siiqn xengc wpg dn e"wn.ïðçåé éáøã äéîåôá àìâøîdfd xacd did xecq
jk `l` `ziixae dpyna d`pyy `le eita

:eaxn dreny dlaiw.äìé÷ñázi` opaxc
ok m`c dtixyl d`vi `l dqex`c edl

:odk zaa lwin dz` `vnpøîåà ïåòîù 'ø
.äôéøùájl zil jkld dxeng dtixyc

`nzq `xwc odk za mzq llkn iwet`l
:aizkäéáàî äúðéæ.l`xyi za dqex`

dliwq zezin izy `ki`c dia`n dzpify
dzpif dia`nc meyn dtixye dqex` meyn
oitxypd od el`a opitlick `id dtixyac

:(:dr sc onwl).äìé÷ñádliwqc opaxl
:dxeng.äôéøùá øîåà ù"øl"nw `d

dxeng dliwq edl zi`c meyn opaxlc
dtixyl d`vi `l dqex`c edl `xiaq

:'ek i`n `nrhe lif`e yxtnckà÷ôðå
.äðéîmeync xn`c opgei iaxc `dn

odk za dqex` `ied dxeng dliwq opaxlc
iwen dxeng dtixy y"xlc meyne dliwqa
oecip zezin izy aiigznd n"y dtixya dl
dliwq `ki` zezin izy inp `kdc dxenga
jkld odk za oick dtixye dqex` oick
dtixyl d`vi `l dqex` jgxk lr opaxl

:d`vi y"xle.ù"ø éàîoxn`c xcdn lirl
dqex` zg` xn`c dinrhl y"x lirl
opirny ikid dtixyl d`vi d`eyp zg`e

:dil.ïäë úáá øîàð úåììë éðùzg`
llkyk xnelk d`eypa zg`e dqex`a
znei zen (k `xwie) yi` zy`a aezkd
wpga rnyn odk za s` zt`epde s`epd
odk za s` dliwql dqex` `ivedyke

opikxte :ipy llk epiid rnynaïäë úáá
.ìàøùé úáá àìå:iaizk `nzq i`xw i`d

.ïäë úáá óà àîéàzellk izy w"de
d`eypae dliwqa dqex`a dxeza exn`py
`ae rnyna dligz dzid odk za s` wpga
dtixya oecil odk za jl `ivede aezkd
d`eyp zg`e dqex` zg`e `aizk `nzqe

:dtixyl `ivedììëî ïäë úá äñåøà
.ìàøùé úá äñåøà:dtixyl dliwqn
.äàåùð ììëî äàåùð`v dtixyl wpgn

dnc dxeng dtixydy okin cnle
xingdl d`eyp llkn d`eyp `ivedyk
micen lkd dtixy `dc d`vi dilr

cllkn dqex` `ivedyk s` wpgn dxeng
:de`ived dilr xingdl dqex`déîîåæ

úá äàåùð éîîåæ ììëá ïäë úá äàåùð
.ìàøùé`l` aezkd `ived `ly wpga

y`a `id (`k `xwie) aizkc dcal dze`
oinnef iab :dinnef `le dlrea `le sxyz

qxb.ìçú éë ïäë úá :ììëî ñøâ àìå ììëá:zay dllig elit` rnyn zepfl azk `l i`.úåðæì ì"ú:`id dliwq za zay dllig jixt dinwle.ïìäì øîàðådxrpa
'ek dqex` oldl dn hwp `le `pyil i`d `pz hwpc i`de diept `le dilr lrad zwify drya zepf o`k s` dilr lrad zwify drya dzpify oldl dn dqxe`nd

:lif`e silick dtixyl d`eyp iiezi`l inp eteqc meyn.äéáà øîåà åðéà åàx`yn la` dtixya oeciz dia`n dzpif m`y mc`d lk z` `ivedl `l` ef dey dxifbl
sc onwl) oitxypd od el`a dtixya dia`n inp l`xyi za 'it`e odk za `ixi` i`n k"` `zlin `d oizrc` wqiz ikid jixt dinwle l`xyi zak oeciz mc` lk

:(.dr.úììçî àéä øîåà àåäùë:xen` mc` lk x`yn dzpifyk jigxk lr ixd dllgn `ed `le eze` zllgn `id rnyn.äéáà úà íéé÷î éðà äî àäil dnl
dia` z` aezkil `le zllgn `id aezkil dil zi` p"` 'ek ycew ea oibdep eid m`y (.ap sc) onwlc dyxc i`d dil zil `pz i`de 'ek o`k xn`p `l` llk diazkinl

:mlekn xzei dia`e dzgtyn 'it` rnyn iedile.äøòð:skd jrnzpyn (.fn sc) [otec `vei] wxta edl yxtn dcp 'qna zexba ipniq d`iad `le zexry d`iady
.íå÷î ìëî ïäë úáå ì"ú`z` `dc `nrh sili `nzq `xw aizkcnc iyextl `kile `peeb i`d ik (.`p sc) onwl dl yixcc dl xaq r"xke yixc `w e"iec `ieaixn

:dinzqn dil `wtne dey dxifb
ïéà
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äîl `hiytc `d .d`eyp `ivedykdnc lirlc y"ba epiid xingdl d`eypc di

dtixy dtixya xen`d dia` s` wpgn dxeng dliwq dliwqa xen`d dia`

:wpgn dxeng

øîàðdia`c y"bn zay leliga mwezin `lc il dnl zepfl k"` dniz .dia` o`k

lelig opihrnn ded `l n"n l"ie

diept ihernl jixhvi` y"bc `pin` iedc zay

:zay leliga inp ixii`c `"d lgz ik aizkcne

àåäùë`pz i`dc d"t .zllgn `id xne`

eid m`y onwlc dyxc dil zil

`id aezkile dil zi` p"` ycw ea oibdep

(.ap sc) onwle dia` z` aezkil `le zllgn

`pixw o`nk iy` ax xn`wc dil zilc rnyn

`iwicv xa `riyxl 'it` `riyx xa `riyx

ibiltc y"xe r"xc rnyn `pz i`d ik o`nk

dywe `xaq jd edl zil l`rnyi 'xc dilr

oky dixneg i`n y"xc `ail` lirl xn`c

jd edl zi` r"kc l"ve dia` z` zllgn

`de eheyt icin `vei `xwn oi`c dyxc

:dxikfd `edy itl `pz i`d ik xn`wc

ì"úyixcw e"iec `ieaixn d"t .odk zae

`de b"dk onwl yixcc l"q r"xke

oiipn xfnnle oizpl llgl iebl `tiq ipzwc

r"xl dil opirnye da oiyeciw el yi rnync

oiqtez oiyeciw oi` (.hq sc) zenaia xn`c

la` x`yc oie`l iaiiga ilin ipd oie`l iaiiga

jenqa xn`wc `de `l `cixb oie`l iaiign

d`yr dieptd lr `ad iept xn`c xfrl` iaxk

mewn lkn dilr biltc r"xl dil opirnye dpef

jd dlekc l"ire ze`ia dnka dpef ziyrp

jenqa dl iwenck `id oerny iax `ziixa

r"xke dieptd lr `ad iepta `"xk dl xaqe

xn`c diteb r"xl k"rc dyw edine e"ie yixcc

zepfl aizk `de dywz diept 'it` leki onwl

:xfrl` iaxk dil `xiaqc xnel jixve
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íò úeðæ ïläl äî ,'äéáà' ïläì øîàðå 'äéáà' ïàk øîàð ,äéeðt eléôà ìBëé .øaãî áeúkä©¨§©¥¨£¦§¨¤¡©¨¨¦¨§¤¡©§©¨¨¦¨©§©¨§¦
.íãàä ìk úà àéöBäì àlà ,'äéáà' øîBà Bðéà Bà .ìòaä úwéæ íò úeðæ ïàk óà ,ìòaä úwéæ¦©©©©©¨§¦¦©©©©¥¥¨¦¨¤¨§¦¤¨¨¨¨
'äéáà' ïàk øîàð ,'äéáà' íéi÷î éðà äî àä .øeîà íãà ìk éåä ,'úìlçî àéä' øîBà àeäLk§¤¥¦§©¤¤¨¥¨¨¨¨¨¨£¦§©¥¨¦¨¤¡©¨¨¦¨
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,äñeøà àéäå úøâBa ,äàeNð àéäå äøòð .äñeøà àéäå äøòð ïàk óà ,äñeøà àéäå äøòð ïläl§©¨©£¨§¦£¨©¨©£¨§¦£¨©£¨§¦§¨¤¤§¦£¨
,'ïäk úa' .íB÷î ìkî ,'ïäk úáe' øîBì ãeîìz .ïépî ,äðé÷æä eléôàå ,äàeLð àéäå úøâBa¤¤§¦§¨©£¦¦§¦¨¦©¦©§©©Ÿ¥¦¨¨©Ÿ¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc oixcdpq(ipy meil)

øîBà éåäyçécnä çk.miaxd z` `ihgde `hgy itl ,xzei xeng £¥¥Ÿ©©©¦©
,wpga zgcpd xir igicny oerny iax zrcy oeikeiyp` eli`e

,siiqa mpic migcipd mdy zgcpd xirwpgy micnl ep`vnp
,siiqn xengea cenll yi dzrnééqî øeîçL ÷ðç äîe ,øîBçå ì÷ó ©¨¤©¤¤¤¨¦©¦

,epnî äøeîç äôéøNlirl x`eank(`"r),ééñìwä ówpgnìk àì §¥¨£¨¦¤©¦©©Ÿ¨
ïkL.epnn dxeng dtixy `dzy ¤¥

:wpgn dxeng dliwqy oerny iaxl oipn zx`an `xnbdäìé÷ñ§¦¨
ïkL ,÷ðçî äøeîçdliwq.íéáëBk úãBáò ãáBòìe ócâîì äðzéð £¨¥¤¤¤¥¦§¨©§©¥§¥£©¨¦

ïøîàãk ,àøîeç éàîelirl(`"r).xwira odici mihyetydgec ©§¨¦§£©¨
:`xnbdäaøcày xn`pøeîç ÷ðç,dliwqnïkLwpgäkîì ïzéð ©§©¨¤¤¨¤¥¦©§©¥

'åë Lweä ïkL ,àøîeç éàîe ,Bnàå åéáàceakl en`e eia` ceak ¨¦§¦©§¨¤¥©
.mewnddliwqy cnl oerny iax :xg` ote`a `xnbd zx`an

wpgn dxengàðîçø dé÷tàcîdxez d`ivedy dfn -úa äñeøàì ¦§©§¥©£¨¨©£¨©
ìàøNédzpifyìàøNé úa äàeNð ììkî,dzpifyîoic÷ðç ¦§¨¥¦§©§¨©¦§¨¥¦¤¤

d`eypayìoicäìé÷ñ,dqex`adpéî òîLyäøeîç äìé÷ñ.wpgn §§¦¨§©¦©§¦¨£¨
:siiqn dxeng dliwqy oerny iaxl oipn zx`an `xnbdäìé÷ñ§¦¨

ééqî äøeîçïkL ,ódliwq'åë ócâîì äðzéð,dxf dcear caerle £¨¦©¦¤¥¦§¨©§©¥
.xwira mdici ehyty jka xeng mpeery:`xnbd dgecäaøcà©§©¨

y xn`pééñøeîç ó,dliwqnïkLsiiq,úçcpä øéò éLðàì ïzéð ©¦¨¤¥¦©§©§¥¦©¦©©
àøîeç éàîe,zgcpd xir lyïkLmby jka miyprpy epivn ©§¨¤¥
.ãáà íðBîî:xg` ote`a `xnbd zx`ancnl oerny iax ¨¨¨¥

oky ,xg` mewnn siiqn dxeng dliwqyúøîà,`xaqnäæéà éëå ¨§©§¦¥¤
äaeøî çk,xeng xzei oer dfi` -çcépä çk Bà çécnä çkdcearl Ÿ©§¤Ÿ©©©¦©Ÿ©©¦¨

,dxføîBà éåäyçécnä çkz` `ihgde `hg oky ,xzei xeng £¥¥Ÿ©©©¦©
,siiqa migcipde wpga migicnd oerny iaxly oeike ,mixg`d

.siiqn xeng wpgy micnl ep`vnpecenll yi dzrna,øîBçå ì÷©¨¤
ééqî øeîçL ÷ðç äîeepnî äøeîç äìé÷ñ ó,lirl x`eankééñó ©¤¤¤¨¦©¦§¦¨£¨¦¤©¦

ìwäwpgnïkL ìk àì.dliwqn lw `diy ©©Ÿ¨¤¥
:siiqn xeng wpgy oerny iaxl oipn zx`an `xnbdøeîç ÷ðç¤¤¨

ééqîïkL ,ówpgïøîàãk ,àøîeç éàîe ,Bnàå åéáà äkîì ïzéð- ¦©¦¤¥¦©§©¥¨¦§¦©§¨¦§£©¨
.mewnd ceakl en`e eia` ceak ywedy:`xnbd dgecäaøcà©§©¨

y xn`pééñøeîç ó,wpgnïkLsiiqúçcpä øéò éLðàì ïzéð ©¦¨¤¥¦©§©§¥¦©¦©©
,xwira odici mihyetyïkL ,àøîeç éàîemitiqen mdy epivn ©§¨¤¥

y jka ypril.ãáà íðBîîmicnl :xg` ote`a `xnbd zx`an ¨¨¨¥
.dnvr zgcpd xir iyp` zyxtn siiqn xeng wpgyokyúøîà̈§©

,`xaqnäaeøî çk äæéà éëå,xeng xzei oer dfi` -Bà çécnä çk §¦¥¤Ÿ©§¤Ÿ©©©¦©
øîBà éåä ,çcépä çkyçécnä çk,xzei xengàéðúå,`ziixaa Ÿ©©¦¨£¥¥Ÿ©©©¦©§©§¨

,÷ðça øîBà ïBòîL éaø ,äìé÷ña úçcpä øéò éçécîzrcly oeike ©¦¥¦©¦©©¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤
xeng wpgy `vnp ,siiqa migcipde wpga migicnd oerny iax

.siiqn
iaxe opax zwelgn oipra ,opgei iax xn`y dreny d`ian `xnbd

:oernydéîeôa àìbøîïðçBé éaøcxnel opgei iax did libx - ©§§¨§¥§©¦¨¨
,eizeaxn rnyy dreny,äúpéfL ïäk úa äñøBànä äøòðzrc ©£¨©§¨¨©Ÿ¥¤¦§¨

dpicy opax,äìé÷ñadpicy dzpify d`eyp odk zak `le ¦§¦¨
za dqex`y oeike ,dtixyn dxeng dliwq mzrcl oky ,dtixya
odk za yper `diy okzi `l ,dliwqa `id ixd dzpify l`xyi
dqex` ly dpic x`yp gxkdae ,dtixya zeidl dpnn lw dqex`

.dliwqa ypril l`xyi za dqex` oick odk za,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥
dpic dzpify odk za dqex` s`,äôéøNaza iab xn`py dn oky ¦§¥¨

,d`eypa oiae dqex`a oia xen` ,dtixya dpicy dzpify odk
dqex`a s`y `vnpe ,dliwqn dxeng dtixy ezrcly meyn
.dliwqa dpicy l`xyi za ypern xeng dtixya odk za yper
l`xyi za dqxe`nd dxrp :ezrenya opgei iax siqed cer

y,äéáàî äúpéæoer lr dliwq zzin ,zezin izy jka daiigzpe ¦§¨¥¨¦¨
li`ed ,dia`n dlrapy oer lr dtixy zzine ,yi` zy` zepf
,oday xenga oecip `ed ixd zezin izya aiigzn mc` xy`ke
zpecip `id ixd ,dtixyn dxeng dliwqy opax zrcl jkitl

,äìé÷ñae,øîBà ïBòîL éaøzpecip `id ixd,äôéøNaoeik ¦§¦¨©¦¦§¥¦§¥¨
.dliwqd on dxeng dtixyy

:`xnbd zx`anïì òîLî à÷ éàîopgei iax eprinyd dn - ©¨©§©¨
.ezrenyadxn`e dnzq dxezdy s` lry(h `k `xwie)Wi` zaE'©¦

dxezdy rnyn eheytae ,'sxVY W`A 'ebe zFpfl lgz iM odMŸ¥¦¥¥¦§¨¥¦¨¥
dpfnd l`xyi zak dpic oi`y dpfnd odk za lk z` jka d`ived
zrc df oi` ,dtixya dpic `l` ,[dliwqa dqex`e wpga d`eyp]

oky ,mlekìzrcïðaøwxäàeNðodk zaäàöéza d`eyp llkn §©¨¨§¨¨§¨
wpgn l`xyi,äñeøà àìå ,äôéøNìoick dpic odk za dqex`y ¦§¥¨§Ÿ£¨

wxe .dliwqa l`xyi zaìzrcúçàå äñeøà úçà ,ïBòîL éaø §©¦¦§©©£¨§©©
äàöé äàeNðwpgn l`xyi za llknäôéøNìéàî àîòèå .recn - §¨¨§¨¦§¥¨§©£¨©

oerny iaxe ,d`eypa wx xacn weqtdy yxtl opax ekxved
.d`eypa oiae dqex`a oia xacn weqtdy yxtnïðaøìc íeMî¦¦§©¨¨

äøeîç äìé÷ñ,dtixynza dqex`a s`y yxtl okzi `l ok m`e §¦¨£¨
l`xyi za dqex`y oeiky ,dtixya dpicy dxez dxn` odk

la` .dtixya oecil dpnid dlw odk za `dz j`id dliwqaéaøì§©¦
äøeîç äôéøN ïBòîLoia xacn weqtdy yxtl xyt` ,dliwqn ¦§§¥¨£¨

.dtixya mpic mdipyy dqex`a oiae d`eypa,`xnbd zx`an
dpéî à÷ôðopaxe oerny iax zwelgna opgei iax ly exe`ian - ¨§¨¦©

,oic `veiìiabïéc úéa úBúéî ézL áéiçúpL éî,`ed ixdyïBcéð §¦¤¦§©¥§¥¦¥¦¦
äøeîça.odaydaiigzdy odk za dqex` s` jk meyn ixdy ©£¨

dipyde ,l`xyi za dqex` oick dliwq zg` ,zezin izya
opaxl ,mday dxenga `l` dze` mipc oi` ,odk za oick dtixy

.dtixyd `id dxengd oerny iaxle dliwqd `id dxengd
lirl exn`y dn x`al zxfeg `xnbd(`"r)xaeqd oerny iaxy

oia dzpify odk zay ezhiyl jled dliwqn dxeng dtixyy
:`xnbd zx`an .dtixya dpic d`eyp oia dqex`ïBòîL éaø éàî©©¦¦§

oia dqex` oia odk zay yexita xn` oerny iaxy epivn okid -
,dtixya dpic d`eypeøîàð úBììk éðL ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc§©§¨©¦¦§¥§¥§¨¤¤§

,ïäk úáaxn`e aezkd da mzqy ,dqex`a xn`p cg` llkmixac) §©Ÿ¥
(bk akxirA Wi` D`vnE Wi`l dUx`n dlEza dxrp didi iM'¦¦§¤©£¨§¨§Ÿ¨¨§¦§¨¨¦¨¦

lk rnyn ,'Ezne mipa`A mz` mYlwqE 'ebe mz`vFde ,DOr akWe§¨©¦¨§¥¤§©§¤Ÿ¨¨£¨¦¨¥
ipy llke ,dliwqa dpic dzpify odk za oia zil`xyi oia dqex`

xn`e aezkd da mzqy ,d`eypa xn`p(i k `xwie)s`pi xW` Wi`e'§¦£¤¦§©
yi` zy` lk rnyn ,'zt`Pde s`Pd znEi zFn 'ebe Wi` zW` z ¤̀¥¤¦©©Ÿ¥§©Ÿ¨¤

odk za oia zil`xyi oia dzpify
zellk ike :dywne `ziixad oeyl z` `xnbd zwiicn .wpga dpic

exn`p el``weec,ìàøNé úáa àìå ïäk úáamiweqtd `ld §©Ÿ¥§Ÿ§©¦§¨¥
.odk zaa oiae l`xyi zaa oia exn`p:`xnbd zvxznxn`z l`

`l` ,'odk zaa exn`p'' àîéàexn`p,'ïäk úáa óàdn ,xnelk ¥¨©§©Ÿ¥
dpfnd d`eype dliwqa dpfnd dqex`y dligza dxezd dnzqy

.odk zaa oiae l`xyi zaa oia epiid ,wpga`ziixad dkiynn
:zxne`eejyndaáeúkä àéöBäoic z`äàeNðodk zaììkîoic ¦©¨§¨¦§©

äàeNð,dtixyl wpgn l`xyi zaåz`oicäñeøàodk zaììkî §¨§£¨¦§©
äñeøàxn`py ,dtixyl dliwqn l`xyi za(h `k `xwie)Wi` zaE' £¨©¦

oky ,'sxVY W`A zlNgn `id dia` z` zFpfl lgz iM odMŸ¥¦¥¥¦§¤¨¦¨¦§©¤¤¨¥¦¨¥
llkn e`vi d`eyp mbe dqex` mby weqtd oeyl znizqn rnyn

,xnele mzeeydl yi dzrne .l`xyi zaäî[mykÎ]àéöBäLk ©§¤¦
áeúkäd z`äàeNðodk zaäàeNð ììkîdzid ezpeek ,l`xyi za ©¨§¨¦§©§¨

,øéîçäì,wpgn dxeng dtixyy micen lkd okyàéöBäLk óà §©£¦©§¤¦
áeúkäz`äñeøàodk zaäñeøà ììkî,l`xyi za`a `l ©¨£¨¦§©£¨

`l` aezkdøéîçäìoerny iax zrcly micnl ep`vnpe ,dilr §©£¦
.dliwqn dxeng dtixy

mle` :`ziixad jynd z` `xnbd d`ianïäk úa äàeNð éîîBæ§¥§¨©Ÿ¥
md ixdìàøNé úa äàeNð éîîBæ ììëad`eyp lr ecirdy micr - ¦§©§¥§¨©¦§¨¥

mixg` micr e`ae ,dtixy daiigl ennfe ,dzpify odk za
,xwya ecirdy menifdeza lr ok ennfy micrl dey mpic

innef s` wpga l`xyi za d`eyp innefy myk ,d`eyp l`xyi
.wpga odk za d`eypåokïäk úa äñeøà éîîBæmdéîîBæ ììëa §§¥£¨©Ÿ¥¦§©§¥

,ìàøNé úa äñeøàdnvr odk za lr wxy oeik ,dliwqa mpice £¨©¦§¨¥
j` ,l`xyi za oic llkn d`viy 'sxVY W`A zlNgn `id' xn`p¦§©¤¤¨¥¦¨¥
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xcde"קצד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc oixcdpq(iyily meil)

éì ïéàrenyl,dtixya dpic `diyàlàkïäkì úqépLdx`ype ¥¦¤¨¤¦¥§Ÿ¥
,dia` ziaak dnexza zlke`d zpdkla`m`éåìì úqéð¦¥§¥¦

ìàøNéìe,dnexz zlik`a dxq`pez`yip e`íéáëBk ãáBòì §¦§¨¥§¥¨¦
'mA oYgzz `le' ly e`ld lr dxare,(b f mixac)e`ììçìclepd - §Ÿ¦§©¥¨§¨¨

,dpedkd on llgzpe dpef e` dyexb `ypy odkne`øæîîì- §©§¥
,dzpify yi` zy`n clepdïéúðìe,iperabl -ïéépîlkay §¨¦¦©¦

ipte`d.dtixya dpic `di elld m,'ïäk Léà úáe' øîBì ãeîìz©§©©¦Ÿ¥
d`a 'yi`' zaizejixv dia` `edy yi`d `weecy eprinydl

`l` ,odk zeidl jixv epi` d`ypy lrad la` ,odk zeidlóà©
L ét ìòdzre leqt e` xf d`ypúðäk dðéà.dtixya dpic ©¦¤¥¨Ÿ¤¤

micnl 'zlNgn `id' weqtd oeyln :weqtd on cnlpd iyiy oic¦§©¤¤
wxyàéäzpecip dnvr odk zad -dìòBa ïéàå äôéøNaoecip ¦¦§¥¨§¥£¨

,äôéøNawx okeàéäzpecipäéîîBæ ïéàå äôéøNamipecip,äôéøNa ¦§¥¨¦¦§¥¨§¥§¤¨¦§¥¨
,xnelke`ae ,ipelt meia dzpify odk za lr ecird mipy m`

micrdy s` lr ,xwy mzecry mipey`xd z` enifde mixg`
.wpga `l` dtixya mzzin oi` ,dtixy daiigl ennf mipey`xd

,äìé÷ña äéîç úàå äôéøNa äéáà úà ,øîBà øæòéìà éaøoldle ©¦¡¦¤¤¥¤¨¦¨¦§¥¨§¤¨¦¨¦§¦¨
.eixac ex`azi `xnba

,lirl zxkfpd `ziixad ixac lk z` `xnbd zx`an dzr
:oey`xd oicd z` zx`an dligze,øî øîàik' xn`py dnn ¨©©

'lgzìBëéy zeaxl iziideléôày odk zaúaL äìléçdpic `di ¨£¦¦§¨©¨
,dtixyamewn did cvik :`xnbd zl`ey .'zepfl' xn`p jkl

l`xyi za elit` `ld ,ok yxtly,àéä äìé÷ñ úa úaL äìléç¦§¨©¨©§¦¨¦
.dtixya wx dpecl zay zllgnd odk za lr lwpy okzi j`ide

:`xnbd zayiinépî àä àáø øîàzhiya ef `ziixa -ïBòîL éaø ¨©¨¨¨©¦©¦¦§
äøeîç äôéøN øîàc ,àéä,dliwqnezhiyleàðéîà Czòc à÷ìñ ¦§¨©§¥¨£¨¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel mewn did -éðäëa àðîçø eäa øéîçàå ìéàBäoeik - ¦§©§¦§©£¨¨§Ÿ£¥
mipdka dxez dxingdyúBøéúé úBöî eäa éaøcdzaixy dna - §©¥§¦§§¥

za dxeng `dz df oipra s` jkitl ,mil`xyin xzei zeevn mda
zay dllig m`y ,l`xyi za lr odkäôéøNa ïBcéz`le ¦¦§¥¨

,dliwqaïì òîLî à÷dyxtdy 'zepfl' zaiza eprinyd jkl - ¨©§©¨
dpic zay leliga j` ,zepf ici lr mi`ad oileliga wx zxacn

.dliwqa zil`xyi x`yk
lr dxez dxingdy xnel mewn did cvik oiicr :`xnbd zl`ey
zay llgnd odk `ld ,dtixya oecizy zay leliga odk za

e ,dliwqa epicdéãéc dépéî àðL éàîixd ,epnn dpey `id dnae - ©§¨¦¥¦¥
.mixkfd on xzei zeawpa aezkd xingdy xnel `xaq oi`

:`xnbd zayiinc `ziixad zpeekàðéîà Czòc à÷ìñdid - ¨§¨©§¨¨¦¨
wx ,xnel mewneäéàepivny oeik ,odk -éaâì úaL déì àéøzLàc ¦§¦§©§¨¥©¨§©¥

äãBáòycwnd ziaa xeaiv zepaxwa dcear el dxzedy - £¨
`l zayd z` llig m` dcear onfa `ly mb jkitl ,zaya

la` ,dtixya epecl eilr xingpàéäodk za -àìc ïåékepivn ¦¥¨§Ÿ
càéøzLà[dxzedyÎ],daâì úaLzecaer opi` odk zepa ixdy ¦§©§¨©¨§©¨

,ycwnd ziaaàîéàzayd z` dllig xy`ky,äôéøNa ïBcéz ¥¨¦¦§¥¨
ïì òîLî à÷.dliwqa dpic odk za s`y ¨©§©¨

:`ziixaa epipy .`ziixaa xen`d ipyd oicd z` zx`an `xnbd
,äéeðt eléôà ìBëé`ziixaa zx`eand dey dxifbd ilel ,xnelk ¨£¦§¨

.dtixya dpic `di dlrapy diept s`y xnel mewn didzl`ey
,ok xnel mewn did j`id :`xnbdàäzaizáéúk 'úBðæì',dyxta ¨¦§§¦

`l` df oeyl jiiy oi` `linne ,daifre dcixn oeyl `id zepfe
daiyn .dlrapy diepta `l la` ,ea zcxene dlra zgz dpfna

:`xnbdxaq `ziixad ly `pzdøîàc ,øæòìà éaøãkzenaia ¦§©¦¤§¨¨§¨©
(:`q)éeðtieyp epi`y -ì àlL äéeðtä ìò àaä,úeLéà íeL`l` ¨©¨©©§¨¤Ÿ§¦

,zepf myläðBæ dàNòxfrl` iax xaqy ixd .dpedkd on dlqetl £¨¨¨
dyxtdy yxtl mewn did ezhiyle ,dpef z`xwp diept s`y
dxifbn cenll ekxvp jkl ,dzpify diept odk zaa mb zxacn
mdl yiy d`eyp e` dqex` odk zaa wx zxacn dyxtdy dey

.lra zwif
epipy .`ziixaa xen`d iyilyd oicd z` zx`an `xnbd

:`ziixaa,íãà ìk úà àéöBäì àlà 'äéáà' øîBà Bðéà Bà,xnelk ¥¥¨¦¨¤¨§¦¤¨¨¨
xn`py dnny xnel mewn did 'zlNgn `id' weqta xn`py ilel¦§©¤¤
m` j` ,dtixya oeciz dia` mr dzpif m` wxy micnl 'dia`'¨¦¨
:`xnbd zl`ey .dtixya dpic `di `l mc` ipa x`y mr dzpif

,ok xnel mewn did j`idàlàc `vnp df itleäéð éàîdfi` lr - ¤¨©¦
k jgxk lr ,dtixy aezkd daiig ote`,äéáàî äúpéfLok m`eéàî ¤¦§¨¥¨¦¨©

énð ìàøNé úa eléôà ,ïäk úa àéøéàxn`p df oic yecig recn - ¦§¨©Ÿ¥£¦©¦§¨¥©¦
dpic dia`n dzpify [diept elit`] l`xyi za mb `ld ,odk zaa

,dtixya,éîéãBáà øa ÷çöé áø éì øîà ,àáø øîàcdzpify za §¨©¨¨¨©¦©¦§¨©£¦¦
,dtixya dpic dia` mrokyàéúàdey dxifba micnl -zeaizn ¨§¨

,'äpä äpä'eza za mr dpfnd iab xn`p(i gi `xwie)LpA zA zexr' ¥¨¥¨¤§©©¦§
ezy` za iab xn`pe ,'dPd Lzexr iM ozexr dNbz `l LYA za F`©¦§Ÿ§©¤¤§¨¨¦¤§¨§¥¨

[eza dpi`y](fi gi my)z`e DpA zA z` dNbz `l DYaE dX` zexr'¤§©¦¨¦¨Ÿ§©¥¤©§¨§¤
iaby myk ,'`ed dOf dPd dx`W Dzexr zFNbl gTz `l DYA zA©¦¨Ÿ¦©§©¤§¨¨©£¨¥¨¦¨¦
yi eza iab jk ,dza zal dza oia aezkd deyd ezy` za

,eza zal eza oia zeeydl.eza za `l` dxeza xkfp `ly s` lr
,eza zak el dxeq` ezay dey dxifba ecnly ixg`eàéúà- ¨§¨

ztqep dey dxifbn micnl'änæ änæ'za iab xn`p ,dtixya opicy ¦¨¦¨
ezy`(my)dn`e dy` `yep iab xn`pe ,'`ed dOf dPd dx`W'my) ©£¨¥¨¦¨¦

(ci kEtxUi W`A `ed dOf DO` z`e dX` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤¦¨§¤¦¨¦¨¦¨¥¦§§
mr dpfn iab jk dtixya opic dn`e dy` iaby myk ,'odz`e FzŸ̀§¤§¤
dxifba micnle ,dtixya mypere eyper dza za mr e` ezy` za
myper eza mr e` eza za mr dpfnd s`y 'dpd dpd' dey
ji`e ,dtixya oecip eza lr `ad lky `vnp oky oeike .dtixya
odk za zyxty xnel mewn did 'zlNgn `id' xn`py ilel¦§©¤¤

.dtixya daiigl dia` mr dpfnd odk zaa cgein oic zcnln
:`xnbd zayiinéøèöéàCepcnll 'zlNgn `id' xnel aezkd ¦§§¦¦§©¤¤

ik ,mc` lk mr zepfa xaecnyàðéîà Czòc à÷ìñ-mewn did ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnelàø÷-`a weqta xen`d 'dia`' zaizàáøcî é÷Btàì- §¨§©¥¦§¨¨

dyper eza lr `ad odk wxy xnele `ax ly epicn `ivedl
,dtixyadi`xde ,eza lr `a l`xyiyk `l la`àðîçø élâcî¦§©¥©£¨¨

dtixy oicïäk úáadia` mr dzpifyòîLî à÷ .ìàøNé úáa àìå §©Ÿ¥§Ÿ§©¦§¨¥¨©§©
ïìj` ,xacn aezkd mixg` mr zepfay 'zllgn `id' weqtd ¨

zaiigy wgvi ax mya `ax ly epic miiwzp dia` mr dzpifa
.l`xyi zaa oiae odk zaa oia dtixya

epipy .`ziixaa xen`d iyingd oicd z` zx`an `xnbd
:`ziixaaweqta xn`py dnnéì ïéà ,'ïäk úa'aeig cenll ©Ÿ¥¥¦

dtixyàlàodk zaa,ïäëì úqépLla`,ìàøNéì ,éåìì úqéð ¤¨¤¦¥§Ÿ¥¦¥§¥¦§¦§¨¥
ïéépî ,øæîîìe ,ïéúðì ,ììçìe ,íéáëBk ãáBòìe.dtixya dpic `diy §¥¨¦§¨¨§¨¦§©§¥¦©¦

,'ïäk Léà úa' øîBì ãeîìzdia` epiidc 'yi`'dy jixv ,xnelk ©§©©¦Ÿ¥
odk didiL ét ìò óàxak `idúðäk dðéà,leqtl z`ypy zngn ©©¦¤¥¨Ÿ¤¤

.dtixya dpicodk zay xnel mewn did j`id :`xnbd zl`ey
ike ,odk za zyxta dlelk dpi` lirl mixkfpd lkl z`ypd

,àéä ïäk úa åàì éðäì eäì àáñðéàc íeMîz` ca`z recne ¦§¦§§¨§§¨¥¨©Ÿ¥¦
,mdl d`yipy jka odk zak dqegieúå)éãéî (ike -úðäk §¦¦Ÿ¤¤

d`eypd,áéúk ïäëì`id odk zae ,aezk 'odk yi` zae' `ld §Ÿ¥§¦
iell `ypizy ote`a oia ,odkl `ypizy ote`a oia mlerl x`yz

.mileqt x`yl e` l`xyil e`
:`xnbd zayiinàðéîà Czòc à÷ìñe li`ed xnel mewn did -ék' ¨§¨©§¨¨¦¨¦

,àðîçø øîà 'úBðæì ìçú,zepfa dilelig z` aezkd dlzy ixd ¥¥¦§¨©©£¨¨
ok m`eéléî éðäwx zxacn ef dyxt -àzLä àlçzî à÷c àëéä ¨¥¦¥¥¨§¨¦©©¨©§¨

,zllegn dzid `l okl mcewe ,zepfd ici lr eiykr zllgzny -
àä ìáà,oizpe xfnn llgl d`yipy ef -àîéé÷å àlçzî à÷c ïåék £¨¨¥¨§¨¦©©¨§¨§¨
àøwéòî,oi`eyipd on zcnere zllegn xaky -cixdøî øîà ¥¦¨¨§¨©©

weqta xn`p ,`ziixaa(ai ak `xwie)øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe'`ed ©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¦
,xnelk ,'lk`z `l miWcTd znExzAdì ìeñôì äìòápL ïåék- ¦§©©¢¨¦ŸŸ¥¥¨¤¦§£¨§¨¨
,ldwa `eal mixeq`y oizpe xfnnldìñtdxeq`e dpedkd on §¨¨

.odkl `ypdle dnexza lek`l mlerldlrap m` okeéåìì§¥¦
énð ìàøNéåxn`py ,dnexz zlik`n dlqtp(bi ak my)iM odM zaE' §¦§¨¥©¦©Ÿ¥¦
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המשך בעמוד רלר



קצה
oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïäëì úàùðù àìà éì ïéà:`id odk za e`l l`xyie iell zqipc meyn eh` `d iziz `kidn jixt dinwl.ììçllg ixwin oa el dclie dpef e` dyexb `ypy odk
:erxf llgi `l (`k `xwie) aizkck dpedkd on.øæîîå ïéúð éúåëb"r`e oie`l iaiiga oiqtez oiyecwc yi` zy` `id ixde oiyeciw mdl yi ldwa `al oixeq`y t"r`

oiqtez oiyecw oi` r"x xn` ikc r"xc `ail` dil zi`c (.hq sc) zenaia `pz `ki` oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi`c dil opirnye e"ie yixcc r"x oizipzn i`dc
:miperabd on `edc oizp oke (f mixac) ma ozgzz `lc e`l `ki` ieb xn` `l icixb oie`l iaiiga la` x`yc oie`l iaiiga n"d oie`l iaiiga.ïäë ùéà úá`xizi yi`

yi` opirac `ed a`c yxcnl `l` il dnl
it lr s`e odk yi` opira `l lra la` odk
za `dzy `xw citw odk za` zpdk dpi`y

:odk zy` `le odk yi`øîåà øæòéìà éáø
.'åë:xn`w i`n ira onwlúá úáù äììéç

.äìé÷ñx`yn aezkd da lwdc c"q ikide
:dlw dzina oecil l`xyi zepaàðù éàîå

.äéãéã äéðéîepl xingi dnl zay oiprl
:mipdk mixkfd on xzei zeaiwpaåäéà

.'åë úáù éàøúùà`lc `kid d"eyne
:dilr xingz `l edin dil i`xzy`àä

.áéúë úåðæìoeyl oi`c `id zepf e`l diepte
dlra zgzn dzvie dzpify `l` dpef
jidl` lrn zipf ik (h ryed) enk mixg`l
`"xieey` dfl dfn d`veie zcxen oeyl

:f"rla.à"øãëlr `ada zenai zkqna
:eznai.äðåæ äàùòlqtildpedkd on

:`iixwin zepf `nl`.åäðéð éàîxn`w i`n
:`xw ol.äéáàî äúðéæù:dinzaäðä àéúà

.äðäeza zaae epa zaa (gi `xwie) aizk
dpd jzexr ik 'ebe jza za e` jpa za zexr
dnif dpd dx`y ezy` zaa (my) aizke
aizkc dza zak dza dyr ezy`a dn `id
lr aiig o`k s` 'ebe dzae dy` zexr (my)
oi`c diziiz `l e"w one eza za lrk eza
eli`k ied dey dxfb la` oicd on oiyper
dpd aizki` dyxc jdl `dc ea yxetn

:`xizi.äîéæ äîéæ àéúàdtixya oecil
dnif dtixya aizke `id dnif `kd aizk

:'ebe etxyi y`a (k my)êúòã à÷ìñ
.àðéîà`ilbc `ed `xizi `xw dia` i`d

iwet`l dia`n dzpify odk zaa dtixy
`lc xninl `z` `axc dey dxifbn
dtixya eza lr `ad l`xyil dil yexciz
`id ol rnyn `w 'ek `pngx ilbcnc
:xn`w mc` lk x`y [mr] dzpifac zllgn

.àéä ïäë úá åàìyi` il dnl dinza
:iieaixl `xizi.úåðæì ìçú éë`idyk

i"r xak dllgzp efe zepf ici lr zllgzn
xfnnle oizpl llgl z`ypy oi`eyp
dl oi` rxfe zeni 'it` dnexzd on dllgzp
dixerpk dia` zia l` cer aeyz `l
cer `ypiz `ly dpedkd on inp zlqtpe

:(.gq sc) dpnl` wxta zenaia sili dleke odkl.äì ìåñôì:xfnne oizp oebk.äìñô`l odk epi`y xf ditebl dil irain i`d jixt mzde dpedkne dnexzn zinler
erxf llgi `ln (.hq sc zenai) lecb odkl dpnl` wxta dl sili ldwa `al xyk `dc `ed dl liqt `lc ab lr s` llge mzd dil ipyne eiiga dnexza lk`z
z`e dze` llgny rnyna oilelig ipy llgi `ln dl silic dnexzd one dpedkd on lqet dpnl`d lr `ad lecb odkc lqet erxf s` lqet `ed dn el erxf yiwn

:cled.éîð ìàøùéå éåìì:'ebe daye aizkck dnexzd on zllegn eiig ini lk edin zinler zllegn dpi`y t"r`.î"øë àìãåxfnnl d`eypd odk za lirl oxn`c `d
:xi`n iaxk `lc dtixya zipecipe zniiw dzyecwa.ââåùá äîåøúá äìëàå:ynege oxw aeig `ki` xf iabc.ïø÷ä úà úîìùîdlifb deba `pngx dl ikf `lc oeikc

:dlv` `id.ùîåçä úà úîìùî äðéàå:dl oi` rxfe dlra zeni m` xefgl die`xe li`ed `id dxf e`lc.äôéøùá äúúéîå:dzpif m`.íéìåñôä ïî ãçàì úàùð
:dxenb dxfk `id ixd dllgzpe mler cr dlqtpy.äéáàî:dia`n dzpify.äìé÷ñá åúìë:(.bp sc) 'ipzna.äéáà úåùøá:dqex`.äéîç úåùøá:d`eyp.ïðáøë éà

:dtixyl dliwqn dqex` `le dtixyl wpgn l`xyi za llkn dzvi d`eyp edcicle d`eypn dxeng dqex` `dc dil irain `kti` dxeng dliwq ixn`céáøë éàå
.ïåòîù:dtixyl e`vi d`eyp zg`e dqex` zg` xn` `d dliwqn dxeng dtixy dil zi`c.ìàòîùé 'øë éàåonwl xn`c l`rnyi 'xk dxeng dtixy xn`c `d

:xacn aezkd dqex`ac a` oipan dl silic d`eyp `le dtixyl z`vi dqex` `zrnya.àåä ÷ðç äéîç úàly drvd jk :dllkn dzvi `l `dc l`xyi za oick
:xg`n dzpify l`xyi zaa `idy lk xn` ikd inp edi`e dtixya d`eyp dliwqa dqex` `kti` edl zi`c opaxk mlerle dktz `le diepy `idy enk `"x zpyn

.äéáà úúéîî äèîì:dtixyae dia`n dzpif eli`k 'ek dia` zzina odk zaa `kd `ed `nlra wpgc d`eyp oebk dtixyn dlw `idy dzina xnelk dtixyìë
.àéäùw"de dliwqac dingn dzpf el`k dxeng dzina zipecipe lwdl dllkn z`vi `l odk zaa p"d dliwqac dqex` oebk dia` zzinn dlrnl zil`xyi zaa

oebk dtixyn dlrnl `idye dtixya xingdl aezkd d`ived odk zaa `kd l`xyi za d`eyp epiidc `bxc dpin `zigpc dia` zzinl dkenqd dtixya dia`
`ztwz` opitwzn `d edine llkd on d`vi `ly ixg` dliwqa dpic okc dil wetiz ding z` hiwp i`n` mbnbl yi dliwqac ezlk oick dl oipiic ding z` dqex`

:`nrhn dil opiwtne izixg`
íìåòì
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àäe"ie yixc `l y"xc b"r` .`id y"x ipn

`kd (mye .ci sc) `nw wxta jihteyec

:yixc
`kxiq

1

2

3

ãáBòì ,ìàøNéìe ,éåìì úqéð .ïäkì úqépL àlà éì ïéà¥¦¤¨¤¦¥§Ÿ¥¦¥§¥¦§¦§¨¥§¥
úáe' øîBì ãeîìz .ïéépî ,ïéúðìe ,øæîîì ,ììçì ,íéáëBk¨¦§¨¨§©§¥§¨¦¦©¦©§©©
ïéàå ,äôéøNa àéä .úðäk dðéàL ét ìò óà ,'ïäk Léà¦Ÿ¥©©¦¤¥¨Ÿ¤¤¦¦§¥¨§¥

,äôéøNa äéáà úà ,øîBà øæòéìà éaø .äôéøNa äéîîBæ ïéàå ,äôéøNa àéä .äôéøNa dìòBa£¨¦§¥¨¦¦§¥¨§¥§¤¨¦§¥¨©¦¡¦¤¤¥¤¨¦¨¦§¥¨
øîà .àéä äìé÷ñ úa ,úaL äìléç ,úaL äìléç eléôà ìBëé ,øî øîà .äìé÷ña äéîç úàå§¤¨¦¨¦§¦¨¨©©¨£¦¦§¨©¨¦§¨©¨©§¦¨¦¨©
øéîçàå ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ .äøeîç äôéøN øîàc ,àéä ïBòîL éaø épî àä ,àáø̈¨¨©¦©¦¦§¦§¨©§¥¨£¨¨§¨©§¨¨¦¨¦§©§¦
dépéî ,àðL éàî .ïì òîLî à÷ ,äôéøNa ïBcéz ,úBøéúé úBöî eäa éaøc ,éðäëa àðîçø eäa§©£¨¨§Ÿ£¥§©¥§¦§§¥¦¦§¥¨¨©§©¨©§¨¦¥
àéøzLà àìc ïåék ,àéä .äãBáò éaâì ,úaL déì àéøzLàc eäéà ,àðéîà Czòc à÷ìñ .déãéc¦¥¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§©§¨¥©¨§©¥£¨¦¥¨§Ÿ¦§©§¨
éaøãk .áéúk 'úBðæì' àä ,äéeðt eléôà ìBëé .ïì òîLî à÷ ,äôéøNa ïBcéz àîéà ,daâì úaL©¨§©¨¥¨¦¦§¥¨¨©§©¨¨£¦§¨¨¦§§¦¦§©¦

ì àlL äéeðtä ìò àaä éeðt ,øîàc ,øæòìà,'äéáà' øîBà Bðéà Bà .äðBæ dàNò ,úeLéà íeL ¤§¨¨§¨©¨©¨©©§¨¤Ÿ§¦£¨¨¨¥¥¨¦¨
úa eléôà ,ïäk úa àéøéà éàî ,äéáàî äúpéfL eäéð éàî ,àlà .íãà ìk úà àéöBäì àlà¤¨§¦¤¨¨¨¤¨©¦¤¦§¨¥¨¦¨©¦§¨©Ÿ¥£¦©
.'änæ änæ' àéúà ,'äpä äpä' àéúà ,éîéãBáà øa ÷çöé áø éì øîà ,àáø øîàc .énð ìàøNé¦§¨¥©¦§¨©¨¨¨©¦©¦§¨©£¦¦¨§¨¥¨¥¨¨§¨¦¨¦¨

éøèöéà,ìàøNé úáa àìå ïäk úáa àðîçø élâcî ,àáøcî é÷Btàì àø÷ ,àðéîà Czòc à÷ìñ ,C ¦§§¦¨§¨©§¨¨¦¨§¨§©¥¦§¨¨¦§©¥©£¨¨§©Ÿ¥§Ÿ§©¦§¨¥
,ììçìe ,íéáëBk ãáBòìe ,ìàøNéì ,éåìì úqéð .ïäëì úqépL àlà ,éì ïéà .'ïäk úa' ïì òîLî à÷̈©§©¨©Ÿ¥¥¦¤¨¤¦¥§Ÿ¥¦¥§¥¦§¦§¨¥§¥¨¦§¨¨
eäì àáñðéàc íeMî .úðäk dðéàL ét ìò óà ,'ïäk Léà úa' øîBì ãeîìz .ïéépî ,øæîîìe ,ïéúðì§¨¦§©§¥¦©¦©§©©¦Ÿ¥©©¦¤¥¨Ÿ¤¤¦§¦§§¨§
øîà 'úBðæì ìçú ék' ,àðéîà Czòc à÷ìñ .áéúk ïäëì úðäk éãéî ,eúå .àéä ïäk úa åàì ,éðäì§¨¥¨©Ÿ¥¦§¦¦Ÿ¤¤§Ÿ¥§¦¨§¨©§¨¨¦¨¦¥¥¦§¨©
,àøwéòî àîéé÷å àlçzî à÷c ïåék ,àä ìáà .àzLä àlçzî à÷c àëéä ,éléî éðä ,àðîçø©£¨¨¨¥¦¥¥¨§¨¦©©¨©§¨£¨¨¥¨§¨¦©©¨§¨§¨¥¦¨¨
,énð ìàøNéå éåìì dìñt ,dì ìeñôì äìòápL ïåék ,'øæ Léàì äéäú ék ïäk úáe' øî øîàc§¨©©©Ÿ¥¦¦§¤§¦¨¥¨¤¦§£¨§¨¨§¨¨§¥¦§¦§¨¥©¦

äáLå',äôéøNa ïBcéz àì ,àîéà .äìëà àì ,déab déúéà éëc ,ììkî .'äéøeòðk äéáà úéa ìà §¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦§¨§¦¦¥©¥Ÿ¨§¨¥¨Ÿ¦¦§¥¨
úîlLî ,äîeøz äìëàå ìàøNéì úqépL ïäk úa ,[ïðúc] ,øéàî éaøk àìãe .ïì òîLî à÷̈©§©¨§Ÿ§©¦¥¦¦§©©Ÿ¥¤¦¥§¦§¨¥§¨§¨§¨§©¤¤
úîlLî ,ïéìeñtä ïî ãçàì úqéð .äôéøNa dúúéîe ,LîBçä úà úîlLî dðéàå ïøwä úà¤©¤¤§¥¨§©¤¤¤©¤¦¨¨¦§¥¨¦¥§¤¨¦©§¦§©¤¤
,LîBç àìå ïø÷ úBîlLî Bæå Bæ ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,÷ðça dúúéîe ,LîBçå ïø÷¤¤¨¤¦¨¨§¤¤¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¨§©§¤¤§Ÿ¤
äéáà úà ,éàî .äìé÷ña äéîç úàå äôéøNa äéáà úà ,øîBà øæòéìà éaø .äôéøNa ïúúéîå§¦¨¨¦§¥¨©¦¡¦¤¤¥¤¨¦¨¦§¥¨§¤¨¦¨¦§¦¨©¤¨¦¨
úa eléôà ,ïäk úa àéøéà éàî .äéîçî 'äéîç úà'å ,äéáàî 'äéáà úà' ,àîéìéà .äéîç úàå§¤¨¦¨¦¥¨¤¨¦¨¥¨¦¨§¤¨¦¨¥¨¦¨©¦§¨©Ÿ¥£¦©
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קצו
oifge` mipya cenr `p sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ìàòîùé éáø íìåòìz` xfril` 'x xn`w ikde d`eyp `le dzvi dqex` xn`c
:dtixya dqex` epiidc dia` zeyxa dia`.äéîç úàådingn m` d`eyp epiidc

:llkd on dzvi `l d`eypc l`xyik wpga mc` lkne l`xyi zak dliwqa dzpif
.ù"øë íìåòìdtixyl dzvi dqex` jigxk lr jkld dxeng dtixy xn`c

li`ed xfril` iax xaqw d`eypae
m` jl iic wpgac c`n dlw l`xyiae
`wlqc dliwqa dpecl odk za lr xingz
dliwq dtixy oxcq jk y"xlc `bxc cg
xn`wc ding z`e dia` z`e bxde wpg

:edpip zeyxäôéøùá ù"ø éãéàå éãéà àä
.øîà÷'x xninl zivn `l jigxk lre

i` iziz `kidnc dilr bilt `da xfril`
jigxk lr l`rnyi 'xc a` oipa dil zil
`nzq odk za `xwe dxeng dtixyc oeik
a` oipa dil zi` i`e rnyna odizy aizk
jigxk lr d`eyp xacn aezkd dqex`ac
ine l`xyi za d`eyp llkn dzvi `l
aezkd xingd m` dliwql d`ived
`id oky l`xyi zan odk za dqex`a

:dlw `idy d`eypa xingz dxeng.êåôéà
dia` z` xn`wc i`de zeyx ici`e ici`
`kxiq d`eyp oeyle dqex` oeyl hwp `le
ixii`c jixq `nw `pzc dizlin` hwp

:`xwc `pyila.àçéùîì àúëìäef dkld
eaeyiy epl jixhv` giynd zeni e`aiyk

:onewnl oic zia zezin 'càðéîà÷ éëä
äëìä àúòîùã àéâåñ éì äîì äëìä

.øîà÷ika dkld xninl jiiy in dinza
aeig `l `piaxl oiax oia oi`y zwelgn i`d
ediiexzc dzin welig `le xeht `le
dliwqa dqex` dtixya d`eyp iyxtn
dl owzn xn ibilt `ziixad oeyl oewizae
jitn xne dket`l jixhv` `lc `pyill
`ki` dkld i`ne `pyilc `wgec meyn dl
ep` oi`y ixg` `zrnyc `ibeqa xninl
digie giynd `aiyk melk dpnn oicinl
oeyl dfi`a xfril` iax z` l`yp miznd

:dxn`.úôàåðäå óàåðä úîåé úåîlk
:wpg mzq dzinóàåðä ììëá åéä ìëä

.úôàåðäåzpdk zeqex`e ze`eyp
:zil`xyie.áåúëä àéöåäz` df llkn

(ak mixac) aizkck dliwql dqex`
za xg` aezk e`ivede dxrpd z` e`ivede
on mzq cnle mzq azke dtixyl odk
wpg llkn l`xyia `ivedyk dn yxetnd
:'ek `ivedyk s` d`eyp `le `ived dqex`

.äéîîåæon `vi `ly dlrea zzin llka
dlrea `le `id (`k `xwie) aizkc llkd
xy`k aizkc odilrea zzin llka dinnefe
mewna ezeg`l `le eig`l zeyrl mnf
eaiigy o`k oebk ozecra dzin welig yiy
`le oipecp epick dliwq ele dtixy dl

:dpick.äàåùð úçàå äñåøà úçà`xwc
:aizk `nzq.ìàòîùé éáø åì øîàli`ed

`d inp yexc dey dxifb dz` yxece
:irzyn dqex`ac.úáå úádxizi e"ie

eaxl:d`eypd z.äôéøùá åæ àéöåðxingpe
:'eke `ived diept `ivedl rnyn m`e dieptd z` inp `iad d`eypd z` `iadl dey dxifb rnyn m`c wpg iedc da zyxetnd dzinn dilr.ìàòîùé éáøåjixtc

l`rnyi xn`w ikde dey dxifbn dia xcd `aiwr iaxc dpin rny yxec ip` zae za dil xcdncn dil `xiaq dede `aiwr iaxc dizrc rci `l 'eke rnyn m` dil
:jl `pn diept ihernl ok m` dil xn`w ikde dwt`e zae za `z`c ef dey dxifb yxec ip` oi` ig`.íéøëæá:mipdka.ïéîåî éìòáì íéîéîú ïéáleki dcear oiprl

:epf m` l`xyi zepak mpic didie ozyecw llkn e`vi oinen ilra zepa s`.ùã÷ åéäå:dyecwl oinen ilra s` zeaxl.éìéî éðäeiden ozyecwa oinen ilra s`y iwtpc
:ycw.åäðéà:miznl `nhl oixzen eidi dcearl oileqte li`ed xn`z `ly dyecwl eaxzp onvr mipdkd.ìàòîùé 'øå:y"b jixhvi` `le epivn dna dil `wtpc
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àëøéñ`kxiq d`eyp oeyle dqex` oeyl hwp `le dia` z` xn`wc `de d"t .hwp

xnel yie dtixya dia` z` xn`wc `de aizk mixtqd lkac dywe hwp

`kxiq ipyne dliwqa `idy oeik dtixya dia` z` dpyy `pzd drh dna mrh ozepc

aidi `lc dyw edine sxyz y`a zllgn `id dia` z` aizkc `xwc dikxiq hwp

la` dtixya dia` z` hwp i`n` `l` `nrh

`l ezlkaz` ipzwc `dc l"ie `nrh aidi

eza `nlrac meyn hwp `kxiq dtixya dia`

:dliwqa ezlke dtixya

àúëìä(.dn) migafa y"a wxta .`giynl

dkld opiwqtc `de ikd inp jixt

(:ar sc oiyecw) oiqgei 'i (zpyna) iqei 'xk

`ly f"dfa n"p xdhil mixfnn 'icizrc

xfnnac zereci opi`y zegtynn wgxzdl

(mye .bi 'c) `neic w"tae ixiin reci epi`y

n"p ezcearl xfeg oey`x iqei iaxk ewqtc

xare xeaivd lr dpnzpy qpxt e` `iypl

.ap zegpn) zlkzd t"qa edin qpe`d zngn

oa (le`y) `a`k opgei 'x wqtc dyw (mye

`kd ikd `wec jixt sqei axc d`xpe i`qec

`lc yxit miig x"xde (.dn 'c migaf) y"a 'tae

`giynl `edy izxz `ki`c `kid `l` jixt

lr `l` `zewtp `kilc oeik `xeqi` dyer mbe

`lc l"pe `giynl dkld weqtl oi` xeqi` ici

ipyil ayiil `l` n"p `lc ikid `l` jixt

xeqi` `zewtp yi jpd la` wiqnck oizrnyc

:`giynl iedc ab lr s` xzide

åéçàì`id aizkcn l"z dniz .ezeg`l `le

i`c l"ie dinnef `le `id dlrea `le

meyn minnef opihrnn ded `l `cegl `idn

ezeg`l `le eig`l l"nw mnf xy`k opirac

lr inp oicirnc `kid n"d `"d mzdn i`e

:lread

éáøå.'ek zae za l"`wcn xaq l`rnyi

za ok m`c dia xcdc c"q ikid z"`e

`l` zae za `z` `l `dc dil dnl zae

dqex` `wec `niz `lc l"ie y"bn iwet`l

l`xyi za `ivedyk dnc lirlc `picn

:d`eyp `le dqex` dliwql
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é÷úîïBòîL éaø ,éãéàå éãéà àä ,àðéðç éaø dì ó ©§¦¨©¦£¦¨¨¦¦§¦¦©¦¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oixcdpq(iyily meil)

íìBòìxaqxfril` iaxìàòîLé éaøkdpic odk za dqex`y §¨§©¦¦§¨¥
,l`xyi za oick wpga d`eypde dtixyaøîà÷ éëäå,xfril` iax §¨¦¨¨©

,'äéáà úà'`idykäéáà úeLøa`id ixd ,dqex` epiidc,äôéøNa ¤¨¦¨¦§¨¦¨¦§¥¨
,'äéîç úà'ådzpif m` d`eyp `idykeäéîçî`id ixd,äìé÷ña §¤¨¦¨¥¨¦¨¦§¦¨

åmr dzpif m` eli`íãà ìë`id ixd÷ðçal`xyi za lkk §¨¨¨§¤¤
.dzpify

:`xnbd dgecàðL éàî ,àáø øîà'dia` z`' xfril` iax ixaca ¨©¨¨©§¨
ding z`'nBà ,'yéãéàå éãéàdinge dia` ezpeek [dfae dfaÎ] ¦¦§¦¦

,Lnî,mnr dzpifyéãéàå éãéà Bàdzpify ezpeekzgzúeLø ©¨¦¦§¦¦§
.dinge dia`

:xg` ote`a xfril` iax ixac z` x`an `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
íìBòìxfril` iaxxaqïBòîL éaøk,dliwqn dxeng dtixyy §¨§©¦¦§

lirl ok xnel epxaqy enke(`"r)dzpify odk za dqex` okle ,
,dtixya dpice,dtixya d`eyp mb ok m`y my epiywdy dn

øæòéìà éaø øáñ÷yäàeNðodk za`id ixdäñeøàk,odk zaäî ¨¨©©¦¡¦¤¤§¨©£¨¨
äñeøàodk zadì ïðé÷ñî àbøc ãçdxezd dilr dxingd - £¨©©§¨©§¦©¨

zg` dbxca dze` dlrpyäìé÷ñîdzpify l`xyi zaay ¦§¦¨
äàeNð óà ,äôéøNìodk za÷ðçî dì ïðé÷ñî àbøc ãçzaay ¦§¥¨©§¨©©§¨©§¦©¨¥¤¤

l`xyi,äìé÷ñìiax ixac xe`ia edfe ,dtixyl wpgn `l j` ¦§¦¨
,'ding z`'e ,dtixya ,dia` zeyxa ,'dia` z`'y ,xfril`

.dliwqa ,ding zeyxa
:`ax ly exe`ia lr dywn `xnbdé÷úîéãéà àä ,àðéðç éaø dì ó ©§¦¨©¦£¦¨¨¦¦

éãéàå,dqex` oiae d`eyp oia -,øîà÷ äôéøNa ïBòîL éaøoi`e §¦¦©¦¦§¦§¥¨¨¨©
.odipia wlgn xfril` iaxy xnel

:xg` ote`a xfril` iax ixac z` x`an `piax,àðéáø øîà àlà¤¨¨©¨¦¨
íìBòìxfril` iax xaqïðaøkenke ,dtixyn dxeng dliwqy §¨§©¨¨

lirl ok xnel epxaqy(`"r),edqex` ok m`y epywdy dn
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קצז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc oixcdpq(iyily meil)
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dzpify odk'äéáà',['zllgn `id dia` z`'Î]ïläì øîàðåiab - ¨¦¨§¤¡©§©¨
dzpify dqex` l`xyi za'äéáà',['dia` zia zepfl'Î]ïläl äî ¨¦¨©§©¨

a xacn weqtdúeðæd`ayìòaä úwéæ íòoic dilr yiy dy`a - §¦¦©©©©
,dlral zeyi`ïàk óàxacn weqtda,ìòaä úwéæ íò úeðæ ©¨§¦¦©©©©

.dtixya dpic oi`y lrad zwif dl oi`y diept dz`vi
:df oipra ozne `ynd z` `ziixad d`ianìàòîLé éaø Bì øîà̈©©¦¦§¨¥

,`aiwr iaxléàjl yi ,'dia` 'dia`' dey dxifb cnel dz` m` - ¦
xnelïläl äîl`xyi zaaa xacn aezkdóà ,äñeøà àéäå äøòð ©§©¨©£¨§¦£¨©

ïàkodk zaa -a xacn weqtd,äñeøà àéäå äøòðzxn` cvike ¨©£¨§¦£¨
.dtixya d`eyp mby'úáe' 'úa' ,éçà ìàòîLé ,àáé÷ò éaø Bì øîà̈©©¦£¦¨¦§¨¥¨¦©©

LøBc éðàyxec ip` ,`xizi e"`ea 'odk yi` zae' xn`py jkn - £¦¥
.dtixyl d`eypd z` zeaxlBì øîà,l`rnyi iaxéðtî éëå ¨©§¦¦§¥
àéöBð 'úáe úa' ùøBc äzàLz`Bæwpg zzinn d`eypd - ¨©¨¥©©¦

da daezkd,äôéøNì,jytp dnn `ldíàzae'nàéáäì òîLî ' ¦§¥¨¦©§©§¨¦
,äàeNpä úàl jl yi ok m`àéáämbäéeðtä úà,dtixylíàå ¤©§¨¥¦¤©§¨§¦

'dia` dia`' dey dxifbdnäéeðtä úà àéöBäì òîLîdpi`y ©§©§¦¤©§¨
,lra zwif dl oi`e li`ed dqex`l dnecl jl yi ok m`àéöBämb ¦

äàeNpä úà.dqex`l dnec dpi` `id s`y oeik ¤©§¨
:mdixac z` zx`an `xnbdàáé÷ò éaøåd`eypd z` daixy §©¦£¦¨

c ezrc ,dieptd z` hrineéðäà[dliredÎ]déèBòîì äåL äøéæb ©£¥§¥¨¨¨§©¥
äéeðt,lra zwif dl oi`y oeik.äàeNpä úà úBaøì 'úáe úa' éðäàå §¨§©£¥©©§©¤©§¨

øáñ ìàòîLé éaøåcdéì øîà÷cî`aiwr iaxúáe úa','yxec ip` §©¦¦§¨¥¨©¦§¨¨©¥©©
déa øãä dpéî òîL`aiwr iax ea xfg -,äåL äøéæbîxeaq dide §©¦©¨©¥¦§¥¨¨¨
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המשך בעמוד ממ



xcde"קצח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc oixcdpq(iriax meil)

déa Léøc éàî 'úìlçî àéä äéáà úà' éàädaiyn .l`rnyi iax ©¤¨¦¨¦§©¤¤©¨¥¥
:`xnbddéì éòaîweqtd z` `ed jixv -øéàî éaø äéä ,àéðúãëì ¦¨¥¥§¦§©§¨¨¨©¦¥¦

,'úìlçî àéä äéáà úà' øîBì ãeîìz äî ,øîBàjka ezllgny ¥©©§©¤¨¦¨¦§©¤¤
Ba ïéâäBð eéä íàLdia`a -,LãB÷ea mibdepy odk lk oick ¤¦¨£¦¤

dzepf xg`l ,dyecwaBa ïéâäBðbdpn,ìBçepiid dzr cr m` oke £¦
a ea bedpl mieevn,ãBákdzrBa ïéâäBða,ïBéfaeBfL øeøà ïéøîBà ¨£¦¦¨§¦¨¤

.åéöìçî Bæ àöiL øeøà ,ìcéb BæL øeøà ,ãìé̈©¨¤¦¥¨¤¨¨¥£¨¨
ïàîk ,éMà áø øîà`pz dfi` itl -ïðéø÷z` zepkl xzen - ¨©©©¥§©¨¦©

`hegd'àòéLø øa àòéLø',ryx oa ryx -øa àòéLøì eléôàå §¦¨©§¦¨©£¦¦§¦¨©
àpz éàäk ,ïàîk .à÷écöxex` dia` z` oixewy ,ef `ziixa ly ©¦¨§©§©©¨

.wicv `ed elit`e
,dpynd ly `tiqa epipy.ïéì÷ñpä úåöî Bæ¦§©©¦§¨¦

:`xnbd zl`eyàðz éàîdliwq oiprl ok iptl dpynaéðz÷co`k ©¨¨§¨¨¥
.'ïéì÷ñpä úåöî Bæ':`xnbd daiynàðúc íeMîmcewd wxta(:an) ¦§©©¦§¨¦¦§¨¨

,'Bì÷ñì BúBà ïéàéöBî ïécä øîâð'oke(.dn)dBáb äéä äìé÷qä úéa' ¦§©©¦¦¦§¨§¥©§¦¨¨¨¨©
,'úBîB÷ ézLàðúéîì éòa à÷c éãééàåzepyl dvxy meyne - §¥§©§¥§¨¨¥§¦§¨

z` x`ale,ïéôøNpä úåöîjkitlénð àðzepizpynaBæ'epipyy ¦§©©¦§¨¦§¨©¦
`id mcewd wxta,'ïéì÷ñpä úåöîzevn x`eaz jli`e o`kne ¦§©©¦§¨¦

.oitxypd

äðùî
:dtixy zzin `id cvik zx`an dpyndeéä ,ïéôøNpä úåöî¦§©©¦§¨¦¨

BúBà ïéòwLîdtixyl oecipd z` -åéúBáekøà ãò ìáæacr - §©§¦§¤¤©©§¨
,miccvl fefl lkei `ly ick ,eikxaäL÷ øãeñ ïéðúBðåäkøä CBúì §§¦¨¨¨§¨©¨

xceqd rvti `ly ick ,dyw xceq iab lr jx xceq oikxek -
,leepzie ex`ev z` dywdCøBëåmixceqd z` micrd on cg`ìò §¥©

,Bøàeö,xceqd zevw ipy z` micrd ipy miqtez okn xg`läæ ©¨¤
CLBîcg`d xceqd dvw z`CLBî äæå Bìöàipyd xceqd dvw z` ¥¤§§¤¥

L ãò ,Bìöàdwipgd zngnçúBtoecipd÷éìãîe ,åét úàcg`e - ¤§©¤¥©¤¦©§¦
y`a jizn micrd onäìéútä úàzxtern e` lican dieyrd ¤©§¦¨

úøîBçå åéòî CBúì úãøBéå ,åét êBúì d÷øBæåzveekne znngn - §§¨§¦§¤¤§¥¨§¤¤
åéòî éða úà.zn jk ici lre ¤§¥¥¨

àeä óà ,øîBà äãeäé éaøoecipd -íãéa úî íàdwipgd zngn ©¦§¨¥©¦¥§¨¨
,eitl dliztd zwixf mcew,äôéøN úåöî Ba ïéîéi÷î eéä àìokle Ÿ¨§©§¦¦§©§¥¨

,dwipg ici lr eit geztl oi`àlL úáöa åét úà çúBt àlà¤¨¥©¤¦¦§©¤Ÿ
åúáBèaepevxa `ly -ecin,åét CBúì d÷øBæå äìéútä úà ÷éìãî §¨©§¦¤©§¦¨§§¨§¦

.åéòî éða úà úøîBçå åéòî CBúì úãøBéå§¤¤§¥¨§¤¤¤§¥¥¨
äúpéfL úçà ïäk úáa äNòî ,÷Bãö [éaøa] (ïá) øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§©¦¨©£¤§©Ÿ¥©©¤¦§¨

,dtixya dpicy,äeôøNe úBøBîæ éìéáç äeôé÷äåjxcy gkene §¦¦¨£¦¥§§¨¨
.sebd ztixy `id dtixydBì [eøîà] (øîà)ok eyry dn ,minkg ¨§

é÷a äòL dúBà ìL ïéc úéa äéä àlL éðtîmiwecvy ,dxezd ipica ¦§¥¤Ÿ¨¨¥¦¤¨¨¨¨¦
ok lre ,aezkd hytn micnl `l` dey dxifb miyxec mpi`y eid

.sebd ztixy `idy eyxit

àøîâ
:`xnbd zl`ey .'dliztd z` wilcne' dpyna epipyéàî[idnÎ] ©

dze`.äìéút:`xnbd daiynøáà ìL äìéút ,äðzî áø øîà- §¦¨¨©©©¨¨§¦¨¤¨¨
.eit jezl miwxefe dze` mikizn eidy ,zxter e` lica

:`xnbd zl`ey .dtixy ly df ote`l xewnd z` zxxan `xnbd
ïì àðî:`xnbd daiyn .sebd ztixyl `le dxezd zpeek jkly §¨¨

àéúàdey dxifbaçø÷ úãòî äôéøN äôéøN,odk zaa xn`p ¨§¨§¥¨§¥¨¥©©Ÿ©
dzpify(h `k `xwie)gxw zcra xn`pe ,'sxyz y`a'(c fi xacn;a)

,'mitxVd Eaixwd xW`'ïläl äîwx dzid ,gxw ipa zcraúôéøN £¤¦§¦©§ª¦©§©¨§¥©
,íéi÷ óeâå äîLðïàk óà[dtixy iaiig lka oke] odk za ztixya §¨¨§©¨©¨

`ed dtixyd ote`.íéi÷ óeâå äîLð úôéøN§¥©§¨¨§©¨
àéúà ,øîà øæòìà éaødey dxifbaî äôéøN äôéøNztixyéða ©¦¤§¨¨¨©¨§¨§¥¨§¥¨¦§¥

ïøäà,mda xn`py(e i `xwie)z` EMai l`xUi ziA lM mkig`e' ©£Ÿ©£¥¤¨¥¦§¨¥¦§¤
,''d sxU xW` dtxVdïläl äîdzid oxd` ipa ztixyaúôéøN ©§¥¨£¤¨©©§©¨§¥©

.íéi÷ óeâå äîLð úôéøN ïàk óà ,íéi÷ óeâå äîLð§¨¨§©¨©¨§¥©§¨¨§©¨
:gxw zcrn cenild z` zxxan `xnbdéìéc ïàî,çø÷ úãòî ó ©§¨¥¥©©Ÿ©

déì àðîzx`an .cala dnyp ztixy wx my dzidy el oipn - §¨¥
:`xnbdáéúëc(b fi xacna),'íúBLôða älàä íéàhçä úBzçî úàå' ¦§¦§¥©§©©¨¦¨¥¤§©§¨

cenll yi 'mzeytpa' zaiz xeziinïúîLpL[mytpÎ]óeâå úôøNð ¤¦§¨¨¦§¤¤§
.íéi÷©¨

:`xnbd dywnCãéàå.gxw zcrn cnl `l recn ,xfrl` iax - §¦¨
y xaq xfrl` iax :`xnbd zvxznàéää,gxw zcr ztixy - ©¦

àéä Lnî äôéøN,dnype seb -éàîedxezd zpeek,'íúBLôða' §¥¨©¨¦©§©§¨
xnel,íúBLôð é÷ñò ìò äôéøN eáéiçúpLdtepgd lr ,xnelk ¤¦§©§§¥¨©¦§¥©§¨

ozpy dzyne lk`na mzeytp z` zepdl ick gxwl etipgdy
e ,mdláéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì Léøãk(fh dl mildz) ¦§¥¨¦§¨©¥¨¦©¦§¦

eôéðçäL äteðç ìéáLa ,'BîépL éìò ÷øç âBòî éâòì éôðça'zcr §©§¥©£¥¨¨Ÿ¨©¦¥¦§¦£¨¤¤¡¦
gxwçø÷ìepiax dyn lr berll enr exagzdeìò[llbaÎ]é÷ñò §Ÿ©©¦§¥

äîéâì,mwyde mlik`dyípäéb ìL øN ïäéìò ÷øçz`åépL §¦¨¨©£¥¤©¤¥¦Ÿ¦¨
.mpdibd y`a mtxeyl

:`xnbd zl`ey .oxd` ipan cneld zrc z` zxxan `xnbdïàîe©
éìécódtixyl zaygp dnyp ztixyy cnly xfrl` iax -éðaî §¨¥¦§¥

déì àðî ,ïøäàdaiyn .miiw sebe dnyp ztixy ici lr ezny ©£Ÿ§¨¥
:`xnbdáéúëc(a i `xwie),'ä éðôì eúeîiåezny rnyneäúéî ïéòk ¦§¦©¨¦§¥§¥¦¨

.miiw etebe mc`d on z`vei dnypdy ,dlibx
:`xnbd dywnCãéàå,`nw `pz -cnl `l recn gxw ipan cnly §¦¨

.oxd` ipany xaqy iptn :`xnbd zvxznàeääipa ztixy - ©
oxd`éàåä Lnî äôéøN,sxyp mteb mbe'eúeîiå' áéúëc éàîe §¥¨©¨£©©¦§¦©¨

dpeekdéàebî eäa ìéçúàcmteb jezn mda sexyl dligzdy - §©§¦§¦©©
äúéî ïéòkokn xg`le ,ekezn zwlzqn mc`d znypy dlibx §¥¦¨

,xyade zenvrd z` mb y`d dtxyéàzñBc ïa éñBé àaà àéðúc§©§¨©¨¥¤§©
e÷ìçðå ,íéLãwä LãB÷ úéaî eàöé Là ìL ïéèeç éðL ,øîBàmihegd ¥§¥¦¤¥¨§¦¥¤©¨¨¦§¤§§

eidpeòaøàì,[mipyl cg` lk wlgpy]äæ ìL BîèBça íéðL eñðëðå §©§©§¦§§§©¦§§¤¤
.íeôøNe ,äæ ìL BîèBça íéðLe§©¦§§¤¤§¨

:`xnbd dywnáéúëäåoxd` ipa zzina,'íúBà ìëàzå'xn`p `le §¨§¦©Ÿ©¨
,dtxyp mznyp wxy xn`c o`nle ,hrnl aezkd `ae ,'mlk`ze'
dn ixnbl etxypy xn`c o`nl la` ,mteb z` hrnl aezkd `a

:`xnbd zvxzn .hrnl `aàìå 'íúBà'z`,íäécâaetxyp `ly ¨§Ÿ¦§¥¤
.micbad

mixtn dtixyd ote` z` ecnl `l recn zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .mitxypdå`l dnlóìéðdxifba dtixy zevn z` §¥©

deyîdxen`d dtixy(ai c `xwie)aíéôøNpä íéøtxac mlrd xt - ¦¨¦©¦§¨¦
,mitxyp `l` milk`p mpi`y giyn odk xte xeaiv lyïläl äî©§©¨

`id mitxypd mixta -äôéøNsebd ly,Lnî,dlizt ici lr `le §¥¨©¨
ïàk óàdyrz.Lnî äôéøN ©¨§¥¨©¨

:`xnbd zvxznàøazñîyóìéîì déì äåä íãàî[cenll yiÎ] ¦§©§¨¥¨¨£¨¥§¥©
,dndan `le z`fïkL`ed dey oic zia ztixya oecipd mc` ¤¥

.` ,mdy jka oxd` ipale gxw zcrl.íãà.a.àèBç.b.äîLð.c ¨¨¥§¨¨
.ìebétyi mztixyae ,'`hg' zngn mzzine ,'mc`' mdy ,xnelk ¦

mitxyp mixtn cenll `le ,'lebit' mda jiiy oi`e ,'dnyp zlihp'
,'`heg' mpi`e ,'mc`' mpi` md ixdy ,cnld xacl oinec mpi`y
jiiye ,etxypy mcew ehgyp ixdy 'dnyp zlihp' oi` mztixyae

.miycw oick 'lebit' mda
:`xnbd dywnïkL ,óìéîì déì äåä íéôøNpä íéøtî ,äaøcàmc` ©§©¨¦¨¦©¦§¨¦£¨¥§¥©¤¥

.` ,mixac ipya mitxypd mixtl dey oic zia ztixya oecipd
.øéLëî.a.úBøBãì[miiwn] 'xiyknd' dyrn `ed mdipy ztixyy ©§¦§

z` sexyl epeiv oke `hegd z` sexyl epeivy ,`xead oevx z`
mdipyy jka md miey oke .ozevn xykd `ed oztixye ,mixtd
`l mztixy ,oxd` ipae gxw zcr ok oi`y dn .'zexecl' mibdep
`l` mc` icia etxyp `l ixdy `xead zevnl 'xiykn' dzid
:`xnbd zvxzn .zexecl bdepd xac df oi` oke ,miny icia etxyp

j` ,mixac ipya dey `ed mitxypd mixtl ok`ðäCepipny el`Î] ¨¨
[gxw zcre oxd` ipal oeinca dligzïéLéôðmy ixdy ,miaexn - §¦¦

.cenll sicr myne ,mixac drax` epnp
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המשך בעמוד עח

oifge` mipy` cenr ap sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äéáà úà éàä:dia yixc i`n.åæ éàî:i`w `kid`'éðúî.åúåà ïéò÷ùî`ly

:uegan exya lr dliztd letze dp`e dp` jtdzi.äëøä êåúì äù÷oikxek
z` lagn dywde eit geztl zwpeg dpi` dkxdy iptn dkxd jezl dyw xceq

:oibdl uegan dkxe wepgl miptan dyw jkitl ezleepne epexbúà ÷éìãîå
.äìéúôä:xa` ly dlizt yxtn `xnba

.÷éìãî:jizn.åéòî éðá úà úøîåçåoeyl
:zveek (a dki`) irn exnxngäãåäé éáø

.øîåàm` `ed s`c oixceqa eze` oiwpeg oi`
zwixf mcew mzwipg i"r mcia zn did
s` dtixy zevn oiniiwn eid `l dliztd
m` xnelk `ed `nlra `pyil `ed
:dtixy ef oi`e mcia zeni `ed s` edewipgi

.úáöá:f"rla y"iilphìù ã"á äéä àì
.é÷á äòù åúåày"b mdl oi`y eid oiwecv

:ernynk `xw `l`'îâ.ïì àðîi`d ikc
:`pngx xn`wc `id dtixy `peebàéúà

.äôéøù äôéøùy`a (`k `xwie) `kd aizk
eaixwd xy` (fi xacna) mzd aizke sxyz
jixt onwle miiw seb oldl dn mitexyd

:ol `pn.ïøäà éðáî(i `xwie) eda aizkc
:dtixyd z` ekai.ïì àðîikd gxw zcrc

:eed.íúåùôðá:mteba `le.ùîî äôéøù
miiw seb slinl ivn `l jigxk lr jkld
ynn dtixy iedze jixt onwle mzdn

:ynn iedze dipin oic zia ztixy slileìò
.íúåùôð é÷ñòdizye dlik` ztepg lr

:mzeytpa zqpkpd.âåòî éâòì éôðçá
mlik`dy bern zenibl ly ztepg liaya
ilr wxg enr exagzpe ezcrl gxw mwyde
(fi `"n) aizkck lk`pd xac oeyl bern 'ebe
'd ig edil`l dxn`y zitxvd dpnl`a

:bern il yi m` jidl`.ïì àðîmiiw sebc
:oxd` ipaa.ùîî äôéøùla` sebd s`

dklde dtxye oztixy dligzd miptan
:xyae zenvr.íúåà ìëàúå áéúë àäå

m`e xg` xac `le mze` herin rnync
`le mze` ipyne hrnn `w i`n sxyp lkd

:mdicba.ìåâéô äîùð àèåç íãà ïëùmc`
zlihpn dnyp zlihp `hegn `heg mc`n
zlihp mda oi` mixt ztixy la` dnyp

:oihgyp od xaky dnyp.ìåâéôea oi`y xac
:lebit ea oi`y xacn lebit.øéùëîztixy

mixt oke mewnd zevn xykd xiykn c"a
mc` icia e`l ipdc dtixy la` mitxypd

:mewnd zevn mda eniiwiy ded.úåøåãìå
:zexecl bdepd xacn zexecl bdepd xac

opikxteéìéã ïàîàì è"î çø÷ úãòî ó
éìéïøäà éðáî óynn dtixy xaqwc meyn

c"a ztixy slipe ynn dtixy iedze i`ed
mc`n mc` dil dedc ynn dtixyl dipin

:lebite dnype `hegn `hegeäôéøù åàì
.àéäi`yx dz` i`e aizk dtixy c"aae

:dtixy diexw dpi`y ef el xexaléàåira
iliag dil yit` jenk jrxl zad`e ineiwl

:zexenf.ìâòì:xdn.ì"î÷`ixwinc y"b
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.÷ðç àlà dðéà ,íúñ äøBza äøeîàä äúéî ìk àlà .äl÷ àéäL éðtî àì ,øîBà ïúðBé¨¨¥Ÿ¦§¥¤¦©¨¤¨¨¦¨¨£¨©¨§¨¥¨¤¨¤¤

äúéî óà .íLBø da ïéàL äúéî ,íéîL éãéa äøeîàä äúéî äî .íãà éãéa äúéî øîàðå ,íéîL éãéa äúéî øîàð ,øîBà éaø©¦¥¤¡©¦¨¦¥¨©¦§¤¡©¦¨¦¥¨¨©¦¨¨£¨¦¥¨©¦¦¨¤¥¨¤©¦¨
.àéä äôéøN úa åàì ,àäc ììkî ,äôéøNa ïäk úa àðîçø øîàcî ?äôéøN àîéàå .íLBø da ïéàL äúéî ,íãà éãéa äøeîàä̈£¨¦¥¨¨¦¨¤¥¨¤§¥¨§¥¨¦§¨©©£¨¨©Ÿ¥¦§¥¨¦§¨§¨¨©§¥¨¦
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף נב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oixcdpq(iriax meil)

älçza ,õøàä íò éðôì äîBc íëç ãéîìz äîìoiicr xy`k - §©©§¦¨¨¤¦§¥©¨¨¤©§¦¨
`ed ,ux`d mrl wewf epi`e eceaka mkg cinlzd bdpznäîBc¤

ux`d mrd ipiraepîéä øtéñ .áäæ ìL ïBzé÷ìenr xacl lgd - §¦¤¨¨¦¥¥¤
oiicr la` eipira ezeaiyg dcxi ,oileg ixacäîBc`edeipira ¤

.óñk ìL ïBzé÷ìynepnî äðäð,dfa `veike dzynae lk`nacxi §¦¤¤¤¤¡¨¦¤
`ed ixde ,xzei cer ekxräîBceipiraNøç ìL ïBzé÷ìepi`y ¤§¦¤¤¤

,melk deeyy.äðwz Bì ïéà áeL øaLpL ïåék¥¨¤¦§©¥©¨¨
.ynn dtixya depcy dzpify odk zaa dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqnéìè úa àzønéà,dny jk -éàåä äúpéfL ïäk úa ¦©§¨©¨¥©Ÿ¥¤¦§¨£©
,[dzidÎ]dôwàdtiwd -äiáBè øa àîç áøadôøNe úBøBîæ éìéáç ©§¨©¨¨©¦¨£¦¥§§¨¨

.y`aäòè ,óñBé áø øîà`ng axézøúa,mixac ipya -.`äòè ¨©©¥¨¨§©§¥¨¨
äðzî áøãaxa` ly dlizt ici lr oic zia ztixyy lirl xn`y ¦§©©¨¨

.ynn dtixy `le `id.aàéðúãa äòèå`ziixaa epcnly dna - §¨¨¦§©§¨
weqtd lr(g fi mixac)oiA ,mcl mC oiA hRWOl xac LOn `lRi iM'¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨¥¨§¨¥

l` zilre Ynwe ,LixrWA zaix ixaC ,rbpl rbp oiaE ,oicl oiC¦§¦¥¤©¨¤©¦§¥¦Ÿ¦§¨¤§©§¨§¨¦¨¤
,'ebe mFwOdíéîia äéäé øLà èôBMä ìàå íiåìä íéðäkä ìà úàáe ©¨¨¨¤©Ÿ£¦©§¦¦§¤¤¥£¤¦§¤©¨¦

,'íää,jcnll 'mipdk'l 'htyn' dxezd dyiwdïäk LiL ïîæa- ¨¥¦§©¤¥Ÿ¥
,zifbd zkyla ycwnd ziaa eayiy oixcdpqd epiidètLî Lé- ¥¦§¨

,ux`l uega elit` zeytp ipic mipc oic ziala`ïäk ïéàL ïîæa¦§©¤¥Ÿ¥
,zifbd zkyla oixcdpq -ètLî ïéàipic mipc oic zia oi` - ¥¦§¨

.l`xyi ux`a s` zeytp
:dpyna epipyäúpéfL ïäk úáa äNòî ,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§©¦¨©£¤§©Ÿ¥¤¦§¨

,'åëå.iwa dry dze` ly oic zia did `ly iptn el exn`
zxne` .wecv iaxa xfrl` iaxl minkg ixac z` zx`an `xnbd

,iwa epi`y oic zia edn :`xnbd,óñBé áø øîàeze`y `id mzpeek ¨©©¥
,detxye zexenf iliaga detiwdy oic ziaíé÷Bãö ìL ïéc úéa¥¦¤§¦

,äåä.`xwn ly eheyt `l` 'deey dxifb' dxeza miyxec mpi`y £¨
:dpyna `aend ozne `ynd lr dywn `xnbdm`døîà éëä̈¦£©

eäìodk za epcy oic zia d`xy ,minkgl wecv iaxa xfrl` iax §
,ynn dtixyadéì eøcäà éëäåoic ziay minkg el eaiyd jke - §¨¦©§©¥

,eid miwecv ly÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà ,àéðúäå,minkgl §¨©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨
àaà ìL Bôéúk ìò ákøeîe ÷Bðéz éúééäLk éðøeëæ,miphwd jxck §©¦§¤¨¦¦¦§¨©§¥¤©¨

eàéáäåoic zial,äeôøNe úBøBîæ éìéáç äeôéwäå ,äúpéfL ïäk úa §¥¦©Ÿ¥¤¦§¨§¦¦¨£¦¥§§¨¨
eBì eøîà,minkgúééä ïè÷dyrnd z` zi`xy dryaïéàå ¨§¨¨¨¦¨§¥

.ïèwä ïî äéàø ïéàéáîdf dyrn d`xy did dyrndy ixd §¦¦§¨¨¦©¨¨
`ly ,ohwd on di`x oi`ian oi`y dzid minkg zaeyze ,ezephwa
zvxzn .eid miwecv ly oic ziay edeaiydy epizpyna x`eank

:`xnbdBåä íéNòî éðLdid cg`d ,eid mipey miyrn ipy - §¥©£¦£
edeaiyd ezephwa d`xy dyrnd lre ,ezelcba ipyde ezephwa
ezelcba d`xy dyrnd lre ,ohwd on di`x oi`ian oi`y

.eid miwecv ly oic ziay edeaiyd
:`xnbd zl`ey .oey`x mdl xn` dyrn dfi` zxxan `xnbdéä¥

dyrn dfi` -eäì øîàwecv iaxa xfrl` iaxminkgl,àLéøa £©§§¥¨
àLéøa eäì øîà àúéén÷ àä àîéìéàdyrnd z`y xn`z m` - ¦¥¨¨©©§¨£©§§¥¨

okn xg`l wxe ,dligza mdl xn` epizpyna `aend oey`xd
c xnel okzid ,`ziixaa `aend dyrnd z` mdl xn`eäì øîà£©§

d`xy dyrn dlgzdadéa eçbLà àìå ìBãb àeäLk`le - §¤¨§¨©§©¥
,miwecv ly oic zia eze` didy itl eixaca egibydjk xg`e

eäì øîàd`xy dyrnàlà .déa eçbLàå ïè÷ àeäLkxnel jixv £©§§¤¨¨§©§©¥¤¨
yàäezephwa didy dyrn z` -déì eøîàå ,àLéøa eäì øîà ¨£©§§¥¨©£©¥

úééä ïè÷,ohwd on di`x oi`ian oi`exfgeeäì øîàådyrn ¨¨¨¦¨©£©§
d`xydúBà ìL ïéc úéa äéä àlL éðtî déì eøîàå ,ìBãb àeäLk§¤¨©£©¥¦§¥¤Ÿ¨¨¥¦¤¨

.é÷a äòL̈¨¨¦

äðùî
:'bxd' zzin z` miniiwn oic zia cvik zx`an dpyndúåöî¦§©

ïéâøäpä,cvikïéæézî eéäoikzeg -BLàø úàbxdpd lyééqaó- ©¤¡¨¦¨©¦¦¤Ÿ©©¦
,axgaúeëìnäL Cøãkmlerd zene` lyäNBòaiigzdy inl §¤¤¤©©§¨

.dzin dl,øîBà äãeäé éaøz`fk dbixd,Bì àeä ìeeéðebxedy ©¦§¨¥¦
dxn` dxezde ,xg` cvl etebe cg` cvl ltep ey`xe dcinra

(gi hi mixac),dti dzin el xexa ,'LFnM Lrxl Yad`e'ïéçépî àlà §¨©§¨§¥£¨¤¨©¦¦
ïcqä ìò BLàø úàx`a rewzy dar ur -,uõöB÷åey`xõéôBwa ¤Ÿ©©©¨§¥©¦

.miavw ly lecb oikq -Bì eøîà,minkgïéàjlúìeeðî äúéî ¨§¥¦¨§¤¤
Bfî. ¦

àøîâ
minkg oiay ozne `ynd x`azp day `ziixa d`ian `xnbd

:dcedi iaxlòãBé éðà óà ,íéîëçì äãeäé éaø ïäì øîà ,àéðz©§¨¨©¨¥©¦§¨©£¨¦©£¦¥©
äúénLdzin uitew ici lräNòà äî ìáà ,àéä úìeeðîi`y ¤¦¨§¤¤¦£¨¨¤¡¤

,mkixack siiqa ey`x zfzd ici lr ebxedl xyt`äøîà éøäL¤£¥¨§¨
äøBz(b gi `xwie),'eëìú àì íäéúBwçáe'zene` ikxcny oeike ¨§ª¥¤Ÿ¥¥

bedpl xyt` i` ,zeklnl dzin miaiigd z` jk bexdl mlerd
.mzenkïðaøå,mnrh ,jkl eyyg `lyáéúëc ïåékzzinééñó §©¨¨¥¨¦§¦©¦

àúééøBàaxn`py ,zgcpd xir iyp` iabl(fh bi mixac)Dz` mxgd' §©§¨©£¥Ÿ¨
ok m` ,'axg itl DYndA z`e DA xW` lM z`eà÷ eäéépéî àì §¤¨£¤¨§¤§¤§¨§¦¨¤¨¦©§¨

ïðéøîâbexdl micnl ep` mdn `l -okle ,dxezd on `l` ef jxca ¨§¦©
miyer mlerd zene` mby s` siiqa ey`x fizdl oic zial xzen

.ok
:mdixacl di`x minkg etiqedéëä àîéz àì éàc`l m`y - §¦¨¥¨¨¦

zebdpda mb miiebd zewega bdpzdl xeq`y `l` ,ok xn`z
,dxeza zeaezkdíéëìnä ìò ïéôøBN ,àéðúc àäz` ,ezny ¨§©§¨§¦©©§¨¦

,myinyz ilke mzhinàìådf xac xq`pîmeyéøBîàä ékøc §Ÿ¦©§¥¨¡¦
.mbdpn `ed jky t"r`,dnizeïðéôøN éëéä,sexyl xzen cvik - ¥¦¨§¦©

àlà .'eëìú àì íäéúBwçáe' áéúëäåjgxk lräôéøN áéúëc ïåék §¨§¦§ª¥¤Ÿ¥¥¤¨¥¨¦§¦§¥¨
efáéúëc ,àúééøBàa(d cl edinxi)el xn`y jlnd ediwcv zxihta §©§¨¦§¦

zEnY mFlWA' d"awdéúBáà úBôøNîáe'Bâå EmipW`xd miklOd §¨¨§¦§§£¤§©§¨¦¨¦Ÿ¦
hin z` etxyy myky ,'Kl EtxUi oM Liptl Eid xW`ilke mz £¤¨§¨¤¥¦§§¨

`linn ,jly z` etxyi jk ,mipey`xd miklnd ly myinyz
ïðéøîâ à÷ eäéépéî åàìjka oi`e ef dbdpd micnl ep` mdn `l - ¨¦©§¨¨§¦©

,ixen`d ikxc meynénð àëäå,mibxdpd zevnaééñ' áéúëc ïåék'ó §¨¨©¦¥¨¦§¦©¦
ïðéøîb à÷ eäéépéî åàì ,àúééøBàadxeza siiq zzin aezky oeik - §©§¨¨¦©§¨¨§¦©

.ok zeyrl xzene ixen`d ikxcn z`f micnly `xwp df oi`
on md ytp gvexe zgcipd xir iyp`y olpn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .axga oibxdpdïé÷øét Cãéàa ïðúc àäådfe - §¨¦§©§¦¨¦§¦
`ad wxta oldl epipyy(:er)øéò éLðàå çöBøä ,ïéâøäpä ïä elà'¥¥©¤¡¨¦¨¥©§©§¥¦

àîìLa ,'úçcpäiyp`aeäa áéúk úçcpä øéò(fh bi mixac)mxgd' ©¦©©¦§¨¨¦©¦©©§¦§©£¥
DYndA z`e DA xW` lM z`e Dz`,'áøç éôìzzin `id ef bxde Ÿ¨§¤¨£¤¨§¤§¤§¨§¦¨¤

,axgïìðî çöBø àlà:`xnbd daiyn .axga oibxdpd on `edy ¤¨¥©§¨¨
àéðúcdxeza xn`p ,zne iprpk ecar dkn iabl(k `k zeny)ike' §©§¨§¦

,Fci zgY znE haXA Fzn` z` F` FCar z` Wi` dMi,'í÷pé í÷ð ©¤¦¤©§¤£¨©¥¤¥©©¨¨Ÿ¦¨¥
,oic zia zzina oec`d ly epic ,xnelky `l`òãBé éðéà Bæ äîé÷ð§¦¨¥¦¥©

àåä äî.`id dzin efi` -ok`øîBà àeäLkzellw zyxta`xwie) ¨¦§¤¥
(dk ek,'úéøa í÷ð úî÷Bð áøç íëéìò éúàáäå'dniwp mzqy ixd §¥¥¦£¥¤¤¤¤¤§©§¦

,axg ici lr `idøîBà éåäyBæ äîé÷ðecar dkna dxn`pyééñó £¥¥§¦¨©¦
.`id

,y`xd z` mikzegy ici lr ziyrp dbixddy epipy dpyna
oipn :`xnbd zl`ey .jka dbixdd zxevy oipn zxxan `xnbd

,y`xd zfzd ici lr ziyrp dbixddy opaxldéì æéøác àîéàå§¥¨§¨¥¥
æøáéîephaa axgd ceg z` el rwezy ici lr ziyrp `id ile` - ¦§¨

:`xnbd daiyn .epexba e`zgcpd xir iyp`a,áéúk 'áøç éôì'§¦¨¤§¦
ipyn axgd jxe` `ed axgd ite ,axgd 'it lr' edebxdiy xnelk

.ey`xay evwer `le eiccvdtiqen:le`yl `xnbdãéáòc àîéàå§¥¨§¨¥
àøèñéb déìz` jzegy ici lr `id siiq zbixdy xn`p `nye - ¥¦§§¨

.y`xd zfzd `le ekxe` lkl mipyl oecipd:`xnbd daiynøîà̈©
,'EBîk Eòøì záäàå' àø÷ øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áøjka ©©§¨¨©©¨©£¨©§¨§¨©§¨§¥£¨

dxezd epl dzeiv,äôé äúéî Bì øBøaef oi` ekxe`l ekzegle §¦¨¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112



רי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc oixcdpq(iriax meil)

älçza ,õøàä íò éðôì äîBc íëç ãéîìz äîìoiicr xy`k - §©©§¦¨¨¤¦§¥©¨¨¤©§¦¨
`ed ,ux`d mrl wewf epi`e eceaka mkg cinlzd bdpznäîBc¤

ux`d mrd ipiraepîéä øtéñ .áäæ ìL ïBzé÷ìenr xacl lgd - §¦¤¨¨¦¥¥¤
oiicr la` eipira ezeaiyg dcxi ,oileg ixacäîBc`edeipira ¤

.óñk ìL ïBzé÷ìynepnî äðäð,dfa `veike dzynae lk`nacxi §¦¤¤¤¤¡¨¦¤
`ed ixde ,xzei cer ekxräîBceipiraNøç ìL ïBzé÷ìepi`y ¤§¦¤¤¤

,melk deeyy.äðwz Bì ïéà áeL øaLpL ïåék¥¨¤¦§©¥©¨¨
.ynn dtixya depcy dzpify odk zaa dyrn d`ian `xnbd

:`xnbd zxtqnéìè úa àzønéà,dny jk -éàåä äúpéfL ïäk úa ¦©§¨©¨¥©Ÿ¥¤¦§¨£©
,[dzidÎ]dôwàdtiwd -äiáBè øa àîç áøadôøNe úBøBîæ éìéáç ©§¨©¨¨©¦¨£¦¥§§¨¨

.y`aäòè ,óñBé áø øîà`ng axézøúa,mixac ipya -.`äòè ¨©©¥¨¨§©§¥¨¨
äðzî áøãaxa` ly dlizt ici lr oic zia ztixyy lirl xn`y ¦§©©¨¨

.ynn dtixy `le `id.aàéðúãa äòèå`ziixaa epcnly dna - §¨¨¦§©§¨
weqtd lr(g fi mixac)oiA ,mcl mC oiA hRWOl xac LOn `lRi iM'¦¦¨¥¦§¨¨©¦§¨¥¨§¨¥

l` zilre Ynwe ,LixrWA zaix ixaC ,rbpl rbp oiaE ,oicl oiC¦§¦¥¤©¨¤©¦§¥¦Ÿ¦§¨¤§©§¨§¨¦¨¤
,'ebe mFwOdíéîia äéäé øLà èôBMä ìàå íiåìä íéðäkä ìà úàáe ©¨¨¨¤©Ÿ£¦©§¦¦§¤¤¥£¤¦§¤©¨¦

,'íää,jcnll 'mipdk'l 'htyn' dxezd dyiwdïäk LiL ïîæa- ¨¥¦§©¤¥Ÿ¥
,zifbd zkyla ycwnd ziaa eayiy oixcdpqd epiidètLî Lé- ¥¦§¨

,ux`l uega elit` zeytp ipic mipc oic ziala`ïäk ïéàL ïîæa¦§©¤¥Ÿ¥
,zifbd zkyla oixcdpq -ètLî ïéàipic mipc oic zia oi` - ¥¦§¨

.l`xyi ux`a s` zeytp
:dpyna epipyäúpéfL ïäk úáa äNòî ,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨§©¦¨©£¤§©Ÿ¥¤¦§¨

,'åëå.iwa dry dze` ly oic zia did `ly iptn el exn`
zxne` .wecv iaxa xfrl` iaxl minkg ixac z` zx`an `xnbd

,iwa epi`y oic zia edn :`xnbd,óñBé áø øîàeze`y `id mzpeek ¨©©¥
,detxye zexenf iliaga detiwdy oic ziaíé÷Bãö ìL ïéc úéa¥¦¤§¦

,äåä.`xwn ly eheyt `l` 'deey dxifb' dxeza miyxec mpi`y £¨
:dpyna `aend ozne `ynd lr dywn `xnbdm`døîà éëä̈¦£©

eäìodk za epcy oic zia d`xy ,minkgl wecv iaxa xfrl` iax §
,ynn dtixyadéì eøcäà éëäåoic ziay minkg el eaiyd jke - §¨¦©§©¥

,eid miwecv ly÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîà ,àéðúäå,minkgl §¨©§¨¨©©¦¤§¨¨§©¦¨
àaà ìL Bôéúk ìò ákøeîe ÷Bðéz éúééäLk éðøeëæ,miphwd jxck §©¦§¤¨¦¦¦§¨©§¥¤©¨

eàéáäåoic zial,äeôøNe úBøBîæ éìéáç äeôéwäå ,äúpéfL ïäk úa §¥¦©Ÿ¥¤¦§¨§¦¦¨£¦¥§§¨¨
eBì eøîà,minkgúééä ïè÷dyrnd z` zi`xy dryaïéàå ¨§¨¨¨¦¨§¥

.ïèwä ïî äéàø ïéàéáîdf dyrn d`xy did dyrndy ixd §¦¦§¨¨¦©¨¨
`ly ,ohwd on di`x oi`ian oi`y dzid minkg zaeyze ,ezephwa
zvxzn .eid miwecv ly oic ziay edeaiydy epizpyna x`eank

:`xnbdBåä íéNòî éðLdid cg`d ,eid mipey miyrn ipy - §¥©£¦£
edeaiyd ezephwa d`xy dyrnd lre ,ezelcba ipyde ezephwa
ezelcba d`xy dyrnd lre ,ohwd on di`x oi`ian oi`y

.eid miwecv ly oic ziay edeaiyd
:`xnbd zl`ey .oey`x mdl xn` dyrn dfi` zxxan `xnbdéä¥

dyrn dfi` -eäì øîàwecv iaxa xfrl` iaxminkgl,àLéøa £©§§¥¨
àLéøa eäì øîà àúéén÷ àä àîéìéàdyrnd z`y xn`z m` - ¦¥¨¨©©§¨£©§§¥¨

okn xg`l wxe ,dligza mdl xn` epizpyna `aend oey`xd
c xnel okzid ,`ziixaa `aend dyrnd z` mdl xn`eäì øîà£©§

d`xy dyrn dlgzdadéa eçbLà àìå ìBãb àeäLk`le - §¤¨§¨©§©¥
,miwecv ly oic zia eze` didy itl eixaca egibydjk xg`e

eäì øîàd`xy dyrnàlà .déa eçbLàå ïè÷ àeäLkxnel jixv £©§§¤¨¨§©§©¥¤¨
yàäezephwa didy dyrn z` -déì eøîàå ,àLéøa eäì øîà ¨£©§§¥¨©£©¥

úééä ïè÷,ohwd on di`x oi`ian oi`exfgeeäì øîàådyrn ¨¨¨¦¨©£©§
d`xydúBà ìL ïéc úéa äéä àlL éðtî déì eøîàå ,ìBãb àeäLk§¤¨©£©¥¦§¥¤Ÿ¨¨¥¦¤¨

.é÷a äòL̈¨¨¦

äðùî
:'bxd' zzin z` miniiwn oic zia cvik zx`an dpyndúåöî¦§©

ïéâøäpä,cvikïéæézî eéäoikzeg -BLàø úàbxdpd lyééqaó- ©¤¡¨¦¨©¦¦¤Ÿ©©¦
,axgaúeëìnäL Cøãkmlerd zene` lyäNBòaiigzdy inl §¤¤¤©©§¨

.dzin dl,øîBà äãeäé éaøz`fk dbixd,Bì àeä ìeeéðebxedy ©¦§¨¥¦
dxn` dxezde ,xg` cvl etebe cg` cvl ltep ey`xe dcinra

(gi hi mixac),dti dzin el xexa ,'LFnM Lrxl Yad`e'ïéçépî àlà §¨©§¨§¥£¨¤¨©¦¦
ïcqä ìò BLàø úàx`a rewzy dar ur -,uõöB÷åey`xõéôBwa ¤Ÿ©©©¨§¥©¦

.miavw ly lecb oikq -Bì eøîà,minkgïéàjlúìeeðî äúéî ¨§¥¦¨§¤¤
Bfî. ¦

àøîâ
minkg oiay ozne `ynd x`azp day `ziixa d`ian `xnbd

:dcedi iaxlòãBé éðà óà ,íéîëçì äãeäé éaø ïäì øîà ,àéðz©§¨¨©¨¥©¦§¨©£¨¦©£¦¥©
äúénLdzin uitew ici lräNòà äî ìáà ,àéä úìeeðîi`y ¤¦¨§¤¤¦£¨¨¤¡¤

,mkixack siiqa ey`x zfzd ici lr ebxedl xyt`äøîà éøäL¤£¥¨§¨
äøBz(b gi `xwie),'eëìú àì íäéúBwçáe'zene` ikxcny oeike ¨§ª¥¤Ÿ¥¥

bedpl xyt` i` ,zeklnl dzin miaiigd z` jk bexdl mlerd
.mzenkïðaøå,mnrh ,jkl eyyg `lyáéúëc ïåékzzinééñó §©¨¨¥¨¦§¦©¦

àúééøBàaxn`py ,zgcpd xir iyp` iabl(fh bi mixac)Dz` mxgd' §©§¨©£¥Ÿ¨
ok m` ,'axg itl DYndA z`e DA xW` lM z`eà÷ eäéépéî àì §¤¨£¤¨§¤§¤§¨§¦¨¤¨¦©§¨

ïðéøîâbexdl micnl ep` mdn `l -okle ,dxezd on `l` ef jxca ¨§¦©
miyer mlerd zene` mby s` siiqa ey`x fizdl oic zial xzen

.ok
:mdixacl di`x minkg etiqedéëä àîéz àì éàc`l m`y - §¦¨¥¨¨¦

zebdpda mb miiebd zewega bdpzdl xeq`y `l` ,ok xn`z
,dxeza zeaezkdíéëìnä ìò ïéôøBN ,àéðúc àäz` ,ezny ¨§©§¨§¦©©§¨¦

,myinyz ilke mzhinàìådf xac xq`pîmeyéøBîàä ékøc §Ÿ¦©§¥¨¡¦
.mbdpn `ed jky t"r`,dnizeïðéôøN éëéä,sexyl xzen cvik - ¥¦¨§¦©

àlà .'eëìú àì íäéúBwçáe' áéúëäåjgxk lräôéøN áéúëc ïåék §¨§¦§ª¥¤Ÿ¥¥¤¨¥¨¦§¦§¥¨
efáéúëc ,àúééøBàa(d cl edinxi)el xn`y jlnd ediwcv zxihta §©§¨¦§¦

zEnY mFlWA' d"awdéúBáà úBôøNîáe'Bâå EmipW`xd miklOd §¨¨§¦§§£¤§©§¨¦¨¦Ÿ¦
hin z` etxyy myky ,'Kl EtxUi oM Liptl Eid xW`ilke mz £¤¨§¨¤¥¦§§¨

`linn ,jly z` etxyi jk ,mipey`xd miklnd ly myinyz
ïðéøîâ à÷ eäéépéî åàìjka oi`e ef dbdpd micnl ep` mdn `l - ¨¦©§¨¨§¦©

,ixen`d ikxc meynénð àëäå,mibxdpd zevnaééñ' áéúëc ïåék'ó §¨¨©¦¥¨¦§¦©¦
ïðéøîb à÷ eäéépéî åàì ,àúééøBàadxeza siiq zzin aezky oeik - §©§¨¨¦©§¨¨§¦©

.ok zeyrl xzene ixen`d ikxcn z`f micnly `xwp df oi`
on md ytp gvexe zgcipd xir iyp`y olpn zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .axga oibxdpdïé÷øét Cãéàa ïðúc àäådfe - §¨¦§©§¦¨¦§¦
`ad wxta oldl epipyy(:er)øéò éLðàå çöBøä ,ïéâøäpä ïä elà'¥¥©¤¡¨¦¨¥©§©§¥¦

àîìLa ,'úçcpäiyp`aeäa áéúk úçcpä øéò(fh bi mixac)mxgd' ©¦©©¦§¨¨¦©¦©©§¦§©£¥
DYndA z`e DA xW` lM z`e Dz`,'áøç éôìzzin `id ef bxde Ÿ¨§¤¨£¤¨§¤§¤§¨§¦¨¤

,axgïìðî çöBø àlà:`xnbd daiyn .axga oibxdpd on `edy ¤¨¥©§¨¨
àéðúcdxeza xn`p ,zne iprpk ecar dkn iabl(k `k zeny)ike' §©§¨§¦

,Fci zgY znE haXA Fzn` z` F` FCar z` Wi` dMi,'í÷pé í÷ð ©¤¦¤©§¤£¨©¥¤¥©©¨¨Ÿ¦¨¥
,oic zia zzina oec`d ly epic ,xnelky `l`òãBé éðéà Bæ äîé÷ð§¦¨¥¦¥©

àåä äî.`id dzin efi` -ok`øîBà àeäLkzellw zyxta`xwie) ¨¦§¤¥
(dk ek,'úéøa í÷ð úî÷Bð áøç íëéìò éúàáäå'dniwp mzqy ixd §¥¥¦£¥¤¤¤¤¤§©§¦

,axg ici lr `idøîBà éåäyBæ äîé÷ðecar dkna dxn`pyééñó £¥¥§¦¨©¦
.`id

,y`xd z` mikzegy ici lr ziyrp dbixddy epipy dpyna
oipn :`xnbd zl`ey .jka dbixdd zxevy oipn zxxan `xnbd

,y`xd zfzd ici lr ziyrp dbixddy opaxldéì æéøác àîéàå§¥¨§¨¥¥
æøáéîephaa axgd ceg z` el rwezy ici lr ziyrp `id ile` - ¦§¨

:`xnbd daiyn .epexba e`zgcpd xir iyp`a,áéúk 'áøç éôì'§¦¨¤§¦
ipyn axgd jxe` `ed axgd ite ,axgd 'it lr' edebxdiy xnelk

.ey`xay evwer `le eiccvdtiqen:le`yl `xnbdãéáòc àîéàå§¥¨§¨¥
àøèñéb déìz` jzegy ici lr `id siiq zbixdy xn`p `nye - ¥¦§§¨

.y`xd zfzd `le ekxe` lkl mipyl oecipd:`xnbd daiynøîà̈©
,'EBîk Eòøì záäàå' àø÷ øîà ,deáà øa äaø øîà ,ïîçð áøjka ©©§¨¨©©¨©£¨©§¨§¨©§¨§¥£¨

dxezd epl dzeiv,äôé äúéî Bì øBøaef oi` ekxe`l ekzegle §¦¨¨¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמוד יד



xcde"רב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc oixcdpq(iying meil)

:`xnbd dywn .ozpei iaxe diy`i iax ixac z` zx`an `xnbd
ïúðBé éaøì àîìLa`id ixd dxeza daezkd dzin mzqy epl oaen ¦§¨¨§©¦¨¨

,wpgàîòè éaø Løôî à÷ãk,enrh z` iax yxity enk -nmey ¦§¨§¨¥©¦©£¨
iciay dzin mzqn mc` icia dzin mzq deey dxifba micnly

,xacn aezkd myex da oi`y dzinay ,minyäiLàé éaøì àlà¤¨§©¦Ÿ¦¨
`ed enrh `l` ,miny icia dzinn mc` icia dzin cnl `ly
`l` dilr xingdl mi`yx ep` oi` dzin mzq aezkyky iptn

dyw ok m` ,lwdlíìBòa ÷ðç àkéàc éàîîllka yiy oipn - ¦©§¦¨¤¤¨¨
`idy wpg `id dxeza dxen`d dzin mzq `linne wpg zzin

,olekay dlwdééñ àîéàóexqnp zezin yly wxy xn`p ile` - ¥¨©¦
daezkd dzin mzq `dze ,siiqe dtixy dliwq mdy ,oic zial
:`xnbd zvxzn .ozylyay dlwd `idy oeik siiq zzin dxeza

,àáø øîàyiy dfúBúéî òaøà,yly `le oic ziaéøéîb àøîb ¨©¨¨©§©¦§¨¨§¦¦
eäìdxeza yxtzp `le xg`ne ,ipiqn dynl dkldn ok epcnl - §

dlwd dzin `idy xazqn ,wpg zzin ribn oeer dfi` lr
ea ozp wpga `hegd z` yiprdl aezkd dvxyk okle ,olekay

.xaic dlwd dzinay `ed oaen xace ,dyxit `le mzq dzin
:`xnbd zl`ey .ozpei iax ixac z` x`al `xnbd dtiqenéàî- ©

ozpei iax ixaca yexitd dnxn`y,'äl÷ àéäL éðtî àì'`ld Ÿ¦§¥¤¦©¨
.mlekn dlw wpg zziny zn`d `ed ok:`xnbd zvxznébìtéî÷̈¦©§¦

ozpei iaxe diy`i iaxïðaøå ïBòîL éaøc àúbeìôadpynaylirl) ¦§§¨§©¦¦§§©¨¨
(:hnxaq ozpei iaxe ,dlwd `id wpgy opax zrck xaq diy`i iax ,

.dlwd `id siiqy oerny iaxk
:yexita ok xn`p `ly mewna dliwq oic mircei oipn dpc `xnbd

ïéì÷ñpä øàL ,éiaàì àøéæ éaø déì øîàoldl dpyna mixkfpdàìc ¨©¥©¦¥¨§©©¥§¨©¦§¨¦§¨
äìé÷ñ eäa áéúk`l` ,yxetnaéøîâcdxifba mze` micnly - §¦§§¦¨§¨§¦

deeyéðBòcéå áBàî,dliwqa mzzinyéøîb éàîazeaiz efi` - ¥§¦§¦§©¨§¦
,dey dxifb odn yexcl zeieptm`dcenildadeey dxifb §

zeaizneúîeé úBîmdipya xn`pya Bà ,éøîbdeey dxifb ¨¨§¦¦
zeaiznía íäéîãpya xn`pymdiéøîbdéì øîà .iaxl iia` §¥¤¨¨§¦¨©¥

,`xifjgxk lradeey dxifbíäéîãmilwqp x`ya xen`d ¦§¥¤
nía íäéîcipercie ae`a xen`da éàc ,éøîbdeey dxifbzeaizn §¥¤¨¨§¦§¦§

íäéîc íäéîc ,éøîb eúîeé úBîx`yae ipercie ae`a exn`py ¨¨§¦§¥¤§¥¤
milwqpd,éì änìmda xn`p xaky itl od zexzein zeaiz `ld ¨¨¦

.eznei zen
:`xnbd dywn,éøîb íäéîc íäéîãa éàî àlàok m`eúîeé úBî ¤¨©¦§¥¤§¥¤¨§¦¨

,éì änì.ma mdinc xn`p xak `ldel` zeaiz :`xnbd zvxzn ¨¨¦
e ,zxg` dyxcl zekxvp,àéðúãkxn`p(`k dl xacna)gvex iabl ¦§©§¨

cifna ytp,'àeä çöBø äknä úîeé úBî'znei' wx aezk did m` ©©©¤¥©
'dkndéì ïéà[ebxedl ozipy rcei ippi`Î]Ba äáeúkä äúéna àlà ¥¦¤¨©¦¨©§¨

,siiq `idy,Ba äáeúkä äúéna Búéîäì ìBëé äzà éà íàL ïéépî¦©¦¤¦¦©¨¨©£¦©¦¨©§¨
,Búéîäì ìBëé äzàL äúéî ìëa Búéîî äzàLdpi` `idy elit`e ¨©¨§¦§¨¦¨¨©¨¨©£¦

.oic zia zezin rax`níB÷î ìkî 'äknä úîeé úBî' øîBì ãeîìz©§©©©©¤¦¨¨
zen' mda xn`py zenewnd lka oicd `ede ,`idy dzin lka -
dzina zindl mileki oic zia oi` m`y xnel dxezd zpeek ,'znei

.`idy dzin lka zindl mileki md ixd ,oda daezkd
:`xif iax ly ewitq z` zxxan `xnbdézôcî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦

,àðéáøìzeaiz dfi`n iia` z` l`yyk `xif iax wtzqp dna §¨¦¨
,deey dxifbd z` miyxecéøîb eúîeé úBîa éàåok` m`e - §¦§¨¨§¦

,'eznei zen'n cenilddéì àéL÷ à÷ éàîlkep `ly `xif iaxl - ©¨©§¨¥
.ok cenllàîéìéàxn`p m` -oicy,déì àéL÷ à÷ Léà úLà ¦¥¨¥¤¦¨©§¨¥

dzin mzqy lirl epcnle ,'zt`epde s`epd znei zen' xn`p day
,wpg zzin `idx`y z` micnel m` `xif iaxl dywede

`l recn ,eznei zen ly deey dxifba ipercie ae`n milwqpd
lkepøîâéîìe éúéîìcenlle `eal -deey dxifbaúîeé úBî §¥¥§¦§©¨

yi` zy`a xn`pdîa xn`py eznei zenïläl äî ,éðBòcéå áBà- ¦§¦§¦©§©¨
ipercie ae`mpicïàk óà äìé÷ñadpic `di yi` zy` -.äìé÷ña ¦§¦¨©¨¦§¦¨

,el dywed jky xnel oi` :`xnbd dgeccàðîçø øîàcîoicy ¦§¨©©£¨¨
äñeøàdzpifyäàeNpã ììkî ,äìé÷ñadzpifyäìé÷ña åàì`l` £¨¦§¦¨¦§¨¦§¨¨¦§¦¨

.wpga:`xnbd zxne`àlàåjixvoicy xnelà÷ Bnàå åéáà äkî §¤¨©¥¨¦§¦¨
déì àéL÷,`xif iaxlxn`p ea s`y(eh `k zeny)epice znei zen ©§¨¥

el dywede ,wpgaøîâéîìe éúéîìecnlpe epic z` `iapy -dxifba §¥¥§¦§©
deeyéðBòcéå áBàî.wpga `le dliwqa epic `diy:`xnbd dgec ¥§¦§¦

c ,`iyew dpi` ef mbéøîâc ãòecnliy jpevxy cr ik -eia` dkn ©§¨§¦
deey dxifbaéðBòcéå áBàî,dliwqa epic `diyeøîâéìepl yi - ¥§¦§¦¦§§
xzei cenlldeey dxifba eia` dknLéà úLàî,wpga epic `diy ¥¥¤¦

clwdl deey dxifbe xingdl deey dxifb cenll ozipe xg`néà §¦
.äéìò ì÷äì àlà äéìò øéîçäì dëLBîì éàMø äzà©¨©©§§¨§©£¦¨¤¨¤¨§¨¥¨¤¨

déì øîà,iztcn `g` axl `piaxl dywed `l ok``l `xif iax ¨©¥
`l` ,eia` dkn oic `le yi` zy` oicoiceäééôeb ïéì÷ñpä øàL§¨©¦§¨¦©§

éàc ,déì àéL÷ à÷dxeza dliwq oda xn`p `ly oilwqpd lk ¨©§¨¥§¦
,yexitaéøîb úîeé úBîamcnell minkg e`x dn ,ipercie ae`n §¨¨§¦

`ld ,ipercie ae`n `wecéðBòcéå áBàî éøîâc ãò,dliwq oaiigl ©§¨§¦¥§¦§¦
Léà úLàî eøîâéìmzqy xen`d mrh eze`n ,wpga mpic `diy ¦§§¥¥¤¦

dl`y lre .lwdl `l` xingdl dkyenl i`yx dz` oi` dzin
xn`pd ma mdincn oilwqpd lk z` micnl ok`y iia` aiyd ef

.eznei zenn `le ipercie ae`a

äðùî
:dliwq iaiig z` dpen dpyndïéì÷ñpä ïä elàzexiar el` lr - ¥¥©¦§¨¦

.` :dliwq mc` aiig.íàä ìò àaä.aáàä úLà ìòåt"r` - ©¨©¨¥§©¥¤¨¨
.en` dpi`y.bälkä ìòå.epa zy` -.cøeëfä ìòå.xkf akyn - §©©©¨§©©¨

.d.äîäaä ìòå.eäîäaä úà äàéáîä äMàäå.dilr.fócâîäå- §©©§¥¨§¨¦¨©§¦¨¤©§¥¨§©§©¥
.myd z` jxand.g.íéáëBk úãBáò ãáBòäå.hBòøfî ïúBpäå §¨¥£©¨¦§©¥¦©§

CìBîìzexecn izy miyer mde dxf dcear izxynl epa xqeny - ©¤
.zexecnd izy oia eze` mixiarne zelecb.i.áBà ìòáe.`i ©©

.éðBòcéå.ai.úaMä úà ìlçîäå.biBnàå åéáà ìl÷îäå..ciàaäå §¦§¦§©§©¥¤©©¨§©§©¥¨¦§¦§©¨
.äñøBànä äøòð ìò.ehúéñîäå.dxf dcear cearl cigid z`.fh ©©£¨©§¨¨§©¥¦

çécnäå.dxf dcear cearl miaxd z`.fi.óMëîäå.giøøBñ ïáe §©©¦©§©§©¥¥¥
.äøBîeel`n cg`e cg` lk ly mpic ex`eai oldl zeipynae ¤

.o`k epypy
íàä ìò àaä,bbeyaäéìò áéiç,ze`hg izyzg`íeMîxeqi` ©¨©¨¥©¨¨¤¨¦

,íàxn`py enk(f gi `xwie),'`ed LO` dNbz `l LO` zexre' ¥§¤§©¦§Ÿ§©¥¦§¦
edipyíeMîxeqi`,áà úLàxn`py enk(g gi my)zW` zexr' ¦¥¤¨¤§©¥¤

.'dNbz `l Lia`àlà áéiç Bðéà ,øîBà äãeäé éaøzg` z`hg ¨¦Ÿ§©¥©¦§¨¥¥©¨¤¨
íeMî`adlrãáìa íàä. ¦¨¥¦§¨

áà úLà ìò àaä,bbeya ,en` dpi`yáéiç,ze`hg izy dilr ©¨©¥¤¨©¨
zg`íeMîxeqi`e ,áà úLàdipyíeMîxeqi`Léà úLà. ¦¥¤¨¦¥¤¦

,eia` iiga wx `ed yi` zy` xeqi`eixd a` zy` meyn eli`e
xaer `ed,åéáà úúéî øçàì ïéa åéáà éiça ïéaelld mixeqi` ipye ¥§©¥¨¦¥§©©¦©¨¦

mikiiyïéaa` zy`aïéñeøéàä ïîïéa ,a` zy`a.ïéàeOépä ïî ¥¦¨¥¦¥¦©¦¦
Búlk ìò àaä,bbeyaäéìò áéiçzg` ,ze`hg izyíeMîxeqi` ©¨©©¨©¨¨¤¨¦

e ,BúlkdipyíeMîxeqi`,Léà úLàwx `ed yi` zy` xeqi`e ©¨¦¥¤¦
aiig ezlk xeqi` meyn la` .epa iigaøçàì ïéa Bða éiça ïéa¥§©¥§¥§©©

,Bða úúéîmikiiy elld mixeqi`d ipyeïéaezlka,ïéñeøéàä ïî ¦©§¥¦¨¥¦
ïéaezlka.ïéàeOépä ïî ¥¦©¦¦

àøîâ
zy` meyn aiig epi` en` lr `ad dcedi iaxly dpyna epipy
iax zrca dpynd lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd .a`

:dcediäéeàø Bnà äúéä àì íà ,øîBà äãeäé éaø ,àéðz`ypdl ©§¨©¦§¨¥¦Ÿ¨§¨¦§¨
,åéáàìbbeya dilr `ay dpaáéiç Bðéà,eia` zy` xeqi` meyn §¨¦¥©¨

íeMî àlàlr `ad xeqi`,ãáìa íàädie`x dzid m` la` ¤¨¦¨¥¦§¨
.a` zy` xeqi` meyn mb aiig dilr `ay dpa ,eia`l `ypdl
.df xeqi` lr xaer epi` mlerly azky dpyna `pzk `lye

:`xnbd zl`eyàîéìéà ,'Bì äéeàø dðéà' éàîel `ypdl dxeq`y ©¥¨§¨¦¥¨
mze` llka `idy zngnúBúéøk éáéiçïéc úéa úBúéî éáéiçå ©¨¥§¥§©¨¥¦¥¦
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המשך בעמוד נא

oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxt`nw `aa
ïðéñøâ éëä:`nrh iax yxtnck ozpei 'xl `nlya.íìåòá ÷ðç àëéàã éàîî

:siiqa oday dlw yly `l` c"a zezin oi` `nlic c"a zzina.úåúéî òáøà
dgipde olekn `id dlw jigxk lr wpg ozp inl yxit `ly oeike odl aewpd onya
jxved `l jkitl dilr lwdl `l` dilr xingdl dkynl i`yx epi`y 'inezql
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`icda dliwq eda `aizk `l oilwqpd
ae`c dey dxifba onwl edl opixnbe

:ipercie.éøîâ éàîázipten daiz efi`
:eznei zen e` ma mdinc dey dxifblì"à

.àðéáøì éúôãî àçà áø`xif x"`c `d
iaxl dil `iyw ded i`n ixnb i`na iia`l

:eznei zena ixnb ded i` `xifàîéð éà
.äéì àéù÷ à÷ ùéà úùàdil ixw i`n`

ae`n y"b dpin xnbiz wpgae mzq dzin
`lc oilwqpd lk opixnbc ikid ik ipercie
opixnbe `nzq eznei zen `l` eda aizk

:mzdn edl.åîàå åéáà äëîonwl opixn`
(:ct sc) oiwpgpd od el`a wpga ezzinc
ipercie ae`n dliwql dixnbl dil `iywe
ipercie ae`n xnbc` dil `iyw i`ne
oeikc xity ikdc yi` zy`n dixnbl
dxeng xnbnl `ki`e dlw xnbinl `ki`c

:xingdl dkynl i`yx dz` i`åøîâì
.à"àîdkyenl i`yx dpi`c opixn`ck
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.ïéì÷ñðä ïäaizk `d dliwq eda aizkc
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jlen `pze dxf dcear opzcn `ed dxf
`pngxe `ed `nlra dxf dceard wg `l`

:'nba opixn` ikde dliwq dilr aiigáåà
.éðåòãéåyxtn (.dq sc) onwl oizipzna
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`ivene en`e eia` oelw izxz `ki`c meyn
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.çéãîäåoiwpgpd od el`a onwl zgcpd xir

:dliwqac ol `pn dl yxtn (:ht sc)
.óùëîol `pn dl sili (.fq sc) `xnba

:dliwqac.íàä ìò àáädilr aiig bbeya
zxk eda aizk zeixr edlekac ze`hg izy
cg` seba elit`e ze`hg welg eda aizke
sc) zekn zkqnc `xza wxta opixn`ck
ezeg` `idy mizy ezeg` lr eaiigl (.ci
eda aizk inp `kde en`n ezeg`e eia`n

:`xnba yxtnck opaxl welgúùà íåùî
.áàzepfa ezcli `ly eia`l dycwzp m`

:ok ixg` el dycwzp e`.íà íåùî àìà:`xnba yxtn `nrhe.åéáà úúéî øçàì ïéá`xnba yxtnck dzin xg`l s` `xw dil daxnc i`w a` zy`c aeig`
:ixn`w `l dzin xg`l yi` zy` my la`.ïéñåøéàä ïî ïéádgiw jde ezy` z`xwp dgiwl zryn dy` yi` gwi ik (ck mixac) aizkc `id ezy` dycwc oeikc

iw:oextr dcyn dgiw dgiw opixnbc `id oiyec'îâàéðú.'åëå øîåà äãåäé 'øi`de die`x dpi`yl die`x oia dcedi iaxcl biltn `lc ocic `pz` bilt `pz i`d
:a` zy` dia `pixw `l jkld da zeyi` eia`l el did `lc dcedi iaxc `nrh epiidc dil zi` `pz.úåúéøë éáééçoiyecwa ol `niiwc zxk xeqi`a eilr oixeq`y

:oiyecw eda iqtz `lc (.fq sc) iyily wxta.'åëå ïðáøã ììëî:dinza.ïéåàì éáééçá àìàeda iqtzc (.gq sc my) l"iiwc b"dkl dpnl` e` dpizpe zxfnn oebk
d`xy spk eia` spk dlbi `lc e`lc xacn aezkd eia` zqep`ac xaqe eia` zy` z` yi` gwi `ln yxtn mzd r"xc `nrhe d`epy zg`de daed` zg`dn iyecw

:da oigewl el oi` gwi `lc `pngx xn`we `ki`c `ed eia`.'åë äåöî øåñéàdpi`e zvleg dyecw meyn e` devn meyn eilr dxeq` `ide mai iptl dltpy dnai
dil dxeq`c `ed mzd dvilg `la melk `la epnid d`veic dilrc dey dxfbn (:b sc) zenaic `nw wxta ol `niiw zezixk iaiig iabc ab lr s` melk `la d`vei
dpi`e uelgl dxryd dlery zxg` jl yi eznai eznain (.k sc) mzd opiaxn edpip oiyecw zepac dyecw e` devn xeqi` la` iyecw dia iqtz `lc xeng xeqi`

:oie`l iaiig ef efi`e meail dler.úîáééúî àìåmixac) dilr `ai dnai da miiwny dpey`x d`ia dxifb dyrz `l dgcze dyr iziz `niz ike dil `xiq` `dc
:dyr zevn da oi`y dipy d`ia eh` (dk

øåñéà

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

éâìôéî÷dqex` (.`p sc) lirl xn`c l`rnyi 'xe dniz .opaxe oerny 'xc `zbelta

`nzqn diy`i 'xn i`c wpga yi` zy`c l"pn d`eyp `le dtixyl d`vi

yixc ivn `l inp iaxcke liw siiqc dizeek inp xaq dxeng dtixyc oerny 'xk xaqcn
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oi`c l"ie l`rnyi iaxk iax iwenc c"nl `ki`
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.íéøôåñ éøáãî úåéðù äåöî øåñéà:ikd dpyna dl ipzw diteb `pzéø÷ éàîàå
.'åëå äìdpip mi`xen` yexit:eéìçî äãåäé 'ø.ódevn xeqi` yxtne dpey didy

dpedk zevn lk milydyk `xwie xtq seqa (fk `xwie) aizkc lecb odkl dpnl`
i`n`e eia` m`e en` m` oebk mixteq ixacn zeipy dyecw xeqi` zevnd dl`
ycw minkg l"`y dyecw xeqi` dil ixw
xzend efn s` wgxzdl jl xzena jnvr
dvilg la` `xeqi`a lykz `ly ick

:`ira.ïéåàì éáééç:dpnl` ipzwcéáééçë
.úåúéøë:iyecw eda iqtz `lc edl ieyn

.åäðéð íåáéå äöéìç éðá åàì úåúéøë éáééçå
iaiig dn `aiwr iaxl oie`l iaiig oke
dvilg oda oi`e oiyecw zxeza opi` zezixk
oiyecw zxeza opi`e li`ed el` s` meaie

:meaie dvilg oda oi`.àî÷ àðúã åéøáãì
dcedi iax xn`w dvilga dpnl` aiignc
jl oi` dvilga dil zaiignc jixacl
:devn xeqi` `l` dyecw xeqi` dzexwl

.ïðúãë éðúda ipzc dicia `zipzn izii`
xn`w eia`l die`xa s` xne` dcedi 'xc
opzcke cala m` meyn `l` aiig epi`c

:'ipzna.àéä êîàjn` zexre jia` zexr
`l` `id jn` il dnl `id jn` dlbz `l
zy`e m` zeny ipy da yi m`y jl xnel

:en` meyn `l` aiig jpi` a`.äúòî àìà
:ihernl `id jn` zyxcc.àéä êéáà úåøò

ihernl inp diyxcz a` zy` iab aizkc
a` zy` zexr jd w"dc `nipe dpin m` my
xg` my dilr cer yi m` `xwc `yixc
meyn `l` aiigzz `l jn` `idy oebk

:a` zy`.åéáà úùà àéäù åîà àìà
dl hirne `kd i`w jixacl xnelk dinza
xeqi`n dl hirne `kd i`w m` xeqi`n
dhrin ixnbl jigxk lr ok m` a` zy`
il ddinze ixzqc `nip `l iccd` i`xwc
`dc diteb dcedi iaxl dil iyw` `l i`n`
`ki` i`e aiigc dil dcen m` meyn
opiyxc ikd `herinl `id i`dl diyxcnl
cal jn` i` w"dc ivxzn `peeb i`d ikae
xg` my yi m` la` dzexr dlbz `l `id
jia` zexrc `ide dilr xdfen jpi` dilr
dlbz `l jia` zy` zexr yixcn inp ikd
`l en` `idy eia` zy` aiig en` dpi`y eia` zy`e eia` zy` dpi`y en` l"i `zyde dilr xdfen jpi` dilr xg` my yi m` la` `id cal jia` zexr m`
eyw ok m` dil `iyw `w ikde icin `l eze dl hrnne `kd i`w dl hrnne `kd i`w b"de `ed `xizi `pyil 'eke eia` zy` dpi`y en` `zydc d`xp ile aiigil

:a` zy`a aiigne en`n dil hrnn i`de a` zy`n dil hrnne en`a dil aiigin `d iccd` i`xw.åúåopax `peeb i`d ik `herinl `id i`dl diyxcnl `ki` i`
i`de jn` zxg` oi`e `id jn` rnyn ikd `herin `id rnyn ike xg` `le dilr ecal df xeqi`c xninl `herin `idn rnyn `l jigxk lr `l` dil icar i`n
eia` zy` dpi`y en`c yperl oizrny idlya ici` axc dixa `yiy axckl `z` `pixg` dyxcl `l` `z` `herinl e`l jgxk lr ikd dyxcnl zivn `lc `id
(gi `xwie) da aizk dxdf` eia` zy` dpi`y en` la` en` `idy oia en` dpi`y eia` zy` oia rnyne ma mdinc aizk eia` zy`ac ma mdinc ma aizk `lc
jia` zy` `idy jn`c ikid ikc oiey diccv lk `dz dziieda `id jn`n dl silie da aizk `l yper la` eia` zy` dpi`y t"r` rnyne dlbz `l jn` zexr
xnelk eia` zzin xg`l elit` dilr aiigl `pixg` dyxcl jia` zexrc `id oke dil iran ikdl dcedi iaxl inp ikde da ypr jia` zy` dpi`y jn` jk da ypr

on :iz` `xeqi`n ihernl e`le oizrnya onwlck mlerl `dz dziieda.àø÷ øîà :àéä àúô÷úà àãç éãéà áøã äéøá àùéù áøãëì ãò äúòî àìàjn` zexr
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eia` zy` iab(g gi my)éáà úLà úåøò'éáà úåøò älâú àì EE ¤§©¥¤¨¦Ÿ§©¥¤§©¨¦

,'àéäoicd `edze`a '`id jia` zexr' zeaizy xnel epl yiy ¦
,eia` zy` `idy en` lr `a m`y ,hrnläzà áà úLà íeMî¦¥¤¨©¨

àlà ,Bnà íeMî Báéiçî äzà éàå Báéiçîlr `ad ok m`yBnà §©§§¦©¨§©§¦¦¤¨¦
àëä éà÷ åéáà úLà àéäLen` xeqi`a -dì èòîîezy` xeqi`n ¤¦¥¤¨¦¨¥¨¨§©¥¨

e ,a`àëä éà÷a` zy` xeqi`a -dì èòîîeepi`e ,en` xeqi`n ¨¥¨¨§©¥¨
dywe ,llk dilr aiigàzLälr `adåéáà úLà dðéàL Bnà ©§¨¦¤¥¨¥¤¨¦

áéiçéî,en` lr `a meynlr `adeáéiçéî Bnà dðéàL åéáà úLà ¦©©¥¤¨¦¦¤¥¨¦¦©©
,eia` zy` lr `a meynlr `ad eli`eåéáà úLà àéäL Bnà¦¤¦¥¤¨¦

mixeqi` ipy dyry.ììk áéiçéî àì̈¦©©§¨
:iia` lr `xnbd dywn ztqep `iyeweúå[cereÎ]énð ïðaøìs` - §§©¨¨©¦

minkglaiig en` lr `ady mixaeqe dcedi iax lr miwlegd
,eia` zy` meyne en` meyn,'àéä Enà' áéúëäehrni dne ¨§¦¦§¦

.el` zeaiznàlàjgxk lrxnel jixv opax lr dywi `ly ick ¤¨
yàeää`id jn`' -',hrnl `a `l`l`àLéL áøãëì déì éòaéî ©¦¨¥¥§¦§©¦¨

,éãéà áøc déøaoldl yxcy(.cp)`aa dliwq oicy '`id jn`'n §¥§©¦¦
ote`a oia ,eia` zy` `idy en` lr `ay ote`a oia dey en` lr

,eia` zqep` `idy en` lr `ayok m`eénð äãeäé éaøìxnel yi §©¦§¨©¦
càeää'`id jn`' -,éãéà áøc déøa àLéL áøãëì déì éòaéî`le ©¦¨¥¥§¦§©¦¨§¥§©¦¦

zxfeg ok m`e .eia` zy` meyn aiig epi` en` lr `ady hrnl
epi` eia` zy` `idy en` lr `ady dcedi iaxl oipn dl`yd

.eia` zy` meyn aiig
:dcedi iax ixacl xg` mrh d`ian `xnbdàçà áø øîà àlà¤¨¨©©£¨

,à÷éà áøc déøac ,`ed dcedi iax ly enrhàø÷ øîà(f gi `xwie) §¥§©¦¨¨©§¨
'dNbz `l `ed LO` dNbz `l LO` zexre Lia` zexr,'dúåøò ¤§©¨¦§¤§©¦§Ÿ§©¥¦§¦Ÿ§©¤¤§¨¨

micnel ep` cigi oeyl `idy 'dzexr' zaiznewxyíeMîxeqi` ¦
,Báéiçî äzà úçà äåøò,en` zexr meyn epiidcBáéiçî äzà éàå ¤§¨¤¨©¨§©§§¦©¨§©§

íeMîxeqi`,úBøò ézLzexr xeqi` ,epiidczexr xeqi`e en` ¦§¥¤§
.eia` zy`

:`xnbd dywnäzòî àlàaezkd xn`yk(eh gi `xwie)úåøò' ¤¨¥©¨¤§©
ða úLà älâú àì Eúlkénð éëä ,'äúåøò älâú àì àéä Eyexcp ©¨§Ÿ§©¥¥¤¦§¦Ÿ§©¤¤§¨¨¨¦©¦

íeMîxeqi`Báéiçî äzà úçà äåøò,ezlk meyn -äzà éàå ¦¤§¨¤¨©¨§©§§¦©¨
úBøò ézL íeMî Báéiçî,yi` zy` meyne ezlk meyn -,ïðúäå §©§¦§¥¤§§¨§©

éiça ïéa ,Léà úLà íeMîe Búlk íeMî äéìò áéiç Búlk ìò àaä©¨©©¨©¨¨¤¨¦©¨¦¥¤¦¥§©¥
âéìt àìå ,Bða úúéî øçàì ïéa Bða[wlegÎ]äãeäé éaø,df oic lr §¥§©©¦©§§¨§¦©¦§¨

aiig epi`y weqtdn yexcl dcedi iax jixv did o`k s` jixacle
.zg` dexr meyn `l`àlàhrnl d`a `l ef daizy jgxk lr ¤¨

n `ed cigi oeyla dxn`py dne ,llkàeä àôeb ãçc ïåékoeik - ¥¨§©¨
,zg` dy` lr zxacn dxezdyokleäðéð éøeqéà éøúc áb ìò óà©©©¦§¥¦¥¦§

ezlk xeqi` ,mixeqi` ipy zngn eilr dxeq` `idy elit` -
,yi` zy` xeqi`e'dúåøò' áéúkok m` ,cigi oeylaénð àëä- §¦¤§¨¨¨¨©¦

,eia` zy` `idy en` lr `aaáb ìò óà ,àeä àôeb ãçc ïåék¥¨§©¨©©©
,eäðéð éøeqéà éøúc,eia` zy` xeqi`e en` xeqi`'dúåøò' áéúk ¦§¥¦¥¦§§¦¤§¨¨

dz` zg` dexr meyny 'dzexr'n hrnl ozip `le ,cigi oeyla
.zeexr izy meyn `le eaiign

:dpey ote`a mixacd z` zx`ane iia` ly enrhl zxfeg `xnbd
,àáø øîà àlàiia` xn`y enk dcedi iax ly enrh mlerl ¤¨¨©¨¨

`l` aiig epi`y hrnl `a weqta xn`pd '`id jn`'y ,lirl
zexr' s` ok m`y zeywdl oi`e ,a` zy` meyn `le en` meyn
`l` aiig epi`y hrnl `a eixg`ly weqta xn`pd '`id jia`

c iptn ,en` meyn `le a` zy` meynúåøò' äãeäé éaø øáñ÷̈¨©©¦§¨¤§©
éáà'Eweqta xn`pd(f gi `xwie),'dNbz `l LO` zexre Lia` zexr' ¨¦¤§©¨¦§¤§©¦§Ÿ§©¥

éáà úLà Bæ,Eoad z` xidfdle ynn jia` zexr dpeekd oi`e ¥¤¨¦
,xekf akyna eia` lr `ealndì éúééîeweqtd oi`y df z`e - ©§¥¨

dcedi iax cnl eia` akyna xacnäåL äøéæâa`ziixaa x`eank ¦§¥¨¨¨
oldl(.cp)oiypera xn`pe 'dlbz `l jia` zexr' dxdf`a xn`p ,

(`i k my)myk ,'dNB eia` zexr eia` zW` z` aMWi xW` Wi`e'§¦£¤¦§©¤¥¤¨¦¤§©¨¦¦¨
dxdf`a jk ,eia` akyna `le eia` zy`a aezkd xaic yperay

.eia` akyna `le eia` zy`a aezkd xaicezexr'y dzrn
d zy` ef 'jia`a`òîLîxacn weqtdyïéalr `aaåéáà úLà ©§©¥¥¤¨¦

ïéa ,Bnà àéäLlr `aa,Bnà dðéàL åéáà úLàaiig `ed mlerly ¤¦¦¥¥¤¨¦¤¥¨¦
lr `ade ,eia` zy` meynåéáà úLà dðéàL Bnàïéépî`edy epl ¦¤¥¨¥¤¨¦¦©¦

,jk lr xdfenøîBì ãeîìzweqtd jynda cinàì Enà úåøò' ©§©¤§©¦§Ÿ
.'älâúdzrne,'àéä Enà'xzein `edy ,weqtd seqa xn`pd §©¥¦§¦

xidfd 'en`' lre weqtd zligza xidfd 'eia` zy`' lr ixdy]
eia` zy` `idy en`ay dyxcl `a ,[weqtd jyndaíeMî¦

xeqi`íeMî Báééçî äzà éàå Báéiçî äzà Bnàxeqi`åéáà úLà ¦©¨§©§§¦©¨§©§¦¥¤¨¦
`idy m`a mb xacn 'jia` zexr'y dligzn epxaqy enk `le]
iax hrin recn iia` ly evexiz z` `ax x`ia jka .[a`d zy`
`ly s` ,eia` zy` meyn dilr aiig epi`y '`id jn`'n dcedi
dilr aiig epi`y ipyd weqta xn`pd '`id jia` zexr'n hrin
xeqi`a wx wqer oey`xd weqtdy x`azpy xg`n ik ,en` meyn
`ly en` xeqi`n hrnl ipyd weqtd jixv dn myl ,a` zy`
df oipra hrnl `a `l '`id jia` zexr'y jgxk lre ,llk xn`p
weqta xn`pd '`id jn`' eli`e ,`a `ed zxg` dyxcl `l`
epi` en` `idy eia` zy` lr `ady ,xnele hrnl `a oey`xd

.eia` zy` meyn `le en` meyn `l` aiig
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xcde"רו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc oixcdpq(iyiy meil)

zexr' dcedi iaxly `ax ixacl `ziixan reiq d`ian `xnbd
:jia` zy` ef 'jia`àáøc déúååk àéðz,`ax ixack -xn`p ©§¨§¨¥§¨¨

dxeza(`i k `xwie)dNB eia` zexr eia` zW` z` aMWi xW` Wi`e'§¦£¤¦§©¤¥¤¨¦¤§©¨¦¦¨
,`ziixad zyxec ,'mA mdinC mdipW EznEi zFn'Léà'`wec - §§¥¤§¥¤¨¦

,dzina eia` zy` lr `ad lecbïè÷ì èøteia` zy` lr `ad §¨§¨¨
.miyper xa epi`y itl ,dzina epi`y'åéáà úLà úà ákLé øLà'£¤¦§©¤¥¤¨¦

,'eia` zy` en` z`' xn`p `leòîLîxacn weqtdyïéaaúLà ©§©¥¥¤
ïéáe Bnà àéäL åéáàa,ånà àlL åéáà úLàeyper odizyay ¨¦¤¦¦¥¥¤¨¦¤Ÿ¦

.dliwqlr `ad eli`eåéáà úLà dðéàL Bnà,ezqep` `l`ïéépî ¦¤¥¨¥¤¨¦¦©¦
,dliwq eyperyz,'älb åéáà úåøò' øîBì ãeîìdf weqt jynd ©§©¤§©¨¦¦¨

äðôeîzligza xn`p xak ixdy itl ,dyxcl `ed xzein - §¤
cer xn`p dn jxevle ,'eia` zy` z` akyi xy` yi`e' weqtd

ick exn`p el` zeaiz `l` ,'dlb eia` zexr'epnî ïeãìå Léwäì§©¦§¨¦¤
äåL äøæbx`eaiy enk ,eia` zy` dpi`y en` lr `ad aiigl §¥¨¨¨

.`ziixad meiqa oldl,'eúîeé úBî'mzzin el` ixd.äìé÷ña ¨¦§¦¨
:`ziixad zx`anøîBà äzàmyperyBðéà Bà ,äìé÷ña`ny - ©¨¥¦§¦¨¥

dliwqa mpi`.äøBza úBøeîàä úBúéî ìkî úçàa àlàxac `l` ¤¨§¤¨¦¨¦¨£©¨
,dey dxifba ep` micnl dføîàðå ,'ía íäéîc' ïàk øîàðoldl ¤¡©¨§¥¤¨§¤¡©

(fk k my)' éðBòcéå áBàaiprCi F` aF` mda didi iM dX` F` Wi`e §§¦§¦§¦¦¨¦¦§¤¨¤¦§Ÿ¦
mz` EnBxi oa`A EznEi zFnäìé÷ña ïläl äî ,'ía íäéîcenk ¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨©§©¨¦§¦¨

,'mze` enbxi oa`a' weqta my yxetny.äìé÷ña ïàk óà©¨¦§¦¨
:`ziixad zl`eyLðBòeia` zy` lr `aleðòîLweqtdn ¤¨©§

,xkfpdïéépî äøäæàxeq`y dxezd dxidfdy eprny okid j` - ©§¨¨¦©¦
:`ziixad daiyn .eia` zy` lr `ealøîBì ãeîìz(f gi my)úåøò' ©§©¤§©

éáàéáà úåøò' ,'älâú àì E'Eo`k xn`pdéáà úLà BæEzexr `le ¨¦Ÿ§©¥¤§©¨¦¥¤¨¦
.eia` zy` lr `al dxdf` ixd ,ynn jia`

:`ziixad zl`eyøîBà äzàef 'jia` zexr'yéáà úLàBðéà Bà ,E ©¨¥¥¤¨¦¥
éáà úåøò àlàLnî Eeia` lr `eal `ly aezkd xidfdy - ¤¨¤§©¨¦©¨

:`ziixad daiyn .xekf akynaïàk øîàðdxdf`a -(gi wxt) ¤¡©¨
éáà úåøò'ïläì øîàðå ,'älâú àì E-ypera(k wxt)åéáà úåøò' ¤§©¨¦Ÿ§©¥§¤¡©§©¨¤§©¨¦

a ïläl äî ,'älbxeqi`,øaãî áeúkä úeLéà,eia` zy`a ,xnelk ¦¨©§©¨§¦©¨§©¥
p weqtd zligza ixdyeia` zW` z` aMWi xW` Wi`e' xn`óà ,' §¦£¤¦§©¤¥¤¨¦©

a ïàkxeqi`øaãî áeúkä úeLéà.xekf akyna `le ¨§¦©¨§©¥
:dxdf`d oipra xxal dkiynn `ziixadòîLîezexr' zxdf`y ©§©¤§©

xacn 'dNbz `l Lia`ïéaaïéaå ,Bnà àéäL åéáà úLàaåéáà úLà ¨¦Ÿ§©¥¥¥¤¨¦¤¦¦¥¥¤¨¦
Bnà dðéàL,eia` zexrl zeaygp odizyy itlla`dðéàL Bnà ¤¥¨¦¦¤¥¨

åéáà úLà,ezqep` `l`ïéépî.dilr s` xdfen `edyøîBì ãeîìz ¥¤¨¦¦©¦©§©
(my).'älâú àì Enà úåøò'¤§©¦§Ÿ§©¥

,dniiq `le lirl xnel dligzdy dn z` `ziixad zx`an dzr
:`ziixad zl`ey .eia` zy` dpi`y en` lr `aa 'yper' epl oipn

,äøäæàa àlà éì ïéà,xnelkipi` 'dlbz `l jn` zexr' weqtdn ¥¦¤¨§©§¨¨
`l` rneyLoiprldxdf`áeúkä äNòz`åéáà úLà dðéàL Bnà ¤¨¨©¨¦¤¥¨¥¤¨¦

,åéáà úLà àéäL Bnàk`idy en` lr e`la xdfen `edy myky §¦¤¦¥¤¨¦
la` ,eia` zy` dpi`y en` lr e`la xdfen `ed jk ,eia` zy`

,ïéépî LðBòdpi`y en` oic dliwq yper oiprl s`y oipn xnelk ¤¦©¦
.eia` zy` `idy en`k eia` zy`ep` df xac :`ziixad daiyn

,dey dxifba micnlïàk øîàðdxdf`a -éáà úåøò''älâú àì E ¤¡©¨¤§©¨¦Ÿ§©¥
ïläì øîàðåypera -áeúkä äNò äøäæàa äî ,'älâ åéáà úåøò' §¤¡©§©¨¤§©¨¦¦¨©¨©§¨¨¨¨©¨

z`äNò LðBòa óà ,åéáà úLà àéäL Bnàk åéáà úLà dðéàL Bnà¦¤¥¨¥¤¨¦§¦¤¦¥¤¨¦©¨¤¨¨
áeúkäz`.åéáà úLà àéäL Bnàk åéáà úLà dðéàL Bnà ©¨¦¤¥¨¥¤¨¦§¦¤¦¥¤¨¦

:dxdf` iab xn`pd weqtd seq z` zyxece `ziixad zniiqn
cenlz dn ,'dlbz `l jn` zexre jia` zexr' xn`py xg`le

cer xnelàéä Enà'Dzexr dNbz `l,',`a `ed hrnl `l` ¦§¦Ÿ§©¤¤§¨¨
,eia` zy` `idy en` lr `adyäzà éàå Báéiçî äzà Bnà íeMî¦¦©¨§©§§¦©¨

áà úLà íeMî Báéiçî. §©§¦¥¤¨
.mipdk zxezay `ziixaa dcedi iax ly ezpyn zipyp o`k cr

:`xnbd zl`ey .opax zhiy z` `xnbd zx`an dzrnïðaøå§©¨¨
eia` zy` lr `ady mixaeqe dcedi iax lr epizpyna miwlegd
recn ,en` meyn mbe eia` zy` meyn mb dilr aiig en` `idy

:`xnbd daiyn .a` zy` xeqi` '`id jn`'n mihrnn mpi` md
xaeq opaxíéyéáà úåøò''Ejia` epiid weqtd zligza xn`pd ¤§©¨¦

,Lnîoeikne ,xekf akyna eia` mr akeyl dxdf` ,xnelk ©¨
xnel jiiy `l jkl ,eia` zy` lr `aa llk xacn `l weqtdy
`l weqtdy xac hrnl `eai weqt eze` seqay '`id jn`'y

.llk eilr xaic
xeq`l `a weqtd opaxly xne` dz` ji`d :`xnbd dywn

`ld ,eia` mr xekf akynéàädf xeqi` -øëæ úàå'îaMWz `l ©¦§¤¨¨Ÿ¦§©
dX` iaMWn,à÷ôð '.cegl eia` lr xidfdl dxezd dkixv recne ¦§§¥¦¨¨§¨

:`xnbd zvxznmeyn eilr xdfen `ed df e`l `la mb ok`
ick ztqep dxdf` eia`a aezkd dpy j` ,xekf akynåéìò áéiçì§©¥¨¨

íézL,ze`hg izy -zg`e 'akyz `l xkf z`e' meyn zg` §©¦
.'dlbz `l jia` zexr' meynéøëð ,äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøãëå§¦§©§¨§¨©©§¨¨§¦

[l`xyil dpeekdy x`eai jenqaÎ]àaäxekf akyna,åéáà ìò ©¨©¨¦
,íézL áéiç`l jia` zexr' meyne ,'akyz `l xkf z`e' meyn ©¨§©¦
oke ,'dlbzàaäxekf akyna,íézL áéiç ,åéáà éçà ìòmeyn ©¨©£¦¨¦©¨§©¦

meyne ,'akyz `l xkf z`e'(ci gi my).'dlbz `l jia` ig` zexr' §¤¨¨¥
ìàøNéa ,äãeäé áøc àúléî àøazñî ,àáø øîàeia` lr `ay ¨©¨¨¦§©§¨¦§¨§©§¨§¦§¨¥

e ââBLaaeig oiprlïaø÷áizy aiig oie`l ipy lr xary oeikny - §¥§¨§¨
,ze`hgøîà÷c éàäådcedi ax,'éøëð'`l` ynn ixkp ezpeek oi` §©§¨¨©¨§¦

àeä àélòî àðLéì,qtz diwp oeyl -,Lnî éøëð Czòc à÷ìñ éàc ¦§¨§©§¨§¦¨§¨©§¨¨§¦©¨
`ldBðécxkfd lr `ad ixkp lyàìè÷ ,eäéð éàîoky ,dzin - ¦©¦§¨¨

` `id 'zeixr'xaerde ,odilr exdfed gp ipay zeevn rayn zg
,cifna oia bbeya oia dzina epic odn zg` lrok m`eéìè÷ éøúa¦§¥§¨¥

déì úìè÷xn` dn oiprl ok m`e ,zezin izya ebxedl jiiy ike - ¨§©¥
oiprl xaic dcedi axy gxkda `l` ,mizy aiigy dcedi ax
aiigy ,z`hga `l` dzina epi`y bbeya eia` lr `ad l`xyi

.ze`hg izy
ewlgpye ,dcedi ax ixack zipypy `ziixa d`ian `xnbd
s` e` `weec opax zhiya dxn`p m`d dizece` mi`xen`

:dcedi iax zhiyaéëä énð àéðz,dcedi ax ixackeåéáà ìò àaä ©§¨©¦¨¦©¨©¨¦
xekf akyna.íézL áéiç åéáà éçà ìò àaä ,íézL áéiçzx`an ©¨§©¦©¨©£¦¨¦©¨§©¦

:`xnbdéøîàc àkéàef `ziixay mixne` yi -,äãeäé éaøk àìc ¦¨§¨§¦§Ÿ§©¦§¨
'dlbz `l jia` zexr' ly weqtd z` cinrd dcedi iax ixdy
`linne ,xekf akyna eia` lr `aa `le eia` zy` lr `aa

.zg` z`hg `l` aiig epi` eia` lr `ad ezhiyléøîàc àkéàå§¦¨§¨§¦
,mixne` yie -àîéz eléôàk elit` `ziixady xnel ozip -éaø £¦¥¨©¦

dì éúééîe ,äãeäéeia` mr akeydy cnli dcedi iaxe -aiig §¨©§¥¨
mizy,åéáà éçàî øîBçå ì÷aaezkd myy micen lkd ixdy §©¨¤¥£¦¨¦

l`' xn`p weqtd seqa oky ,ynn eia` ig` mr akeya xacn¤
jgxk lre ,dxen` ezy` lr dxdf`y ixd ,'axwz `l FYW ¦̀§Ÿ¦§¨

,ynn enr akeya xacn 'dNbz `l Lia` ig` zexr'ydzrne ¤§©£¦¨¦Ÿ§©¥
,xnege lwa cnlpc åéáà éçà äîewxå àeä åéáàc äáøe÷akeyyk ¨£¦¨¦§§¨§¨¦

enr,íézL áéiçmr akeydåéáàenvrïkL ìk àìaiig `diy ©¨§©¦¨¦Ÿ¨¤¥
.mizy

:zepeyld izy ewlgp dna zx`an `xnbdéâìôéî÷åmi`xen`e - §¨¦§§¦
ewlgp el`àáøå éiaàc àúâeìôaoldl(.er)on yeprl ozip m`d ¦§§¨§©©¥§¨¨

,yexita dxeza xn`p `ly s` xnege lw gkn ,xnelk ,oicdøî©
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.åäìopiyxcck da aezk dxdf` la`
:xnle xnl dyxcn.äãåäé éáøì àîìùá

dl iziin dey dxifba dxdf`n yper silic
:edl `pn opaxl `l` dey dxifba inpúåøò

.äìâ åéáà`l en`a yper :aizk yper iab
:aizkc `ed a` zy`a `l` aizkêîà

.àéäoia da oiey oiccv lk `id dzieeda
:eia` zy` dpi`y oia a` zy` `idy

.åðá úùà íåùî éîð áééçðåoie`l ipy `dc
zy` dlbz `l jzlk zexr od zeny ipye

:(gi `xwie) dzexr dlbz `l `id jpaíééñå
.åðá úùàá`id rnyne `id aizkc

diazke xcdc i`de `xwc `yixa dxen`d
:dzin xg`l s` dilr aiigl'éðúî

.äì÷ú:oer leykn'îâúà áëùé øùà
.øëæoia miakypa wlg `l yi` aizk `lcn

dilr akeyd aiigzdl ohw oia lecb
oiyper ipa ediiexz opira `lc opirny`e
akeye lecb akyp ded i`c opitli inp dpine

:akyp aiigne `ed oiyper (ipa) e`le d`ia ez`iac cg` meie mipy ryz oa oebk ohw.äùà éáëùî`lye dkxck zeixr lka aiigl dfl df oiey dy`a yi zeakyn izy
:dkxck.ãîìì àá æ"ä:dkxck `ly elit` aiigy xkf lr.ãîì àöîðåiakyn i`d `l` `ed ekxck `ly xkf akyn lkc ol `hiytc `xw jixhvi` `l xekf akynl

:aiig dkxck `ly oia dkxck oia dy` lr `adc `z` opireny`l
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dzin xg`l yprc a` zy`n mdincc y"bn

:miignk

àáäipzw `lc `d .dndad lre xkfd lr
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xkf `iade ipzw `lc `de `yxcn `l` `icda
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רח
oifge` mipya cenr cp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.õøàá äéä ùã÷ íâåyi ycw didi `la s` darez ea yi o`k xen`d ycw dn
xnb xcde darez eaakyna xen`d darezn ycw didi `la xen`d darez opi

dn ma mdinc mdipy eyr darez dy` iakyn xkf z` akyi xy` aizkc xekf
:rnyna akyp s` my xen`d darez.õøàá äéä ùã÷ íâåaizkc zepf oeyl

:`id darez xekf akyne miebd zearezk
.áëùú àì:akyz `l inp dia ixwøîàðå

.úéñîá ïìäì:mipa`a ezlwqe aizkc
.ïééðî áëùðì:dndal raxpy xkfäøäæà

.ïééðî`l dnda lkae aizk `icda akeya
:aizk `l xkfa akyp la` jzaky ozz

.íéåâä úåáòåúë`ed mdizearezn inp i`d
lk z` ik (gi `xwie) zeixr zyxta aizkc

:ux`d iyp` eyr dl`d zearezdìò àáä
.åéìò øëæ àéáäå øåëæä:zg` mlrdaáééç

.íéúùez` i`xw ixznc md oie`l ipyc
eilr xkf `iade mdipia ze`hg welg jkitl
`l` xekf ixwn `lc xekf opiqxb `le opiqxb

:akynd awpáééç åðéà àáé÷ò 'ø éøáãì
.úçà àìàwelg oi` iwtp `xw cgnc oeikc

:mdipia ze`hg.ùã÷ äéäé àì áéúë éëã
zepf oi` dndal la` aizk ixabc zepfa
xigne dpef opz`n (:hp jc) zenaia opitlick
diipzc i`de zeycw oeyl da jiiy `le alk
`zlinc `geexl ycw didi `l lirl `pz

:mzdn e`l dxdf` xwir la`ïì àðî àìà
.áëåù ìëî äéì à÷ôðyperl dizwit`c

akeyn ditlil akey oeyla akypl
e`ln akype akeyl dxdf` jkld dxdf`l
cge dizernyna cg `ed jzaky ozz `lc
ediiexzl e`l cgc oeike dixagl ywzi`cn

:mdipia ze`hg welg oi`óà øîà ééáà
.íéúù áééç ìàòîùé 'ø éøáãìaizk ikc

oxn`ck aizkc `ed ixaba ycw didi `l
`l` sili dipin e`l dndal raxpe lirl
ozz `lc e`l `ki`e akey oeyla diwt`cn

:jzaky'øì ééáàì ïéá åäáà éáøì ïéá
.ùìù áééç ìàòîùélr `a eda` iaxl

`ln eilr xkf `iad akyz `ln xekfd
jzaky ozz `ln dndad lr `a ycw didi
icda aiign `l dndal raxp meyn la`
`a iia`le iwtp `xw cgnc eilr xkf `iad
xkf z`e edpip ixz eilr e`iade xekfd lr
dndad lr `a ycw didi `le akyz `l
meyn la` jzaky ozz `ln eilr d`iade
raxp opifgc oeikc aiign `l dndal raxp
diwt`cn dnda mr akey lke `xw i`dn
zg` `l` aiign `l akey oeyla `pngx

:oie`la oiwelg opi`y oeikåá äùò àì øåëæ
.ìåãâë ïè÷aiigil xn`w ikde ixiin akypa

xkf z` akyi xy` lirl opixn`ck eakey
lka e`lc `kd opirny`e ohw oia lecb oia
oiyper ipa opira `lc `l` xn`w miphw
onwle opira zvw lecb la` eakey aiigl

:`id i`n jixtäìåãâ äá äùò äîäá
.äðè÷ë:draexd z` aiiglåá åùò àì éàî

.ìåãâë ïè÷edfi`e eakey xeht ohw edfi`
:ohw oia lecb oia aizk xkf z` `dc ira oiyper xae ynn lecb e`lc ol `hiyt `dc eakey aiigl lecb dil zixwc.'åëå òùú ïáî úåçô úàéá åá åùò àì`a m`

:`nrh yxtn onwle xeht ryz oan zegt lr.øáñ áø`ad ryz oan zegt akeye akypa dizil akeya dizilc lk `aiwr 'xck `z` akeyn akyp zxdf`e li`ed
'eke eznai lr `ad cg` meie mipy 'h oa oizrnya dl iziin onwle (.dn sc) dcp zkqna opixn`ck `id d`ia e`l `dc dzin eaiign epi` oiyper xae lecb xekfd lr

:eakey z` aiign epi` inp 'h oan zegt akyp jkld.áéúë äùà éáëùî øáñ ìàåîùådie`x mipy 'b za dy`e xkfainp akyp xkfe dzin dakey aiigne d`ial
:y"l.'åëå éëä éîð àéðúz` aiigle xn`w akeya i` cere xekf xn`w `l akeya eli`c xn`w akypae xekf ied `l okn zegt `d xekf ied cg` meie mipy ryz oa

:ryz oan zegt ohw z`ia ici lr eaiigip `l inp zeixr lk hwpc xekf `py i`n xn`w lecb akypd
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ùðåòoldl dn iwet`l dil rnyn `l ma mdincc y"b jdne .oiipn dxdf` eprny

:xidfde ypråùòaizkc meyn xity silic `gip xekf iab .miebd zearezk

zyxta aizkc d"tk i`e diteba darez aizk `l dndaa la` diteba darez eda

ycw didi `l meyn mizy aiigil inp zeixr lk ok m` zearezd lk z` ik zeixr

xzac meyn yxtl yie ediitebc e`l meyne

oey`x oipr lr siqen e"ie dnda lke aizk xekf

:ediiteba darez aizk eli`ke

àáäryixac b"r` .eilr xkf `iade xekfd l

lr wlgl `xw ira (:a sc) zezixk

aiig `kd en` zeg`e eia` zeg` `idy ezeg`

`kilc b"r` ze`ia 'a ody oeik 'a l`rnyi 'xl

xfrl` iaxk `kdc `ibeq inp i` wlgl `xw

oie`l ipy `ven dz`y n"k (.b sc) mzd xn`c

oie`lc ediipia ze`hg welg zg` zxke

:oiwlgn

äé÷ôàå'xl .akey oeyla akypl `pngx

oeyla akypl diwt`c `d eda`

(.eh sc) `nw wxta opiyxcckl jixhvi` akey

:b"ka ezndae `edc

òáøðäab lr s` .dndal raxpe xkfl

iax aiign `l miwlgen zetebc

wxtc zecp miyp 'd iabe zg` `l` l`rnyi

zetexg zegty 'de (.eh sc zezixk) el exn`

lr aiignc (.h sc my) dxtk ixqegn 'c wxtc

dy`e (my) opiyxcc meyn zg`e zg` lk

aiigl dgty `ide dy`e dy` lk lr wlgl

:dgtye dgty lk lr
daxc`
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øëæ úàå' øîBì ãeîìz .ïéépî ,äøäæà .eðòîL ,ùðBò¤¨©§©§¨¨¦©¦©§©§¤¨¨
äøäæà eðãîì .'àéä äáòBz äMà éákLî ákLú àìŸ¦§©¦§§¥¦¨¥¨¦¨©§©§¨¨
äéäé àì' øîBì ãeîìz .ïéépî ákLpì äøäæà ,áëBMì©¥©§¨¨©¦§¨¦©¦©§©Ÿ¦§¤
eNò õøàá äéä Lã÷ íâå' øîBàå ,'ìàøNé éðaî Lã÷̈¥¦§¥¦§¨¥§¥§©¨¥¨¨¨¨¤¨
éaø éøác ,'Bâå 'LéøBä øLà íéBbä úBáòBzä ìëk§Ÿ©£©¦£¤¦§¦§¥©¦

éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLéàeä éøä .C ¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦£¥
,déa éø÷ ,'äMà éákLî ákLú àì øëæ úàå' ,øîBà¥§¤¨¨Ÿ¦§©¦§§¥¦¨§¦¥
èøt 'Léà' ,ïðaø eðúc ,ïì àðî .äîäa áëMú àìŸ¦¨¥§¥¨§¨¨§¨©¨¨¦§¨
ïéa äìBãb ïéa ,'äîäáa BzáëL ïzé øLà' .ïè÷ì§¨¨£¤¦¥§¨§¦§¥¨¥§¨¥
Bà ,äìé÷ña øîBà äzà .äìé÷ña 'úîeé úBî' .äpè÷§©¨¨¦§¦¨©¨¥¦§¦¨
øîàð .äøBza úBøeîàä úBúéî ìkî úçàa àlà Bðéà¥¤¨§©©¦¨¦¨£©¨¤¡©
ïläl äî ,'epbøäz âøä ék' ïläì øîàðå ,'eâøäz' ïàk̈©£Ÿ§¤¡©§©¨¦¨Ÿ©©§¤©§©¨
LðBò ,áëBMì ùðBò eðãîì .äìé÷ña ïàk óà ,äìé÷ña¦§¦¨©¨¦§¦¨¨©§¤©¥¤
úBî äîäa íò áëBL ìk' ,øîBì ãeîìz .ïìðî ákLpì©¦§¨§¨¨©§©¨¥¦§¥¨
eðãîì .ákLpì ïéðò eäéðz ,áëBMì ïéðò Bðéà íà ,'úîeé¨¦¥¦§¨©¥§¥¦§¨©¦§¨¨©§
ãeîìz .ïéépî ,äøäæà .ákLpì ïéa áëBMì ïéa ,LðBò¤¥©¥¥©¦§¨©§¨¨¦©¦©§
.'dá äàîèì EzáëL ïzú àì äîäa ìëáe' øîBì©§¨§¥¨Ÿ¦¥§¨§§§¨§¨¨
àì' øîBì ãeîìz .ïéépî ákLpì ,áëBMì äøäæà eðãîì̈©§©§¨¨©¥©¦§¨¦©¦©§©Ÿ
'õøàá äéä Lã÷ íâå' øîBàå ,'ìàøNé éðaî Lã÷ äéäé¦§¤¨¥¦§¥¦§¨¥§¥§©¨¥¨¨¨¨¤

éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLé éaø éøác ,'Bâå,'EzáëL ïzú àì' øîBà àeä éøä .C §¦§¥©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦£¥¥Ÿ¦¥§¨§§
,ìàòîLé éaø éøáãì ,eäáà éaø øîà .øëæ åéìò àéáäå ,øeëfä ìò àaä .CúáéëL ïzú àìŸ¦¥§¦¨¤©¨©©¨§¥¦¨¨¨¨¨©©¦£¨§¦§¥©¦¦§¨¥
àlà áéiç Bðéà ,àáé÷ò éaø éøáãì .'Lã÷ äéäé àì'î ,àãçå .'ákLú àì'î ,àãç .íézL áéiç©¨§©¦£¨¦Ÿ¦§©©£¨¦Ÿ¦§¤¨¥§¦§¥©¦£¦¨¥©¨¤¨
,eäáà éaø øîà ,åéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaä .àéä àãç ,áëMú àì ákLú àì ,úçà©©Ÿ¦§©Ÿ¦¨¥£¨¦©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨¨©©¦£¨
éøáãì .'Lã÷ äéäé àì'î àãçå ,'EzáëL ïzú àì'î àãç .íézL áéiç ,ìàòîLé éaø éøáãì§¦§¥©¦¦§¨¥©¨§©¦£¨¦Ÿ¦¥§¨§§©£¨¦Ÿ¦§¤¨¥§¦§¥

e EzáëL ,úçà àìà áéiç Bðéà ,àáé÷ò éaøéøáãì eléôà ,øîà éiaà .àéä àãç ,EúáéëL ©¦£¦¨¥©¨¤¨©©§¨§§§¦¨¤£¨¦©©¥¨©£¦§¦§¥
éaøì àlà .áéúk éøáâa ,'Lã÷ äéäé àì' áéúk éëc ,úçà àlà áéiç Bðéà ,énð ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥©¦¥©¨¤¨©©§¦§¦Ÿ¦§¤¨¥§©§¥§¦¤¨§©¦
ïéðò Bðéà íà ,'úîeé úBî äîäa íò áëBL ìk'î déì à÷ôð .déì àðî ,ákLpì äøäæà ,ìàòîLé¦§¨¥©§¨¨©¦§¨§¨¥¨§¨¥¦¨¥¦§¥¨¨¦¥¦§¨

ìa ,ákLpì àðîçø dé÷tàå .ákLpì ïéðò eäéðz ,áëBMìóà ,øéäæäå Lðò áëBM äî .áëBL ïBL ©¥§¥¦§¨©¦§¨§©§¥©£¨¨©¦§¨¦§¥©¥¨©§¦§¦©
áéiç ,àáé÷ò éaø éøáãì ,eäáà éaø øîà ,äîäáì òaøpäå ,øëæì òaøpä .øéäæäå Lðò ákLð¦§¨¨©§¦§¦©¦§©§¨¨§©¦§©¦§¥¨¨©©¦£¨§¦§¥©¦£¦¨©¨
àlà áéiç Bðéà ,ìàòîLé éaø éøáãì .'EzáëL ïzú àì'î àãçå ,'ákLú àì'î ,àãç .íézL§©¦£¨¦Ÿ¦§©©£¨¦Ÿ¦¥§¨§§§¦§¥©¦¦§¨¥¥©¨¤¨
,íézL áéiç ,énð ìàòîLé éaø éøáãì eléôà ,øîà éiaà .àeä 'Lã÷ äéäé àì' éãéàå éãéà ,úçà©©¦¦§¦¦Ÿ¦§¤¨¥©©¥¨©£¦§¦§¥©¦¦§¨¥©¦©¨§©¦
dé÷tàå .ákLpì ïéðò eäéðz ,áëBMì ïéðò Bðéà íà ,'úîeé úBî äîäa íò áëBL ìk' áéúëc¦§¦¨¥¦§¥¨¨¦¥¦§¨©¥§¥¦§¨©¦§¨§©§¥

ìa ,ákLpì àðîçøìò àaä ìáà .øéäæäå Lðò ákLð óà ,øéäæäå Lðò áëBM äî .áëBL ïBL ©£¨¨©¦§¨¦§¥©¥¨©§¦§¦©¦§¨¨©§¦§¦£¨©¨©
éaøì ,éiaàì ïéa eäáà éaøì ïéa ,åéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaä ,åéìò øëæ àéáäå øeëfä©¨§¥¦¨¨¨¨©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨¥§©¦£¨¥§©©¥§©¦

ìL áéiç ,ìàòîLé,äîäa .ìBãbk ïè÷ Ba eNò àì ,øeëæ ,ïðaø eðz .íézL áéiç ,àáé÷ò éaøì .L ¦§¨¥©¨¨Ÿ§©¦£¦¨©¨§©¦¨©¨¨¨Ÿ¨¨¨§¨§¥¨
òLz ïaî úBçt úàéa eNò àì ,áø øîà .ìBãbk ïè÷ Ba eNò àì ,éàî .äìBãbk äpè÷ da eNò̈¨§©¨¦§¨©Ÿ¨¨¨©¨¨©©Ÿ¨¦©¨¦¤¥©

ìL ïaî úBçt úàéa eNò àì ,øîà ìàeîLe .íéðL òLz ïák ,íéðLìL ïák ,íéðL L.íéðL L ¨¦§¤¥©¨¦§¥¨©Ÿ¨¦©¨¦¤¨Ÿ¨¦§¤¨Ÿ¨¦
déúéì ,áëBLa déúéìc ìëå .ákLða déúéà ,áëBLa déúéàc ìk ,øáñ áø ?ébìtéî÷ éàîa§©¨¦©§¦©¨©¨§¦¥§¥¦¥§¦§¨§¨§¥¥§¥¥¥
ãçà íBéå íéðL òLz ïa øëæ ,áøc déúååk àéðz .áéúk 'äMà éákLî' ,øáñ ìàeîLe .ákLða§¦§¨§¥¨©¦§§¥¦¨§¦©§¨§¨¥§©¨¨¤¥©¨¦§¤¨
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף נד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oixcdpq(iyiy meil)

:`ziixad zxxanùðBòxkfd lr `ada,eilr xkfd z` `iande ¤
ok`eðòîLweqtdn'mle` ,'EznEi zFn mdipW EUr darFYäøäæà ¨©§¥¨¨§¥¤¨©§¨¨

ïéépî.xkf mr daiky lr dxezd dxidfd okid -:`ziixad zx`an ¦©¦
øîBì ãeîìz(ak gi `xwie)äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ úàå' ©§©§¤¨¨Ÿ¦§©¦§§¥¦¨¥¨

'àéä:cer `ziixad zxxan .áëBMì äøäæà eðãîì,xkfd mräøäæà ¦¨©§©§¨¨©¥©§¨¨
.ïéépî ákLpì:`ziixad zx`anøîBì ãeîìz(gi bk mixac)äéäé àì' ©¦§¨¦©¦©§©Ÿ¦§¤

'Lã÷xkf akynl onefn -'å ,'ìàøNé éðaî'akyn eyexit 'ycw ¨¥¦§¥¦§¨¥§
oky ,xkføîBàaezkd(ck ci '` mikln),dcedi ze`hg z` dpenyk ¥

,'Bâå 'LéøBä øLà íéBbä úBáòBzä ìëk eNò õøàá äéä Lã÷ íâå'§©¨¥¨¨¨¨¤¨§Ÿ©£©¦£¤¦§
ycw jk ,darez ea yiy ycw epiid miklna xen`d ycwy myke
ixg`e ,darez ea yiy ycw epiid 'ycw didi `l' weqta xen`d
cenll epl yi ,darez ly ycw `ed xen`d ycwy eprnyy
`idd darezay myky ,xkf akyn ly ypera dxn`py darezn
'ycw didi `l' ly dareza jk ,akypde akeyd mdipy ellkp

,akypde akeyd mdipy millkp.ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥
éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaøC`l'n xkfl akypl dxdf` cenll ©¦£¦¨¥¥¨¦

,z`f eprny dnvr dyxtdny meyn ,'ycw didiyàeä éøä£¥
,'äMà éákLî ákLú àì øëæ úàå' ,øîBàozip 'akyz' zaiz z`e ¥§¤¨¨Ÿ¦§©¦§§¥¦¨

e ,akeyl dxdf` efe aMWz zg`d ,zexev izya `exwldéa éø÷mb ¦§©§¦¥
okáëMú àì.akypl dxdf` efe Ÿ¦¨¥

mr akeyd xkfa ypere dxdf` eprny okid zxxan `xnbd
d lr `ad :dndaïì àðî ,äîäa:`xnbd zx`an .dzin eypery §¥¨§¨¨

,ïðaø eðúcweqta xn`p(eh k `xwie)dndaA FYakW oYi xW` Wi`e' §¨©¨¨§¦£¤¦¥§¨§¦§¥¨
minkg eyxc ,'EbxdY dndAd z`e znEi zFn(`"d `"it miyecw k"ez), ¨§¤©§¥¨©£Ÿ

'Léà',dzin aiigïè÷ì èøt,dzin aiig epi`y dndad lr `ad ¦§¨§¨¨
.miyper xa epi`y itlïéa ,'äîäáa BzáëL ïzé øLà'dndaa £¤¦¥§¨§¦§¥¨¥

ïéa äìBãbdndaa.äìé÷ña 'úîeé úBî' ,äpè÷:`ziixad zl`ey §¨¥§©¨¨¦§¦¨
úBøeîàä úBúéî ìkî úçàa àlà Bðéà Bà äìé÷ña øîBà äzà©¨¥¦§¦¨¥¤¨§¤¨¦¨¦¨£

.äøBza:`ziixad daiynïàk øîàð,dnda mr akeya'z`e ©¨¤¡©¨§¤
dndAdïläì øîàðå ,'eâøäzdxf dcearl ziqna(i bi mixac)âøä ék' ©§¥¨©£Ÿ§¤¡©§©¨¦¨Ÿ

äî ,'epbøäzdbixddäìé÷ña ïläl.äìé÷ña ïàk óà , ©©§¤©§©¨¦§¦¨©¨¦§¦¨
:`ziixad zl`eyáëBMì ùðBò eðãîìmle` ,dnda mrLðBò ¨©§¤©¥¤

ákLpìeilr dndad z` `ianl -.ïìðî:`ziixad daiynãeîìz ©¦§¨§¨¨©§
øîBì(gi ak zeny)ïéðò Bðéà íà ,'úîeé úBî äîäa íò áëBL ìk' ©¨¥¦§¥¨¨¦¥¦§¨

yper eprinydl,áëBMìxn`p xak ixdy(eh k `xwie)xW` Wi`e' ©¥§¦£¤
,'znEi zFn dndaA FYakW oYiïéðò eäéðzdzin yper eprinydl ¦¥§¨§¦§¥¨¨§¥¦§¨

ákLpì. ©¦§¨
:`ziixad zl`eyäøäæà ,ákLpì ïéa áëBMì ïéa LðBò eðãîìlr ¨©§¤¥©¥¥©¦§¨©§¨¨
dnda mr akyn.ïéépî:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(bk gi `xwie) ¦©¦©§©

.'dá äàîèì EzáëL ïzú àì äîäa ìëáe':`ziixad zl`eyeðãîì §¨§¥¨Ÿ¦¥§¨§§§¨§¨¨¨©§
,áëBMì äøäæàdxdf`ákLpìeilr dndad z` `ianl -.ïéépî ©§¨¨©¥©¦§¨¦©¦

:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(gi bk mixac)éðaî Lã÷ äéäé àì' ©§©Ÿ¦§¤¨¥¦§¥
'å ,'ìàøNéoky ,dnda akyn eyexit 'ycwøîBàaezkd'` mikln) ¦§¨¥§¥

(ck ci,õøàá äéä Lã÷ íâå''miFBd zFarFYd lkM EUr,'Bâåakyne §©¨¥¨¨¨¨¤¨§Ÿ©£©¦§
weqta xen`d 'ycw'y myke ,miebd zearez llka dnda
'ycw' jk ,dnda akyn da yiy darez ly ycw `ed miklna

,dnda akyn da yiy ycw `ed mixaca weqta xen`déaø éøác¦§¥©¦
éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLéCoky ,df cenillàeä éøä ¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦£¥

' øîBàdndA lkaE,'EzáëL ïzú àìok mb rnyn oeyl eze`ne ¥§¨§¥¨Ÿ¦¥§¨§§
.CúáéëL ïzú àìŸ¦¥§¦¨¤

l`rnyi iax zwelgnn mi`veid milcad dnk d`ian `xnbd
:`aiwr iaxeøëæ åéìò àéáäå øeëfä ìò àaä,cg` mlrda dbbya ©¨©©¨§¥¦¨¨¨¨

ìàòîLé éaø éøáãì ,eäáà éaø øîà`l'n akypl dxdf` cnly ¨©©¦£¨§¦§¥©¦¦§¨¥
,'ycw didiíézL áéiç,ze`hg izy -î ,àãçly e`ld meyàì' ©¨§©¦£¨¦Ÿ

î ,àãçå ,'ákLúly e`ld mey,'Lã÷ äéäé àì'mie`ldy oeikne ¦§©©£¨¦Ÿ¦§¤¨¥
.zewelg ze`hgd s` ,miwelgàáé÷ò éaø éøáãìdxdf` cnly §¦§¥©¦£¦¨
,'akyz `l xkf z`e'n akypl,úçà àlà áéiç Bðéàmeynyàì ¥©¨¤¨©©Ÿ

ákLúe.àéä àãç áëMú àì ¦§©Ÿ¦¨¥£¨¦
:sqep lcadåéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaämlrda dbbya ©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨

,cg`ìàòîLé éaø éøáãì ,eäáà éaø øîàraxpl dxdf` cnly ¨©©¦£¨§¦§¥©¦¦§¨¥
,'ycw didi `l'n dndalî àãç ,íézL áéiçmeyïzú àì' ©¨§©¦£¨¦Ÿ¦¥

àáé÷ò éaø éøáãì .'Lã÷ äéäé àì'î àãçå ,'EzáëLzxdf` cnly §¨§§©£¨¦Ÿ¦§¤¨¥§¦§¥©¦£¦¨
,'jzaky ozz `l'n raxp,úçà àìà áéiç Bðéày meynEzáëL ¥©¨¤¨©©§¨§§

,øîà éiaà .àéä àãç ,EúáéëLednda akynaéaø éøáãì eléôà §¦¨¤£¨¦©©¥¨©£¦§¦§¥©¦
énð ìàòîLécg` mlrda dbbya dndal raxpe raexdáéiç Bðéà ¦§¨¥©¦¥©¨

,úçà àlàmeyna ,'Lã÷ äéäé àì' áéúk éëczepflyéøáâipa - ¤¨©©§¦§¦Ÿ¦§¤¨¥§©§¥
mc`,áéúkzepf oi`e ,zepf eyexit ycwy itl ,dndaa `le §¦

:iia` lr `xnbd dywn .dndalìàòîLé éaøì àlàjixac itly ¤¨§©¦¦§¨¥
,ycw didi `ln dndal raxp zxdf` z` cnl `lok m`äøäæà©§¨¨

.déì àðî ákLpì:`xnbd zvxzndéì à÷ôðz`f cnel -îo ©¦§¨§¨¥¨§¨¥¦
weqtd,'úîeé úBî äîäa íò áëBL ìk'eïéðò Bðéà íàyperl ¨¥¦§¥¨¨¦¥¦§¨

,áëBMìxn`p xaky(eh k `xwie)dndaA FYakW oYi xW` Wi`e' ©¥§¦£¤¦¥§¨§¦§¥¨
,'znEi zFnïéðò eäéðzyperlàðîçø dé÷tàå ,ákLpìdzpiye - ¨§¥¦§¨©¦§¨§©§¥©£¨¨

zexwl dxezdìa ákLpì,áëBL ïBL,akeyl akyp zeeydl icka ©¦§¨¦§¥
øéäæäå Lðò áëBM äî,øéäæäå Lðò ákLð óà ,dxdf`de xg`ne ©¥¨©§¦§¦©¦§¨¨©§¦§¦

`iande xkfd lr `ad jkitl ,e`l eze`n `id akeyle akypl
.zg` aiig ,cg` mlrda dbbya eilr xkfd z`

:sqep lcadäîäáì òaøpäå øëæì òaøpä,cg` mlrda dbbyaøîà ©¦§©§¨¨§©¦§©¦§¥¨¨©
,àãç ,íézL áéiç àáé÷ò éaø éøáãì ,eäáà éaøxkfl raxpy lr ©¦£¨§¦§¥©¦£¦¨©¨§©¦£¨

ezxdf`e,'ákLú àì'î,akXz `l mb ezernynayàãçålr ¦Ÿ¦§©Ÿ¦¨¥©£¨
ezxdf`e dndal raxpy,'EzáëL ïzú àì'î`l mb ezernynay ¦Ÿ¦¥§¨§§Ÿ

.LzaikW oYz,úçà àlà áéiç Bðéà ìàòîLé éaø éøáãìmeyn ¦¥§¦¨¤§¦§¥©¦¦§¨¥¥©¨¤¨©©
yéãéàå éãéàn mzxdf` ,dndale xkfl raxp ,dfe df -äéäé àì' ¦¦§¦¦Ÿ¦§¤

,íézL áéiç énð ìàòîLé éaø éøáãì eléôà ,øîà éiaà .àeä 'Lã÷̈¥©©¥¨©£¦§¦§¥©¦¦§¨¥©¦©¨§©¦
n `ed ,dndal raxp zxdf`y meynëcäîäa íò áëBL ìk' áéú ¦§¦¨¥¦§¥¨

,'úîeé úBîe,áëBMì ïéðò Bðéà íàxn`p xaky(eh k `xwie)Wi`e' ¨¦¥¦§¨©¥§¦
,'znEi zFn dndaA FYakW oYi xW`dé÷tàå ,ákLpì ïéðò eäéðz £¤¦¥§¨§¦§¥¨¨§¥¦§¨©¦§¨§©§¥

ìa ákLpì àðîçøáëBL ïBL,jrinydl ick,øéäæäå Lðò áëBM äî ©£¨¨©¦§¨¦§¥©¥¨©§¦§¦
,øéäæäå Lðò ákLð óàeaiigl yi xkfl raxpy dn lry `vnp ©¦§¨¨©§¦§¦

lk' meyn eaiigl yi dndal raxpy df lre ,'ycw didi `l'n
.raexl ywidn raxpd cnlpe 'dnda mr akey

:ze`hgd oipna iia`l eda` iax oia zwelgn oi` eae ,sqep lcad
ìáàoebk ,cg` mlrda dbbya zexiar rax` dyr m`ìò àaä £¨©¨©

éaøì ïéa ,åéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaä ,åéìò øëæ àéáäå øeëfä©¨§¥¦¨¨¨¨©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨¥§©¦
ìL áéiç ìàòîLé éaøì ,éiaàì ïéa eäáàL.ze`hgzriax lr zg` £¨¥§©©¥§©¦¦§¨¥©¨¨Ÿ

meyn ,xkfl raxpy lr dipy .'aMWz `l xkf z`e' meyn ,xkfd§¤¨¨Ÿ¦§©
dndA lkaE' meyn dndad zriax lr ziyily .'Wcw didi `l'Ÿ¦§¤¨¥§¨§¥¨

.'LYakW oYz `l.z`hg aiig epi` dndal raxpy dn lr la` Ÿ¦¥§¨§§
ly e`ld eze`n cnlp dndal raxp xeqi`y meyn ,eda` iaxl
raex ly e`ld eze`n cnlp `edy meyn ,iia`le .xkfl raxp

.dndae,íézL áéiç àáé÷ò éaøì,xkfl raxpe raxy lr zg` §©¦£¦¨©¨§©¦
`le aMWz `l ezernyny ,'aMWz `l xkf z`e' meyn eaeige§¤¨¨Ÿ¦§©¦§©
lkaE' meyn eaeige ,dndal raxpe raxy lr dipyde .akXz¦¨¥§¨
.KzaikWe jYakW ozz `l ezernyny ,'LYakW oYz `l dndA§¥¨Ÿ¦¥§¨§§§¨§§§¦¨¤

,ïðaø eðzakyn xeqi`aeNò àì ,øeëæzeeydlBaakypïè÷ ¨©¨¨¨Ÿ¨¨¨
akeyd z` ef d`iaa aiiglkakypd did m` en,ìBãboi`y dn §¨

mr daiky xeqi`a okda eNò ,äîäadndaäpè÷draxpy §¥¨¨¨§©¨
kdndaäìBãb:`xnbd dywn .draex z` aiigl draxpyàì éàî §§¨©Ÿ

,ìBãbk ïè÷ Ba eNòzvxzn .aiig akeyd ohw akypdyk mb ixd ¨¨¨©¨
:`xnbd,áø øîà,`ed jk minkg ixac yexitúàéa eNò àìlecb ¨©©Ÿ¨¦©

ohw lr `adk ,íéðL òLz ïaî úBçtohw lr `ad lecb z`iaïá ¨¦¤¥©¨¦§¤
,íéðL òLz`ade ,dzin aiig mipy ryz oa ohw lr `ad lecby ¥©¨¦

.xeht mipy ryz oan zegt ohw lrúàéa eNò àì ,øîà ìàeîLe§¥¨©Ÿ¨¦©
ohw lr `ad lecbìL ïaî úBçtk ,íéðL Llr `ad lecb z`ia ¨¦¤¨Ÿ¨¦§

ohwìL ïá,íéðL L,dzin aiig mipy yly oa ohw lr `ad lecby ¤¨Ÿ¨¦
.xeht mipy ylyn zegt ohw lr `ad lecbe:`xnbd zxxan

ébìtéî÷ éàîaax ly mzwelgn zxaq dne miwleg dna - §©¨¦©§¦
:`xnbd zx`an .l`enye,øáñ áøzcnlp akyp zxdf`e li`ed ©¨©
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רט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc oixcdpq(iyiy meil)

:`ziixad zxxanùðBòxkfd lr `ada,eilr xkfd z` `iande ¤
ok`eðòîLweqtdn'mle` ,'EznEi zFn mdipW EUr darFYäøäæà ¨©§¥¨¨§¥¤¨©§¨¨

ïéépî.xkf mr daiky lr dxezd dxidfd okid -:`ziixad zx`an ¦©¦
øîBì ãeîìz(ak gi `xwie)äáòBz äMà éákLî ákLú àì øëæ úàå' ©§©§¤¨¨Ÿ¦§©¦§§¥¦¨¥¨

'àéä:cer `ziixad zxxan .áëBMì äøäæà eðãîì,xkfd mräøäæà ¦¨©§©§¨¨©¥©§¨¨
.ïéépî ákLpì:`ziixad zx`anøîBì ãeîìz(gi bk mixac)äéäé àì' ©¦§¨¦©¦©§©Ÿ¦§¤

'Lã÷xkf akynl onefn -'å ,'ìàøNé éðaî'akyn eyexit 'ycw ¨¥¦§¥¦§¨¥§
oky ,xkføîBàaezkd(ck ci '` mikln),dcedi ze`hg z` dpenyk ¥

,'Bâå 'LéøBä øLà íéBbä úBáòBzä ìëk eNò õøàá äéä Lã÷ íâå'§©¨¥¨¨¨¨¤¨§Ÿ©£©¦£¤¦§
ycw jk ,darez ea yiy ycw epiid miklna xen`d ycwy myke
ixg`e ,darez ea yiy ycw epiid 'ycw didi `l' weqta xen`d
cenll epl yi ,darez ly ycw `ed xen`d ycwy eprnyy
`idd darezay myky ,xkf akyn ly ypera dxn`py darezn
'ycw didi `l' ly dareza jk ,akypde akeyd mdipy ellkp

,akypde akeyd mdipy millkp.ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥
éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaøC`l'n xkfl akypl dxdf` cenll ©¦£¦¨¥¥¨¦

,z`f eprny dnvr dyxtdny meyn ,'ycw didiyàeä éøä£¥
,'äMà éákLî ákLú àì øëæ úàå' ,øîBàozip 'akyz' zaiz z`e ¥§¤¨¨Ÿ¦§©¦§§¥¦¨

e ,akeyl dxdf` efe aMWz zg`d ,zexev izya `exwldéa éø÷mb ¦§©§¦¥
okáëMú àì.akypl dxdf` efe Ÿ¦¨¥

mr akeyd xkfa ypere dxdf` eprny okid zxxan `xnbd
d lr `ad :dndaïì àðî ,äîäa:`xnbd zx`an .dzin eypery §¥¨§¨¨

,ïðaø eðúcweqta xn`p(eh k `xwie)dndaA FYakW oYi xW` Wi`e' §¨©¨¨§¦£¤¦¥§¨§¦§¥¨
minkg eyxc ,'EbxdY dndAd z`e znEi zFn(`"d `"it miyecw k"ez), ¨§¤©§¥¨©£Ÿ

'Léà',dzin aiigïè÷ì èøt,dzin aiig epi`y dndad lr `ad ¦§¨§¨¨
.miyper xa epi`y itlïéa ,'äîäáa BzáëL ïzé øLà'dndaa £¤¦¥§¨§¦§¥¨¥

ïéa äìBãbdndaa.äìé÷ña 'úîeé úBî' ,äpè÷:`ziixad zl`ey §¨¥§©¨¨¦§¦¨
úBøeîàä úBúéî ìkî úçàa àlà Bðéà Bà äìé÷ña øîBà äzà©¨¥¦§¦¨¥¤¨§¤¨¦¨¦¨£

.äøBza:`ziixad daiynïàk øîàð,dnda mr akeya'z`e ©¨¤¡©¨§¤
dndAdïläì øîàðå ,'eâøäzdxf dcearl ziqna(i bi mixac)âøä ék' ©§¥¨©£Ÿ§¤¡©§©¨¦¨Ÿ

äî ,'epbøäzdbixddäìé÷ña ïläl.äìé÷ña ïàk óà , ©©§¤©§©¨¦§¦¨©¨¦§¦¨
:`ziixad zl`eyáëBMì ùðBò eðãîìmle` ,dnda mrLðBò ¨©§¤©¥¤

ákLpìeilr dndad z` `ianl -.ïìðî:`ziixad daiynãeîìz ©¦§¨§¨¨©§
øîBì(gi ak zeny)ïéðò Bðéà íà ,'úîeé úBî äîäa íò áëBL ìk' ©¨¥¦§¥¨¨¦¥¦§¨

yper eprinydl,áëBMìxn`p xak ixdy(eh k `xwie)xW` Wi`e' ©¥§¦£¤
,'znEi zFn dndaA FYakW oYiïéðò eäéðzdzin yper eprinydl ¦¥§¨§¦§¥¨¨§¥¦§¨

ákLpì. ©¦§¨
:`ziixad zl`eyäøäæà ,ákLpì ïéa áëBMì ïéa LðBò eðãîìlr ¨©§¤¥©¥¥©¦§¨©§¨¨
dnda mr akyn.ïéépî:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(bk gi `xwie) ¦©¦©§©

.'dá äàîèì EzáëL ïzú àì äîäa ìëáe':`ziixad zl`eyeðãîì §¨§¥¨Ÿ¦¥§¨§§§¨§¨¨¨©§
,áëBMì äøäæàdxdf`ákLpìeilr dndad z` `ianl -.ïéépî ©§¨¨©¥©¦§¨¦©¦

:`ziixad daiynøîBì ãeîìz(gi bk mixac)éðaî Lã÷ äéäé àì' ©§©Ÿ¦§¤¨¥¦§¥
'å ,'ìàøNéoky ,dnda akyn eyexit 'ycwøîBàaezkd'` mikln) ¦§¨¥§¥

(ck ci,õøàá äéä Lã÷ íâå''miFBd zFarFYd lkM EUr,'Bâåakyne §©¨¥¨¨¨¨¤¨§Ÿ©£©¦§
weqta xen`d 'ycw'y myke ,miebd zearez llka dnda
'ycw' jk ,dnda akyn da yiy darez ly ycw `ed miklna

,dnda akyn da yiy ycw `ed mixaca weqta xen`déaø éøác¦§¥©¦
éøö Bðéà ,øîBà àáé÷ò éaø .ìàòîLéCoky ,df cenillàeä éøä ¦§¨¥©¦£¦¨¥¥¨¦£¥

' øîBàdndA lkaE,'EzáëL ïzú àìok mb rnyn oeyl eze`ne ¥§¨§¥¨Ÿ¦¥§¨§§
.CúáéëL ïzú àìŸ¦¥§¦¨¤

l`rnyi iax zwelgnn mi`veid milcad dnk d`ian `xnbd
:`aiwr iaxeøëæ åéìò àéáäå øeëfä ìò àaä,cg` mlrda dbbya ©¨©©¨§¥¦¨¨¨¨

ìàòîLé éaø éøáãì ,eäáà éaø øîà`l'n akypl dxdf` cnly ¨©©¦£¨§¦§¥©¦¦§¨¥
,'ycw didiíézL áéiç,ze`hg izy -î ,àãçly e`ld meyàì' ©¨§©¦£¨¦Ÿ

î ,àãçå ,'ákLúly e`ld mey,'Lã÷ äéäé àì'mie`ldy oeikne ¦§©©£¨¦Ÿ¦§¤¨¥
.zewelg ze`hgd s` ,miwelgàáé÷ò éaø éøáãìdxdf` cnly §¦§¥©¦£¦¨
,'akyz `l xkf z`e'n akypl,úçà àlà áéiç Bðéàmeynyàì ¥©¨¤¨©©Ÿ

ákLúe.àéä àãç áëMú àì ¦§©Ÿ¦¨¥£¨¦
:sqep lcadåéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaämlrda dbbya ©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨

,cg`ìàòîLé éaø éøáãì ,eäáà éaø øîàraxpl dxdf` cnly ¨©©¦£¨§¦§¥©¦¦§¨¥
,'ycw didi `l'n dndalî àãç ,íézL áéiçmeyïzú àì' ©¨§©¦£¨¦Ÿ¦¥

àáé÷ò éaø éøáãì .'Lã÷ äéäé àì'î àãçå ,'EzáëLzxdf` cnly §¨§§©£¨¦Ÿ¦§¤¨¥§¦§¥©¦£¦¨
,'jzaky ozz `l'n raxp,úçà àìà áéiç Bðéày meynEzáëL ¥©¨¤¨©©§¨§§

,øîà éiaà .àéä àãç ,EúáéëLednda akynaéaø éøáãì eléôà §¦¨¤£¨¦©©¥¨©£¦§¦§¥©¦
énð ìàòîLécg` mlrda dbbya dndal raxpe raexdáéiç Bðéà ¦§¨¥©¦¥©¨

,úçà àlàmeyna ,'Lã÷ äéäé àì' áéúk éëczepflyéøáâipa - ¤¨©©§¦§¦Ÿ¦§¤¨¥§©§¥
mc`,áéúkzepf oi`e ,zepf eyexit ycwy itl ,dndaa `le §¦

:iia` lr `xnbd dywn .dndalìàòîLé éaøì àlàjixac itly ¤¨§©¦¦§¨¥
,ycw didi `ln dndal raxp zxdf` z` cnl `lok m`äøäæà©§¨¨

.déì àðî ákLpì:`xnbd zvxzndéì à÷ôðz`f cnel -îo ©¦§¨§¨¥¨§¨¥¦
weqtd,'úîeé úBî äîäa íò áëBL ìk'eïéðò Bðéà íàyperl ¨¥¦§¥¨¨¦¥¦§¨

,áëBMìxn`p xaky(eh k `xwie)dndaA FYakW oYi xW` Wi`e' ©¥§¦£¤¦¥§¨§¦§¥¨
,'znEi zFnïéðò eäéðzyperlàðîçø dé÷tàå ,ákLpìdzpiye - ¨§¥¦§¨©¦§¨§©§¥©£¨¨

zexwl dxezdìa ákLpì,áëBL ïBL,akeyl akyp zeeydl icka ©¦§¨¦§¥
øéäæäå Lðò áëBM äî,øéäæäå Lðò ákLð óà ,dxdf`de xg`ne ©¥¨©§¦§¦©¦§¨¨©§¦§¦

`iande xkfd lr `ad jkitl ,e`l eze`n `id akeyle akypl
.zg` aiig ,cg` mlrda dbbya eilr xkfd z`

:sqep lcadäîäáì òaøpäå øëæì òaøpä,cg` mlrda dbbyaøîà ©¦§©§¨¨§©¦§©¦§¥¨¨©
,àãç ,íézL áéiç àáé÷ò éaø éøáãì ,eäáà éaøxkfl raxpy lr ©¦£¨§¦§¥©¦£¦¨©¨§©¦£¨

ezxdf`e,'ákLú àì'î,akXz `l mb ezernynayàãçålr ¦Ÿ¦§©Ÿ¦¨¥©£¨
ezxdf`e dndal raxpy,'EzáëL ïzú àì'î`l mb ezernynay ¦Ÿ¦¥§¨§§Ÿ

.LzaikW oYz,úçà àlà áéiç Bðéà ìàòîLé éaø éøáãìmeyn ¦¥§¦¨¤§¦§¥©¦¦§¨¥¥©¨¤¨©©
yéãéàå éãéàn mzxdf` ,dndale xkfl raxp ,dfe df -äéäé àì' ¦¦§¦¦Ÿ¦§¤

,íézL áéiç énð ìàòîLé éaø éøáãì eléôà ,øîà éiaà .àeä 'Lã÷̈¥©©¥¨©£¦§¦§¥©¦¦§¨¥©¦©¨§©¦
n `ed ,dndal raxp zxdf`y meynëcäîäa íò áëBL ìk' áéú ¦§¦¨¥¦§¥¨

,'úîeé úBîe,áëBMì ïéðò Bðéà íàxn`p xaky(eh k `xwie)Wi`e' ¨¦¥¦§¨©¥§¦
,'znEi zFn dndaA FYakW oYi xW`dé÷tàå ,ákLpì ïéðò eäéðz £¤¦¥§¨§¦§¥¨¨§¥¦§¨©¦§¨§©§¥

ìa ákLpì àðîçøáëBL ïBL,jrinydl ick,øéäæäå Lðò áëBM äî ©£¨¨©¦§¨¦§¥©¥¨©§¦§¦
,øéäæäå Lðò ákLð óàeaiigl yi xkfl raxpy dn lry `vnp ©¦§¨¨©§¦§¦

lk' meyn eaiigl yi dndal raxpy df lre ,'ycw didi `l'n
.raexl ywidn raxpd cnlpe 'dnda mr akey

:ze`hgd oipna iia`l eda` iax oia zwelgn oi` eae ,sqep lcad
ìáàoebk ,cg` mlrda dbbya zexiar rax` dyr m`ìò àaä £¨©¨©

éaøì ïéa ,åéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaä ,åéìò øëæ àéáäå øeëfä©¨§¥¦¨¨¨¨©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨¥§©¦
ìL áéiç ìàòîLé éaøì ,éiaàì ïéa eäáàL.ze`hgzriax lr zg` £¨¥§©©¥§©¦¦§¨¥©¨¨Ÿ

meyn ,xkfl raxpy lr dipy .'aMWz `l xkf z`e' meyn ,xkfd§¤¨¨Ÿ¦§©
dndA lkaE' meyn dndad zriax lr ziyily .'Wcw didi `l'Ÿ¦§¤¨¥§¨§¥¨

.'LYakW oYz `l.z`hg aiig epi` dndal raxpy dn lr la` Ÿ¦¥§¨§§
ly e`ld eze`n cnlp dndal raxp xeqi`y meyn ,eda` iaxl
raex ly e`ld eze`n cnlp `edy meyn ,iia`le .xkfl raxp

.dndae,íézL áéiç àáé÷ò éaøì,xkfl raxpe raxy lr zg` §©¦£¦¨©¨§©¦
`le aMWz `l ezernyny ,'aMWz `l xkf z`e' meyn eaeige§¤¨¨Ÿ¦§©¦§©
lkaE' meyn eaeige ,dndal raxpe raxy lr dipyde .akXz¦¨¥§¨
.KzaikWe jYakW ozz `l ezernyny ,'LYakW oYz `l dndA§¥¨Ÿ¦¥§¨§§§¨§§§¦¨¤

,ïðaø eðzakyn xeqi`aeNò àì ,øeëæzeeydlBaakypïè÷ ¨©¨¨¨Ÿ¨¨¨
akeyd z` ef d`iaa aiiglkakypd did m` en,ìBãboi`y dn §¨

mr daiky xeqi`a okda eNò ,äîäadndaäpè÷draxpy §¥¨¨¨§©¨
kdndaäìBãb:`xnbd dywn .draex z` aiigl draxpyàì éàî §§¨©Ÿ

,ìBãbk ïè÷ Ba eNòzvxzn .aiig akeyd ohw akypdyk mb ixd ¨¨¨©¨
:`xnbd,áø øîà,`ed jk minkg ixac yexitúàéa eNò àìlecb ¨©©Ÿ¨¦©

ohw lr `adk ,íéðL òLz ïaî úBçtohw lr `ad lecb z`iaïá ¨¦¤¥©¨¦§¤
,íéðL òLz`ade ,dzin aiig mipy ryz oa ohw lr `ad lecby ¥©¨¦

.xeht mipy ryz oan zegt ohw lrúàéa eNò àì ,øîà ìàeîLe§¥¨©Ÿ¨¦©
ohw lr `ad lecbìL ïaî úBçtk ,íéðL Llr `ad lecb z`ia ¨¦¤¨Ÿ¨¦§

ohwìL ïá,íéðL L,dzin aiig mipy yly oa ohw lr `ad lecby ¤¨Ÿ¨¦
.xeht mipy ylyn zegt ohw lr `ad lecbe:`xnbd zxxan

ébìtéî÷ éàîaax ly mzwelgn zxaq dne miwleg dna - §©¨¦©§¦
:`xnbd zx`an .l`enye,øáñ áøzcnlp akyp zxdf`e li`ed ©¨©
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xcde"רי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc oixcdpq(ycew zay meil)

xkf oke :`ziixad dkiynnàlL ïéa dkøãk ïéa äîäaä ìò àaä©¨©©§¥¨¥§©§¨¥¤Ÿ
àlL ïéa dkøãk ïéa äéìò äîäaä úà äàéáîä äMàäå ,dkøãk§©§¨§¨¦¨©§¦¨¤©§¥¨¨¤¨¥§©§¨¥¤Ÿ

,[ïéáéiç] (áééç) dkøãkdriaxl xacd aygp ,jka mkxc oi`y s`e §©§¨©¨¦
.dxezd dxq`y

äMàa ,àcñç áø øa ïîçð áø Løc,dndal zraxpddxezd dxq` ¨©©©§¨©©¦§¨§¦¨
,úBákLî éðLxn`py meyn ,dkxck `ly zg`e dkxck zg` §¥¦§¨

,dnda zriaxl mc` z`ia oia welig oi`e ,'dy` iakyn'äîäaáe©§¥¨
wx dxezd dxq` ,dndad z` raexd xkfae -,ãçà ákLîd`iaa ¦§¨¤¨

drc .zeakyn izy zeaxl 'iakyn' da xn`p `ly ,dkxck
:zwlegdé÷úî,äaøcà ,àtt áø dì ózeidl dkixv `xaqd ©§¦¨©¨¨©§©¨

,jtidlàéä dçøBàc äMà,dkxck xkfl lradl dlibxy dy` - ¦¨§§¨¦
dndal zraxpyk oklákLnàdkxck,áéiçéîdfa dl yiy itl ©¦§¨¦©©

,xkfl zlrapa enk d`pdàðéøçà íòcénàxg` akyn lr -àì ©¦©©©£¦¨¨
,áéiçî,daexn dz`pd oi`y itlla`àéä àçøBà åàìc äîäa ¦©©§¥¨§¨§¨¦

,xkfl lradlyi ,dxezd dzxq` m`y xazqnìk ìò dìò áéiçì¦©©£©©¨
,á÷ðå á÷ð:`xnbd dgiken .dkxck `ly oiae dkxck oiaàéðz ¤¤¨¤¤©§¨

(eäééåøúk àìc),lr `ad] (øëæ)d[øeëæãçà íBéå íéðL òLz ïa §Ÿ§©§©§¨¤¥©¨¦§¤¨
oke .aiigäMàäå ,dkøãk àlL ïéa dkøãk ïéa äîäaä ìò àaä©¨©©§¥¨¥§©§¨¥¤Ÿ§©§¨§¨¦¨

.áéiç dkøãk àlL ïéa dkøãk ïéa äéìò äîäaä úà äàéáîä©§¦¨¤©§¥¨¨¤¨¥§©§¨¥¤Ÿ§©§¨©¨
dy`a oia ,dkxck `ly d`ia lr aiigl `ziixaa yxetne

.dnda raexd xkfa oia ,dndal zraxpd
øeëæa äøòîä ,àáøì àðéáø déì øîàez`ia z` xnb `ly xkf - ¨©¥¨¦¨§¨¨©§¨¤§¨

xekfa,eäî.dzin aiig m`dlr ike :`xnbd ddnzøeëæa äøòîä ©©§¨¤§¨
`lde ,`piax wtzqddéa áéúk 'äMà éákLî'ixde ,xekf akyna ¦§§¥¦¨§¦¥

`idy dy`a dxrnd oick ,dzin aiig dxrndy heyt xacd
:`xnbd zx`an .dexràlàlr dzid `piax zl`yäøòîä ¤¨©§¨¤

,eäî äîäáa.dzin aiig m`ddéì øîà,`piaxl `axïéðò Bðéà íà ¦§¥¨©¨©¥¦¥¦§¨
jxev epl oi` m` -Bnà úBçàå åéáà úBçà éab àáéúëc äàøòäì§©£¨¨¦§¦¨©¥£¨¦©£¦

,d`ia xnbk d`xrdy epcnllàëéøö àìc,z`f eprinydlàäc §¨§¦¨§¨
Lwzéàen` zeg`e eia` zeg` eywed ixdy -äcðc äàøòäì, ¦©©§©£¨¨§¦¨

ïéðò eäéðzjkn cenlläîäác äàøòäì.d`ia xnbk aygpy §¥¦§¨§©£¨¨¦§¥¨
dndaa d`xrd xeqi` z` micnly `ax ixacl :`xnbd dywn

,en` zeg`e eia` zeg`a dxn`py d`xrdnéãkîixd -xeqi` ¦§¦
akyn,àéä ïéc úéa úBúéî éáéiçî ,äîäaok m`eáéúëc éì änì §¥¨¥©¨¥¦¥¦¦¨¨¦¦§¦

dxezd dazk recn -dãéc äàøòäìdnda ly d`xrd oic z` - §©£¨¨¦¨
éabmdy en` zeg`e eia` zeg`,úBúéøk éáéiçaeig mda oi`y ©¥©¨¥§¥

,oic zia zzindéázëìd`xrd xeqi`l aezkl dl did -éabcg` ¦§§¥©¥
n,ïéc úéa úBúéî éáéiç,ezenga e` en`a oebkøeîâéìåcnlpe - ©¨¥¦¥¦§¦§

z``idy dnda akynúéa úBúéî éáéiçî ïéc úéa úBúéî éáéiç©¨¥¦¥¦¥©¨¥¦¥
,ïécedipz ,dcpl eywed zeixrd lk ixdy etebl oipr epi` m`y ¦

.dnda akynl oipr:`xnbd zvxznàø÷ déleëå ìéàBäoeikn - ¦§¥§¨
en` zeg`e eia` zeg` ly df weqt lkyéúàc àeä àLøãì- ¦§¨¨§¨¥

,dyxcl `ed azkpàLøãc àúléî énð àáéúkdazk jkl - §¦¨©¦¦§¨¦§¨¨
.df weqta dnda akyna d`xrd xeqi` epcnll s` dxezd

:`xnbd zwtzqn,úLL áøî énà øa éBacçà áø dépéî àòa§¨¦¥©©§§©©¦¥©¥¤
,eäî Bîöòa äøòîä`a ,miyrn ipy dyerd oick epic `di m`d ©§¨¤§©§©

.eilr xekfd z` `iade ,xekfd lrdéì øîà,zyy axïzñá÷- ¨©¥§©§©
.ze`ivna okzi `ly xac ize` zl`yy jka ipzxriváø øîà̈©©

éùà,ieacg` axlCì éòaéz éàî`ld ,jwitq edn -éLB÷a- ©¥©¦¨¥¨§¦
ieyiwa xa`dykdì úçkLî àìy ze`ivna okzi `l -z` dxri ¨©§©©¨

.dhn itlk exa` z` sekl leki epi` ik ,envrdì úçkLî ék- ¦©§©©¨
`ed ,wtzqdl jl yi eay ote`d lkeùnLîaxa`aúîepi`y - ¦§©¥¥

,dywzwelgna iepy xacd df ote`ae ,dhn itlk etekl leki f`y
,mi`xen`øîàc ïàîìdLnLîxa`aàëä ,øeèt úBéøòa úîmb §©§¨©§©¥¥©£¨¨¨¨

okøîàc ïàîìe ,øeètzeixra zn xa`a ynyndyàëä ,áéiç ¨§©§¨©©¨¨¨
envra dxirykézøz áéiçéî,mizy -áëBMà áéiçéîlr `a oick ¦©©©§¥¦©©©¥

,xekfdákLpà áéiçéîe.eilr xkfd z` `iand oick ¦©©©¦§¨
:`xnbd zwtzqníéáëBk ãáBò ,úLL áøî dépéî eòalr xdfend ¨¦¥¥©¥¤¥¨¦

zeixrd,eäî ,äîäaä ìò àaä.ez`ia zngn dndad zlwqp m`d ©¨©©§¥¨©
:wtqd iccv z` `xnbd zx`anïðéòa ïBì÷å äìwzick m`d - ©¨¨§¨¨¦©

epipyy itke ,oelwe dlwz mixac ipy mexbzy jixv dlweql

meyn dndad z` milweqy ,dnda raexd l`xyia dpyna
,oelw el znxeby meyne ,dci lr dlwz d`ayàëäåcaera §¨¨

,dnda raxy miakekàkéà äìwz,xeqi` xearl el dnxby jka ©¨¨¦¨
la`àkéì ïBì÷jka okxcy oeik ,oelw el dnxb `l dndad - ¨¥¨

.dndad lwqiz `l oky oeike .dfa miyiiazn mpi`eàîìéc Bà¦§¨
yiy mewna zlwqp dndayäìwzdci lrïéàL ét ìò óà ©¨¨©©¦¤¥

dzngn.ïBì÷:`xnbd zhyetäeúéðz ,úLL áø øîàyi df oic ¨¨©©¥¤§¦¨
`ziixadn cenll(e"d `"it miyecw mipdk zxez)zepli` iabl dxn`py

dxeza xn`p .dxiy` ly(b ai mixac),'W`A oEtxUY mdixW`e'©£¥¥¤¦§§¨¥
,`ziixaa jk lr epipye ,etxeyl yi dxf dcear ly oli` xnelk
úçLä äøBz äøîà ,ïéçéøî ïéàå ïéúBL ïéàå ïéìëBà ïéàL úBðìéà äî̈¦¨¤¥§¦§¥¦§¥§¦¦¨§¨¨©§¥

älëå óBøNíãàì àáe ìéàBä ,miakek caerl -lr mixdfend §§©¥¦¨¨¨¨
miakek zcearékøãì íéiç ékøcî Bøéáç úà äòúnä ,ïãé ìò äìwz©¨¨©¨¨©©§¤¤£¥¦©§¥©¦§©§¥

änëå änk úçà ìò ,äúéîixd .mlerd on mewnd epxiariy ¦¨©©©©¨§©¨
oi`y it lr s` ,zepli`a dtixy oic xn`p cala dlwz zngny
meyn e` dxf dcear cearl miakek icaerd zelibxy itl oelw
miakek caera oicd `ed ok m`e .mpelwl aezkd yyg `ly
z` milweq ,dlwz dpyie li`ed ,oelw oi`y elit` ,dnda raexd

.dndad
:`xnbd dywnäzòî àlà,zbxdp dndad cala dlwz ici lry ¤¨¥©¨

øñzéz ,Bzîäáì äåçzLnä íéáëBk ãáBòdndad xq`iz - ¥¨¦©¦§©£¤¦§¤§¦§©
,d`pda dxeq`d dxf dcear oick d`pdaàìè÷îez` bexdpe - ¦§§¨

,dxf dcear cearl miakek caerl dlwz dnxby meyn dndad
:`xnbd zvxzn .dci lr `ed bxdpeéãéî àkéà éîdfk yi m`d - ¦¦¨¦¦

xacøñà àì ìàøNéìcdegzydyk eznda z` d`pda aezkd ¦§¦§¨¥Ÿ¨©
,dløñà íéáëBk ãáBòìel`xyily dxeza xac oi` `ld ,bxdze §¥¨¦¨©

.ezeyrl xeq` ieble ezeyrl xzenznda :`xnbd zl`eyìàøNé¦§¨¥
øñzéì déôeboeik ,dl degzydyk bxdze d`pda xq`iz - ¥¦§©

,oelwe dlwz el enxbp dzngnyäòéáøà äåäc éãéîenke - ¦¦©£¨©§¦¨
.oelwe dlwz zaiqa dndad z` mibxedy dndal raxpa epivny
:miakek caerl zraxpd dnda oica zxg` drc `xnbd d`ian

,éiaà øîàizy mpyi xy`k `l` dndad z` mibxed oi` zn`a ¨©©©¥
z` mibxed oi`y mrhde ,oelw mbe dlwz mb ,dbxedl zeaiq
caerdyk dze` mibxed oi` oke ,dcar l`xyiyk dndad

meyn ,drax miakekyäæ,dnda rax l`xyiyk -,äaeøî BðBì÷ ¤§§¤
,dpebn xaca envr z` dpib mbe epew zevn lr xar mbyåeli`äæ §¤

dndal car l`xyiyk -,drax ixkpyk e`èòeî BðBì÷.dywn §¨
:`xnbdúBðìéà éøäådxiy` lyå äaeøî ïðBì÷ ïéàcit lr s`ok ©£¥¦¨§¥§¨§¤§

äøîàd,älëå óBøN úçLä äøBzl`xyiy dnda mb ok m`e ¨§¨¨©§¥§§©¥
.bxdz drax ieby e` dcar:`xnbd zvxznïðéøîà÷ íéiç éìòáa§©£¥©¦¨¨§¦©

,hren oelw dyer oelwd mxebyk dbixd oic oi`y epxn`y dn -
itke ,hren xac ici lr mixq`p `ly miig ilraa `weec epiid

epivnyeäééìò àðîçø ñçcdraxpy dnda mibxed oi`y jka §¨©£¨¨£©§
.dylye mixyr ly oic ziaae micr ici lr `l`,øîà àáøzn`a ¨¨¨©

dndad dnda raxy miakek caery ,zyy ax enk dkldd
xy`ky mrhde ,dbxedl ick zg` daiqa icy meyn ,zbxdp

driaxa `weecy meyn ,zbxdp dpi` dl degzydäøBz äøîà̈§¨¨
yäîäay,âøäéz äøéáòî úéðäð`l ,dl eegzydy dnda la` §¥¨¤¡¥¥£¥¨¥¨¥

.dze` mibxed oi` okle ,dxiard on dzpdp:`xnbd dywnéøäå©£¥
úBðìéàdxiy` lyóBøN úçLä äøBz äøîàå ,äøéáòî ïéðäð ïéàc ¦¨§¥¤¡¦¥£¥¨§¨§¨¨©§¥§
.älëå:`xnbd zvxzn,ïðéøîà÷ íéiç éìòáajixv mbxedl ickay §©¥§©£¥©¦¨¨§¦©

meyn ,dxiard on epdiyeäééìò àðîçø ñçc. §¨©£¨¨£©§
z` mibxed cala dlwz ici lry epizpynn di`x d`ian `xnbd

:dndad,òîL àz,dpynd ly `tiqa epipyøçà øácdaiq - ¨§©¨¨©¥
ick ,zbxdp dndad dn iptn ztqep÷eMa úøáBò äîäa àäz àlL¤Ÿ§¥§¥¨¤¤©

.dãé ìò éðBìt ì÷ñpL àéä Bæ eøîàéåipy millkp ef daiqa dpde §Ÿ§¦¤¦§©§¦©¨¨
zxaer dndad `dzy miyyegy dna ,oelwd zaiq .` :zepexqgd
.a .miaxa epelw dfa rceeie ,ipelt da lykpy dndad ef exn`ie
lr ipelt lwqpy `id ef exn`iy miyyegy dna ,dlwzd zaiq

:`xnbd dgiken .dlwz dnxby xnelk ,dciåàì éàîoi` m`d - ©¨
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oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxt`nw `aa
.äëøãë àìù ïéá äëøãë ïéá äîäáä ìò àáä:dl ipzw ilin iline raex ixwn

.úåáëùî éðù äùàá:iakyn da aizkck.ãçà áëùî äîäáåda aizk `l `dc
dkxck `ly s` zaiigzn dndal zraxpd dy`dc xn`w driax oiprle iakyn
ongp axl jixhvi` `l mc` zliraa eli`c mc` zliraa zaiigzn `idy jxck

`tt axe `ki` 'ipzne `aeh i`xwc xninl
:`kti` xninl ivn `l inpé÷úîáø äì ó

.àçøåàã äùà äáøãà àôôdliraa
mrcin` aiign `id `gxe`c mrcin`
oi`c `l dkxck `ly epiidc `pixg`

:daexn dz`pd oi`c dgxe`åàìã äîäá
.àçøåà`ipz) :oiey mdipy z`ia dilr `al

:(ediiexzk `lc.äøòîäez`ia xnb `ly
ef (:dp sc zenaia) xn`c o`nl `ki`
d`xrd c"nl `ki`e awpd lr xa` zwiyp
xzei la` hren xac `edc dxhr zqpkd ef
(my) l"iiw zeixr iab edin dwiyp lr `ed
z` dcpa aizkc d`ia xnbk d`xrd
x`y (.g sc my) opitlie dxrd dxewn
lk z` ik dpei 'xc `yiwda dcpn zeixr
olek eywed l`d zearezd lkn dyri xy`

:i`n `kd dfl df.äéá áúë äùà éáëùî
aiignc lk dil `iran `w i`ne xkfa

:dia inp aiign dy`a.ïéðò åðéà íàjdl
eia` zeg`e en` zeg` iab `aizkc d`xrd
dxrd ex`y z` ik (k `xwie) eda aizkc

oipr epi` m`ywda `iz` `dc ditebl
oipr edpz ziyixtck zeixr x`y lkk dcpc

:dndaläãéã äàøòäì äéáúëîì éì äîì
.úåúéøë éáééç éáâoi` m` zeg`e a` zeg`

:dzin mda.éáâ äáúëìly zeixrn cg
:dzin aeig.àø÷ éìåëã éãééàzeg` zeixrc

'ebe dxrd ex`y z` ik jia` zeg`e jn`
:(my).àúà àùøãìlr `ad wxta zenaia

cge cg lka `aizk `dc (:cp sc) eznai
zen ixg`a zeixr zyxta diytp itp`a

:eidz miyecwa aizk xcde.ïúñá÷ipzxrv
:xyt` i`y xac ipzl`yy.éùå÷áeiywa

:xa` ly.úçëùî àì:envrl etekl lkeiy
.úî ùîùî:iyew `la zn xa`aã"îì

.'åëå úåéøòá úî ùîùî`id `zbelt
:(.gi sc) d`nehd zerici idlya zereaya

.áëùðàå áëåùà áééçîedpzi` ediiexzc
:dia.åäî äîäáä ìò àáä éåâlwqzy

'ipzna 'iyxt l`xyi iab eci lr dndad
dci lr dlwz mc`l z`ay itl inrh ixz
exn`ie onf xg`l weya zxaer `dz `lye
ipac `ki` dlwz ieb iabe oelw epiidc 'eke
:(.ep sc) oiwxta onwl zeixrd lr exdfed gp

.àëéì ïåì÷:`pngx qg `l edcic oelw`c cere oiyiiazn oi`e jka okxc.úåðìéàt"r` dlwz `nl` 'eke dxez dxn` y`a oetxyz (ai mixac) eda aizkc dxiy` ly
:dxf dcear lr exdfed md s`y dlwz `l` oelw dpi` iebl dxiy` `dc oelw oi`y.äúòî àìàc:zlwqp dcegl dlwz meyn.åúîäáì äåçúùîä éåâdlwz `ki`c

:dndal dlhwpe d`pda l`xyil dndad xqzz dci lr bxdp `edy.øñúéî àì ìàøùéìã éãéî àëéàmiig ilra (.hk sc dxenz) ol `niiwc ez`egzyda eznda
:ixy heicdlc llkn deab oaxwl carp xqinl `xw jixhvi`cnc dxf dcear iptn oixq`p oi`.äòéáøà äåäã éãéî øñúú éîð ìàøùéìike `lhwne dl opixq`c

dnl ol `iywe deabl `xw edl xq` raxpe raex `dc `lhwn `l inp idi`e lihwn `l `xabc milrad t"r e` cg` cr it lr carp oebk deabl carp xqinl jixhvi`
:(my) dxenzc iyy wxta `lhwn `l inp idi`e lihwn `l `xabc milrad it lr e` cg` it lr raxpa miwe`e l`xyil xzend on aizk l`xyi dwynn `xw iløîà

.äáåøî åðåì÷ äæ ééáà:dpebn xaca envr dpiby oelwe epew zevn lr xary oelw o`k yiy.åðåì÷ äæåaxc dil zilc opira oelwe dlwz iia`l dil `xiaqe hren iebc
:dl xnb `l zepli`n edine iebn elit`e oelw `ki` daexn epelwy jeznc dizek dil `xiaq inp i` zyy.ïðéøîà à÷ íééç éìòáá:`zxhef `zlna ixqzn `lcàäã

.àðîçø ñç:micr z`crde dylye mixyr ly c"a mdl jixvdy.øîà àáødndad lr `ad ieb iabe dxiarn dndad zipdp `lc meyn raxpn carp opitli `l ikdl
:dxiarn `ipdzi` `dc dil `xiaq zyy axk.òîù àújdne 'eke xg` xac `tiq ipzwc `xizi dpyn `yix `iede iaa ixz 'ipzna ipzwcn lihwn oelw `la dlwzc

oebk oelw `la hwp `wec `zcixb dlwz dpin rny `yixl `pzcne dxiar zlwz epiid lwqpye oelw epiid `id ef exn`ie ipzwc `ki` ediieexzc rnyn `tiq`dc ieb
:dpin rny `tiqcn `dc opira ediieexzc `xninl oelw `tiqe dlwz `yix `pz xninl `kil
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äáøãàzeakyn ipy` aiigzn dy`ac q"yd dleka `hiyt `d .'ek dgxe`c dy`

dndal dy` oia wlgl yi m` w"d `tt ax `l` aizk dy` iakync

:xninl dil ded `kti`äæzile oelwe dlwz opirac iia`l l"qc d"t .daexn epelw

epelwy jezn l"qc `l` dil zi` p"` iebl zraxpd dnda aiignc zyy axc dil

'ite xinb `l zepli`ne iebl oelw `ki` daexn

`a zyy axc `zlin iiepylc rnync wgec

j`id dyw cere iebl oelw `kilc b"r` aiignc

meyn dtixy oiperhy zepli`n zyy ax hiyt

`d ieb draxy dndal inp ikd `cegl dlwz

dndal degzyn xninl `ki`c `hiyt i`ce

wiqnck `ixye dcegl dlwz `ki`c gikez

driaxa d"de miig ilra` `pngx qgc meyn

ikid ik hiyt ikdc l"ie zepli`n slinl `kilc

l`xyi lyl ieb ly aezkd deyd zepli` iabc

ieb lyae oelwe dlwz `ki` l`xyiac b"r`

yi dnda iab p"d cegl dlwz `l` `kil

b"r` l`xyic raxpl iebc raxp zeeydl

`l` `kil iebae oelwe dlwz `ki` l`xyiac

ezndal degzynd ieb jixte dcegl dlwz

hwipe xqzzine ipyne dcegl dlwz meyn dl

`l` iebl zraxp opixq` `l `d 'ek icin `ki`

l`xyi jixte l`xyil zraxpl dzeeydl ick

xeq`pc oeike driax` dedc icin xqziz diteb

driaxa enk oelwe dlwz meyn l`xyic carp

dlwz meyn elit` iebl carp inp xeq`p

carp 'enll oi` daexn epelw df ipyne dcegl

epelw l`xyil raxpc l`xyil raxpn l`xyic

oelwe `ki` dlwz l`xyic carpe daexn

:`kil daexn
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ריי
oifge` mipy` cenr dp sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äëøãë àìù ïéá äëøãë ïéá äîäáä ìò àáä:dl ipzw ilin iline raex ixwn
.úåáëùî éðù äùàá:iakyn da aizkck.ãçà áëùî äîäáåda aizk `l `dc

dkxck `ly s` zaiigzn dndal zraxpd dy`dc xn`w driax oiprle iakyn
ongp axl jixhvi` `l mc` zliraa eli`c mc` zliraa zaiigzn `idy jxck

`tt axe `ki` 'ipzne `aeh i`xwc xninl
:`kti` xninl ivn `l inpé÷úîáø äì ó

.àçøåàã äùà äáøãà àôôdliraa
mrcin` aiign `id `gxe`c mrcin`
oi`c `l dkxck `ly epiidc `pixg`

:daexn dz`pd oi`c dgxe`åàìã äîäá
.àçøåà`ipz) :oiey mdipy z`ia dilr `al

:(ediiexzk `lc.äøòîäez`ia xnb `ly
ef (:dp sc zenaia) xn`c o`nl `ki`
d`xrd c"nl `ki`e awpd lr xa` zwiyp
xzei la` hren xac `edc dxhr zqpkd ef
(my) l"iiw zeixr iab edin dwiyp lr `ed
z` dcpa aizkc d`ia xnbk d`xrd
x`y (.g sc my) opitlie dxrd dxewn
lk z` ik dpei 'xc `yiwda dcpn zeixr
olek eywed l`d zearezd lkn dyri xy`

:i`n `kd dfl df.äéá áúë äùà éáëùî
aiignc lk dil `iran `w i`ne xkfa

:dia inp aiign dy`a.ïéðò åðéà íàjdl
eia` zeg`e en` zeg` iab `aizkc d`xrd
dxrd ex`y z` ik (k `xwie) eda aizkc

oipr epi` m`ywda `iz` `dc ditebl
oipr edpz ziyixtck zeixr x`y lkk dcpc

:dndaläãéã äàøòäì äéáúëîì éì äîì
.úåúéøë éáééç éáâoi` m` zeg`e a` zeg`

:dzin mda.éáâ äáúëìly zeixrn cg
:dzin aeig.àø÷ éìåëã éãééàzeg` zeixrc

'ebe dxrd ex`y z` ik jia` zeg`e jn`
:(my).àúà àùøãìlr `ad wxta zenaia

cge cg lka `aizk `dc (:cp sc) eznai
zen ixg`a zeixr zyxta diytp itp`a

:eidz miyecwa aizk xcde.ïúñá÷ipzxrv
:xyt` i`y xac ipzl`yy.éùå÷áeiywa

:xa` ly.úçëùî àì:envrl etekl lkeiy
.úî ùîùî:iyew `la zn xa`aã"îì

.'åëå úåéøòá úî ùîùî`id `zbelt
:(.gi sc) d`nehd zerici idlya zereaya

.áëùðàå áëåùà áééçîedpzi` ediiexzc
:dia.åäî äîäáä ìò àáä éåâlwqzy

'ipzna 'iyxt l`xyi iab eci lr dndad
dci lr dlwz mc`l z`ay itl inrh ixz
exn`ie onf xg`l weya zxaer `dz `lye
ipac `ki` dlwz ieb iabe oelw epiidc 'eke
:(.ep sc) oiwxta onwl zeixrd lr exdfed gp

.àëéì ïåì÷:`pngx qg `l edcic oelw`c cere oiyiiazn oi`e jka okxc.úåðìéàt"r` dlwz `nl` 'eke dxez dxn` y`a oetxyz (ai mixac) eda aizkc dxiy` ly
:dxf dcear lr exdfed md s`y dlwz `l` oelw dpi` iebl dxiy` `dc oelw oi`y.äúòî àìàc:zlwqp dcegl dlwz meyn.åúîäáì äåçúùîä éåâdlwz `ki`c

:dndal dlhwpe d`pda l`xyil dndad xqzz dci lr bxdp `edy.øñúéî àì ìàøùéìã éãéî àëéàmiig ilra (.hk sc dxenz) ol `niiwc ez`egzyda eznda
:ixy heicdlc llkn deab oaxwl carp xqinl `xw jixhvi`cnc dxf dcear iptn oixq`p oi`.äòéáøà äåäã éãéî øñúú éîð ìàøùéìike `lhwne dl opixq`c

dnl ol `iywe deabl `xw edl xq` raxpe raex `dc `lhwn `l inp idi`e lihwn `l `xabc milrad t"r e` cg` cr it lr carp oebk deabl carp xqinl jixhvi`
:(my) dxenzc iyy wxta `lhwn `l inp idi`e lihwn `l `xabc milrad it lr e` cg` it lr raxpa miwe`e l`xyil xzend on aizk l`xyi dwynn `xw iløîà

.äáåøî åðåì÷ äæ ééáà:dpebn xaca envr dpiby oelwe epew zevn lr xary oelw o`k yiy.åðåì÷ äæåaxc dil zilc opira oelwe dlwz iia`l dil `xiaqe hren iebc
:dl xnb `l zepli`n edine iebn elit`e oelw `ki` daexn epelwy jeznc dizek dil `xiaq inp i` zyy.ïðéøîà à÷ íééç éìòáá:`zxhef `zlna ixqzn `lcàäã

.àðîçø ñç:micr z`crde dylye mixyr ly c"a mdl jixvdy.øîà àáødndad lr `ad ieb iabe dxiarn dndad zipdp `lc meyn raxpn carp opitli `l ikdl
:dxiarn `ipdzi` `dc dil `xiaq zyy axk.òîù àújdne 'eke xg` xac `tiq ipzwc `xizi dpyn `yix `iede iaa ixz 'ipzna ipzwcn lihwn oelw `la dlwzc

oebk oelw `la hwp `wec `zcixb dlwz dpin rny `yixl `pzcne dxiar zlwz epiid lwqpye oelw epiid `id ef exn`ie ipzwc `ki` ediieexzc rnyn `tiq`dc ieb
:dpin rny `tiqcn `dc opira ediieexzc `xninl oelw `tiqe dlwz `yix `pz xninl `kil
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äáøãàzeakyn ipy` aiigzn dy`ac q"yd dleka `hiyt `d .'ek dgxe`c dy`

dndal dy` oia wlgl yi m` w"d `tt ax `l` aizk dy` iakync

:xninl dil ded `kti`äæzile oelwe dlwz opirac iia`l l"qc d"t .daexn epelw

epelwy jezn l"qc `l` dil zi` p"` iebl zraxpd dnda aiignc zyy axc dil

'ite xinb `l zepli`ne iebl oelw `ki` daexn

`a zyy axc `zlin iiepylc rnync wgec

j`id dyw cere iebl oelw `kilc b"r` aiignc

meyn dtixy oiperhy zepli`n zyy ax hiyt

`d ieb draxy dndal inp ikd `cegl dlwz

dndal degzyn xninl `ki`c `hiyt i`ce

wiqnck `ixye dcegl dlwz `ki`c gikez

driaxa d"de miig ilra` `pngx qgc meyn

ikid ik hiyt ikdc l"ie zepli`n slinl `kilc

l`xyi lyl ieb ly aezkd deyd zepli` iabc

ieb lyae oelwe dlwz `ki` l`xyiac b"r`

yi dnda iab p"d cegl dlwz `l` `kil

b"r` l`xyic raxpl iebc raxp zeeydl

`l` `kil iebae oelwe dlwz `ki` l`xyiac

ezndal degzynd ieb jixte dcegl dlwz

hwipe xqzzine ipyne dcegl dlwz meyn dl

`l` iebl zraxp opixq` `l `d 'ek icin `ki`

l`xyi jixte l`xyil zraxpl dzeeydl ick

xeq`pc oeike driax` dedc icin xqziz diteb

driaxa enk oelwe dlwz meyn l`xyic carp

dlwz meyn elit` iebl carp inp xeq`p

carp 'enll oi` daexn epelw df ipyne dcegl

epelw l`xyil raxpc l`xyil raxpn l`xyic

oelwe `ki` dlwz l`xyic carpe daexn

:`kil daexn
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ריב
oifge` mipya cenr dp sc ± oey`x wxt`nw `aa

â"ä:'eke l"nw `d `yixe oelwe dlwz `tiq `l.àôéñ`ni`e `ki` ediiexz i`ce
`cg `l` `kilc b"r`c `yix opireny`e ixiin `w l`xyia 'ipzn dlekc jl
xaca envr dpiby oelw `ki`c xzen xeaqk bbey l`xyi oebk dlwz `la oelw
xn`w oelw zlwz i"r dlwz mc`l z`ay ipzwc dlwz i`ne `kil dlwze dpebn
ieba `yix `nwez `le ikd dnwe`l `gipe

:l`xyia `tiqe.ãçà íåéå íéðù ùìù úá
oixfeg dileza oi` aeyc opaxl edl miw

:d`ial die`x `id f`ne.äàéáá úùã÷úî
dilr `al xg`l dia` dxqn m` dia` i"r
diyecwa ezaa i`kf a`dc oiyecw meyl
dfd yi`l izzp iza z` (ak mixac) aizkc
`idyk dig`e dn`e dnvr `id la`
`ed opax `l` dxez iyecw da oi` dnezi
:`nlra oe`in `l` hb dekixvd `le oewzc

.äàð÷ íáé äéìò àá íàåmeai ici d`vie
dpi`e dia` elawne hba epnid zyxbzne
`pngx dlz mai z`iaa `dc dvilg dkixv
xac lkl ezy`k ziyrp dgwly oeikc
zegt la` [dilr] `a ixd dfe hba dyxbny
el zipwp dpi`e d`ia dpi` mipy ylyn
oizni `l` leki epi` hba dyxbl `a m`e
leraie cg` meie mipy yly za `dzy cr

:uelgze zexry 'a `iazy cr e`ïéáééçå
.äéìòdilr `ae oiyeciw dia` law m`

d`iac yi` zy` meyn dilr aiig xg`
sqk iyecwc idp yly zan zegt la` `id
yly xg`l dilr aiigl od oiyecw dly
aiigzp `l yly jeza dilr `ad la`
:`id d`ia e`lc yi` zy` `idy t"r`

.äìòåá úà äàîèîådcp) l"iiwc dzecpa
daf didz ik dy`e e"iec `ieaxn (.al sc
dzcpa d`nhny '` mei za zwepiz zeaxl
`ed qxcnae rbna dcpa '`nhn ik edine
dcp x`yk milke mc`e zexdh d`nhnc
ez`nhn dpi` yly jeza dilr `a la`
dia aizkc dcp lreak dray z`neh
`ed ixd `l` eilr dzcp idze (eh `xwie)
e`lc meyn axr z`nehl `nlra rbepk
oick ez`nhn yly za la` `id d`ia

:dcp lrea.ïåéìòë ïåúçúä áëùî àîèì
meyn oezgzd akyn `nhn dcp lready
ikd af ly oeilrk ea rbp `l 'it` akyn
sc) mizek zepa wxta dcp zkqna yxetn
xeng dcp lrea ly eakyn oi`y (:al
a` miyrpy af akynke dcp akynk
lke eda aizkc milke mc` `nhl d`nehd
epeilrk `ed ixd `l` dakyna rbi xy`
`l` epi`y afd iab lr `yipy cba af ly
milke mc` `nhn epi`e d`nehl oey`x

:mzd dl opitli i`xwne oilke` `l`úàùð
.ïäëì:dia` iyecw i"r.äîåøúá úìëåàdqex`k dl `iede dteg dzteg oi` d`ia dz`ia oi`e li`ed dia` ici lr oiyeciw diyeciwy t"r` yly zan zegt la`

:dtegl qpkzy cr dnexza zlke` dy`d oi` opax exn` `ed etqk oipwc b"r`c.ïéìåñôä ïî ãçà äéìò àá`dc dnexzd on dlqt xfnne oizp e` llg e` ieb oebk
sili mzdn zinler dlqt dl leqtl dlrapy oeik 'ebe xf yi`l didz ik odk zae `xw i`dn dl itli (:hq sc) `xza wxta oiyecwae (.gq sc) zenaiae d`ia dz`ia

:zae zac `ieaxn eaxn zil`xyie dieele xity dl.é"ò ïéúîåî:d`ia dz`ia `dc od zezin iaiign m`.äøåèô àéäå:`id oiyper za e`lc.àëéì äì÷úza e`lc
:bbey llka `id ixde `id oiyper.äàð÷:hba `l` dvilga cer xhtz `lye dyxeil.ìéãâéù ãò èâ ïúåð åðéàådf ly oiyexibe dxq`p lecb eig` iyecw i"r ixdy

oa epi`e `ed ohwc eig` iyecw riwtdl oiaeyg opi`:zrc.äãðë àîèîå:rbepk `le dcp lreak.áëùî àîèìepi` 'h oan zegt la` af ly epeilrk oezgzd ely
:axr z`nehl dcpa rbepk `l`.ìñåôå:oileqtd on '` `ed m` dnexzd on ez`iaa dy`d z`.ìéëàî åðéàådnexza dlik`n epi` oiyecw myl dilr `ae odk `ed m`

:etqk oipw dia `pixw `le oipw epiipw oi` d`ia ez`iac b"r` ohwc.çáæîä ìòî äîäáä úà ìñåôåzlwqp dpi`y milrad t"r e` cg` cr it lr oebk raxp meyn
:heicdl zxq`p dpi`e.åãé ìò úì÷ñðå:xeyd zzin jk lra zzink (.a sc) w"ta xn`ck oixcdpqe micr i"r `l` oilwqp dndae xey oi`c micr yi m`åàì éàî
.ïåì÷å äì÷ú àôéñãîzlwz da ipzwc dlwz i`ne mc` zlwz `la oelw iiezi`l `yixc `xizi dpyn dlwz epiid lwqpy ipzwe oelw epiid `id ef exn`i ipzw `dc

`w l`xyia dlekc jzrc `wlq `we ol zgkyn `l oelw `la dndaa dxiar zlwz l`xyiac `newe`l zivn `l ikda oelw `la dxiar zlwz iiez`l eli`c oelw
:ixiin'éðúî.íùä úà ùøôéù ãò:xeht ekxae xg` itn `vei my rny `l` eitn my `ived `l m` la` myd z` xekfiy
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ïéáééçåipzc dl 'irny `tiqn dywe oiyecw dia` laiw m` d"t .`"` meyn dilr

oiyeciwc w"ta cere dnda elit` dpin opiwiicc zeixr lkn cg` dilr `a

zycwzn ipzwcn dyer oi`eyp `le dyer oiqexi` d`iac hytinl erac (mye .i sc)

dilr miaiige enk i`w sqk iyecw` z`yp `nlic i`nne z`yp ipzw ikd xzae d`iaa

`yixc d`ia iyeciw` dlekc l"ie `"` meyn

dil `kixhvi` d`pw mai dilr `a meyne i`w

`tiqc ryz oa enk opaxcn d`pw `niz `lc

`nlra xn`nk `l` 'iixe`cn ipw `lc

(.ev sc zenai) dax dy`d idliya `zi`ck

wiic (.hq sc) xxeq oa 'ta onwlc dyw edine

ipzwcn aexd xg` zeytp ipica oikledc `kdn

`nlic i`n`e `"` meyn dilr oiaiige

`d yicw `l ikdc `zrc`e `id zipelii`

n"d yicw ikdc `zrc` oey`xd elit`

meai za e`l zipelii`c oiaiig i`n` jxtinl

`l ikdc `zrc`c l"ldc jixt `l meaine `id

meyn yicw `l ikdc `zrc` hwpc l"ie maiin

lkn cg` dilr `ac `tiqn mb dlr jixtc

`l oaxwa dilr oiaiige ipync o`ne zeixr

ipyne jixt ikd xzae `tiqn dizrc` wiq`

`"`c `edd mewn lkn dielir dilawc

dilr lawc p"` oaxwa dilr oiaiig opipyck

ycwzz zipelii` `vnz m`c oey`x `le maid

miaiigc hwpc yxit `"aixe ez`iaa n"n el

ick zeixr lkl d"de yi` zy` meyn dilr

`tiqnc dnda elit` `tiq zngn opireny`l

iab opixn` dedc dnda opirny ded `l `cixb

'h oa iabc rcz d`ia ez`ia aiyg `l dnda

ipzw d"t` zeixr lkn zg` lr `a m`e ipzwc

lr zlwqpe dndad z` lqete `icda dnda

zlqete dphw iab ipzw `lc eyexitl `gipe eci

:dci lr zlwqpe dndad z`

úàùðdlk` `l 'b zan dzegt la` .odkl

`le `lercl yginl `kilc b"r`

`id d`ia za e`lc oeik z`yip `dc oetnql

oeikc cere dl wica `le dia` zial zxfeg

w"ta xn`ck i`w d`iaa zycwzn` z`ypc

iwc 'b zan zegt ok m` (.i sc) oiyeciwciyec

:ipdn `l inp oi`eyip iyeciw e`l dcic d`ia

åðéàå`ae odk did m` 'hpewa 'it .lik`n

dywe lik`n epi` oiyeciw myl dilr

ohw iyeciwc meyn `l` d`iaa ielz df oi`c

eznaia lik`n epi`c yxtl yie oiyeciw e`l

:zcnere dwewfy t"r` xn`w

åðéàå`l cegl licbda .licbiy cr hb ozep

xn`nk 'h oa z`iac hba dil ibq

ezwifl dvilge exn`nl hb dkixve opax diiey

'ta yxtn ikd hb ozie lerai licbiykl `l`

:(.dn sc dcp) otec `vei
dpi`
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éëéäå .ïBì÷ àìa äìwz àLéø ,ïBì÷å äìwz àôéñcî¦§¥¨©¨¨§¨¥¨©¨¨§Ÿ¨§¥¦
,àôéñ ,àì .äîäaä ìò àaä íéáëBk ãáBò ,éîc̈¥¥¨¦©¨©©§¥¨Ÿ¥¨
ïBì÷ eléôàc ,ïì òîLî à÷ àä ,àLéø .ïBì÷å äìwz©¨¨§¨¥¨¨¨©§©¨©£¦¨
àaä ìàøNé ,éîc éëéäå .éáéiçéî énð ,äìwz àìa§Ÿ©¨¨©¦¦©§¦§¥¦¨¥¦§¨¥©¨
áø éòác ,àðeðîä áø éòáãëå ,ââBLa äîäaä ìò©©§¥¨§¥§¦§¨¥©©§¨§¨¥©
äìwz .eäî ,ââBLa äîäaä ìò àaä ìàøNé ,àðeðîä©§¨¦§¨¥©¨©©§¥¨§¥©©¨¨
Bà .àkéì äìwz ,àkéà ïBì÷ ,àëäå ,ïðéòa ïBì÷å§¨¨¦©§¨¨¨¦¨©¨¨¥¨
,óñBé áø øîà .äìwz ïéàL ét ìò óà ïBì÷ ,àîìéc¦§¨¨©©¦¤¥©¨¨¨©©¥

ìL úa ,òîL àzúLc÷úî ,ãçà íBéå íéðL L ¨§©©¨Ÿ¨¦§¤¨¦§©¤¤
äéìò ïéáéiçå .dàð÷ ,íáé äéìò àa íàå .äàéáa§¦¨§¦¨¨¤¨¨¨§¨¨§©¨¦¨¤¨
ákLî ànèì ,dìòBa úà äànèîe .Léà úLà íeMî¦¥¤¦§©§¨¤£¨§©¥¦§¨
àa .äîeøúa úìëBà ,ïäëì úqéð .ïBéìòk ïBzçz©§¨¤§¦¥§Ÿ¥¤¤¦§¨¨
àa íàå .äðeäkä ïî dìñt ,íéìeñtä ïî ãçà äéìò̈¤¨¤¨¦©§¦§¨¨¦©§¨§¦¨
ïéúneî ,äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî ãçà äéìò̈¤¨¤¨¦¨¨£¨¨£©¨¨¦
eléôàå úBéøò ìkî ãçà .äøeèt àéäå ,dãé ìò©¨¨§¦§¨¤¨¦¨£¨©£¦
éðz÷å ,àkéì äìwz ,àkéà ïBì÷c ,àëä àäå ,äîäa§¥¨§¨¨¨§¨¦¨©¨¨¥¨§¨¨¥
,àkéà énð äìwz ,àéä äãéæîc ïåék .dãé ìò ïéúneî¨¦©¨¨¥¨§§¦¨¦©¨¨©¦¦¨
äîäaà ,ñç dãéc dìò .dìò ñçc àeä àðîçøå§©£¨¨§¨£¨£¨¦¨¨©§¥¨
íBéå íéðL òLz ïa ,òîL àz ,àáø øîà .ñç àìŸ¨¨©¨¨¨§©¤¥©¨¦§
ãò èb ïúBð Bðéàå ,dàð÷ ,Bzîáé ìò àaä ,ãçà¤¨©¨©§¦§§¨¨§¥¥¥©
.ïBéìòk ïBzçz ákLî ànèì ,äcpk ànèîe .ìécâiL¤©§¦§©¥©¦¨§©¥¦§¨©§¨¤§

îäaä úà ìñBôe .ìéëàî Bðéàå ìñBtéab ìòî ä ¥§¥©£¦¥¤©§¥¨¥©©¥
ìkî úçà ìò àa íàå .Bãé ìò úì÷ñðå ,çaænä©¦§¥©§¦§¤¤©¨§¦¨©©©¦¨
àäå .Bãé ìò íéúneî ,äøBza úBøeîàä úBéøòä̈£¨¨£©¨¨¦©¨§¨
ìò úì÷ñð éðz÷å ,àkéì äìwz ,àkéà ïBì÷ ,àëä̈¨¨¦¨©¨¨¥¨§¨¨¥¦§¤¤©
àðîçøå ,àkéà énð äìwz ,àeä ãéæîc ïåék .Bãé̈¥¨§¥¦©¨¨©¦¦¨§©£¨¨
äîäaà ,àðîçø ñç déãéc déìò .déåléò ñçc àeä§¨¦¨¥£¥¦¥¨©£¨¨©§¥¨
àäz àlL ,øçà øác ,òîL àz .àðîçø ñç àìŸ¨©£¨¨¨§©¨¨©¥¤Ÿ§¥
éðBìt ì÷ñpL àéä Bæ eøîàéå ÷eMa úøáBò äîäa§¥¨¤¤©§Ÿ§¦¤¦§©§¦
ïBì÷ àLéø ,ïBì÷å äìwz àôéñcî ,åàì éàî .dãé ìò©¨¨©¨¦§¥¨©¨¨§¨¥¨¨
äîäaä ìò àaä ìàøNé ,éîc éëéäå ,äìwz àìa§Ÿ©¨¨§¥¦¨¥¦§¨¥©¨©©§¥¨
àìa äìwz àLéø ,ïBì÷å äìwz àôéñ ,àì .ââBLa§¥Ÿ¥¨©¨¨§¨¥¨©¨¨§Ÿ
,äîäaä ìò àaä íéáëBk ãáBò ,éîc éëéäå ,ïBì÷̈§¥¦¨¥¥¨¦©¨©©§¥¨

:úLL áøî dépéî eòáãëåäðùîBðéà ,ócâîä §¦§¨¦¥¥©¥¤©§©¥¥
,äçø÷ ïa òLBäé éaø øîà .íLä LøôéL ãò áééç©¨©¤§¨¥©¥¨©©¦§ª¤¨§¨
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף נה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oixcdpq(ycew zay meil)

cîa dpynd dhwpàôéñ,zeaiq izy,ïBì÷å äìwzwx `yixae ¦§¥¨©¨¨§¨
,cala dlwz zaiqrnynayàLéøzaiq wx yiy ote`a xaecn ¥¨

äìwzcalaïBì÷ àìaéîc éëéäå ,oebk ,oelw `la dlwz yiy ©¨¨§Ÿ¨§¥¦¨¥
a.äîäaä ìò àaä íéáëBk ãáBò`ad ieby `yixdn gken ok m`e ¥¨¦©¨©©§¥¨

:`xnbd dgec .zbxdp dndad eznda lr,àìmpn`dàôéñ Ÿ¥¨
yiy ote`a zxacn,ïBì÷å äìwz`yixdy jkn wiicl oi` j` ©¨¨§¨

oky ,oelw `la dlwz zaiqa s` zbxdpy eprinydl d`a,àLéø¥¨
eléôàc ,ïì òîLî à÷ àäyiyéáéiçéî énð ,äìwz àìa ïBì÷ ¨¨©§©¨©£¦¨§Ÿ©¨¨©¦¦©§¦

.dzin dndadéîc éëéäå,dlwz `la oelw yiyaìò àaä ìàøNé §¥¦¨¥¦§¨¥©¨©
,ââBLa äîäaäbbeya lykpe xg`ne ,xzen xacdy did xeaqy ©§¥¨§¥

.dfa el yi oeifa la` ,dlwzl el aygp df oi`éòáãëåxacae - §¦§¨¥
wtzqd envr dfdìò àaä ìàøNé ,àðeðîä áø éòác ,àðeðîä áø©©§¨§¨¥©©§¨¦§¨¥©¨©

,eäî ,ââBLa äîäaä.dndad z` mibxed m`d,md wtqd iccve ©§¥¨§¥©
dbxedl ick m`dïðéòa ïBì÷å äìwz,[jixvÎ]àëäå`ay df ote`a ©¨¨§¨¨¦©§¨¨

,bbeya dndad lr,àkéà ïBì÷la` ,`ed dfean xac okyäìwz ¨¦¨©¨¨
,àkéì,bbeya z`f dyr ixdyàîìéc Bàzaiqay xn`p `ny - ¥¨¦§¨

ïBì÷zbxdp dndad cala.äìwz ïéàL ét ìò óà ¨©©¦¤¥©¨¨
ax ly ewitq z` heytl e`iady mi`xen` d`ian `xnbd

:`pepndòîL àz ,óñBé áø øîàz` mibxedy dpynn di`x ¨©©¥¨§©
epipy oky ,cala oelw zaiqa dndad(:cn dcp)dphw ,ìL úaL ©¨Ÿ

,ãçà íBéå íéðLoi`y meyn ,d`ial die`x `idy minkg exriy ¨¦§¤¨
,oiyeciw myl xg` yi`l dia` dxqn m` okle ,mixfeg dileza

`id ixdäàéáa úLc÷úî.dxezd oníáé äéìò àa íàådyciw - ¦§©¤¤§¦¨§¦¨¨¤¨¨¨
,meail eig` iptl dltpe mipa `la dlra zn dphw dcerae dia`

mig`d on cg` dilr `a m`,dàð÷d`ial `id die`x df onfny §¨¨
dpi`e xac lkl ezy`k `id ixd dzrne ,meai zevn da miiwzpe

.dy` lkk hba epnn z`vei `l` ,dvilg dkixvådilr e`a m` §
,mixg`Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçdìòBa úà äànèîe .m` - ©¨¦¨¤¨¦¥¤¦§©§¨¤£¨

`ed ixde dzenk `nhp ,dilr `ad lk ,dcp dphwd dzida`
ef d`nehe ,oda rbiy milke mc` ze`nhl ,mini dray d`nehd

gk da yi ,lread `nhpyànèìd z`ákLîd [rvnÎ]ïBzçz §©¥¦§¨©§
m` ik rbp `le ,zervn xyr lr akyy s` ,eilr ayiy e` akyy

oezgzd `nhp ,oey`xa,d`nehl oey`x zbxcaïBéìòk,af ly ¨¤§
`edy ,afd lr `yipd cba `nhpy d`nehd zbxc itk xnelk
wx `l` ,ea mirbepd milke mc` `nhn epi`e ,d`nehl oey`x

.miwyne milke`ïäëì úqéðdia` dyciwy l`xyi za dphw - ¦¥§Ÿ¥
,cg` meie mipy yly za `idyk dtegl dqipkde ,odklúìëBà¤¤

äîeøúalkl ezy` `id ixdy ,odkl d`eypd l`xyi za lk oick ¦§¨
.xac,íéìeñtä ïî ãçà äéìò àa,llg ,car ,miakek caer oebk ¨¨¤¨¤¨¦©§¦

,xfnne oizpd`ia dz`iay oeik,äðeäkä ïî dìñtdxeq`y §¨¨¦©§¨
.odkl `ypdle dnexza lek`líàåxg`l dia` dyciweàa §¦¨

,äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî ãçà äéìò,ding e` dia` oebk ¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨£©¨
,dãé ìò ïéúneî,dexr lr `ad lkk,äøeèt àéäå`idy iptn ¨¦©¨¨§¦§¨

.miyper za dpi`e dphw
dilr `a m`y epipyy dnn :`xnbd zwiicnúBéøò ìkî ãçà¤¨¦¨£¨

rnyn ,dci lr oizneneléôàådzraxyk,äîäazbxdp dndad ©£¦§¥¨
,dci lràëä àäådnda dzraxykàkéà ïBì÷cmvr cvn §¨¨¨§¨¦¨

,dpebnd dyrndmle`,àkéì äìwzmiyper za dpi` dphw ixdy ©¨¨¥¨
,bbeyk zaygpeéðz÷åollkae zeixrd lky x`ean z`f lkae - §¨¨¥

dnda,dãé ìò ïéúneî.zbxdp dndad cala oelw zaiqay ixd ¨¦©¨¨
z` bexdl yi ,bbeya eznda z` raxy l`xyia s` ok m`e

.cala oelwd zngn dndad:`xnbd dgecc ïåékdphwdäãéæî ¥¨§§¦¨
,àéä,oevxn draxp ixdy,àkéà énð äìwzxaca d`hg ixdy ¦©¨¨©¦¦¨

,dzin eaeigye,zbxdp dpi`y dndìò ñçc àeä àðîçø`ly ©£¨¨§¨£¨
mpn`y okzi if`e ,miyper za dpi` dphwy itl ,dbxedldìò£¨

dãécdnvr dphwd lr -ñçla` ,dbxedl `ly aezkdäîäaà ¦¨¨©§¥¨
ñç àì.aezkd Ÿ¨

zaiqa dndad z` mibxedy zxg` dpynn di`x `xnbd d`ian
:cala oelw,òîL àz ,àáø øîàdpyna epipy(.dn dcp),òLz ïa ¨©¨¨¨§©¤¥©

,Bzîáé ìò àaä ãçà íBéå íéðL,dxenb d`ia ez`iae li`eddàð÷ ¨¦§¤¨©¨©§¦§§¨¨
dl ozil jixv dyxbl dvx m`e ,dvilg dkixv dpi`y df oiprl

.hbåmpn`,ìécâiL ãò èb ïúBð Bðéàon elg eig` iyeciwy itl §¥¥¥©¤©§¦
zrc oa epi`e li`ed ,df ohw eli`e ,mlerd lk lr dexq`e dxezd
.dxezd on mixenb oiyeciw riwtdl mixenb oiyexib mpi` eiyexib

äcpk ànèîemini dray d`nehd a`a `nhp dcp lr `a m` - §©¥©¦¨
,dcp lreak epice d`ia zaygp ez`ia ixdy ,milke mc` `nhne

ez`neh gkaeïBzçz ákLî ànèìeilr aky e` ayiy`ly s` §©¥¦§¨©§
,d`nehl oey`x zbxca ,ea rbpayen e` akyn eze` `diy

,miwyne milke` `nhnïBéìòk.d`nehl oey`x `edy af ly ¨¤§
ìñBtlr e` odk za lr `ae ,mileqtd on cg` ohwd did m` - ¥

,odkl d`eypddlqet ,d`ia ez`iae li`ed.dnexz zlik`nåm` §
l`xyi za e` iel za gwle odk ohwd didìéëàî Bðéàdze` ¥©£¦

,dy` `yepd odk lkk dnexzadpi`e oipw ohwl oi`y itl
.etqk oipwl zaygpe`ed ixd ,dnda raxykäîäaä úà ìñBô¥¤©§¥¨

daxwdl,çaænä éab ìòî,daxwdl dleqty draxpy dnda oick ¥©©¥©¦§¥©
lr micirn milrady e` ,jk lr cirny cg` cr wx yiy ote`ae

.heicdl zxzene zbxdp dpi`y ,jkådraxpy micr ipy eid m` §
`id ixd ,ohwlíàå .Bãé ìò úì÷ñðohwdaúBéøòä ìkî úçà ìò à ¦§¤¤©¨§¦¨©©©¦¨¨£¨

äøBza úBøeîàäod ixd ,dzin mypery,Bãé ìò íéúneî`ed la` ¨£©¨¨¦©¨
.miyper xa epi`y itl bxdp epi`

:dpynd ixacn `xnbd dgikenàëä àäå`ide dnda raxy ohwa §¨¨¨
,zlwqp,àkéà ïBì÷,jka dfazn ixdymle`,àkéì äìwzoeik ¨¦¨©¨¨¥¨

,miyper xa epi`e zrc xa epi` ohwyéðz÷åzazek z`f lkae - §¨¨¥
dndady oicd dpynd,Bãé ìò úì÷ñðcala oelw zaiqay ixd ¦§¤¤©¨

.dndad z` mibxed:`xnbd dgec,àeä ãéæîc ïåékrax ixdy ¥¨§¥¦
,oevxn ohwd,àkéà énð äìwz,dndad zngn `hg ixdyedn ©¨¨©¦¦¨
,bxdp epi`ydéåléò ñçc àeä àðîçø`ly eilr dqg dxezd - ©£¨¨§¨¦¨¥

,ebxedle eyiprdl,xnel epl yieàðîçø ñç déãéc déìòlr - £¥¦¥¨©£¨¨
la` ,dxezd dqg envr ohwd.àðîçø ñç àì äîäaà©§¥¨Ÿ¨©£¨¨

z` mibxed cala oelw zaiqay epizpynn di`x d`ian `xnbd
:dndad,òîL àz,epizpyn ly `tiqa epipyøçà øácxe`ia - ¨§©¨¨©¥

ick ,zbxdp dndad dn iptn xg`÷eMa úøáBò äîäa àäz àlL¤Ÿ§¥§¥¨¤¤©
.dãé ìò éðBìt ì÷ñpL àéä Bæ eøîàéåipy millkp ef daiqa dpde §Ÿ§¦¤¦§©§¦©¨¨

dndad `dzy miyyegy dna ,oelwd zaiq .` ,zepexqgd
.miaxa epelw rceeie ,ipelt da lykpy dndad ef exn`ie zxaer
lr ipelt lwqpy `id ef exn`iy miyyegy dna ,dlwzd zaiq .a

:`xnbd zwiicn .dlwz dnxby xnelk ,dciåàì éàîoi` m`d - ©¨
xnel gxkdàôéñcîzeaiq izy `tiqa dpynd dhwpy dfny - ¦§¥¨

,ïBì÷å äìwz,cala oelw zaiq wx `yixaernyndpyndy ©¨¨§¨
aàLéøzaiq dpyiy ote`a zxacnäìwz àìa ïBì÷,éîc éëéäå , ¥¨¨§Ÿ©¨¨§¥¦¨¥

a oebk,ââBLa äîäaä ìò àaä ìàøNéj` ,oeifa yie dpebn xacdy ¦§¨¥©¨©©§¥¨§¥
dyrp xacdy oeikgken ok m`e ,dlwz aygp epi` bbeya

.zbxdp dndad bbeya eznda lr `a l`xyiyky `yixdn
:`xnbd dgec,àìmpn`dàôéñizy z` yiy ote`a zxacn Ÿ¥¨

,zeaiqd,ïBì÷å äìwzd mle`àLéøote`a zxacnwx yiyäìwz ©¨¨§¨¥¨©¨¨
éîc éëéäå ,ïBì÷ àìaa ,oelw `la dlwzìò àaä íéáëBk ãáBò §Ÿ¨§¥¦¨¥¥¨¦©¨©

,äîäaä,xeqi` xearl el dnxby dna dlwz yiy`l oelw la` ©§¥¨
.dfa miyiiazn mpi`e jka okxcy oeik ,dndad el dnxbeòáãëå§¦§¨

dépéîdnda lr `ad miakek caer ly df oica ewtzqpy itke - ¦¥
(`"r lirl)df oic xxal el`ye.úLL áøîi` epizpynny `vnp ¥©¥¤

oicd dne ,eznda lr `a miakek caeryk oicd dn ,heytl xyt`
.zbxdp dndad m`d ,bbeya eznda lr `a l`xyiyk

äðùî
scbnd ipic z` zx`an epizpynócâîä,myd z` jxand -Bðéà ©§©¥¥

áééçdliwqLøôéL ãòz` eita yexita xikfiy -íLä.scbnyk ©¨©¤§¨¥©¥
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ריג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc oixcdpq(ycew zay meil)

cîa dpynd dhwpàôéñ,zeaiq izy,ïBì÷å äìwzwx `yixae ¦§¥¨©¨¨§¨
,cala dlwz zaiqrnynayàLéøzaiq wx yiy ote`a xaecn ¥¨

äìwzcalaïBì÷ àìaéîc éëéäå ,oebk ,oelw `la dlwz yiy ©¨¨§Ÿ¨§¥¦¨¥
a.äîäaä ìò àaä íéáëBk ãáBò`ad ieby `yixdn gken ok m`e ¥¨¦©¨©©§¥¨

:`xnbd dgec .zbxdp dndad eznda lr,àìmpn`dàôéñ Ÿ¥¨
yiy ote`a zxacn,ïBì÷å äìwz`yixdy jkn wiicl oi` j` ©¨¨§¨

oky ,oelw `la dlwz zaiqa s` zbxdpy eprinydl d`a,àLéø¥¨
eléôàc ,ïì òîLî à÷ àäyiyéáéiçéî énð ,äìwz àìa ïBì÷ ¨¨©§©¨©£¦¨§Ÿ©¨¨©¦¦©§¦

.dzin dndadéîc éëéäå,dlwz `la oelw yiyaìò àaä ìàøNé §¥¦¨¥¦§¨¥©¨©
,ââBLa äîäaäbbeya lykpe xg`ne ,xzen xacdy did xeaqy ©§¥¨§¥

.dfa el yi oeifa la` ,dlwzl el aygp df oi`éòáãëåxacae - §¦§¨¥
wtzqd envr dfdìò àaä ìàøNé ,àðeðîä áø éòác ,àðeðîä áø©©§¨§¨¥©©§¨¦§¨¥©¨©

,eäî ,ââBLa äîäaä.dndad z` mibxed m`d,md wtqd iccve ©§¥¨§¥©
dbxedl ick m`dïðéòa ïBì÷å äìwz,[jixvÎ]àëäå`ay df ote`a ©¨¨§¨¨¦©§¨¨

,bbeya dndad lr,àkéà ïBì÷la` ,`ed dfean xac okyäìwz ¨¦¨©¨¨
,àkéì,bbeya z`f dyr ixdyàîìéc Bàzaiqay xn`p `ny - ¥¨¦§¨

ïBì÷zbxdp dndad cala.äìwz ïéàL ét ìò óà ¨©©¦¤¥©¨¨
ax ly ewitq z` heytl e`iady mi`xen` d`ian `xnbd

:`pepndòîL àz ,óñBé áø øîàz` mibxedy dpynn di`x ¨©©¥¨§©
epipy oky ,cala oelw zaiqa dndad(:cn dcp)dphw ,ìL úaL ©¨Ÿ

,ãçà íBéå íéðLoi`y meyn ,d`ial die`x `idy minkg exriy ¨¦§¤¨
,oiyeciw myl xg` yi`l dia` dxqn m` okle ,mixfeg dileza

`id ixdäàéáa úLc÷úî.dxezd oníáé äéìò àa íàådyciw - ¦§©¤¤§¦¨§¦¨¨¤¨¨¨
,meail eig` iptl dltpe mipa `la dlra zn dphw dcerae dia`

mig`d on cg` dilr `a m`,dàð÷d`ial `id die`x df onfny §¨¨
dpi`e xac lkl ezy`k `id ixd dzrne ,meai zevn da miiwzpe

.dy` lkk hba epnn z`vei `l` ,dvilg dkixvådilr e`a m` §
,mixg`Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçdìòBa úà äànèîe .m` - ©¨¦¨¤¨¦¥¤¦§©§¨¤£¨

`ed ixde dzenk `nhp ,dilr `ad lk ,dcp dphwd dzida`
ef d`nehe ,oda rbiy milke mc` ze`nhl ,mini dray d`nehd

gk da yi ,lread `nhpyànèìd z`ákLîd [rvnÎ]ïBzçz §©¥¦§¨©§
m` ik rbp `le ,zervn xyr lr akyy s` ,eilr ayiy e` akyy

oezgzd `nhp ,oey`xa,d`nehl oey`x zbxcaïBéìòk,af ly ¨¤§
`edy ,afd lr `yipd cba `nhpy d`nehd zbxc itk xnelk
wx `l` ,ea mirbepd milke mc` `nhn epi`e ,d`nehl oey`x

.miwyne milke`ïäëì úqéðdia` dyciwy l`xyi za dphw - ¦¥§Ÿ¥
,cg` meie mipy yly za `idyk dtegl dqipkde ,odklúìëBà¤¤

äîeøúalkl ezy` `id ixdy ,odkl d`eypd l`xyi za lk oick ¦§¨
.xac,íéìeñtä ïî ãçà äéìò àa,llg ,car ,miakek caer oebk ¨¨¤¨¤¨¦©§¦

,xfnne oizpd`ia dz`iay oeik,äðeäkä ïî dìñtdxeq`y §¨¨¦©§¨
.odkl `ypdle dnexza lek`líàåxg`l dia` dyciweàa §¦¨

,äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî ãçà äéìò,ding e` dia` oebk ¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨£©¨
,dãé ìò ïéúneî,dexr lr `ad lkk,äøeèt àéäå`idy iptn ¨¦©¨¨§¦§¨

.miyper za dpi`e dphw
dilr `a m`y epipyy dnn :`xnbd zwiicnúBéøò ìkî ãçà¤¨¦¨£¨

rnyn ,dci lr oizneneléôàådzraxyk,äîäazbxdp dndad ©£¦§¥¨
,dci lràëä àäådnda dzraxykàkéà ïBì÷cmvr cvn §¨¨¨§¨¦¨

,dpebnd dyrndmle`,àkéì äìwzmiyper za dpi` dphw ixdy ©¨¨¥¨
,bbeyk zaygpeéðz÷åollkae zeixrd lky x`ean z`f lkae - §¨¨¥

dnda,dãé ìò ïéúneî.zbxdp dndad cala oelw zaiqay ixd ¨¦©¨¨
z` bexdl yi ,bbeya eznda z` raxy l`xyia s` ok m`e

.cala oelwd zngn dndad:`xnbd dgecc ïåékdphwdäãéæî ¥¨§§¦¨
,àéä,oevxn draxp ixdy,àkéà énð äìwzxaca d`hg ixdy ¦©¨¨©¦¦¨

,dzin eaeigye,zbxdp dpi`y dndìò ñçc àeä àðîçø`ly ©£¨¨§¨£¨
mpn`y okzi if`e ,miyper za dpi` dphwy itl ,dbxedldìò£¨

dãécdnvr dphwd lr -ñçla` ,dbxedl `ly aezkdäîäaà ¦¨¨©§¥¨
ñç àì.aezkd Ÿ¨

zaiqa dndad z` mibxedy zxg` dpynn di`x `xnbd d`ian
:cala oelw,òîL àz ,àáø øîàdpyna epipy(.dn dcp),òLz ïa ¨©¨¨¨§©¤¥©

,Bzîáé ìò àaä ãçà íBéå íéðL,dxenb d`ia ez`iae li`eddàð÷ ¨¦§¤¨©¨©§¦§§¨¨
dl ozil jixv dyxbl dvx m`e ,dvilg dkixv dpi`y df oiprl

.hbåmpn`,ìécâiL ãò èb ïúBð Bðéàon elg eig` iyeciwy itl §¥¥¥©¤©§¦
zrc oa epi`e li`ed ,df ohw eli`e ,mlerd lk lr dexq`e dxezd
.dxezd on mixenb oiyeciw riwtdl mixenb oiyexib mpi` eiyexib

äcpk ànèîemini dray d`nehd a`a `nhp dcp lr `a m` - §©¥©¦¨
,dcp lreak epice d`ia zaygp ez`ia ixdy ,milke mc` `nhne

ez`neh gkaeïBzçz ákLî ànèìeilr aky e` ayiy`ly s` §©¥¦§¨©§
,d`nehl oey`x zbxca ,ea rbpayen e` akyn eze` `diy

,miwyne milke` `nhnïBéìòk.d`nehl oey`x `edy af ly ¨¤§
ìñBtlr e` odk za lr `ae ,mileqtd on cg` ohwd did m` - ¥

,odkl d`eypddlqet ,d`ia ez`iae li`ed.dnexz zlik`nåm` §
l`xyi za e` iel za gwle odk ohwd didìéëàî Bðéàdze` ¥©£¦

,dy` `yepd odk lkk dnexzadpi`e oipw ohwl oi`y itl
.etqk oipwl zaygpe`ed ixd ,dnda raxykäîäaä úà ìñBô¥¤©§¥¨

daxwdl,çaænä éab ìòî,daxwdl dleqty draxpy dnda oick ¥©©¥©¦§¥©
lr micirn milrady e` ,jk lr cirny cg` cr wx yiy ote`ae

.heicdl zxzene zbxdp dpi`y ,jkådraxpy micr ipy eid m` §
`id ixd ,ohwlíàå .Bãé ìò úì÷ñðohwdaúBéøòä ìkî úçà ìò à ¦§¤¤©¨§¦¨©©©¦¨¨£¨

äøBza úBøeîàäod ixd ,dzin mypery,Bãé ìò íéúneî`ed la` ¨£©¨¨¦©¨
.miyper xa epi`y itl bxdp epi`

:dpynd ixacn `xnbd dgikenàëä àäå`ide dnda raxy ohwa §¨¨¨
,zlwqp,àkéà ïBì÷,jka dfazn ixdymle`,àkéì äìwzoeik ¨¦¨©¨¨¥¨

,miyper xa epi`e zrc xa epi` ohwyéðz÷åzazek z`f lkae - §¨¨¥
dndady oicd dpynd,Bãé ìò úì÷ñðcala oelw zaiqay ixd ¦§¤¤©¨

.dndad z` mibxed:`xnbd dgec,àeä ãéæîc ïåékrax ixdy ¥¨§¥¦
,oevxn ohwd,àkéà énð äìwz,dndad zngn `hg ixdyedn ©¨¨©¦¦¨
,bxdp epi`ydéåléò ñçc àeä àðîçø`ly eilr dqg dxezd - ©£¨¨§¨¦¨¥

,ebxedle eyiprdl,xnel epl yieàðîçø ñç déãéc déìòlr - £¥¦¥¨©£¨¨
la` ,dxezd dqg envr ohwd.àðîçø ñç àì äîäaà©§¥¨Ÿ¨©£¨¨

z` mibxed cala oelw zaiqay epizpynn di`x d`ian `xnbd
:dndad,òîL àz,epizpyn ly `tiqa epipyøçà øácxe`ia - ¨§©¨¨©¥

ick ,zbxdp dndad dn iptn xg`÷eMa úøáBò äîäa àäz àlL¤Ÿ§¥§¥¨¤¤©
.dãé ìò éðBìt ì÷ñpL àéä Bæ eøîàéåipy millkp ef daiqa dpde §Ÿ§¦¤¦§©§¦©¨¨

dndad `dzy miyyegy dna ,oelwd zaiq .` ,zepexqgd
.miaxa epelw rceeie ,ipelt da lykpy dndad ef exn`ie zxaer
lr ipelt lwqpy `id ef exn`iy miyyegy dna ,dlwzd zaiq .a

:`xnbd zwiicn .dlwz dnxby xnelk ,dciåàì éàîoi` m`d - ©¨
xnel gxkdàôéñcîzeaiq izy `tiqa dpynd dhwpy dfny - ¦§¥¨

,ïBì÷å äìwz,cala oelw zaiq wx `yixaernyndpyndy ©¨¨§¨
aàLéøzaiq dpyiy ote`a zxacnäìwz àìa ïBì÷,éîc éëéäå , ¥¨¨§Ÿ©¨¨§¥¦¨¥

a oebk,ââBLa äîäaä ìò àaä ìàøNéj` ,oeifa yie dpebn xacdy ¦§¨¥©¨©©§¥¨§¥
dyrp xacdy oeikgken ok m`e ,dlwz aygp epi` bbeya

.zbxdp dndad bbeya eznda lr `a l`xyiyky `yixdn
:`xnbd dgec,àìmpn`dàôéñizy z` yiy ote`a zxacn Ÿ¥¨

,zeaiqd,ïBì÷å äìwzd mle`àLéøote`a zxacnwx yiyäìwz ©¨¨§¨¥¨©¨¨
éîc éëéäå ,ïBì÷ àìaa ,oelw `la dlwzìò àaä íéáëBk ãáBò §Ÿ¨§¥¦¨¥¥¨¦©¨©

,äîäaä,xeqi` xearl el dnxby dna dlwz yiy`l oelw la` ©§¥¨
.dfa miyiiazn mpi`e jka okxcy oeik ,dndad el dnxbeòáãëå§¦§¨

dépéîdnda lr `ad miakek caer ly df oica ewtzqpy itke - ¦¥
(`"r lirl)df oic xxal el`ye.úLL áøîi` epizpynny `vnp ¥©¥¤

oicd dne ,eznda lr `a miakek caeryk oicd dn ,heytl xyt`
.zbxdp dndad m`d ,bbeya eznda lr `a l`xyiyk

äðùî
scbnd ipic z` zx`an epizpynócâîä,myd z` jxand -Bðéà ©§©¥¥

áééçdliwqLøôéL ãòz` eita yexita xikfiy -íLä.scbnyk ©¨©¤§¨¥©¥
ote`a ,myd zkxa lr zecrd zlawzn cvik zx`an dpynd
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c"agריד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.àëéñBnL éîìBëàì Bì øzî àäéå Bì ìMáiL ìéãáäL éîì øîBì øzî íà äaøä Lãwä ìò ìBçî ó ¦¤¦¥©©Ÿ¤©§¥¦ª¨©§¦¤¦§¦¤§©¥¦¥ª¨¤¡
â"ñø ïîéña øàaúð ,äæ ìéLázî ãiî82: ¦¨¦©§¦¤¦§¨¥§¦¨

כא  סעיף שיבדיל קודם מלאכה שום לעשות ולא לשתות ושלא לאכול שלא רצט סימן ב חלק

1

2

zetqede mipeiv
שבת 82) במוצאי ערבית להתפלל שמאחר מי כה: סעיף

לישראל  אפילו לומר לו מותר בלילה סעודתו שממשיך או
לו  ומותר מלאכה לו שיעשה בתפלה והבדיל התפלל שכבר

עדיין  יזכיר שאח"כ פי על אף ממלאכתו ולאכול ליהנות
המזון. בברכת שבת של

טו. סעיף על לעיל וראה

•
"inei ax" gel itl - gqt zekld owfd epax jexr ogley

·È הבכור כל בפרשת גברי חמשה קורין שני טוב ביום
בראשון  כמו הבכורים וביום בתורה קורא והמפטיר
ויש  בנגינותי למנצח עד לחבקוק תפלה בנביא ומפטיר

קדשו: בהיכל וה' מן שמתחילין מקומות

‚È מתן זמן שהוא בשבועות רות מגילת לקרות נוהגין
ועוני  יסורין ע"י אלא תורה נתנה שלא ללמוד כדי תורה
קריאת  על כלום מברכין ואין כשנתגיירה לרות שהיה כמו

ת"צ: בסי' שנתבאר כמו זו מגילה

„È בשבועות ובבתים הכנסת בבית עשבים לשטוח ונוהגין
מותר  עצמו טוב ביום ואף תורה מתן לשמחת זכר
איסור  בהם ואין למאכל ראויין אינן אם אפילו לשוטחן
טוב  ביום לשוטחן טוב יום מערב עליהן שחשב כיון מוקצה

שח. סי' עיין

בשבת  ישטחם לא השבת אחר שבועות חל אם מקום ומכל
לצורך  בשבת כששוטחן מקום מכל לטלטלם שמותר אף
כלום  להכין ואסור ליו"ט משבת מכין כמו זה הרי טוב יום
כמו  מלאכה סרך שום בו שאין בדבר אפילו ליו"ט משבת

תק"ג: בסי' שיתבאר

ÂË כדי ובבתים הכנסת בבית אילנות להעמיד נוהגין
ויתפללו  האילן פירות על נידונין שבעצרת להזכיר

עליהם:

ÊË של א' ביום חלב מאכלי לאכול המקומות בכל נוהגין
טעמ  הרבה כי היא תורה אבותינו ומנהג ים שבועות

כמו  יו"ט בכל בשר לאכול שמצוה ולפי עליו נאמרו
לידי  יבואו שלא להזהר צריכין לפיכך תקכ"ט בסי' שיתבאר
ופ"ט. פ"ח סי' דעה ביורה ככתוב ויעשו בחלב בשר איסור

יזהרו  בחמאה או בחלב נילוש לחם לאפות והנוהגים
שיהיו  בענין יפה שיסיקוהו האפייה קודם התנור כשמסיקין
בשר  של רוטב את ממנו להפליט כדי ממנו ניתזין נצוצות
הגחלים  (ושיהיו בתוכו ונבלע לפעמים עליו שנשפך
מרדה  ליקח יזהרו וכן תס"א) סי' עיין כולו פני על מהלכים
במרדה  יוציאוהו ולא התנור מן זה לחם בה להוציא חדשה

אם  אפילו חלב של שאינן הלחמים כל שאר בה שמוציאין
בה  נבלע יהא שעכשיו לפי השני צדה על להפכה רוצים
בחלב  נילוש לחם בה כשיוציאו עוביה בכל החלב טעם
ויוציאוהו  בשר עם לאכלו אחר לחם כשיאפו כך ואחר
(כדי  בלחם ויבלע החלב טעם ממנו נפלט יהא זו במרדה
מותר  כן ועשה עבר שאם ואף תנ"א) בסימן כמ"ש קליפה
נותן  בר טעם נותן שהוא לפי בשר עם ההוא לחם לאכול
מכל  צ"ד סימן דעה ביורה שנתבאר כמו היתר של טעם
טעם  נותן בר טעם נותן לעשות אסור לכתחלה הרי מקום

צ"ה. סי' דעה ביורה שנתבאר כמו

ע"ש): תק"ה בסימן יתבאר ביו"ט שנחלב החלב (ודין

ÊÈ שלא יזהר הכנסת בבית להציבור בשמים עשבי המחלק
עשרה  שמונה לאחר עד שאמר מברוך להם לחלק
לברך  הן יכולין עשרה שמונה לאחר או שאמר ברוך שקודם
שמונה  לאחר עד שאמר מברוך אבל להם המגיע הריח על
ברכה  בלא מהריח ויהנה בדיבור להפסיק אסור עשרה
כבוד  בשביל אפילו להפסיק שמותר לפרק פרק בין שאפילו
לפי  הריח על לברך להפסיק אסור כן פי על אף ודם בשר
הריח  על לברך צריך אין שהרי כלל חובה אינה זו שברכה
והוא  מאליו לו מגיע הריח אם אבל להריח כשמתכוין אלא
מברך  אינו ממנו נהנה כרחו שבעל אף אליו מתכוין אינו
שאסור  במקום שעומד זה א"כ רי"ז בסימן כמ"ש עליו

הריח: על לברך יפסיק ולא להריח יתכוין לא להפסיק

ÁÈ שהוא לפי השבועות בחג חלום תענית להתענות אסור
בו  ולשמוח לאכול וצריך התורה בו שנתנה יום
לפיכך  התורה בו שנתנה יום לישראל ומקובל שנוח להראות
בהם  להתענות שמותר ושבתות יו"ט לשאר דומה אינו

רפ"ח: בסי' שנתבאר כמו חלום תענית

ËÈ לפי הדין מעיקר להתענות אסור השבועות חג במוצאי
שבי  בזמן טבוח יום שבו שהיה דהיינו קיים המקדש ת

להקריב  יכולין היו שלא ראיה עולות מקריבין היו ביום
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רטו c"ag i`iyp epizeax zxezn

ואין  נפש אוכל צורך שום בהם שאין לפי עצמו ביו"ט
יו"ט  אחר להקריבן שאפשר כיון בשבילם טוב יום מחללין
לדברי  הוא שזה ואע"פ שבעה כל תשלומין לה יש שהעצרת
ביו"ט  אף להקריבן מותר הלל בית לדברי אבל שמאי בית
והרבה  כדבריהם ב"ה עשו זה שבדבר כיון מקום מכל עצמו
יום  להם ונעשה יו"ט אחר להקריבן כמותם נהגו מישראל
בהספד  בו להאסר עצמו יו"ט כמו יו"ט מוצאי שהוא זה
הותרה  לא המקדש בית משחרב עתה אף א"כ ותענית

ביום. בו והתענית ההספד

יום  היה לא סוכות ושל פסח של האחרון יו"ט במוצאי אבל
נקרבות  היו ראייה עולות שכל ב"ש לדברי אף טבוח
בהם  אין לפיכך מועד של חולו שהוא הראשון יו"ט במוצאי
כמו  בעלמא מנהג מחמת אלא הדין מעיקר להתענות איסור

תכ"ט: בסי' שנתבאר

Î תחנון לומר ושלא להתענות שלא אלו במדינות ונוהגין
יו"ט  מוצאי אחר עד דהיינו בכלל ועד בו ח' עד מר"ח
להתעסק  משה התחיל ר"ח אחר שמיד לפי חג אסרו הנקרא
ובשלישי  ר"ח היה בשבת שבשני התורה קבלת בענין עמהם
וברביעי  וגו' כהנים ממלכת לי תהיו ואתם להם אמר בשבת
וגו' בהר עלות לכם השמרו הגבלה מצות להם אמר
היום  מנשותיהן שיפרשו פרישה מצות להם אמר ובחמישי
נתנה  שבו שבת שהוא השלישי ליום נכונים ויהיו ומחר

התורה:

פסח: הלכות כל וסליק תצ"ד סימן סליק

השבועות: חג תפלת סדר תצד סימן ג חלק

וחג ‡ פסח של ושביעי ראשון שהן אלו ימים ששת
הסוכות  חג של ושמיני וראשון השנה וראש השבועות
באחד  עבודה מלאכת העושה וכל טובים. ימים הנקראים הן
לא  עבודה מלאכת כל שנאמר התורה מן לוקה זה הרי מהן
מצות  קיים זה הרי עבודה ממלאכת בהן השובת וכל תעשו.

שבות: כלומר שבתון בהן נאמר שהרי עשה

באוכל · נעשית שאינה מלאכה כל עבודה מלאכת ומהו
כגון  ושתיה לאכילה צורך זו במלאכה ואין משקה או
אבל  באלו כיוצא וכל שחפר או שבנה או הנר את שכבה
הקצירה  כגון במשקה או באוכל הנעשית מלאכה כל
וההרקדה  והטחינה והברירה והזרייה והעימור והדישה
והסחיטה  והבצירה והבישול והשחיטה והאפייה והלישה
נעשין  שהן כיון אלו כל לרשות מרשות וההוצאה והצידה
הרי  ומשקה מהאוכל נהנה וכשאדם ומשקה האוכל בגוף
או  אכילה לצורך (הנעשית עצמה המלאכה מגוף נהנה
מלאכות  כל נקראין לפיכך שיתבאר) כמו יו"ט צורך לשאר
התירה  שהתורה נפש אוכל מלאכת בהן וכיוצא אלו
לכל  יאכל אשר אך שנאמר יו"ט אכילת לצורך לעשותה

לכם. יעשה לבדו הוא נפש

אם  אף האוכל בגוף נעשית שאינה פי על אף ההבערה  וכן
ומבשל  בעצים אש מבעיר הוא שהרי אכילה לצורך היא
ענין  שהרי האוכל את מתקנת שהיא כיון מקום מכל עליהם

זו  האש וגוף האש שמרבה או האש הוצאת הוא ההבערה
הרי  האוכל את ומבשלת המתקנת היא שהרבה או שהוציא

נפש: אוכל מלאכת בכלל היא גם

שהתירה ‚ מתוך נפש אוכל מלאכות שכל חכמים וקבלו
אפילו  לגמרי הותרו יו"ט אכילת לצורך לעשותן התורה
יו"ט  צורך קצת בהן שיהא ובלבד יו"ט אכילת לצורך שלא

צ  אלא אכילה צורך שאינו פי על או אף הגוף הנאת ורך
הגוף  כהנאת ג"כ שהיא ביום בו שזמנה עוברת מצוה צורך
אדם  נפש לכל שוה זו הגוף הנאת שתהא והוא זה לענין

ותקי"ב: תקי"א בסי' שיתבאר כמו מישראל

עצמה „ המלאכה מגוף נהנה כשגופו אמורים דברים במה
היחיד  מרשות חפציו שמוציא כגון יו"ט לצורך הנעשית
וכן  הרבים ברשות בהן להשתמש צריך שהוא הרבים לרשות
לו  הצריכים תשמישים לאורו להשתמש כדי הנר את המדליק
בזה. כיוצא וכל אכילה צורך בהם שאין פי על אף ביום בו

אלא  עצמה המלאכה מגוף ביו"ט נהנה גופו אין אם אבל
המלאכה  עשיית ע"י האדם להנאת ונתכשר שנתקן מדבר
השפוד  מגוף נהנה גופו שאין בו לצלות שפוד שמתקן כגון
מאד  דקים לעצים קורה שמבקע או בו שנצלה מהצלי אלא
מגוף  נהנה גופו שאין קדירתו תחת האור בהם להצית
על  שנתבשל מהתבשיל אלא מלאכה בהם שנעשה העצים
אותן  שעושה פי על אף בהן וכיוצא אלו כל זו מלאכה ידי
המלאכה  שאין כיון מקום מכל טוב יום אכילת לצורך
הרי  לאכילה המכשירו בדבר אלא נפש האוכל בגוף נעשית
מן  טוב ביום לעשותן שאסור נפש אוכל מכשירי נקראין הן
אכילתו  יפסיד כן לא שאם בענין הוא אם אפילו התורה
הוא  לכם יעשה לבדו הוא שנאמר טוב ביום ויתענה לגמרי

מכשיריו. ולא

יום  מערב לעשותן שאפשר במכשירים אמורים דברים במה
מערב  לעשות לו אפשר שהרי חדש שפוד לעשות כגון טוב
פנאי  לו היה ולא יו"ט בערב אנוס היה (ואפילו טוב יום
ימים  כמה לעשותו לו אפשר היה מקום מכל השפוד לעשות
אפשר  שאי מכשירין אבל בזה כיוצא כל וכן יו"ט) קודם
או  ביו"ט שנשבר השפוד לתקן כגון יו"ט מערב לעשותן
לתקנו  לו אפשר היה שלא אלא יו"ט בערב שנשבר אפילו
שנאמר  ביו"ט לתקנו מותר גדול אונס איזה מחמת ביום בו
מכשירין  לרבות צרכיכם לכל לכם חכמים ודרשו לכם יעשה

יו"ט: מערב לעשותן אפשר שאי

אע"פ ‰ עצמן נפש אוכל מלאכות אבל במכשירין זה וכל
לעשותן  מותר יו"ט מערב לעשותן לו אפשר שהיה

התורה. מן ביו"ט

לעשותה  לו אפשר שהיה מלאכה כל סופרים מדברי אבל
היתה  אם טעם חסרון ולא הפסד בה יהיה ולא יו"ט מערב
טרוד  שהיה או עשאה ולא שכח אפילו יום מבעוד נעשית
אנוס  היה שלא כיון מקום מכל לעשותה פנאי לו היה ולא
קצת  משנה כן אם אלא ביו"ט לעשותה אסור בדבר

החול. מדרך בעשייתה
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לפי אבל בחול כדרכו ולבשל ולשחוט ולאפות ללוש מותר
חסרון  או הפסד בכך יש יו"ט מערב מאלו אחד עשה שאם
ונאפה  שנילוש כלחם היום ונאפה שנילוש לחם שאין טעם
שנתבשל  כתבשיל היום שנתבשל תבשיל ולא מאתמול
מאתמול  שנשחט כבשר היום שנשחט בשר ולא מאתמול
שלא  דבר באש להשתמש רוצה אם אש להבעיר מותר וכן
או  וחסרון הפסד בלא יו"ט מערב לעשותו לו אפשר היה
ותקי"ד: תקי"א בסי' שיתבארו עניינים בשאר או להאיר כדי

Â ולא הפסד בהם שאין דברים ביו"ט לבשל אסור אבל
פירות  כגון יו"ט מערב מבשלן היה אם טעם חסרון
אסור  וכן מאתמול כשנתבשלו יותר טובים שהם היבשים
נילוש  היה אם טעם קלקול שום בו שאין דבר ביו"ט ללוש
וורי"מזלי"ן  אשכנז בלשון שקורין מה כגון יו"ט מערב
כיוצא  כל וכן טובים יותר שהישנים לאקשי"ן ובארצינו

בזה:

Ê כל מלעשות אדם ימנע שמא גזרה זה דבר אסרו ולמה
יו"ט  מערב לעשותן לו שאפשר נפש אוכל מלאכות
כולו  יו"ט ונמצא בטל יום שהוא ביו"ט אותן לעשות ויניחן

יו"ט: משמחת ויתבטל מלאכות אותן בעשיית הולך

Á לו אפשר שהיה אף ההוצאה אסרו לא הטעם ומזה
להרבות  כדי אסרוה לא ולמה יו"ט מערב לעשותה
חפציו  וישלים שירצה מה כל ויביא ויוליך יו"ט בשמחת

אסורות: שידיו כמו יהיה ולא

Ë חכמים אסרו יו"ט משמחת יתבטל שלא הטעם מזה וכן
תבואה  מיני וברירת והזרייה והעימור והדישה הקצירה
מינים  כל של והטחינה ביחד הרבה אותם לבור שדרך
וההרקדה  ביחד הרבה אותם לטחון שדרך ברחיים הנטחנים
פירות  וסחיטת הקצירה תולדת שהיא מהמחובר והתלישה
אלו  מלאכות כל מגידולו דבר שמפרק דישה תולדת שהיא
סופרים  מדברי בשבת בשבילם הנאסר דבר וכל ותולדותיהם
אפילו  ביו"ט גם אסור עצמה המלאכה לעשות יבא שמא
לפי  יו"ט מערב לעשותם אפשר היה לא ואפילו שינוי ע"י
אחד  ביום ביחד הרבה להעשות דרכן הללו מלאכות שכל
שדהו  כל לקצור האדם דרך שהרי הרבה ימים אכילת לצורך
ולטחון  ולברור ולדוש ולעמר ביחד ענביו כל ולבצור ביחד
וזתים  ענבים ולדרוך הרבה קמח ולרקד ביחד תבואות הרבה
לו  מותרין יהיו אלו מלאכות אם חכמים חשו ביחד הרבה
לצורך  לעשותן שדרך כיון החול לצורך גם ביו"ט יטרח

יו"ט. בשמחת להתעסק פנאי לו יהיה ולא רבים ימים

לצורך  לעשותה דרך אין הרוב שעל לפי הצידה אסרו וכן
הספק  על סומך האדם שאין לפי מחר לצורך אלא היום
תעלה  שמא יודע אינו שהרי שיצוד עד מאכלו לתקן שלא
אסרו  וכן הוא לחבירו מיום עיקרה אלא ריקנית מצודתו
ימים  אכילת לצורך נעשית היא שגם לפי הבהמה חליבת

ביחד. צאנו כל חולב אדם שהרי רבים

לפי  קטניות מיני וברירת ותבלין המלח שחיקת התירו אבל
מה  אלא רבים ימים לצורך ביחד הרבה לעשותן דרך שאין
שאפשר  שכל אלא בלבד ביום לבו מהם צריך שהוא

שינוי  ע"י אם כי ביו"ט לעשותו אסור יו"ט מערב לעשותו
ותק"י: תק"ד בסי' שיתבאר כמו

È לעשותו לנכרי לומר אסור ביו"ט לעשותו שאסור כל
בשבת: כמו ביו"ט שבות היא לנכרי שהאמירה

‡È משום הטעם ואין ביו"ט הבהמה על משא מוציאין אין
שהרי  לרשות מרשות המשא שמוציאה בהמתו שביתת
לרשות  מרשות טוב ביום להוציא מותר בעצמו האדם אף
טוב  ביום הבהמה על משא להוציא אסרו שחכמים אלא
בחול  עושה שהוא כדרך בו יעשה שלא יו"ט זלזול משום
שיתבאר: כמו עיקר כל חיים בבעלי משתמשין שאין ועוד

·È לקרקע ובמחובר חיים בבעלי להשתמש שאסור כשם
אסור  כך ושל"ו ש"ה בסימן שנתבאר כמו בשבת

ביו"ט:

‚È בשבת מוקצה איסור דאין שבת בהלכות ביארנו כבר
(ש"א[ח] בסי' שנתבאר כיס חסרון מחמת מוקצה אלא
השמשות  בין אדם בידי שנדחה איסור מחמת מוקצה או
גרוגרות  כעין מוקצה או בשבת בו שהדליקו נר כגון
מהם  דעתו מסיח ואדם ליבשן לגג אותן שמעלין וצמוקין
שאר  אבל מרובה זמן לאחר עד לאכילה ראויים שאין מפני

להש  שראוי דבר לטלטלו כל מותר תשמיש איזה ממנו תמש
שעומד  מחמת או מיאוס מחמת מוקצה אפילו בשבת
ש"י  בסי' כמ"ש בשבת לטלטלו מותר בזה וכיוצא לסחורה

ע"ש.

שמותר  דכל אומרים יש הפוסקים נחלקו ביו"ט אבל
ביו"ט  לאכלו וכן לטלטלו מותר בשבת לאכלו או לטלטלו
ולטלטלו  לאכלו אסור בשבת לאכלו או לטלטלו שאסור וכל
דאז  היתר דבר אכילת לצורך מטלטלו כן אם אלא ביו"ט
אכילה  לצורך המלאכות כל שהותרו כמו לטלטלו מותר

תק"[ט]. סי' עיין

בידי  נדחה שלא איסור מחמת מוקצה שבין אומרים ויש
מחמת  או מיאוס מחמת מוקצה בין השמשות בין אדם
לאוצר  שהכניסו דבר או ש"י בסי' שנתבאר לסחורה שעומד
אסור  מרובה זמן לאחר עד ממנו להסתפק דעתו ואין
דבר  אכילת לצורך מטלטלם כן אם אלא ביו"ט לטלטלם
כדי  המוקצה בו אסרו לפיכך משבת קל שיו"ט מפני היתר
לחלבה  העומדת בהמה דבריהם ולפי בו לזלזל יבואו שלא
אסור  לחרישה העומד ושור ביצים לגדל העומדת ותרנגולת
שיחשוב  דהיינו יו"ט מערב אותן שיכין עד ביו"ט לשוחטן

באלו. כיוצא כל וכן שיתבאר כמו לאכילה עליהן

אבל  ביו"ט מותר בשבת שמותר מוקצה דכל אומרים ויש
שאינו  דבר נולד ומהו ביו"ט בין בשבת בין אסור נולד כל
שנשבר  כלי כגון השמשות בבין ראוי שהיה למה היום ראוי
מה  הכלי בשבר להשתמש יכול ואינו ביו"ט או בשבת
אחר  תשמיש אלא שלם היה כשהכלי להשתמש יכול שהיה
ואינו  בשבת או ביו"ט נקבו או שנשברו משקין כלי כגון
או  אוכלין אלא כמקודם משקין בשבריהם להשתמש יכול
ביו"ט  או בשבת השברים לטלטל אסור אחרים דברים
ביו"ט  או בשבת נולד זה שתשמיש מפני בו שנשברו
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עצמות  וכן זה לתשמיש ומוכן עומד הכלי היה לא ואתמול
ראויין  שהן אע"פ ביו"ט או בשבת הבשר מן שנתפרקו
היו  אתמול שהרי שנתפרקו ביום בו לטלטלם אסור לכלב
אדם  לאכילת שעומד עצמו כבשר ונחשבין לבשר מחוברין
וכן  נולד זה והרי לכלבים עומדין מהבשר שנתפרקו והיום

בזה. כיוצא כל

אומרים  שיש כיון ביו"ט בנולד להחמיר יש הלכה ולענין
נולד  אפילו להתיר יש בשבת אבל בו אסור מוקצה שאפילו
אף  אלו במדינות להקל נוהגין במוקצה אבל עיקר כן כי

ברכה: עליו תבוא ביו"ט והמחמיר ביו"ט

ביום  אסורים מלאכות איזה תצה סימן ד טוב:חלק

•
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¯˜ÈÚÂ) יורקב הגשמית שבקליט' הוא ההפרש
יוכלל  שבחטה הצומח כח שהוא והרוחניות

ונקרא שבארץ הצומח דכח לאין ברוחניות היש ביטול
הרוחנית  הרי בגסותה שהיא כמו החטה רקבון אבל
שם  שנפסד דוקא העפר בגשם והוא ונפסד כלה שלה
זה  הפרש שלח בזוהר במ"ש יובן והנמשל שלה חיות
כו' סליק לי' דמבטשין מה דכל צדיק בין בביטושים
להיפוך  הוא אותו מבטשין כאשר וברשע כו' בחן אבן
הזרוע  באור כאן הענין וכך כו' מחרף ידעך רשעים נר
בגוף  הנשמה שבאה מה דלעיל הקושיא מתורץ (ובזה
כל  מטעם בג"ע שהיה מכמו נפלא יותר עליון לעונג
תשבות. ובקציר בחריש נא' לע"ל והנה וד"ל) הנ"ל
דנשמות  הזרוע באור וקצירה חרישה ענין כל דהנה
ע"ז  הרי כנ"ל הרבה שתצמיח כדי שהוא עכשיו בגופים
שנושא  שאע"פ הזרע משך נושא ובכה ילך הלך נאמר
על  בוכה הוא מ"מ שיהיה איך יהיה לזרוע הזרע משך
יוקלט  שלא זריעתו כל לאיבוד יהיה פן הספק אודות
נושא  ברנה יבא בא אז שיקצור אחר עד בארץ כלל
שצמחו  בזריעתו מרובה ברכה כשרואה אלומותיו
כו' ושמחה ברנה יבא אז וכה"ג פעמים ק' בריבוי
והבלבול  המבוכה מן שיצא לאחר באה דהרינה וכידוע
הכל  שיאבד סבור והיה מנגד לו תלויים חייו שהיו
הצליח  אלא נפשו אבד שלא שמלבד להיפך ונמצא
רינה  קול כמו רינה ל' יפול ע"ז מרובה ברכה להביא
שהי' שמפני המלחמה ניצוח אחר מלחמה בתרועת
שנצח  להיפך היה ועתה נפשו ויאבד ינוצח פן בספק
כו' למעלה הרמה קול שהוא ברנה יבואו לשונאו
ברמשא  רננה בצפרא שמח' בענין במ"א (וכמ"ש
לערב  הששי באלף והוא אור יהיה ערב ולעת וכמ"ש
מעותיו  שיפזר במו"מ וכמו דרפ"ח) הברורים שיושלם
הרי  ממונו שמפזר בעת ודאי הנה בזול סחורה לקנות

אם  שהוציא הקרן יפסיד שמא בספק חיותו כל נתן
עד  פ"א אפי' הקרן יוציא ולא השער מאד יפול
הקרן  על והרויח גדול ביוקר ומכר בעסקיו שהצליח
עסקיו  כל וכך ביותר השער בעילוי כמו כפליים בכפלי
ילך  והלך יפסיד או ישתכר אם יודע אדם אין במסחור
ע"כ  לגמרי חייו אבד אולי נפשו תבכה במסתרים ובכה
שהניח  בקרן בנפשו חדש חיות כמו הרי לו ה' בהצליח
דברים  ב' כאן ויש ותודה ברנה שיבא בריוח וכ"ש
מה  נוסף ועוד קיים שקרנו במה היגון מן נפשו שתנוח
יפסיד  אם בספק נפשו את נשא לזאת ואמנם שהרויח
מס"נ  כמו לו היה הזה הריוח שעל נמצא ירויח או
אין  לזה הכריחו מי ולכאורה הספק על חייו כל בהניח
במעשיו  ברכה שישלח לה' הבטחון שתולה רק זה
שלבם  מפני חסידים שרובן הספנין כמו ה"ז וא"כ
לבו  אין במו"מ עוסק שאינו מי ואמנם תמיד לשמים

שיש לשמים  יובן הנה וכך שבידו במה בספק אינו כי
ברורים  בחי' שהוא הזריעה בענין גדולה מעלה
הרבה  ריוח להיות שיוכל מלבד בגופים דנשמות
משך  נושא ובכה ילך שהלך מה הנה רבה בצמיחה
ויאבד  הכל ירקב פן הספק מצד שהוא אע"פ הזרע
שפע  להמשכת מועלת זו בכיי' מ"מ כנ"ל הקרן
מרובה  בתוס' להצמיח הזה הזרוע באור העליונה
כל  להניח למטה דאדם והמס"נ הביטול בחי' כמשל
בא  וזהו כו' מבטחו ה' על שם להיותו בספק חיותו
תליא  בהא דהא ובכה ילך דהלך משום ברנה יבא
שתנוח  דמלבד למעלה מבואר ואמנם הנ"ל. מטעם
הריוח  אודות על ברנה יבא עוד שבתחלה מיגונו נפשו
ההצלחה  אודות על ברנה יבא בא למעלה יובן כך כו'
יותר  הרבה למעלה פרי ועשה שהצליח כו' בברורים
להבין  יש באמת והנה הזריעה בשעת שחשב מכמו
העסק  מצד אם הזה גדול וריבוי תוס' בחי' בא מאין
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זה  אין וא"כ ירויח או יפסיד אם ידוע אין הרי עצמו
ה' ישלח כלל לעסק צריך ולמה לבד ה' ברכת רק

צריך  ולמה מו"מ שאר או זריעה עסק בלי זו ברכה
כנ"ל. בעצם ומוריד מעלה אינו אם הקרן לפזרון

zekln dnd miyy
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÈÎ ועשה בה' בטח כתי' הנה וכו', בנ"י ראש את תשא
לפרנס  אמונה ורעה והפי' אמונה ורעה טוב
אחת  על והעמידן חבקוק בא ארז"ל הנה כי האמונה,
דוד  גם הלא ולכאורה יחי', באמונתו וצדיק [שנאמר]
אך  אמונה, מצותיך כל וכמ"ש אחת על העמידן המע"ה
אך  האמונה, את מחי' שהצדיק והפי' יחי', אמר לא דוד
ידיעה  בחי' ב' יש הנה כי האמונה, של הפי' צ"ל
הוי' כי לבבך אל והשבות היום וידעת וכמ"ש ואמונה
דע  וכמ"ש וכו' לדעת הראת אתה וכמ"ש האלקי' הוא
ופי' בה', ויאמינו וכמ"ש אמונה ובחי' אביך, אלקי את
הדבר, ומכיר הדבר שמרגיש הרגשה ענין הוא דעת
ראו  לא שמעולם הגם בגוף הנפש מחיות הוא והמשל
תופס  גשמי' ראי' אין כי אותו לראות וא"א הנפש את
מחי' הוא ואיך ומהותו איכותו ידוע אין וגם רוחני' את
חיות  לו ויש חי שהוא מרגיש כאו"א אעפ"כ הגוף, את
אמונה  לשון שייך ואין רגלו, ועד מראשו האברים בכל
יודע  שהוא ידיעה לשון רק חי שהוא מאמין שהוא
וארז"ל  מהותו, ולא מציאותו נודע נק' וזהו חי, שהוא
כל  את ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלא הנשמה מה
מחי' ואתה וכמ"ש גדול גוף נק' העולם כל כי העולם,
שייך  אינו העולמות את מחי' שהוא שהחיות כולם את
כל  את מחי' שהקב"ה מאמין שהוא אמונה לשון ע"ז
שכל  איך בעיניו ורואה מרגיש שהוא רק העולמות
וזהו  רגע ובכל עת בכל מהשי"ת וקיימים חיים העולמו'
הנפש  כמו ואינו סוכ"ע בחי' יש אבל ממכ"ע, בחי' נק'
ממקרי  ומתפעל בגוף מלובש שהנפש הגוף את מחי'
בו  ויש הרגל מציפורן אפי' ומכאב וצער מעונג הגוף
לא  הוי' אני סוכ"ע בחי' למעלה אבל והתפעלות, שינוי

ולאחר  העולם שנברא קודם שינוי שום בו שאין שניתי
נק' וזהו ממש חשיבי' כלא קמי' וכולא העולם שנברא
תמיד  שנובע פסיק דלא מבוע ובזוהר חיים מים מקור
מע"ב  תמיד יום בכל מחדש ובטובו וכמ"ש ליש מאין
לומר  שייך וע"ז סוכ"ע, בחי' נק' וזהו שינוי שום בלי
ישראל  רק והשגה, מהדעת למעלה שזהו אמונה בחי'
שהוא  איך בזה ומאמינים מאמינים בני מאמינים הם
מע"ב  יום בכל ומחדש שניתי לא הוי' ואני סוכ"ע ית'
נש"י  כי נשמתם שרש מצד וזהו רגע, ובכל עת ובכל
וכידוע  ודיבור מח' יש באדם למשל וכמו במח', עלו

שההבל לזולתו נפרד הוא וגם שהדיבור לחוץ יוצא
המח' אבל לדבר, ועת לחשות עת כי בתמידות אינו
הנפש, עצם עם ומתאחדת תמיד שנובעת בתמידות היא
פיו  וברוח נעשו שמים ה' בדבר כמ"ש למעלה הוא וכך
בחי' רק מרגישי' ואינם נפרדי' בחי' שזהו צבאם כל
כל  לעין גמורה והרגשה ידיעה בחי' שזהו כ"ע  ממלא
למעלה  שזהו מאמינים אינם סוכ"ע בבחי' אבל חי
עילאה  ממח' ושרשם במח' עלו נש"י אבל משרשם
הם  נשמתם שרש ומצד סוכ"ע בחי' פסיק דלא  מבוע
אך  שניתי, לא הוי' שאני איך סוכ"ע בבחי' מאמינים
ומחמת  שרשם מצד רק שזהו מקיף בבחי' אצלם זהו
מקיף  בבחי' שהיא עטרה בשם בספרים אמונה נק' זה
דעת  בבחי' האמונה את להביא אך בפנימי', מאיר ואינו
האדם  וכמו אמונה, ורעה וכמ"ש האמונה לפרנס זהו
אותו  מחי' הוא בלחם אותו ומפרנסין אותו שרועין ע"י
כך  אותו שיחי' החיות ומרגיש החיות פנימי' בבחי'
פנימי' בבחי' באה היא אזי האמונה כשמפרנסין

דעת. בבחי' האמונה להמשיך וזהו והרגשה,
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‰‰Â,דחול יומין שאחר וחדש שבת בחי' הוא כ"ז
שבת  ומדי בחדשו חדש מדי והי' לעתיד אבל

פי' שבת, של ושבתו חדש של חדשו דהיינו בשבתו
השבת  בחי' לגבי כחול נחשב דעכשיו שהשבת
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ולהבין  חדש. של חדשו הו"ע ועד"ז לעתיד, שיתגלה
החמה  ואור החמה כאור הלבנה אור והי' כתי' הנה זה,
שאור  הפשוט פי' הימים, שבעת כאור שבעתיים יהי'
עוד  יהי' החמה ואור דעכשיו, החמה כאור יהי' הלבנה
נמצא  הימים, שבעת כאור שבעתיים והיינו גדול, יותר
דלעתיד  והלבנה ולבנה, שמש בחי' יהי' לע"ל שגם
כתי' דהנה הוא והענין דלעתיד. מהשמש הארה תקבל
אטו  וארז"ל אחד ושמו אחד הוי' יהי' ההוא ביום
נקרא, אני נכתב שאני כמו לא הוא, אחד לאו האידנא
הוא  הכתיב כי הגם פי' אד', בשם ונק' הוי' בשם נכתב
שמסתיר  אד' שם רק הוא למטה הגילוי אבל הוי', ש'
אבל  ככתבו, השם את קורין היו במקדש ורק ומעלים,
שמו  יהי' לע"ל אבל אד', בשם והיינו בכנויו במדינה
הגילוי  יהי' אז כי והיינו שנכתב, כמו נק' שיהי' אחד

וזה  הוי'. וש'שם אד' שם בחי' שהיא הלבנה שאור ו
שמו  וזהו הוי', ש' בחי' הוא החמה כאור יהי' אלקי'
הוי' הוי' ויקרא כתי' הנה כי הוא, אחד והוי' אחד.
דלתתא  הוי' שם בחי' שיש בגווייהו טעמא ופסיק

הוי' שם בחי' אבל כו', ומחי' המהוה מקור שהוא
טעמא  פסיק ולכן עלמין מגדר למעלה הוא דלעילא
פסיק  יהי' שלא אחד הוי' יהי' לעתיד אבל בגווייהו,
דלעילא  הוי' ש' במדרגת יהי' דלתתא הוי' ושם טעמא,
החמה  ואור וזהו אחד, יהיו שההויות אחד ה' וזהו כו',
ז"ת  בחי' הימים שבעת כאור יהי' הוי' שמש בחי' הוא
חדשו  ענין יהי' ועד"ז שבת. של שבתו ענין וזהו דע"י,
בקר  י"ב בחי' הם חדשי' י"ב הנה כי חדש, של
ושרש  מלמעלה עליהם דאצי' מל' הוא והים דבריאה
אבל  דאצי', אלכסון גבולי י"ב מבחי' הוא קבלתם
חדשו  וזהו דאריך, יגמדה"ר מבחי' בר"ח יקבלו לע"ל
(ומה  דא"א יגמדה"ר מבחי' יקבלו ר"ח שי"ב חדש של
מדות, י"ג הם דאריך ומדה"ר י"ב רק הוא שבחדשי'
בקר  י"ב כנגד או העיבור, חדש נמצא בר"ח כי אפ"ל
מבחי' יקבלו ולע"ל י"ג, הם הרי מלמעלה עליהם והים
והיינו  להשתחוות, בשר כל יבוא ואז כו'), מדות י"ג
ויותר  כן לעתיד יהי' ברגלים ראי' מצות שהי' שכמו

ושבת. שבת ובכל וחדש חדש בכל מזה

dpya minrt yely d"c
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העצמות רק מדוע נ "ע , הרבי מבאר שלפנינו בשורות
הבורא, מצד א. צדדים , בשני  'בורא' להיות יכול ממש
היש מצד ב. ממש , בעצמות הוא  ההתהוות  שכוח כיון
רק הוא מוחלט 'יש' מרגיש שנברא שזה כיון הנברא,

העצמות. מכוח
ä íùá è"ñ ÷øô ìéòì øàáúðù åîëåב úøâàתניא

ùãå÷ä'כ úååäúääסימן çëã מאין יש  àåäלברוא
à÷åã úåîöòá אור של מסוימת בחינה או  בספירה ולא

åúåàéöîãוגילוי , íåùî היא העצמות åúåîöòîשל
הם והגילויים  האורות שאר כל יחודיותו . היא ובזה
אותם להאיר החליט שהבורא  לפני  שהרי מחודשים,
מחודש לא הוא העצמות ורק  ההעדר, היה  ולהמשיכם

מעצמותו". "מציאותו אלא  דבר משום  נמשך ולא
åúìåëéå åçëá ïë ìòהעצמות åë',של ïéàî ùé úååäì

מעצמותם מציאותם שאין  כיון הנמצאים, שאר ואילו 
מאין. יש לברוא  יכולים אינם הם מחודשים, הם אלא

אצל קיים שלא כוח ליצור אפשר שאי  בזה , וההסבר
נעשה ואפס שמאין פירושה מאין יש והתהוות היוצר,
מי ורק - מציאות מהעדר מציאות לברוא היינו , - יש

כל לכן , מציאות. לברוא יכול אמיתית מציאות שהוא 
אלא אמיתי יש שאינו  כיון מחודשת, מציאות שהוא מי 
השתלשלות של באופן רק מעצמו להמשיך יכול תלותי ,
עצמו  של והיש  המציאות הרחבת  היינו , - ועלול עילה
מאין. יש - ממש חדשה מציאות להוות יכול לא אך -

éøä- הענין  ìòמסקנת  äøåî úååäúääå äàéøáä ïéðòã
,'åë åúåîöòî åúåàéöîù êøáúé åúåîã÷רק שהרי 

מאין. יש ולהוות לברוא הכוח את יש יתברך לעצמותו
åúåàéöîù øçàîåאלא אחרת, ממציאות  מחודשת  אינה

éúìááבלבדåúåîöòîהיא àåä êøáúé åúåàéöî éøä
¯ .'åë àöîð úåàéöîהמציאויות כשאר אינה מציאותו

דבר. בשום תלויה  אינה היא אלא אחר, בדבר  שתלויות
úååäúää ïëìåממנו äæëהנמשכת ïôåàá ïë íâ àéä

äìéò íåù éìá ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé äååäúðù
úøâàá áåúëù åîë äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå

ìéòì úøëæðä ùãå÷ä,'כ סימן
ממש מהעצמות  היא היש שמציאות כיון  כלומר,
באופן  היא היש  התהוות גם מעצמותו', ש 'מציאותו
היש מציאות אם אותו. שמהווה  האין בו נרגש  שלא
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עניינו  וגילוי  שאור כיון וגילוי, אור ממדריגת  רק היתה
היתה אותו, ומהוה  הממשיך  במקור וגילוי הכרה  הוא
בו  שנרגש באופן ממנו  היש  המשכת גם להיות צריכה
שמציאותו  נרגש היש  שבמציאות לכך והסיבה  מקורו.
בעצמות ששורשו  בגלל היא מקור, לו ואין מעצמותו 

מעצמותו '. ש 'מציאותו ממש
¯ ,ììë úåàéöîá åðéà úîàá ùéäù íâåפי על כלומר,

וקדמו  אחר מדבר ונתחדש  נתהווה שהיש  זו , תובנה
כלל. במציאות  אינו  הוא האמת מצד הרי  ההעדר,

úåùãçúä àåä ùéä úåàéöî éë,חדשה ìëåומציאות
ø÷מציאות  àåä úåùãçúäמהåãòìáå åúåà ùãçîä çë

øçà íå÷îá øàáúðù åîëå ììë úåùãçúää ùé àì3

¯ ,êøåàáכוח רק היא האמיתית מציאותו כן  ואם
רגע. בכל המחדשו  העצמות

éúìá úðéçáá àöîð àîâåãá àåä ùéä úåàéöî éøäå
¯ àöîð úåàéöîלהוות יכול הגשמי היש  דוקא כלומר,

אחד שמצד כיון באמת, לא  אך  שנמצא לדבר דוגמא
באופן  מציאותו  את מרגיש הוא ממש , 'יש ' מרגיש  הוא
היש כמו לא - כלל, מקורו את  מרגיש  ולא מוחלט
מקורו  את קצת שמרגיש  וכדומה) (מלאך הרוחני
'נמצא', הוא זה ומצד - עצמו  את מרגיש  פחות וממילא
הוא רגע בכל שהרי 'נמצא', לא כלל הוא  האמת, ומצד

ממקורו. מחדש  מתהווה 
דוגמת שהוא  לומר ניתן הגשמי  היש על דוקא ולכן ,
את מרגיש  שאינו כיון נמצא', מציאות  בלתי 'נמצא
מציאות 'בלתי  נקרא לכן  תלותי, מרגיש ולא מקורו
הרוחניים והנבראים הנאצלים מכל בשונה  נמצא'.

תל שהם ומרגישים התחדשותם את ותיים.שמרגישים

האמת, מצד נמצא ' מציאות 'בלתי  הוא שהבורא אלא
היש ואילו מחודש, ואינו  אמיתי  קדמון  שהוא כיון
הרגשתו  מצד רק שזה כיון לזה, דוגמא רק הוא הגשמי
מרגיש לא וכלל מוחלט באופן ישותו  את שמרגיש -

באמת. ולא - מקורו את
כדוגמת הגשמי  ה'יש' את עשה הוא  ברוך והקדוש
- לנו  לתת שרצה כיון  העצמות, האמיתי , ה'יש '
להרגיש היכולת את - והגשמיים הנחותים הנבראים
הוא הגשמי  היש של שתפקידו  כיון ה"עצמות", כמו

האמיתי . היש  את לגלות
)äæåאחד (הוא éàìôîשעושה המופלאים) הדברים

המכונה הוא ברוך íéòãהקדוש  íéîúשהואìåëé ìë
úååäì êøáúé ו איךøáãיש  ביותר, גדול פלא שזה גשמי 

חיותו  והוא - היש  את  רגע בכל מחדש הקב"ה 
ובכל - כלל קיים יהיה לא מבלעדיו שהרי  האמיתית,
לא וכלל מוחלט באופן  מציאותו  את היש מרגיש זאת,

שזה מקורו , את úåîöòäמרגיש  úîâåãá ש'מציאותו
מעצמותו'),
éøä ïë íàåש היא, úúéîàהמסקנה  ìò äøåî úååäúää

.êøáúé åúåîöò
ïéðò åäæåהמילים את אור' 'יוצר בברכת שכותב מה

íìåò é÷ìà כיון הדרגות חמשת את שמונה  לפני 
ùאלו מילים åðàפירוש äæ íùáã íìåò àøåá ïéðò àåä

å åúåðëì íéìåëéבורא úúéîàהשם ìò äøåîä àåä
.'åë úåîöòä

הדרגות לחמשת שקודם העצמות , ענין התבאר כאן  עד
ממנו. הנמשכים והגילויים האורות  של
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ארוכה, התבוננות ואחרי שבאלקות, מהטוב שכלית התפעלות תהיה אלקי בענין מהשגה
הלב  אל ההשבה צ"ל שבלב, המדות התעוררות שתהיה כדי

אל p‰Â‰ג) הּמחין מן וההמׁשכה ׁשהּגּלּוי היֹות עם ¿ƒ≈ְְֱִִִִֶֶַַַַָָֹ
ּבדר ׁשהּוא ועלּול עּלה ּבדר הּוא ְְְִִֶֶֶֶֶַָָהּמּדֹות
טֹובה  הכנה ּכׁשּיׁש ּדוקא זהּו הּנה מקֹום מּכל ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּמילא,
אריכּות  ידי על והּוא הּמּדֹות, ׁשל וההמׁשכה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָלהּגּלּוי
מה  זאת ּדלבד והינּו הּלב, אל וההׁשבה ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָֹההתּבֹוננּות

ּׁשּמארי מה זאת ּולבד אלקי, ּבענין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַֹֹּׁשּמתּבֹונן
ּבידיעה  ההּׂשגה עניני ּפרטי ּכל לידע ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבההתּבֹוננּות
רּוחני  ׂשכל ענין ּדעם פארׁשטייט ער אז ּבּמּׁשג, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻטֹובה
פארׁשטייט  ער ווי אזֹוי אט אים אין טראכט ער ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָוואס

ּגׁשמי  ענין ההתּבֹוננּות ב א אריכּות ידי על נעׂשה ׁשּזה , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַ
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גשמי.ב. ענין מבין שהוא כמו בו, שחושב הרוחני השכל ענין את מבין שהוא
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ּבמחׁשבּתֹו הענין על ׁשחֹוזר והינּו לֹו, ּׁשּמּׂשג ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֻּבמה
ּבז  ּפעמים לֹוהרּבה נּתֹוסף ּופעם ּפעם ּובכל זה, אחר ה ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

א  אּון קלארקייט א ּבההּׂשגה, ועמק ּברּור ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָֹאיזה
ּבההּׂשגה  ׂשכלֹו ּדבקּות נעׂשה זה ידי ׁשעל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָטיפקייט,
ּׁשּמארי מה וכל ּבׂשכלֹו, נתּפסת ההיא וההּׂשגה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָההיא,
הּנה  ּבּה, ׁשעֹוסק האלקית ּבההּׂשגה ּולהתעּמק ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹונן
ּתהיה  לא זה ּבכל אבל ההּׂשגה, עם ׂשכלֹו מתאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹיֹותר
ּתהיה  לא אם לההּׂשגה, הּמתאימה הּמּדה לדת ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמּזה
ּבאֹות  אינן הּׂשכל מן הּמּדֹות ּכי ּתחּלה, הּלב אל ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָההׁשבה
אם  ּכי הּׂשכל עצמּות מן מעצמם ּומּמילא מאליו ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבדר
ּכ אחר ּומאירים מתעּלמים, ׁשהּמחין לאחר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָֹרק
ענין  ׁשהּוא הּקדּום מּמהּותם אחר מהּות ּובאפן ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבצמצּום
מּדה  מהּות עדין ּתהיה לא עצמּה ההּׂשגה מן אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּבכן,
ווערט  ער וואס לבד, ׂשכלי התּפעלּות אם ּכי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּלב

הּׂשגה  ּדער פּון געׁשמאק ּדעם אֹויף ּבמחֹו ,ג נתּפעל ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
מה  ּבלבד זֹו לא היא ׂשכלי ההתּפעלּות ענין ְְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַַֹואמּתית
נפׁשֹו התּפעלּות אם ּכי הּׂשכל, וערבת מּנעימת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּׁשּנתּפעל
הּׂשגה  ּכל ּדהּנה ׁשּבההּׂשגה. האלקי מהּטֹוב ְְֱִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּוא
ּבׂשכל  מּוחׁשית ׂשכלית ּבהּׂשגה ׁשּבאה היֹות עם ְְְֱֱִִִִִֵֶֶַָָָָָֹאלקית,

הּתֹורה, ּפנימּיּות ּבלּמּוד העבֹודה ענין ׁשּזהּו ְְְֱֲִִִִִֶֶַַָָָאנֹוׁשי,
לעצמֹו ּולהסּביר לבאר הּלּמּוד ּבעת ְְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָוההתּבֹוננּות
ּבׂשכל  אצלֹו ּומּׂשגת מּובנת ׁשּתהיה האלקית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֻההּׂשגה
עֹולם  מעניני והּדגמאֹות הּמׁשלים ענין ּכל ׁשּזהּו ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאנֹוׁשי,
הענין  אצלֹו ויּׂשג יּובן ידם ועל ׁשּבהם ּבכדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻהּמּוחׁשי
זאל  עם אז טֹובה, ּבהנחה ּבּה ׁשעֹוסק האלקית ְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּבהּׂשגה

מּׂשג  ּדער אּפלייגן ּגּוט אים ּבא האנֹוׁשי,ד זי ּבׂשכלֹו ְְְְֱִִִִֵֶָָָָֻ
זי פילט עס ׁשּבההּׂשגה, האלקּות נרּגׁש הּנה זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכל

ענין  ּדעם פּון געטליכקייט רֹואים ה ּדי ׁשאנּו ּוכמֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
רּוחני[ת], להּׂשגה ּגׁשמי[ת] הּׂשגה ּבין ּבההפרׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמּוחׁש

ּגׁשמי[ת] הּׂשגה ּגדֹולה ּדכל הּיֹותר החכמה ּגם הּנה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָ
אחיזה  לּה יׁש ההיא ׁשהחכמה מאחר הּנה ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָועמּוקה,
עם  ּגׁשמי[ת] ּבהגּדרה ׁשּמגּדרת אֹו ּגׁשמי ּבענין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֻוקּׁשּור
ׁשּבּה, ההגׁשמה נרּגׁש מקֹום מּכל עמּוקה חכמה ְְְֱֲִִֶַַָָָָָָָָָָהיֹותּה
ּבחיק  רק ׁשהּוא מאין יׁש ּבריאה ּכמֹו רּוחנית ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוחכמה
הּנה  זה ּבכל היטב, ּומּׂשג מּובן אם ּגם הּנה ְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻהּבֹורא,
אין  וואס געטליכקייט ּדי האלקּות, הּוא ההרּגׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹהעּקר

ׁשּתהיה ו ּדעם  ּובכדי ׁשּבּלב, לּמּדֹות עדין ׁשּי ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
הּלב. אל ההׁשבה ידי על הּוא ׁשּבּלב מּדֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהתעֹוררּות
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ההשגה.ג. של מהעריבות במוחו מתפעל בטוב.ד.שהוא אצלו (יתקבל) יונח שבענין.ה.שהמושג האלקות נרגש
שבזה.ו. האלקות

•
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.‰Î המציאות את שינו ליובאוויטש שנות תשעים
המהות. את וגילו

בבואו  לליובאוויטש. מצאריי הרב  נסע פעם
היה  לליובאוויטש), (הסמוכה רודויא הרכבת לתחנת
ובאורחים  בחסידים רגיל (שהיה עגלה בעל פסח שם
הרב  כלפי נענה האדמו"ר). אל לליובאוויטש שנסעו

הקרון. תוך אל וטפס חבילתך קח רעבל, ואמר:
הנה  מכן לאחר המציאות. את שינתה זו קריאה

המהות. את הרבי מגלה בליובאוויטש
היתה  שלא זרת על זרת היתה לא בליובאוויטש

בחסידות. רוויה
.ÂÎ כ"ק הוד ישב תרמ"ח השואבה בית בשמחת

אבא  ור' הענדל ר' הרה"ח עם הרה"ק 14אאמו"ר

והתוועד   נ"ע הרבנית אמו כבוד בבית  בסוכה
החסידים  זקני ומצב מעמד על ודיבר הערבים, באחד

בית  שמחת של השמחה בימי והנהגותיהם הראשונים
השואבה.

של  הענין ומסבירים מבארים היו דור באותו
המאמר  יסוד על השואבה, בית בן 15שמחת שיונה

בית בשמחת נבואתו קיבל שאבו אמיתי השואבה,
בכוסות, בבקבוקים, בסירים, בדליים, הקודש רוח

ערכו. לפי אחד כל  בכוסיות
חיים. מים שאב אחד כל א) עיקרים: שלשה היו
את  לנקות ביותר גדולים כוחות גייס אחד כל ב)
שפיתח  דבר חיים, מים טיפת כל ייקרו ג) הכלי.
גם  מתחילים שמסביב  אלה שגם ופועל לעוד, תשוקה

בשפתותיהם. ומנענעים לרצות כן
.ÊÎ,הראשונות מהערים אחת היתה הומיל העיר

חב"ד. חסידות של עיר שהיתה ליאזנא, העיר אחרי
המלאכות  לבעלי עד התורה בני מגדולי תושביה, כל
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כא.14) ע' נ"ו קונטרס אודותו ה"א.15)ראה פ"ה סוכה ירושלמי
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חסידי  יהודים היו ביותר, הפשוטים הכפרים ורוכלי
חב"ד.

.ÁÎ"היא מילתא בעדת 16ה"שמא מאד הורגש 
הראשונים  בדורות חב"ד ובחסידי בכלל החסידים
זו  היתה וב'לא־תעשה'. ועשה קום של הענינים בשני
ביתם: בני אצל וגם החסידים אצל גם רגילה אימרה
להתנהג  צריכים כך חסידי, בית להתנהג צריך כך

חסידיים. ילדים
.ËÎ,מספר מדוקשיץ יקותיאל ר' החסיד הישיש

ר' בשם מלמד בדוקשיץ היה ב"חדר", ילד כשהיה
שמשון  ר' אליעזר, ר' של אביו מבעליצע. אליעזר
הרב  הישיבה ראש כשאביו, מופלג. זקן היה בער,
שעליו  ואמר מרבנותו התפטר הזדקן, ברוך שמעון
ולא  הדעת ישוב מתוך שתהיה לנסיעה, עצמו להכין

בפתאומיות.
היתה  יקרה מה ללמוד. מה הרבה יש זה מסיפור
בסדר  מדייקים שהיו עבודתית, חסידית אימרה

לדור. מדור האימרה מסירת השתלשלות
.Ï.חסידי מסיפור גדולה רוח נחת היתה לחסידים

והסבתות  הסבים האמהות, האבות, שהעניקו החינוך
למנהגי  וגעגועים חיים רוח הכניסו החסידיים,

חסידים.
.‡Ï הם גדולים, ארץ דרך בעלי הם חסידים

לבן  החסידים חיבת תורה. בן ומייקרים מחבבים
הם  חסידיים, מחונכים אצל תורה בן של ויוקרו תורה

פנימית. בחיות פנימי חי, החסידות, בדרך
.·Ï החיות את חסיד־פנימי, יהודי היה בהומיל

יצחק  ר' היה שמו מים. מחלוקת שאב (פרנסתו) שלו
המים. שואב שאול

כל  התפלל מסור, חסיד היה שאול יצחק ר'
הרה"ח  של הכנסת בבית אייזיק התפילות ,17ר'

אומר  היה בשבת שם. שלמדו בשיעורים והשתתף
באריכות, ומתפלל משניות לומד התהלים, שיעור
החסידות  מאמרי מבינים שהיו מאלה אחד והיה

אומר. היה אייזיק שהר' העמוקים
שאול  יצחק ר' אומר תורה, בשמחת אחת, פעם
מלאים, דליים מילאתם החודש רבי, אייזיק: להר'
רבי, שאתם, השי"ת יעזור קטנה, כוסית מילאתי ואני

שלי. הכוסית את ואני שלכם הדליים תנצלו
.‚Ï.וכרמלית הרבים רשות היחיד, רשות ישנם

אצילות   היחיד טורי 18רשות  הרבים רשות ,
את  לייקר יש הרשות. עניני  כרמלית דפרודא,
צריכים  לא אלקות, עניני את כלומר היחיד, רשות

הכרמלית. ענין שהוא המלרע, את להחשיב 
ענינו  זה טוב, הרי  בשפע פרנסה נותן כשהשי"ת

זאת. להחשיב  צריכים לא אך הוא,
.„Ï התורה השי"ת, נצחית. היא תורה שמחת

בודאי  השי"ת לנו נתן השנה גם נצחיים. הם וישראל
זאת  שינצלו רצון יהי וברוחניות. בגשמיות טובה שנה
יתחילו  התורה בני וגם לתורה, עתים בקביעות

שמים. יראת אודות לחשוב
.‰Ï אני התמימים, אחי דוקא לאו הישיבות! בני

לדעת  יש בכלל, תורה ובני הישיבות בני לכל מתכוון
להתכונן  ויש טוב יום ערב  כבר קרוב, הגאולה שזמן

טוב. יום לכבוד להתרחץ צריכים טוב. יום לכבוד
הזכו! רחצו

למעשה  באשר ודיבור. במחשבה להתעדן צריכים
ודיבור... מחשבה ואילו ערוך', 'שולחן ישנו הרי
צריכים  אך ערוך', 'שולחן יש דיבור על שגם למרות

כך. על לעורר
מאות  שבמשך סוגים אותם שאף הזמן הוא כעת
ידעו  ולא הזה עולם בעניני רק שקועים היו  בשנים
חשים   לדעת רצו לא ואף האלקות, מענין כלל

האלקית. בהשגחה ומרגישים
הוא  מרפה, אינו  הרע היצר  להרע החכם אך,
את  למשוך והשקר הצביעות אמצעי בכל משתמש

שלו. החטא ברשת האדם
אטומין 19בזהר  לאינון לון ווי התבטאות: ישנה

רוחא  ההוא ומרגישין ידעין דלא עיינין וסתימין אזנין
דלעילא.

גם  לפעמים מזיזה היא הרי נושבת חזקה כשרוח
אבן.

לב  את אף להזיז ועליה נושבת, מלמעלה רוח
ויראת  בתורה להתעסק להתחיל צריכים האבן,

שמים.
להב  ידי על להינמס מוכרח האמריקאי הקרח

שמים. ויראת תורה של השלהבת
מוטל  עליכם לכך. אחראים אתם הישיבות! בני
ברבים, זאת ולפרסם להכריז להודיע, החוב
משנה  לא בישיבות, תלמידים להרבות ולהשתדל
אלא  השניה, על אחת להקדים מבלי ישיבות, לאיזו
יש  תורה, בו שלומדים משה, תורה מקום זה אם
הגדולות  הישיבות הן בתלמידים, למלאותו להשתדל
בערים  חדשות ישיבות לפתוח הקטנות, הישיבות והן

המדינה. ולרוחב לאורך ובעיירות
.ÂÏ באיגוד להתאחד הישיבות לבני מציע אני
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פג,ב.16) יומא ראה
מג.17) עמוד ה'ש"ת קיץ השיחות ספר אודותו ראה

שבת.18) מס' להאריז"ל הש"ס לקוטי
רכב,א.19) זח"ג ראה
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את"ה  הישיבות", תלמידי "איגוד השם תחת חברים
תלמידים  להרבות להיות צריכה המטרה בחרתנו.
הישיבות  הנהגת בתוכן להתערב  לכם אל בישיבות.
הישיבות, לראשי שייך זה דבר הלימוד, לסדר בנוגע
המנהלים  למשמעת סרים להיות עליכם אדרבה
להיות  צריכה האיגוד מטרת הישיבות. וראשי
ההורים  על ולהשפיע בישיבות, תלמידים להרבות

לישיבות. ילדיהם את לשלוח
שום  תהיינה שלא כדי  הפעם, עוד חוזר  אני
הישיבות, הנהגת בתוכן להתערב  לא בכך, טעויות

תלמידים. השגת בענין לפעול אלא
בקרוב  השי"ת אותנו יגאל הזה הדבר ובגלל

אמן. בימינו, במהרה צדקנו משיח את לנו וישלח

meid zcerqa ,dxez zgny
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תער"ב  חשון לחודש ח' ב' יום השם, בעזרת

ליובאויטש 

נדיב  והנכבד המרומם הגביר כ'

מהולל  כו' יר"א ווח"ס מופ' מפורסם

טריינין  מיכל שמואל מו"ה שמו ומפואר

יחי'

אחדשה"ט!

כה, עד השיבונו לא אשר על יפלא כה"ר בעיני אם

ערך  ואת כה"ר ערך את בדעתנו כי יפלא, לא בעינינו

לענות  לנו הי' אפשר אי הטוב, לבבו ונדבות פעולותיו

מרוב  הזה, היום עד חדל לא אשר והרעש השאון מתוך

הדורשים  הענינים ומרוב יום, יום הבאים יחי' האורחים

נאחר, ומה נקדים מה נדע לא ואנחנו ולרגע, לשעה פתרון

אשר  לעת כה"ר אל דברינו את לחשך לבבנו עם ונאמר

וההמולה. השאון ישקטו

אלף  הסך כי לכה"ר להודיע מתכבדים הננו ועתה

שמחתנו  את רבה. וברכה בתודה לידנו נתקבל רו"כ

הנושים  חמת את לשכך ידנו לאל בהיות הגדולה,

ומיסד  יחי' התמימים וברכת לבאר. אין המציקים,

הגדיל  כי תחול, כה"ר ראש על שליט"א, הנשיא המוסד,

כערכם, רבים ולא במינם מיוחדים טובים מעשים לעשות,

להשתמש  כה"ר יודע כי לעשרו, נאה והוא לו נאה עשרו

וישרים  תמימים מהוגנים, ובאנשים הראוי במקום בו

כ"ק  של השגחתו תחת השי"ת ועבודת בתורה העוסקים

וכה"ר  בזה, להשתתף שזוכה למי אשרי שליט"א, אדמו"ר

בראש. חלק נוטלים יחי' הנדיבים וחבריו

בהצלחה, ב"ה ונעשית הולכת החומה בית מלאכת גם

יחי'. קאפלאן ה' לו יכתוב אשר כפי

דושו"ט  וכנפש כנפשו וכה"ט מאדה"ש החוה"ש ויקבל

"תומכיֿתמימים", ביתֿמסחר בשם הרם, כערכו ומכבדו

פועל  מנהל

שניאורסאהן  יצחק יוסף
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט אלול, ה'תשי"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב"ג שי'

שלום וברכה!

מוסג"פ מכתב מהרה"ג וכו' רפאל ברוך טולידנו ממקנאס, שבו מתחנן אשר לרגלי ההירוס 

הוא  המעבר  מקום  אשר  ת"ו,  לאה"ק  העלי'  במצודת  וכו'  הנשמות  וציד  במחנם  החפשים  שעושים 

בצרפת, ולכן מבקש שנפתח מקום מקלט שם למאות ילדים שיתחנכו שם על טהרת הקדש, ומבטיח 

אשר מצדם מוכנים לעזור בכל האפשר וכו'.

ומטובו להודיעני מה דיבר כת"ר שי' אתו ומה דעתו בהנ"ל...

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.
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בקרב  אל בעדת נצב "אלקים שבפסוק יוצא משנתנו לפי

ישפוט" ובשלשה 1אלקים בעשרה השכינה השראת נרמזת
על  הכתוב דילג מדוע בזה: לדקדק ויש בתורה. שעוסקים
שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה

בתורה? ועוסקים

השראת  דרגת אודות מדובר זה בפסוק דהנה לומר, ויש
רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים

(כדלקמן). העולם מציאות

העולם"עשרה  נברא מאמרות "בעשרה שייך 2– זה וענין .
כמארז"ל  ומספר 3לתורה, עלמא". וברא באורייתא "אסתכל

"עשרה  כשישנם התורה בלימוד ישראל בעבודת מתבטא זה
בעדת  נצב "אלקים נאמר זה שעל בתורה", ועוסקין שיושבים

אל".

עומד"שלשה  העולם דברים שלשה "על והשייכות 4– .
רז"ל  מאמר פי על הפסוק 5לתורה ושקטה"6על יראה "ארץ

ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום

הוא") אלא בעולמו הי' שלא בעולמו, .10יחידי

‰Bza ÔÈ˜ÒBÚÂ ÔÈLBiL ‰NÚ¬»»∆¿ƒ¿¿ƒ«»
התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר

ח.9.9.9.9. פ"ג, רשימת10.10.10.10.ב"ר פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש
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שיושבים  בחמשה השכינה השראת – שביניהם הדרגה
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רק  בו הובאו ולכן העולם, למציאות השייכת השכינה
לכללות  במיוחד הקשורים ושלשה, עשרה המספרים
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ובעבודת  העולם. עמידת לידי והביאה גרמה התורה שנתינת
נאמר  זה שעל בתורה, שעוסקין שלשה הוא ישראל בני

ישפוט". אלקים "בקרב

שנים, (חמשה, שבמשנתנו המספרים שאר (ואילו
העולם. מציאות לכללות כך כל שייכים אינם ואחד)

לעשרה)חמשה  (ביחס בלבד דבר חצי הוא -שנים .7-
בלבד  קוין שני יש שבו התהו, לעולם בעיקר שייך זה מספר
האמצעי  קו שלישי, קו גם יש שבו התיקון, לעולם (בניגוד

וגבורה) חסד של הקוין שני נעלה אחד 8המחבר זה מספר -
רז"ל  כמאמר העולם, הקב"ה 9ממציאות הי' שבו אחד, "יום
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התורה: דלימוד השלימות תכלית כאן יש

דרבים עשרה  תורה דתלמוד העילוי לימוד שיושבין .11- -
המשנה  ובלשון התיישבות. של הדברים 12באופן מ"ח לגבי

של  באופן לימוד - ועוסקין "בישוב". בהם: נקנית שהתורה

והטורח" העמל הוא התורה ש"עסק וכביאור 13עסק, .
היינו 14הידוע  עסק, בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד

כי  בלבד, מוגבל בזמן היא שעבודתו ושכיר כפועל רק לא
גמר  לאחרי וגם ביותר, לו נוגע שהעסק העסק, בעל כמו אם
בעת  ואפילו העסק, בעניני ומחשבתו דעתו טרודה המלאכה,
התורה  לימוד בנמשל: ודוגמתו העסק. מעניני חולם השינה
ועד  ונפשו, לבו בכל לזה ונתון שמסור עסק, של באופן הוא

תורה  דברי חולם השינה בעת שגם כך, .15כדי

היש בתורה  היא - התורה בלימוד וההתעסקות יבה
שלא  והיינו, בתורה. הם העשרה מציאות וכל שהוא באופן
(שאז  הם מציאותם מצד קדומה והנחה דעה אצלם שייכת
שכל  אם כי נטי'), לאיזו שתגרום לחשוש מקום יש
של  אמיתתה על ולעמוד להתייגע בתורה, היא מציאותם

תורה.

בני  כל אצל זאת שפועלים היא, השלימות ותכלית
ישראל  דבני הסוגים עשרת כל לגבי הן לגבי 16ישראל, הן ,

מפסק  כמובן עשרה, במספר הנכלל בכמות, הריבוי תכלית
ומזמנים 17ההלכה  מברכים רבוא עשרה ואחד עשרה שאחד

שוה. בנוסח

הפירוש  ירוד, רוחני במצב המצוי יהודי לגבי והנה,
שבאים  לפני (עוד סתם התורה דלימוד באופן הוא דמשנתנו
ללימוד  שבאים לפני עוד - מזה ויתירה הלימוד). לשלימות

האחדות  ענין אם, כי בכלל, .18התורה

שוות עשרה  דיעותיהם שאין למרות "עדה",19- נעשים ,
אחת  .20מציאות

אינה שיושבין  זו שאחדות היינו וקביעות, התיישבות -
אם  כי בזה, וכיוצא סגולה ביום העתים, מן בעת רק

מצב. ובכל זמן בכל וקביעות, האחדות ועוסקין התיישבות -
ידי  שעל לחשוש מבלי כפשוטו, שלו העסק בעניני חודרת
לפגוע  הדבר עלול העסק, מעניני לחבירו שיספר זה

גם בתורה בפרנסתו. האחדות אצלם נעשית סוף סוף -
.21בתורה 

א.1.1.1.1. פב, ה.2.2.2.2.תהלים פרק זח"ג3.3.3.3.ריש וראה ב. קסא, זח"ב
למתן מאמרות עשרה . . בראשית למעשה מאמרות עשרה ב: יא,

א.4.4.4.4.תורה. פרק א.5.5.5.5.ריש פח, ט.6.6.6.6.שבת עו, ראה7.7.7.7.תהלים
וברא שמאלו נטה שמים, וברא ימינו נטה פי"ח: דר"א פרקי

בלבד. העולם חצי היא אצבעות) (ה' אחת שיד הרי ראה8.8.8.8.ארץ.
יב). (עמ' ותיקון תהו ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר

ח.9.9.9.9. פ"ג, רשימת10.10.10.10.ב"ר פי על – תשמ"ג שלח ש"פ משיחת

בלבד. סכ"ג.11.11.11.11.השומעים אגה"ק מ"ו.12.12.12.12.ראה ב"ח13.13.13.13.פ"ו
ונוסחא). (ד"ה סמ"ז רנח.14.14.14.14.או"ח עמ' ח"א קונטרסים ספה"מ

א.15.15.15.15. עמ' ה'ש"ת ספה"מ מחוטב16.16.16.16.ראה גו' שבטיכם ראשיכם
נצבים). (ר"פ מימיך שואב עד ברכות17.17.17.17.עציך הלכות רמב"ם

ה"ד. אחד18.18.18.18.פ"ה בלב אחד כאיש ישראל היו מ"ת שלפני כמו
ב). יט, יתרו א.19.19.19.19.(רש"י נח, ברכות כא,20.20.20.20.ראה ברכות ראה

21.21.21.21.271.ב. עמ' חכ"ח לקו"ש
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ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום יֹוםֿטֹוב יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק ויֹוםֿטֹוב; ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ãjli`e 551 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn -

l`xUi lkl zrbFp cg` icEdi lW FzaFh¨¤§¦¤¨©©§¨¦§¨¥

גֹו' הארץ אל תבֹוא ּכי "והיה נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבתחילת

נתחיבּו ׁשּלא "מּגיד רׁש"י ּומפרׁש ּבּה". ויׁשבּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוירׁשּתּה

אם  ׁשאף והינּו, וחילקּוה". הארץ את ׁשּכבׁשּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבביּכּורים

לא  מּכלֿמקֹום יׂשראל, ּבארץ חלקם ׁשּקּבלּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהיּו

לכל  וחּלקּוה הארץ, ּכל ׁשּנכּבׁשה עד ּבביּכּורים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנתחיבּו

ְִֵָיׂשראל.

להֹודֹות  היא ּביּכּורים הבאת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה

מּפירֹותיה. ההנאה ועל יׂשראל, לארץ הּכניסה על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהּקּב"ה

יׂשראל, ארץ ּכל וחלּוקת ּכּבּוׁש קֹודם ׁשּגם מּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואםּֿכן,

מּטּוב  הם נהנּו ּוכבר ּבארץ, חלקם יחידים לכּמה היּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבר

ׁשּנתן  הּטֹובה על להּקּב"ה להֹודֹות נתחיבּו לא מּדּוע ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהארץ,

ֶָלהם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

יהּודי  ׁשּנׁשאר זמן וכל לזה. זה הם קׁשּורים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ּבטֹובתם  חסר ּבארץ, חלק לֹו ׁשאין ׁשּיהיה, מי יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד,

י  ׁשאר ּכל ׁשל ולׂשמֹוח והנאתם ליהנֹות יכֹולים ואינם ׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבארץ. חלקֹו יהּודי אֹותֹו קיּבל ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבׁשלמּות,

על היא ּביּכּורים ׁשּבהבאת ׁשההֹודאה eÓÏL˙ּומּכיון ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ¿≈
ׂשמחה" "ּבזמן רק ׁשהיא ּביּכּורים" "מקרא ּובפרט ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּטֹוב,

יא) כו, את (רׁש"י ׁשּכבׁשּו "עד ּביּכּורים להביא איֿאפׁשר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

"וירׁשּתּה אין אחד יהּודי ׁשאצל ּדמּכיון וחילקּוה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהארץ

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל וטֹובתם ּבׂשמחתם חסר ּבּה", ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָויׁשבּת

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåâééäìà ýåýé éðôì zøîàåézøra E §¨¥«§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eãéepnî éðàá ézìëà-àì ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À
úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá-àìå§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬

:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¨−̈§¨«
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לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכבֹוד

הּדבר  היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְְִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשל

אדם  היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו מּתןּֿתֹורה לגּבי והּנה, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָידּוע.

יפה  עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ּתֹורה ׁשּתּנתן ֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹהראׁשֹון

ּבּתֹורה  ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק נּתנה והּתֹורה ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָּבעּתֹו",

היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים לדֹור מּדֹור :ּכ ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָֹעצמּה

זה. לפני ְְִִֵֶידּועים

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤´¤

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
'זעירֿאנּפין', ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל

למּטה. מּלמעלה אֹור הּמּטה ÌLהמׁשכת זּכּו מלכּות, – ְְְְִַַַַָָָ≈ְִַַַָ

למעלה. מּלמּטה אלקים BË·והעלאתֹו "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְְֱֲִִַַַַַַָָָָָֹ

ּכאׁשר טֹוב". ּכי האֹור הּמלכּות,ÏÚaהּוא'זעירֿאנּפין'את ְְֲִִֵֶֶַַָ««ְַַ

מּצד הּמלכּות העלאת מּצד 'זעירֿאנּפין'נפעלת (לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ

האֹור  מעלת יׁשנּה ּבּמלכּות ׁשּגם היינּו עצמּה), ְְְְְֲֶֶַַַַַַַַַָָָהּמלכּות

ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ׁשל הּקּוין ׁשני יחּוד והּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָוהּגּלּוי.

ּוכדין". ּכדין "ליהוי לבֹוא, ְְֱִֵֵֵֶֶָָלעתיד

,éùéìù
éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈

äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«

âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬
éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´

cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧
íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈

:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´
éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ

éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ
éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨

éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ®̈§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©
øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬

:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨
äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ

éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´
éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîñ §©§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן' ּבית ׁשל  'ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤



רכט iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬
:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À

ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥®̈

:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לעתידֿלבא ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥´©§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ
-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤

éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ
éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−

:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²
äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´
úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§®̈¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−
éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«

èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«¨®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«



iyiyרל - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦
éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´

bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ

:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨®̈¤§¥−©«£¦«

æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ
éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−

:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®
:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦

çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©
éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−

:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ
áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®

:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À
éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−

ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ®̈«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©
áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³
zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨®̈§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨
éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧

øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈
:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−

:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−
:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´

äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈
:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤

zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨
éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬

:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©
:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈



רלי iriay - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©®̈¤

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´

íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

èðErøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî: ©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

ñzøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtîàñäkî-ìëå éìç-ìk íb ¦§¥¤®§¨«§−¨«©³¨¢¦Æ§¨©½̈

íìré úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³
éìr ýåýé:CãîMä ãr Eáñéúîa ízøàLðå §Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´

áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èrî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék:Eâñäéäå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈

íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé NN-øLàk©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìr ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìrî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLàãñýåýé Eöéôäå £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä-ìëa§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzà:ïáàå õr Eäñàì íää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ´Ÿ
ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸
:Lôð ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

åñéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eæñøîàz ø÷aa §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ

ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©
éðér äàønîe ãçôz øLà EááìøLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤̧¤Æ
éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈

éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−
:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯

õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤
:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e jxk zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâýåýé ïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸

ì íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëìãr rîL ¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́¦§®Ÿ©©−
:äfä íBiäãäðL íéraøà íëúà CìBàå ©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬¨−̈

-àì Eìrðå íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½§©«©§¬Ÿ
á:Eìâø ìrî äúìäøëLå ïééå ízìëà àì íçì ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ£©§¤½§©¬¦§¥−̈

:íëéäìà ýåýé éðà ék eòãz ïrîì íúéúL àì́Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²£¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«
åïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â

:íkpå äîçìnì eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«
æéãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå íöøà-úà çwpå©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®

:éMðîä èáL éöçìåçéøác-úà ízøîLe §©«£¦−¥¬¤©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ
úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå úàfä úéøaä©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−Ÿ®̈§©´©©§¦½¥−

:ïeNrz øLà-ìkttt ¨£¤¬©«£«
BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥



xihtnרלב - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(` zxaeg zeniyx)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּבׁשם  סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור

ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור. ׁשני הּוא ׁשניאֹור ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ

øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnìædðzpå íöøà-úà çwpå ©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

çíúéNrå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNrz øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúàttt Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«
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Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

אחד  חסיד יֹוםֿטֹוב. הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 161 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

Eaxgi aFxg miFBd©¦¨¤¡¨

לא  אׁשר והּממלכה "הּגֹוי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבהפטרת

יחרבּו". חרֹוב והּגֹוים יאבדּו ְְֱִֵֶַַַָָֹיעבדּו

ּביֹותר  ּתמּוּה לעתידֿלבא ׁשּיתקּים זה ייעּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולכאֹורה,

ּבהן  ׁשּנצטּוּו מצוֹות לז' ּבנֹוגע ּדבׁשלמא ראׁשֹונה, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבהׁשקפה

מיתה מתחּיבים אֹותן, מקּימים אין אם הרי נח, (כמבואר ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ט) פרק סוף מלכים, הלכות ּבני ברמב"ם ׁשּנצטּוּו מצינּו היכן א ,ְְִִֵֵֶַַָָ

"הּגֹוי  מּדּוע ואםּֿכן יׂשראל, ּבני את ולעבֹוד לׁשרת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנח

יאבדּו"? יעבדּו לא אׁשר ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹוהּממלכה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ז"ל חכמינּו מאמר ויק"ר ידּוע וראה בראשית. ר"פ (פרש"י ֲֲֵַַַַָָ

ד) ׁשּכל פל"ו, ראׁשית", ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָ"ּבראׁשית

יׂשראל. עם ּבׁשביל רק נבראּו העֹולם אּומֹות עם ּכּולֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהעֹולם

וסיּבת  ׁשּמּטרת ּבגלּוי רֹואים אין הּגלּות ּבזמן עכׁשיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּנה

לע  א יׂשראל. ּבׁשביל היא העֹולם אּומֹות ׁשל ֿ קּיּומם תיד ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ּבגלּוי  יראּו הּבריאה, ּומטרת סיּבת ּתתּגּׁשם ׁשאז ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלבא,

יׂשראל. ּבׁשביל רק היא העֹולם אּומֹות ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּמציאּותם

ּגֹוי  לעתידֿלבא, ּכי יאבדּו", יעבדּו לא אׁשר "הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולכן

יׂשראל, ּבׁשביל רק היא מציאּותֹו ׁשּכל ּבגלּוי מראה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ּובמילא  הּקּב"ה, ׁשל ּבעֹולמֹו קּיּום זכּות לֹו ּתהיה ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשאין  מּׁשּום אּלא עֹונׁש, ׁשל ענין זה (ּדאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ"יאבדּו"

קּיּום). זכּות ְְִִִָלמציאּותם

.ïîéñ å"éãáòì ,íé÷åñô á"ë÷
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.íéBbä ìk úìLîî ìèaz ,øîBìk(âé §©¦¨¥¤§¤¤¨©¦

,'åâå ïBðálä ãBákíéöòä §©§¨¨¥¦

éìà eàéáé ïBðálä øòéaL íéãaëpä,C ©¦§¨¦¤§©©©§¨¨¦¥©¦
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áBhäézîçø:Càéeçzôe ©¦«©§¦«¦§¸
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øBà íéáLçð eéäé àlL ãò ,äìBãbä©§¨©¤Ÿ¦§¤¡¨¦

Cøc àeäå .íeìëì çøiä øBàå LîMä©¤¤§©¨¥©¦§§¤¤

.ìLî,çøiä dâðìeúìa÷î äìéla ¨¨§Ÿ©©¨¥©©©§¨§©¤¤

.çøiä dâð éãé ìò LîMä øBà úà õøàä̈¨¤¤©¤¤©§¥Ÿ©©¨¥©

,Czøàôúì.'ä ãBáëa éøàtúz(ë §¦§©§¥¦§¨£¦¦§

,'åâå CLîL ãBò àBáé àìàeä Ÿ¨¦§¥
.ãBò ò÷Lé àì ,Cì äéäiL 'ä øBà¤¦§¤¨Ÿ¦§©

,óñàé àì Cçøéåìèaz àì ,øîBìk ¦¥¥Ÿ¥¨¥§©Ÿ¦¨¥

.CzìLîîe Cúeëìîéîé eîìLå ©§¥¤§©§¥§¨§§¥
,Cìáà,úeìbäå ìáàä éîé eøîbéå enzé ¤§¥¦©§¦¨§§¥¨¥¤§©¨

.úeìâa ãBò éëìz àì ékCnòå (àë ¦Ÿ¥§¦§¨§©¥
,íé÷écö ílkeéäé Ca øàLpä íòä ª¨©¦¦¨¨©¦§¨¨¦§

.íé÷écö ílk,'åâå éòhî øöððòäó ª¨©¦¦¥¤©¨©¤¨¨

äî Léå ,éãé äNòî àeä ézòèpL¤¨©§¦©£¥¨©§¥©

,ézøça øLà íòä ,øîBìk .Ba øàtúäl§¦§¨¥§©¨¨£¤¨©§¦

.íéîéîúe íé÷écö eéäé ék ,Ba øàtúà¤§¨¥¦¦§©¦¦§¦¦

,óìàì äéäé ïèwä (áë.úenkä éeaøa äëk íéîòt óìàì äaøúé ïèwä ©¨Ÿ¦§¤¨¤¤©¨Ÿ¦§©¤§¤¤§¨¦¨¨§¦©©

,íeöò éBâì.úeëéàä éeaøa ìBãb íòì,'ä éðà.éãéa úìëéäLdzòa §¨§©¨§¦¨¥£¦¤©§Ÿ¤§¨¦§¦¨
,äpLéçà.éúçèáä úà àlîàå ,úeæéøæa øácä äNòà ,úãòéîä úòä àBáa £¦¤¨§¨¥©§Ÿ¤¤¤¡¤©¨¨¦§¦©£©¥¤©§¨¨¦

mixn zxhr
ìì ìBàLäæ íB÷îa ,CîBìLézîNåCäìBãb äëìîîïBàâìãò úøàôúå ¦§¦§¥¦§¤§©§¦Æ©§¨¨§¨¦§´§¦§¤¤©

íìBòäzò éäzåNBùîCúçìöä ìò ílk eçîNéøBãå øBcéîé ìëa ½̈©§¦©¨§−Ÿ¦§§ª¨©©§¨¨¥¬¨«§¨§¥

úBøBcä:æè,ìLî Cøcé÷ðéz íéëìî ãLå íéBb áìç z÷ðéåáeè éìëàzL ©¤¤¨¨§¨©̧§§Æ£¥´¦½§¬Ÿ§¨¦−¦®̈¦¤Ÿ§¦

úBneàäzrãéåøeáòa àeä ÷ø øácä àa äø÷îa àlL éøékz æàýåýé éðà-ék ¨§¨©À©§¨©¦¦¤Ÿ§¦§¤¨©¨¨©©£¦«£¦³§Ÿ̈Æ
Cìàâå CréLBîå:á÷ré øéáà ´¦¥½§«Ÿ£¥−§£¦¬©£«Ÿ

æéúLçpä úçzúBneàä eìèpL ©´©©§¹Ÿ¤¤¨§¨

CnîàéáàBîB÷îaúçúå áäæ ¦¥¨¦´¦§¨À̈§©³©
íéörä úçúå óñë àéáà ìæøaä©©§¤Æ¨´¦¤½¤§©³©¨«¥¦Æ
ìæøa íéðáàä úçúå úLçð§½Ÿ¤§©¬©¨«£¨¦−©§¤®

ézîNåíB÷îaCúc÷ôeéäL §©§¦³¦§§ª¨¥Æ¤¨

íäî úBaâì ìàøNé ìò íéðúBð úBneàä̈§¦©¦§¨¥¦§¥¤

Cì íéNà ñîéùâðå íBìLCíB÷îa ©¨¦¨¨½§«Ÿ§©−Ÿ¦¦§

Cnò úBNòì eàBáé óñkä úà íéNâBpä©§¦¤©¤¤¨©£¦¨

:ä÷ãöçéøøBvä øvä ïî-àì §¨¨«¦©©©¥«Ÿ
ñîç ãBò òîMéìæâå ÷LòCöøàa ¦¨©̧³¨¨ÆŸ¤§¨¥§©§¥½

éìeáâa øáLå ãLCãBò äéäé àì ék ¬Ÿ¨¤−¤¦§®̈¦¦Ÿ¦§¤

æà ,øøBöéúîBç äreLé úàø÷åC ¥¨§¨¨³§¨Æ«Ÿ©½¦
eéørLCìB÷ ãBò íäéìò éàø÷z àìå §¨©−¦§Ÿ¦§§¦£¥¤

÷ø íäa eøtñé àlà äîçìîäläz ¦§¨¨¤¨§©§¨¤©§¦¨«
'ä úBläz:èéãBò Cl-äéäé-àì §¦«Ÿ¦«§¤¨̧³
øBàì CøBöíîBé øBàì LîMä ¤§©¤̧¤Æ§´½̈

dâðìeúçéøæeCì øéàé-àì çøiä §¾Ÿ©§¦©©¨¥−©«Ÿ¨¦´®̈
àlà ,äìélaýåýé Cì-äéäåøBà ©©§¨¤¨§¨«¨¨³§Ÿ̈Æ

äðéëMäíìBò øBàìäìéláe íBia ©§¦¨§´½̈©©©§¨

éäìàåCzøàôúì CãBáëa éøàtúz ¥«Ÿ©−¦§¦§©§¥«¦§¨£¦¦§

'ä:ëìLî äæ íbàBáé-àìò÷Lé àì ©¤¨¨«Ÿ¨¬Ÿ¦§©

óñàé àì Cçøéå CLîL ãBòàì Æ¦§¥½¦«¥¥−´Ÿ¥«¨¥®Ÿ

ìéàBä ,CzìLîîe Cúeëìî ãBò ìèaz¦¨¥©§¥¤§©§¥¦

íìBò øBàì Cl-äéäé ýåýé ék¦´§Ÿ̈À¦«§¤¨Æ§´½̈
ìheáz àì àéäå äìLînä àa epnîe¦¤¨©¤§¨¨§¦Ÿ§©

,ãBòeîìLåenzé:Cìáà éîé §¨«§−¦©§¥¬¤§¥«
àëCnråeéäé Ca øàLpäílk §©¥Æ©¦§¨¨¦§ª¨´

íé÷écöéìáça eìëé íéòLøä ék ©¦¦½¦¨§¨¦¦§§©§¥

,çéLnäeLøéé íìBòìäõøààìå ©¨¦©§−̈¦´§¨®̈¤§Ÿ

,äpnî ãBò eìâéøöððòóérhîøLà ¦§¦¤¨¥¯¤£©©¨©²£¤

ézòèðéãé äùrîìëeàå ,àeä ¨©§¦©«£¥¬Ÿ¨©−§©

øàtúäìíé÷écö eéäé ílk ék Ba §¦§¨¥«¦ª¨¦§©¦¦

íéîéîúe:áëèáMäïèwäúenëaäéäéäaøúéóìàìíéîòtøérväå §¦¦©¥¤©¨ŸÆ§©¦«§¤´¦§©¤¨¤½¤§¨¦§©¨¦−
äìòîaíeör éBâì,äîöòå çëa úeëéàä éeaøaýåýé éðà,éãéa úìBëéä øLà §©£¨§´¨®§¦¨¥§Ÿ©§¨§¨£¦¬§Ÿ̈−£¤©§¤§¨¦

dzra,ãòeéîä úòä àáaäpLéçàéúçèáä úà àlîàå úeæéøæa øácä äNòà: §¦¨¬§Ÿ¨¥©§¨£¦¤«¨¤¡¤©¨¨¦§¦©£©¥¤©§¨¨¦

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¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤



רלו

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
èíéávð ízàïåùàø-éðùíëéäìà ýåýé éðôì íëlk íBiä ©¤̧¦¨¦³©Æª§¤½¦§¥−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®

Léà ìk íëéøèLå íëéð÷æ íëéèáL íëéLàø̈«¥¤´¦§¥¤À¦§¥¤Æ§´Ÿ§¥¤½−Ÿ¦¬
:ìàøNééáø÷a øLà Eøâå íëéLð íëtè ¦§¨¥«©§¤´§¥¤½§¥´§½£¤−§¤´¤

éðçîéör áèçî Eéîéî áàL ãr E:EàéEøárì ©«£¤®¥«Ÿ¥´¥¤½©−Ÿ¥¬¥¤«§¨§§À
éäìà ýåýé úéøáaýåýé øLà Búìàáe E ¦§¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨«¨®£¤Æ§Ÿ̈´

éäìà:íBiä Enr úøk E(éåì)áéEúà-íé÷ä ïrîì ¡Ÿ¤½Ÿ¥¬¦§−©«§©´©¨¦««Ÿ§Á
øLàk íéäìàì El-äéäé àeäå írì Bì | íBiä©¸¹§À̈§³¦«§¤§Æ¥«Ÿ¦½©«£¤−

òaLð øLàëå Cì-øacéúáàìíäøáàì E ¦¤®̈§©«£¤³¦§©©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬
:á÷réìe ÷çöéìâééëðà íëcáì íëzà àìå §¦§−̈§©«£«Ÿ§¬Ÿ¦§¤−§©§¤®¨«Ÿ¦À

:úàfä äìàä-úàå úàfä úéøaä-úà úøkŸ¥Æ¤©§¦´©½Ÿ§¤¨«¨−̈©«Ÿ
ãéékéðôì íBiä ãîò eðnr ät BðLé øLà-úà ¦Á¤£¤̧¤§¹ÀŸ¦¨̧ÆŸ¥´©½¦§¥−

:íBiä eðnr ät epðéà øLà úàå eðéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡Ÿ¥®§¥̧£¤¬¥¤²−Ÿ¦¨¬©«
(ìàøùé)åèõøàa eðáLé-øLà úà ízrãé ízà-ék¦«©¤´§©§¤½¥¬£¤¨©−§§¤´¤

øLà íéBbä áø÷a eðøár-øLà úàå íéøöî¦§®̈¦§¥¯£¤¨©²§§¤¬¤©¦−£¤¬
:ízøáræèíäéìlb úàå íäéöewL-úà eàøzå £©§¤«©¦§Æ¤¦´¥¤½§¥−¦ª«¥¤®

:íänr øLà áäæå óñk ïáàå õræéíëa Lé-ït ¥´¨¤½¤¤¬¤§¨−̈£¤¬¦¨¤«¤¥´Â¨¤Â
Bááì øLà èáL-Bà äçtLî Bà äMà-Bà Léà¦´«¦º̈¯¦§¨¨´¥À¤£¤Á§¨¸

ãárì úëìì eðéäìà ýåýé írî íBiä äðôŸ¤³©Æ¥¦Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¥½¨¤´¤©«£½Ÿ
äøt LøL íëa Lé-ït íää íéBbä éäìà-úà¤¡Ÿ¥−©¦´¨¥®¤¥´¨¤À²Ÿ¤Ÿ¤¬

:äðrìå Làøçéäìàä éøác-úà BòîLa äéäå −Ÿ§©«£¨«§¨¿̈§¨§Á¤¦§¥̧¨«¨¹̈
ék él-äéäé íBìL øîàì Bááìa Cøaúäå úàfä©ÀŸ§¦§¨¥̧¦§¨³¥ŸÆ¨´¦«§¤¦½¦²
-úà äåøä úBôñ ïrîì Cìà éaì úeøøLa¦§¦¬¦¦−¥¥®§©²©§¬¨«¨−̈¤

:äàîväèéBì çìñ ýåýé äáàé-àìïLré æà ék ©§¥¨««ŸŸ¤´§Ÿ̈»§´Ÿ©¼¦´Â¨¤§©̧
Ba äöáøå àeää Léàa Búàð÷å ýåýé-óà©§Ÿ̈³§¦§¨Æ¨¦´©½§¨³§¨Æ
ýåýé äçîe äfä øôqa äáeúkä äìàä-ìk̈¨´¨½̈©§−̈©¥´¤©¤®¨¨³§Ÿ̈Æ

:íéîMä úçzî BîL-úàëýåýé Bìécáäå ¤§½¦©−©©¨¨«¦§¦§¦³§Ÿ̈Æ
úéøaä úBìà ìëk ìàøNé éèáL ìkî ärøì§¨½̈¦−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§ŸÆ¨´©§¦½

:äfä äøBzä øôña äáeúkäàëøBcä øîàå ©§¾̈§¥¬¤©−̈©¤«§¨©º©´
éøëpäå íëéøçàî eîe÷é øLà íëéða ïBøçàä̈©«£À§¥¤Æ£¤³¨¸Æ¥©´£¥¤½§©̧¨§¦½
úBkî-úà eàøå ä÷Bçø õøàî àáé øLà£¤¬¨−Ÿ¥¤´¤§®̈Â§¨Â¤©º
ýåýé älç-øLà äéàìçz-úàå àåää õøàä̈¨³¤©¦Æ§¤©´£ª¤½¨£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:daáëàì döøà-ìë äôøN çìîå úéøôb ¨«¨§¦´¨¤»©»§¥¨´¨©§¨¼³Ÿ
áNr-ìk dá äìré-àìå çîöú àìå òøfú¦¨©Æ§´Ÿ©§¦½©§Ÿ©«£¤¬−̈¨¥®¤

äîãà äøîrå íãñ úëtäîkáéúëíééáöå §©§¥©º§³Ÿ©«£Ÿ̈Æ©§¨´
éø÷:Búîçáe Btàa ýåýé Côä øLà íéBáöe§¦½£¤Æ¨©´§Ÿ̈½§©−©«£¨«

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,EáeLé àì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨



רלז

âëäëk ýåýé äNr äî-ìr íéBbä-ìk eøîàå§¨«§Æ¨©¦½©¤̧¨¨¯§Ÿ̈²−̈¨
:äfä ìBãbä óàä éøç äî úàfä õøàì̈¨´¤©®Ÿ¤¬¢¦²¨©¬©¨−©¤«

ãëýåýé úéøa-úà eáær øLà ìr eøîàå§¨´§½©µ£¤´¨«§½¤§¦¬§Ÿ̈−
íúà BàéöBäa ínr úøk øLà íúáà éäìà¡Ÿ¥´£Ÿ¨®£¤Æ¨©´¦½̈§«¦¬Ÿ−̈

:íéøöî õøàîäëå eëìiåíéäìà eãári ¥¤¬¤¦§¨«¦©¥«§À©©«©§Æ¡Ÿ¦´
-àì øLà íéäìà íäì eåçzLiå íéøçà£¥¦½©¦§©«£−¨¤®¡Ÿ¦Æ£¤´«Ÿ

:íäì ÷ìç àìå íeòãéåëýåýé óà-øçiå §¨½§¬Ÿ¨©−¨¤«©¦«©©¬§Ÿ̈−

äììwä-ìk-úà äéìr àéáäì àåää õøàä¨´¤©¦®§¨¦³¨¤̧¨Æ¤¨©§¨½̈
:äfä øôqa äáeúkäæëìrî ýåýé íLziå ©§−̈©¥¬¤©¤«©¦§¥³§Ÿ̈Æ¥©´

Liå ìBãb óö÷áe äîçáe óàa íúîãàìíë ©§¨½̈§©¬§¥−̈§¤´¤¨®©©§¦¥²
:äfä íBik úøçà õøà-ìàçëúøzñpä ¤¤¬¤£¤−¤©¬©¤«©¦̧§¨½Ÿ

eðéäìà ýåýéì(úåãå÷ð à"é)eðéðáìe eðì úìâpäå ©«Ÿ̈−¡Ÿ¥®§©¦§ºŸŸ̈³ŸŸŸŸ§Ÿ̈Ÿ¥̧ŸŸŸ¸
äøBzä éøác-ìk-úà úBNrì íìBò-ãr©½̈©«£¾¤¨¦§¥−©¨¬

:úàfäñ ©«Ÿ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc oixcdpq(iyily meil)

Dl oi` rxfe dWExbE dpnl` didzäéøeòðk äéáà úéa ìà äáLå ¦§¤©§¨¨§¨§¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨
day `ide l`xyid dlra zn xy`k ,xnelk ,'lk`Y dia` mgNn¦¤¤¨¦¨Ÿ¥

,lek`l lkez dia` zia l`äìëà àì déab déúéà éëc ììkî- ¦§¨§¦¦¥©¥Ÿ¨§¨
.zlke` dpi` l`xyid dlra zgz `idy onf lky rnynàîéà©¨

di`eyipa dllgzp xake li`edäôéøNa ïBcéz àì`l ixdy Ÿ¦¦§¥¨
,zepfd ici lr dllgzpïì òîLî à÷ef mby 'yi`' zaiz xeziin ¨©§©¨

.dtixya dpic oi`eyipd on xak dllgzpe xfl z`ypy
:`xnbd zx`and`eypd odk zay `ziixad eprinydy df oic

edf ,dtixya zpecipe zniiw dzyecwa xfnne oizpléaøk àìãe§Ÿ§©¦
[ïðúc] (àéðúã) ,øéàîzenexz zkqna,(a"n f"t)úqépL ïäk úa ¥¦§§©©Ÿ¥¤¦¥

ìàøNéìd`eyp `idy onf lk dnexz zlik`a dxq`pe,eläìëàå §¦§¨¥§¨§¨
äîeøz,bbeyaúîlLîmipdklïøwä úàdnexzd ieey - §¨§©¤¤¤©¤¤

,dlk`y`ed lfbe dzlik`a dxq`p ixdy ,exiag z` lfebd oick
,dcia,LîBçä úà úîlLî dðéàåxn`p `l yneg aeige li`ed §¥¨§©¤¤¤©¤

xn`py ,dnexz lk`y xfa `l`(i ak `xwie),'Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤
xn`p okn xg`le(ci ak my)sqie dbbWA Wcw lk`i iM Wi`e'§¦¦Ÿ©Ÿ¤¦§¨¨§¨©

zial aeyz m` oky ,dxfl zaygp dpi`y ef la` ,'eilr FziWng£¦¦¨¨
.yneg znlyn dpi` ,dnexza lek`l lkez rxf `la dia`

äôéøNa dúúéîed`eypd odk za oick ,dlra zgz dzpif m` ¦¨¨¦§¥¨
j` .odkld,ïéìeñtä ïî ãçàì úqéðm` ,xfnne oizp llg oebk ¦¥§¤¨¦©§¦

dnexz dlk`úîlLîmipdkd hayl,LîBçå ïø÷lk`y xf oick §©¤¤¤¤¨¤
die`x dpi` aeye ez`iaa dpedkd on dllgzp ixdy ,dnexz

.mlerl dnexza lek`lådzpif m`,÷ðça dúúéîxn`py`xwie) §¦¨¨§¤¤
(h `kminkg eyxce ,'sxVY W`A 'ebe zFpfl lgz iM odM Wi` zaE'©¦Ÿ¥¦¥¥¦§¨¥¦¨¥

xaky ef j` ,dtixya dpic zepfd zngn dllgzpy in wxy
,l`xyi za d`eyp oick wpga dpic oi`eypd on dllgzpéaø éøác¦§¥©¦

Bæå Bæ ,íéøîBà íéîëçå .øéàîl`xyil z`yipd oia -z`yipd oiae ¥¦©£¨¦§¦¨
,mileqtd on cg`l,LîBç àìå ïø÷ úBîlLîdidy in wxy oeik §©§¤¤§Ÿ¤

dxf dzid `le li`ed ef la` ,ynegd z` mlyn ezligzn xf
.yneg znlyn dpi` dzligznåepif m`,äôéøNa ïúúéîixdy §¦¨¨¦§¥¨

dpi` dzr `idy s` lr rnyne 'odM Wi` zaE' xn`p weqta©¦Ÿ¥
.zpdk`ziixad ly `pzdy `vnp .ezpeek x`azi `xnba oldle

.xi`n iax lr wlege zenexza dpynay minkgk xaeq
,lirl `ziixad seqa epypy xfril` iax ixac z` d`ian `xnbd

:`ziixaa epipy .mze` zx`aneäéáà úà ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¤¨¦¨
.äìé÷ña äéîç úàå äôéøNa:`xnbd zxxanéàîiax zpeek ¦§¥¨§¤¨¦¨¦§¦¨©

exne`a xfril`àîéìéà .äéîç úàå äéáà úàxn`y dnyúà' ¤¨¦¨§¤¨¦¨¦¥¨¤
à'äéáote`a ezpeekdzpifyäéáàî,dtixya dpic f`yedn ¨¦¨¥¨¦¨

xn`y'äéîç úà'dzpif m`y ezpeekäéîçî.dliwqa dpic`l ¤¨¦¨¥¨¦¨
dywi ok m`y ,jk yxtl okziàéøéà éàîxn`p `weec recn - ©¦§¨

a df oic,ïäk úa`ldeléôàaénð ìàøNé úay ,ok oicdBza ©Ÿ¥£¦©¦§¨¥©¦¦
enr dzpifyBúlëå äôéøNaenr dzpify.äìé÷ña ¦§¥¨§©¨¦§¦¨

:xg` ote`a xfril` iax ixac z` `xnbd zx`anàlàxn`y dn ¤¨
'äéáà úà'dcera dzpify ezpeekäéáà úeLøa`idyk epiidc ¤¨¦¨¦§¨¦¨

dqex`,dtixya dpic f`yexn`y dn'äéîç úà'dzpify ezpeek ¤¨¦¨
äéîç úeLøa.dliwqa dpic f`y d`eyp `idyk ¦§¨¦¨

ok m` :`xnbd zl`eyxfril` iax zhiyïàîk,`idïðaøk éà §©¦§©¨¨
epizpyna mixaeqd(:hn lirl)xyt` i` ,dtixyn dxeng dliwqy

ixdy ,ok yxtléøîàälirl opax(:p)wx dzpify odk zay jtidl ¨¨§¦
,äñeøà àìå äôéøNì úàöé äàeNðaiign xfril` iax eli`e §¨¨¨¦§¥¨§Ÿ£¨

.d`eypd z` `le dqex`d z` wx dtixyaeéàxaq xfril` iax ¦
ïBòîL éaøk,dliwqn dxeng dtixyy epizpyna xaeqdøîàä §©¦¦§¨¨©

lirl(:p)odk zayäàeNð úçàå äñeøà úçàdpic,äôéøNaeli`e ©©£¨§©©§¨¦§¥¨
.dliwqa d`eypde dtixya dqex` wxy xaeq xfril` iaxéàå§¦

xaqy yxtpìàòîLé éaøkonwl xaeqd(:`p)odk za zyxty §©¦¦§¨¥
ixdy ,ayiizn `l df s` ,d`eypa `le dqex`a zxacnøîàä̈¨©

lr zcnln odk za zyxty l`rnyi iaxäñeøàyúàöéllkn £¨¨¨
dliwqn l`xyi zaàìå ,äôéøNìlr,äàeNðodk za d`eyp m`e ¦§¥¨§Ÿ§¨

`vnp ,l`xyi za d`eyp llkn d`vi `lezhiyly'äéîç úà'- ¤¨¦¨
d`eypd yperàeä ÷ðçz`' xn` xfril` iax eli`e ,dliwq `le ¤¤

opax zhiyk `l dpi` xfril` iax zhiyy `vnp .dliwqa 'ding
.l`rnyi iaxk `le oerny iax zhiyk `le

:eixaca xg` xe`ia `xnbd d`ianéñBé éaøc déîMî ïéáø çìL̈©¨¦¦§¥§©¦¥
äðLî ìL dòvä àéä Ck ,àðéðç éaøaly ezpyn xe`ia `ed jk - §©¦£¦¨¨¦¤¥¨¤¦§¨

,xfril` iaxíìBòìxfril` iax xaqïðaøkd`eyp odk zay §¨§©¨¨
,dliwqa dqex`e dtixyaå,jk meyn eixac z` jetdl jixv oi` §

`l`' ,øîà÷ éëäepiid 'dia` z`äéáà úúénî ähîì àeäL ìk- ¨¦¨¨©¨¤§©¨¦¦©¨¦¨
zg` lklw dyperylr `ad a`] dia`a xen`d dzin aeign

,dtixy `idy [ezaeäéð éàîeedf ,`ed ine -,ìàøNé úa äàeNð ©¦§¨©¦§¨¥
ìàøNé úa äàeNð eléàcdyper dzpify,÷ðçalw mlek zrcl wpge §¦§¨©¦§¨¥§¤¤

.dtixynàëädze` lr dxez dxingd ,dzpify odk za iab - ¨¨
xen`d yperk dyper `diy d`eypäéáà úúéîa`edy.äôéøNa §¦©¨¦¨¦§¥¨

eìkzg`Ldzzin yperäìòîì àéä[dxengÎ]éàîe ,äéáà úúénî ¨¤¦§©§¨¦¦©¨¦¨©
eäéðef ,idefi`e -Né úa äñeøààîìòa ìàøNé úa äñeøà eléàc ,ìàø ¦£¨©¦§¨¥§¦£¨©¦§¨¥§¨§¨

dzzin dzpifyäìé÷ña,dtixyd on opaxl dxengdàëäzaa - ¦§¦¨¨¨
`dz dqex` dze` ,dzpify odkäéîç úúéîa`idyäìé÷ña. §¦©¨¦¨¦§¦¨

dzzin dzpify d`eyp odk za wxy xfril` iax zrc ,xnelk
.opaxk epiide ,dliwqa dzzin dqex` odk za j` ,dtixya

:df xe`ia lr `xnbd dywné÷úî'äìòîì' éãéî ,äéîøé éaø dì ó ©§¦¨©¦¦§§¨¦¦§©§¨
éðz÷ 'ähîì'ike -xfril` iax ixacazzinn dlrnl' aezk §©¨¨¨¥

,'dia` zzinn dhnl' 'dia`iqei iax ly eixac mifenx okide
.xfril` iax ixaca `pipg iaxa

:xfril` iax ixaca xg` xe`ia `xnbd d`ianéaø øîà àlà¤¨¨©©¦
,äéîøé¦§§¨
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המשך ביאור למסכת סנהדרין ליום שלישי עמ' א

סוף זמן קידוש לבנה:
יום שלישי בערב, י"ד אלול



לוח זמנים לשבת פרשת כי־תבוא בערים שונות בעולםרלח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:1806:2108:5208:5309:2709:2810:3310:3219:0218:5419:2819:2018:3619:31באר שבע )ק(

06:1606:2008:5008:5209:2609:2610:3110:3119:0518:5719:2919:2118:2919:31חיפה )ק(

06:1606:1908:5008:5109:2509:2610:3110:3119:0518:5819:2719:1918:1919:29ירושלים )ק(

06:1706:2108:5208:5309:2709:2810:3210:3219:0318:5519:2919:2118:3619:31תל אביב )ק(

06:1506:2308:4508:4909:3209:3510:4110:4219:3219:1920:0619:5319:0420:07אוסטריה, וינה )ק(

06:3906:3008:5108:4509:2709:2210:2610:2218:0218:0718:2918:3317:4818:44אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:2006:2708:5108:5409:3609:3910:4410:4519:3219:2120:0519:5319:0520:06אוקראינה, אודסה )ק(

05:4905:5808:2008:2409:0709:1010:1510:1619:0618:5419:4019:2718:3819:41אוקראינה, דונייצק )ק(

06:0006:0808:3008:3409:1709:2010:2610:2719:1719:0519:5219:3918:4919:53אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:2306:3208:5208:5709:4209:4510:5010:5219:4519:3220:2120:0719:1620:22אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:1506:2408:4408:4909:3409:3810:4310:4519:3819:2520:1420:0019:0920:15אוקראינה, קייב )ק(

06:4706:5409:1909:2210:0310:0511:1011:1219:5919:4820:2920:1819:3220:30איטליה, מילאנו )ק(

06:1006:0808:4108:3909:1009:0810:1210:1018:1618:1418:3918:3617:5718:45אקוואדור, קיטו )ח(

07:0907:0109:2409:1909:5909:5410:5910:5518:3818:4219:0419:0818:2319:18ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

08:0607:5610:1510:0910:5310:4711:5211:4719:2319:2919:5319:5919:1020:10ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:3706:4209:1009:1209:4909:5110:5610:5619:3419:2420:0319:5319:0820:04ארה״ב, בולטימור )ק(

06:2506:3108:5809:0009:3809:4010:4510:4519:2419:1419:5419:4418:5819:55ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:2506:3108:5809:0109:3809:4010:4510:4619:2519:1519:5519:4418:5919:56ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:0007:0609:3209:3510:1310:1611:2111:2120:0219:5220:3320:2219:3620:34ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0007:0309:3409:3510:0810:0911:1311:1319:4219:3520:0719:5919:1820:09ארה״ב, האוסטון )ק(

06:2706:3109:0109:0309:3709:3810:4310:4319:1419:0619:4119:3318:5019:44ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0207:0409:3609:3710:0910:0911:1411:1319:3819:3120:0319:5619:1520:06ארה״ב, מיאמי )ק(

06:2006:2608:5308:5609:3309:3510:4010:4119:2119:1119:5119:4018:5419:52ארה״ב, ניו הייבן )ק(

06:4906:5509:2209:2510:0210:0411:0911:1019:4819:3820:1820:0819:2220:19ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:1906:2508:5108:5409:3209:3410:3910:4019:2019:1019:5019:4018:5419:52ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3706:3209:0308:5909:3309:2910:3410:3118:2718:2718:5018:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

06:5907:0809:2709:3210:1810:2211:2711:2920:2420:1021:0020:4619:5421:01בלגיה, אנטוורפן )ק(

06:5907:0909:2809:3310:1810:2211:2711:2920:2320:1021:0020:4619:5421:00בלגיה, בריסל )ק(

06:1506:0908:3708:3309:0909:0510:0910:0618:0118:0318:2118:2317:4518:32ברזיל, סאן פאולו )ח(

06:0305:5708:2508:2208:5708:5309:5709:5417:4517:4718:0918:1117:2918:20ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:1606:2608:4408:4909:3609:3910:4510:4719:4419:3020:1920:0519:1720:19בריטניה, לונדון )ק(

06:2206:3208:4808:5409:4309:4710:5210:5419:5419:3920:3220:1719:2620:32בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:2106:3108:4808:5409:4109:4510:5010:5219:5119:3720:2720:1319:2120:28גרמניה, ברלין )ק(

06:4306:5209:1209:1710:0210:0511:1111:1220:0519:5220:4120:2719:3620:41גרמניה, פרנקפורט )ק(

06:1806:1108:3808:3409:1009:0610:1010:0718:0218:0518:2018:2317:4618:32דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2406:2508:5808:5809:2909:2810:3310:3218:5218:4619:1519:1018:2919:19הודו, מומבאי )ח(

06:2006:2108:5408:5409:2509:2510:2910:2818:4718:4219:1119:0618:2519:15הודו, פונה )ח(

06:0506:1308:3508:4009:2209:2510:3010:3119:2019:0819:5419:4118:5219:54הונגריה, בודפשט )ק(

06:2906:3509:0209:0409:4209:4410:4910:5019:3019:2020:0019:4919:0320:01טורקיה, איסטנבול )ק(

06:5707:0209:3009:3210:0810:1011:1511:1519:5219:4220:2020:1119:2620:22יוון, אתונה )ק(

06:2706:3408:5709:0109:4309:4610:5110:5219:4019:2920:1420:0119:1320:15מולדובה, קישינב )ק(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רלט לוח זמנים לשבת פרשת כי־תבוא בערים שונות בעולם
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2106:2208:5508:5509:2609:2610:3010:2918:4918:4319:1219:0718:2619:16מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:5506:4408:5908:5209:4009:3410:3810:3318:0318:1018:3518:4217:5118:54ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:4305:4608:1808:1908:5108:5109:5609:5618:2218:1518:4818:4117:5918:50נפאל, קטמנדו )ח(

07:0006:5809:3109:3010:0009:5811:0311:0119:0819:0619:3019:2818:4819:36סינגפור, סינגפור )ח(

05:5106:0108:1808:2409:1109:1510:2010:2219:1919:0519:5619:4218:4919:57פולין, ורשא )ק(

06:1006:0608:3808:3509:0709:0410:0810:0618:0518:0418:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

07:0407:1209:3509:3910:2010:2311:2811:2920:1520:0320:4720:3619:4720:48צרפת, ליאון )ק(

07:1007:1909:4009:4410:2810:3111:3611:3820:3020:1821:0320:5020:0221:04צרפת, פריז )ק(

05:5005:4908:2208:2008:5108:4909:5409:5218:0117:5818:2418:2117:4118:29קולומביה, בוגוטה )ח(

06:4406:5009:1609:1909:5810:0011:0511:0619:5219:4120:2020:0919:2520:21קנדה, טורונטו )ק(

06:1806:2608:5008:5309:3409:3610:4110:4319:2919:1720:0019:4819:0120:01קנדה, מונטריאול )ק(

06:2006:2408:5408:5509:3009:3110:3610:3619:0919:0119:3719:2818:4419:39קפריסין, לרנקה )ק(

06:0706:1808:3108:3809:2909:3310:3910:4119:4319:2820:2320:0819:1320:23רוסיה, ליובאוויטש )ח(

05:3805:5008:0208:0909:0109:0610:1210:1419:2219:0620:0019:4318:5019:59רוסיה, מוסקבה )ח(

05:4305:5108:1308:1708:5909:0210:0810:0918:5718:4519:3119:1818:2919:32רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:4706:5509:1809:2210:0410:0711:1211:1420:0619:5420:3620:2319:3820:36שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:4008:4009:1009:0910:1410:1318:2818:2418:5118:4718:0718:56תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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דבר מלכות

מחנות היישומים 
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