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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§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
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נקודות משיחות קודש - מזמור קטז מתוך "תהילות מנחם"
טו - יקר בעיני הוי' המותה לחסידיו

היוקר והחביבות של מעלה
א. הפירוש1 ב"יקר בעיני הוי' המותה לחסידיו הוא שדבר קשה וכבד הוא בעיניו להמית 

את חסידיו".
כ"ק מו"ח אדמו"ר מפרש2: "יקר בעיני הוי' המותה לחסידיו – דלמעלה הוא יקר וחביב 
מאוד המיתה והביטול מה שהחסידים עושים בנפש הבהמית, דענין החסידות הו"ע העבודה 
לפעול כפי' וביטול בהנפש הבהמית, וכמאמר3 מה לי קטלה כולה מה לי קטלה פלגא, ואיזהו 

1( רש"י, מצו"ד, מצו"צ, וראב"ע כאן. 
2( סה"מ תרפ"ח ע' קא.

3( ב"ק סה, א.

ב"ה. נוסח המברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א
לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל
לקראת ר"ה התשמ"ח הבע"ל

לשנה טובה דשנת הקהל תכתבו ותחתמו ושבתא טבא.

/ מנחם שניאורסאהן /

המשך בעמוד זכ
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
eÚ˜zחּגנּו ליֹום ּבּכסה ׁשֹופר ואיתא 1ּבחדׁש , ƒ¿ְְִֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבֹו,2ּבּגמרא  מתּכּסה ׁשהחדׁש חג איזהּו ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּפׁשּוט  ׁשהּפרּוׁש ראׁשֿהּׁשנה. זה אֹומר ֱֵֵֵֶֶַַַָָָֹהוי

ׁשּזהּו ּבכּסּוי, היא הּלבנה ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִֶֶֶַַָָָָֹהּוא,

ׁשּבכל  הּמֹועדים, לׁשאר ראׁשֿהּׁשנה ּבין ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹההפרׁש

ּובראׁשֿהׁשנה  ּבמּלּוי, היא הּלבנה ְְְֲִִִַַַָָָָֹהּמֹועדים

וההעלם  הּכּסּוי ענין והרי וכּסּוי, ּבהעלם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַהיא

עם  ּגםּֿכן מתאים זה וענין האֹור. ענין הפ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּוא

הּגמרא  ּפסּוק 3מאמר עיני 4על ּגֹו' אׁשר "ארץ ְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אחרית  ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהוי'

ׁשרׁשה  ׁשנה "ּכל  אל"ף, חסר  "מרׁשית" ִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָׁשנה",

הרׁשּות  ענין והרי ּבסֹופּה", מתעּׁשרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבתחּלתּה

האֹור, הפ והּכּסּוי, ההעלם ּכענין הּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהענּיּות

וההׁשּפעֹות  מהּו5ההמׁשכֹות להבין וצרי . ְְְְְִִַַַַַָָָָ

הרׁשּות  ענין להיֹות צרי ׁשּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹהענין

עֹוׂשין  ׁשּיׂשראל רׁש"י ּׁשּפרׁש ּומה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָוהענּיּות.

ּותפּלה  ּתחנּונים לדּבר ּבראׁשֿהּׁשנה רׁשין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹעצמן

טֹובה  ׁשנה להם יּתן ִֵֶֶַָָָָָָ(ׁשהּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא

זה  ענין הרי רויחי), ּומזֹוני חּיי ּבּבני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָּומתּוקה

ּבכל  ׁשּגם ּכיון  ּבראׁשֿהּׁשנה, לאוּֿדוקא ְְְֵֶַַַָָָָָָֹהּוא

והּתחנּונים  הּתפּלה ענין להיֹות צרי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּׁשנה

הּנצרכים, הענינים ּכל ׁשּיּתן ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָלהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ענין  הּוא ּדוקא ׁשּבראׁשֿהּׁשנה הּטעם ְְְִֶַַַַַַַָָָֹּומהּו

הּמעלה  מהי להבין צרי ּגם והענּיּות. ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָהרׁשּות

ה  מּדברי ׁשהרי והענּיּות, הרׁשּות ּגמרא ּבענין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

אזי  ּבתחּלתּה ׁש"רׁשה ׁשעלֿידיֿזה הרׁשּות, ּבענין מעלה ׁשּיׁש ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָמׁשמע

וכּידּוע  ּבסֹופּה", הּׁשנה 6מתעּׁשרת סֹוף על קאי לא ּבסֹופּה" ׁש"ּמתעּׁשרת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
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ד.1) פא, ואילך.2)תהלים סע"א ח, ב.3)ר"ה טז, יב.4)שם יא, תכח.5)עקב ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ח תקעו ד"ה ראה

תלז). תכא.6)ע' ע' אג"ק לוי"צ לקוטי

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
תהילים: בספר נאמר השנה, בראש בשופר לתקוע המצווה אודות

ebÁ ÌBÈÏ ‰Òka ¯ÙBL L„Áa eÚ˜z1‡˙È‡Â Óba2¯‡מובא , ƒ¿«…∆»«∆∆¿«≈¿ƒ»«¿»»
השנה, בראש שופר תקיעת על מדבר שהכתוב יודעים Á‚כיצד e‰ÊÈ‡≈∆«

ומועדי  בתורה מחגי האמורים החג L„Á‰Lהשנה חל שבו בחודש היום ∆«…∆
הוא  הירח הזה, שבו ∆»¿qk˙Óƒ‰יום

Ba,בגלוי נראה ‡ÓB¯ואינו ÈÂ‰¡≈≈
‰M‰ŒL‡¯ ‰Ê בתשרי בא' שחל ∆…«»»

מכוסה. הירח החודש ובתחילת

ËeLt‰ Le¯t‰L הגמרא בדברי ∆«≈«»
‰·l‰ ‰M‰ŒL‡¯aL ,‡e‰∆¿…«»»«¿»»

,ÈeqÎa ‡È‰ נראה אינו והירח ƒ¿ƒ
L¯Ù‰‰ e‰fL ההבדלÔÈa ∆∆«∆¿≈≈

,ÌÈ„ÚBn‰ ¯‡LÏ ‰M‰ŒL‡…̄«»»ƒ¿»«¬ƒ
הסוכות  וחג הפסח «¿∆ÏÎaLחג

ÌÈ„ÚBn‰,בחודש ט"ו ביום החלים «¬ƒ
בתשרי, בט"ו וסוכות בניסן בט"ו פסח

החודש, באמצע ‰È‡היינו ‰·l‰«¿»»ƒ
,ÈelÓa החודש באמצע הירח כי ¿ƒ

ביום L‰ŒL‡¯·e‰מלא, שחל ¿…«»»
תשרי  לחודש הלבנה ‰È‡הראשון ƒ

‰aÔÈÚ È¯‰Â ,ÈeqÎÂ ÌÏÚ ¿∆¿≈¿ƒ«¬≈ƒ¿«
CÙ‰ ‡e‰ ÌÏÚ‰‰Â Èeqk‰«ƒ¿«∆¿≈≈∆

¯B‡‰ ÔÈÚ גילוי.שענינו ƒ¿«»
‰Ê ÔÈÚÂ בראש השופר שתקיעת ¿ƒ¿»∆

בזמן  מתכסה, שהירח בעת היא השנה

האור  עניין היפך והסתר, העלם של

ÌÚוהגילוי, ÔkŒÌb ÌÈ‡˙Ó«¿ƒ«≈ƒ
‡¯Ób‰ ¯Ó‡Ó3˜eÒt ÏÚ4 «¬««¿»»«»

ישראל  ארץ על בתורה האמור

'‰' 'Bb ¯L‡ ı¯‡" אלקיך ∆∆¬∆
תמיד' אותה, ‰ÈÂ'דורש ÈÈÚ≈≈¬»»

˙ÈL¯Ó da EÈ˜Ï‡ מהתחלת ¡…∆»≈≈ƒ
,"‰L ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰M‰«»»¿««¬ƒ»»
אמרו  כך ועל הפסק, בלי תמיד היינו

שהכתוב  ואומר מדייק בגמרא

,Û"Ï‡ ¯ÒÁ "˙ÈL¯Ó" ולא ≈≈ƒ»≈»∆
כי  ללמדנו L‰"מראשית", Ïk"»»»

‰L¯L,ורש עני מלשון ענייה, ∆»»
,"dÙBÒa ˙¯MÚ˙Ó d˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆∆¿»
˙eiÚ‰Â ˙eL¯‰ ÔÈÚ È¯‰Â«¬≈ƒ¿«»≈¿»¬ƒ
,Èeqk‰Â ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚk ‡e‰¿ƒ¿««∆¿≈¿«ƒ
˙BÎLÓ‰‰ ,¯B‡‰ CÙ‰≈∆»««¿»

˙BÚtL‰‰Â5 נובעת והעניות ההשפעה, מריבוי נובעת עשירות שהרי ¿««¿»
השפע. מחיסרון

ÔÈÚ‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ חסידות פי על הדברים, פנימיות לפי ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
,˙eiÚ‰Â ˙eL¯‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰M‰ŒL‡¯aL עניין ∆¿…«»»»ƒƒ¿ƒ¿«»≈¿»¬ƒ

האור  עניין היפך וההעלם, הכיסוי

והשפע? והגילוי

È"L¯ L¯tM ‰Óe דברי בכוונת «∆≈≈«ƒ
בתחלתה" (עניה) שרשה "שנה הגמרא

ÔÈL¯ ÔÓˆÚ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ«¿»»ƒ
ומתחנן  המבקש עני כמו מתנהגים

ÌÈeÁz ¯a„Ï ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»¿«≈«¬ƒ
‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L) ‰lÙ˙e¿ƒ»∆«»»

Ì‰Ï ÔzÈ השנה L‰בראש ƒ≈»∆»»
Èaa ‰˜e˙Óe ‰·BË בניםÈiÁ »¿»¿»≈«≈

(פרנסה)ÈBÊÓe(בריאות)חיים  מזון ¿≈
ÈÁÈÂ¯ בשפע ÔÈÚבריוח, È¯‰ ,( ¿ƒ≈¬≈ƒ¿»

‰Ê ֿ הקדוש מאת הצרכים בקשת של ∆
לקבל -ברוך  המבקש עני כמו הוא

ÂcŒÂ‡Ï˜‡השפעה  ‡e‰»«¿»
ÏÎa ÌbL ÔÂÈk ,‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»≈»∆«¿»
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰M‰«»»»ƒƒ¿ƒ¿«
ŒLB„w‰Ï ÌÈeÁz‰Â ‰lÙz‰«¿ƒ»¿««¬ƒ¿«»

ÔziL ‡e‰ŒCe¯a המתפלל לאדם »∆ƒ≈
עני, כמו ‰ÌÈÈÚומתחנן, Ïk»»ƒ¿»ƒ

ÌÚh‰ e‰Óe ,ÌÈÎ¯ˆp‰«ƒ¿»ƒ««««
‡e‰ ‡˜Âc ‰M‰ŒL‡¯aL∆¿…«»»«¿»

?˙eiÚ‰Â ˙eL¯‰ ÔÈÚƒ¿«»≈¿»¬ƒ
‰ÏÚn‰ È‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«ƒ««¬»

‰¯eL˙יש יתרון איזה  ÔÈÚa¿ƒ¿«»≈
È¯·cÓ È¯‰L ,˙eiÚ‰Â¿»¬ƒ∆¬≈ƒƒ¿≈
‰ÏÚÓ LiL ÚÓLÓ ‡¯Ób‰«¿»»«¿«∆≈«¬»

ŒÏÚLויתרון  ,˙eL¯‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»≈∆«
‰L¯"L ‰ÊŒÈ„È השנה ¿≈∆∆»»

˙¯MÚ˙Ó ÈÊ‡ d˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¬«ƒ¿«∆∆
,"dÙBÒa שה'רשות'ומשמע ¿»

העשירות, את הגורמת היא והעניות

Úe„iÎÂ6 החסידות בתורת ¿«»«
‡Ï "dÙBÒa ˙¯MÚ˙n"L∆ƒ¿«∆∆¿»…
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epbgו meil dqka xtey ycega erwz

היא  הּכּונה אּלא זמן, לאחר ְְְִֶַַַַַַָָָָּדוקא,

ועלּֿדר ׁש"רׁשה", לאחרי מּיד ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁש"ּמתעּׁשרת "

ּׁשּכתּוב  ּבּמרחב 7מה ענני יּֿה קראתי הּמצר מן ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

מּיד  נעׂשה אזי קראתי" הּמצר "מן ׁשּכאׁשר ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָיּֿה,

הּוא  ׁשּבכללּות עצמי, מרחב ּבּמרחב", ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָ"ענני

ׁשהענין  ּכׁשם הּנה הרחב ּות, עֹולם "יּֿה", ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבחינת

ּד"מן  הּתנּועה אחרי מּיד נעׂשה ּבּמרחב" ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָּד"ענני

ׁשרׁשה  "ׁשנה ּבענין ּגם הּוא ּכמֹוֿכן ְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּמצר",

היא  ׁשהּכּונה ּבסֹופּה", מתעּׁשרת ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָּבתחּלתּה

 ֿ לאחרי מּיד הּנה ּבתחּלתּה" "רׁשה היא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכאׁשר

ּמעלת  מהי להבין, וצרי מתעּׁשרת", "היא ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָזה

עם  זה מתאים אי מּובן, אינֹו ּוביֹותר ְְִִֵֵֵֶַָָָ"רׁשה".

הּמדרׁש ֿ 8ּדברי מֹורי ּכבֹודֿקדּוׁשת (ׁשּמביא ְְְְִִִִֵֵֶַַָ

ראׁשֿהּׁשנה  ּבּמאמרי אדמֹו"ר על 9וחמי ( ְְְֲִֵַַַַָָָָֹ

מקרא 10הּפסּוק  לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי ּובחדׁש ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּגּתֹות  ּבּכל , מׂשּוּבע  ׁשהּוא "ׁשביעי ּגֹו'. ְְִִִֶֶַָֹֹקדׁש

ּבתֹוכֹו, סּכה ּבתֹוכֹו, ּכּפּור ּבתֹוכֹו, ּברכֹות ְְְְְִָָֻּבתֹוכֹו,

הּוא  זה ׁשחדׁש והינּו, ּבתֹוכֹו". וערבה ְְְֲֶֶֶַַָָָֹלּולב

הּׁשנה, ּכל על ׂשבע נמׁש ּומּמּנּו ּבּכל, ְְִִֶַַַַָָָָָֹֹמׂשּוּבע

ׁשּצרי הּגמרא ּדברי עם זה מתאים אי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואםּֿכן

ּבתחּלתּה". "רׁשה ְְִִִָָָָלהיֹות

ּתחּלה Ô·eÈÂב ) ּבהקּדים על 11זה הּתרּוץ ּבאּור ¿»ְְְִִֵֵֶַַַָ

הּידּועה  קביעּות 12הּקּוׁשיא מה מּפני ְְְְִִֵַַַָָ

ּבראׁשית, למעׂשה הׁשׁשי ּביֹום היא ְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹראׁשֿהּׁשנה

ּברא  למעׂשה הראׁשֹון ּבּיֹום כ"ה ולא ׁשית, ְְְֲִִֵֵַַָֹ

העֹולם  נברא ׁשּבֹו ׁשהּיֹום 13ּבאלּול לפי ׁשּזהּו . ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָ

אדם  ּברֹוא יֹום הּוא ּבראׁשית למעׂשה ְְְֲִִִֵֵַַָָהׁשׁשי

ׁשאמר  ֿ 14הראׁשֹון, ׁשעל לבׁש, ּגאּות מל הוי' ֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּכל  עקר וזהּו ּבּבריאה, קּיּום ּפעל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָידיֿזה

זה  ּביֹום היא ראׁשֿהׁשנה קביעּות ולכן ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹהּבריאה,
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ה.7) קיח, ח.8)תהלים פכ"ט, תש"ח 9)ויק"ר סה"מ - (תשח"י) זו שנה לתשרי (י"ל פ"ב תש"ח בתרועה אלקים עלה ד"ה

.(3 ע' תש"י (סה"מ פ"א תש"י ר"ה של יו"ט ד"ה ואילך). 4 כד.10)ס"ע כג, תלד).11)אמור (ע' הנ"ל תקעו ד"ה ראה

ובכ"מ.12) א. מז, נצבים א.13)לקו"ת טז, ר"ה ר"ן וראה פ"ח. פדר"א כט. ר"פ פי"א.14)ויק"ר פרדר"א א. צג, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÓÊ ¯Á‡Ï ,‡˜Âc והשפע האור בא אז ‰È‡ורק ‰ek‰ ‡l‡ «¿»¿««¿«∆»««»»ƒ

,"‰L¯"L È¯Á‡Ï „iÓ "˙¯MÚ˙n"L,עצמו השנה בראש עוד ∆ƒ¿«∆∆ƒ«¿«¬≈∆»»
וענייה  "רשה" שהיתה לאחר e˙kM·מיד ‰Ó C¯cŒÏÚÂ7 בתהיליםÔÓ ¿«∆∆«∆»ƒ

¯ˆn‰ ÔÓ" ¯L‡kL ,dŒÈ ·Á¯na ÈÚ dŒÈ È˙‡¯˜ ¯ˆn‰«≈«»»ƒ»»»ƒ«∆¿»»∆«¬∆ƒ«≈«
"È˙‡¯˜ ובקשה קריאה יש כאשר »»ƒ

בקשתו  כמו והדוחק, המצר מתוך

העני, של iÓ„ותחינתו ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆ƒ«
שיהוי  Á¯na·",ללא ÈÚ"»»ƒ«∆¿»

,ÈÓˆÚ ·Á¯Ó היפך) 'מרחב' ∆¿»«¿ƒ
רק  ולא מהותו, בעצם והמיצר) הדוחק

יחסי, ‰e‡מרחב ˙eÏÏÎaL∆ƒ¿»
,"dŒÈ" ˙ÈÁa'העצמי ה'מרחב ¿ƒ«»

האותיות  בשתי כללי באופן נרמז

"יֿה" הוי' שם של «ÌÏBÚהראשונות
,˙e·Á¯‰ שהיא שהיו"ד שם על »«¬

ומשפיעה  ויורדת באה בלבד כנקודה

(וכמבואר  ורוחב אורך בה שיש לה'

העניינים  פנימיות שלפי בחסידות

החכמה  בחינת של להארה הכוונה

הבינה) בבחינת ומסתעפת שמתרחבת

ÈÚ"c ÔÈÚ‰L ÌLk ‰p‰ƒ≈¿≈∆»ƒ¿»¿»»ƒ
È¯Á‡ „iÓ ‰NÚ "·Á¯na«∆¿»«¬∆ƒ««¬≈

,"¯ˆn‰ ÔÓ"c ‰Úez‰ רק ולא «¿»¿ƒ«≈«
רב, זמן Ìbלאחר ‡e‰ ÔÎŒBÓk¿≈«

ÔÈÚa הכתוב על ז"ל חכמינו דברי ¿ƒ¿«
ישראל  ארץ על נתונות ה' שעיני

שנה', אחרית ועד השנה 'מרשית

d˙lÁ˙a ‰L¯L ‰L"»»∆»»ƒ¿ƒ»»
‰ek‰L ,"dÙBÒa ˙¯MÚ˙Óƒ¿«∆∆¿»∆««»»
‰L¯" ‡È‰ ¯L‡kL ‡È‰ƒ∆«¬∆ƒ»»

"d˙lÁ˙a ראש יום בתחילת ƒ¿ƒ»»
ÊŒÈ¯Á‡Ï‰השנה, „iÓ ‰p‰ ולא ƒ≈ƒ«¿«¬≈∆

בסוף  רב,רק זמן כעבור השנה,

CÈ¯ˆÂ ,"˙¯MÚ˙Ó ‡È‰"ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ
·‰Ï"‰L¯" ˙ÏÚn È‰Ó ,ÔÈ ¿»ƒ«ƒ«¬«»»

ל'מתעשרת'.? זוכים לכך שהודות

CÈ‡ ,Ô·eÓ BÈ‡ ¯˙BÈ·e¿≈≈»≈
‰Ê ÌÈ‡˙Ó ראש על הגמרא דברי «¿ƒ∆

בסופה' 'מתעשרת שהשנה השנה

בתחילתה' 'רשה שהיא מכך כתוצאה

L¯„n‰ È¯·c ÌÚ8‡È·nL) ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆≈ƒ
È¯Ó‡na ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k שלו חסידות ¿¿«ƒ¿»ƒ«¿¿«¬»≈

של  הפנימי התוכן את ‰M‰ŒL‡¯9˜eÒt‰המבארים ÏÚ האמור 10) …«»»««»
השנה  ראש אודות ‰ÈÚÈ·Mבתורה L„Á·e החודש שהוא תשרי חודש «…∆«¿ƒƒ

הראשון  החודש שהוא בתורה נאמר עליו ניסן, מחודש «∆¿Á‡a„השביעי
L„ÁÏ,תשרי לחודש א' e‰L‡ביום ÈÚÈ·L" .'Bb L„˜ ‡¯˜Ó «…∆ƒ¿»…∆¿ƒƒ∆

ÚaeNÓ ושובע שפע Ïka,מלשון ¿»«…
˙Bzb יין BÎ¯a˙של ,BÎB˙a ƒ¿¿»

‰kÒ ,BÎB˙a ¯etk ,BÎB˙a¿ƒ¿À»
."BÎB˙a ‰·¯ÚÂ ·ÏeÏ ,BÎB˙a¿»«¬»»¿

‰Ê L„ÁL ,eÈ‰Â תשרי חודש ¿«¿∆…∆∆
ÚaeNÓ ‡e‰ ושפע שובע בו יש ¿»
epnÓe ,Ïka תשרי מחודשCLÓ «…ƒ∆ƒ¿»

Ú·N ושפע,‰M‰ Ïk ÏÚ …««»«»»
‰Ê ÌÈ‡˙Ó CÈ‡ ÔkŒÌ‡Â דברי ¿ƒ≈≈«¿ƒ∆

הגדול  השפע על במדרש ז"ל חכמינו

תשרי  חודש של È¯·cוהמיוחד ÌÚƒƒ¿≈
‰L¯" ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ‡¯Ób‰«¿»»∆»ƒƒ¿»»

"d˙lÁ˙a היא והעניות והרשות ƒ¿ƒ»»
בסופה'.? ל'מתעשרת להגיע הדרך

‰lÁz ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·11 ¿»∆¿«¿ƒ¿ƒ»
‡ÈLew‰ ÏÚ ıe¯z‰ ¯e‡a≈«≈««¿»

‰Úe„i‰12החסידות ÈtÓבתורת «¿»ƒ¿≈
‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯ ˙eÚÈ·˜ ‰Ó«¿ƒ…«»»ƒ
‰NÚÓÏ ÈLL‰ ÌBÈa««ƒƒ¿«¬≈

,˙ÈL‡¯a הבריאה סיום ÏÂ‡יום ¿≈ƒ¿…
‰NÚÓÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia«»ƒ¿«¬≈

,˙ÈL‡¯a,הבריאה התחלת יום ¿≈ƒ
‡¯· BaL ÏeÏ‡a ‰"Î∆¡∆ƒ¿»

ÌÏBÚ‰13. הוא לשאלה והמענה »»
ÈLL‰ ÌBi‰L ÈÙÏ e‰fL∆∆¿ƒ∆««ƒƒ

‡e‰ ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ אמנם ¿«¬≈¿≈ƒ
אבל  הבריאה, ימי מששת האחרון היום

ביחס  ויתרון מעלה יש השישי ביום

ליום  ביחס ואפילו הימים שאר לכל

שהוא ‡„Ìהראשון ‡B¯a ÌBÈ¿»»
¯Ó‡L ,ÔBL‡¯‰14 שנברא ביום »ƒ∆»«

ŒÏÚL ,L·Ï ˙e‡b CÏÓ 'ÈÂ‰¬»»»»≈»≈∆«
‰ÊŒÈ„È הקדוש מלכות על בהכרזה ¿≈∆

בעולם הוא הראשון ÏÚtברוך אדם »«
e‰ÊÂ ,‰‡È¯aa Ìei˜ של זה ענין ƒ«¿ƒ»¿∆

הבריאה  על הוא ברוך הקדוש מלכות

הראשון אדם ידי על Ïkשנפעל ¯˜Úƒ«»
‰Ê ÌBÈa ‡È‰ ‰L‰ŒL‡¯ ˙eÚÈ·˜ ÔÎÏÂ ,‰‡È¯a‰ השישי היום «¿ƒ»¿»≈¿ƒ…«»»ƒ¿∆
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ז i"gyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

הראׁשֹון  ּבּיֹום ׁשּגם היֹות ּדעם והינּו, ְְְְֱִִֶַַַַָָּדוקא.

ׁשהרי  ּבעֹולם, אלקּות היה ּבראׁשית ְְֱֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹלמעׂשה

נעׂשּו" ׁשמים הוי' ּברא 15"ּבדבר ּו"ּבראׁשית , ְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ

הּיחּוד 16אלקים" ּב'ׁשער רּבנּו וכתב , ְְֱִִֵַַַַַָֹ

אינֹו17והאמּונה' ּבראׁשית ׁשּמעׂשה ּדכיון ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַָָָ

ּכל  הרי מאין, יש ּכיֿאם מּיׁש, יש ְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָהתהּוּות

ּגם  הרי ואםּֿכן הוי', ּדבר הּוא הּיׁש ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָמציאּות

ּכל  היתה ּבראׁשית למעׂשה הראׁשֹון ְְְֲִִֵֵַַָָָָּבּיֹום

עלֿידי  מּכלֿמקֹום אלקּות, העֹולם ְְֱִִֵַָָָָֹמציאּות

מל "הוי' ׁשאמר הראׁשֹון אדם ׁשל ֲֲִֶֶַָָָָָָָָָעבֹודתֹו

נעלית  המׁשכה ּבעֹולם המׁשי לבׁש", ְְֲִִֵֵֵַַָָָָָּגאּות

הראׁשֹון, אדם ׁשהמׁשי ההמׁשכה ּומעלת ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָיֹותר.

מעלת  ּכענין היא - קדם ׁשהיתה ההמׁשכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָֹעל

ֲִָהענּיּות.

ּכתיב 18ּבזה ÔÈÚ‰Âג) ּדהּנה לדוד 19, ּתפּלה ¿»ƒ¿»ְְְְִִִִֵֶָָָ

ואביֹון  עני ּכי ענני אזנ ה' ְְְְֲִִִֵֵֶַָָהּטה

אני" חסיד "ּכי עצמֹו על ׁשאמר ּדהגם ,20אני, ְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

יׂשראל  ּכנסת ּכללּות ּבעד ּכׁשהתּפּלל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּכלֿמקֹום

מּבחינת  ההפ ׁשהּוא אני", ואביֹון עני "ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאמר

ּדהּנה  ּביֹותר . מתקּבלת זֹו ׁשּתפּלה לפי ,חסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ

ּכדאיתא  עׁשיר', ּו'תפּלת לעני" "ּתפּלה ְְְִִִִִִֵֶַָָָָיש

הּפסּוק 21ּבּזהר  ׁשּתפּלת 22על למׁשה", "ּתפּלה ְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹ

ׁשאינֹו העׁשיר ּכמֹו עׁשיר', 'ּתפּלת היא ְְִִִִֵֶֶֶַָָֹמׁשה

צרי אינֹו עצמֹו ׁשהּוא ּכיון עצמֹו, ּבעד ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָמבּקׁש

ּומּכלֿמקֹום  הּמדינה, ּבעד מבּקׁש ורק ְְְְְִִִֵַַַַָָָלכלּום,

עׁשיר', ל'תפּלת ּבמעלתּה ׁשוה עני ּתפּלת ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָהּנה

ל'תפּלת  קֹודמת העני ׁשּתפּלת מּזה, ְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָויתרה

עצמֹו ׁשהעמיד מׁשה ּגּבי ּגם מצינּו ולכן ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעׁשיר'.

עני, ּבמדרגת אריינּגעׁשטעלט) זיך האט ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ(ער

ׁשּכתּוב  ּדלכאֹורה 23ּכמֹו ׁשמע, והוי' קרא עני זה ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

"עני  ּדהוהֿליּהֿלמימר מיּתרת, היא "זה" ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻּתבת
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ו.15) לג, א.16)תהלים א, ואילך.17)בראשית תקעו 18)פ"א ד"ה א'שצא. ע' לר"ה דרושים אוה"ת ראה - לקמן בהבא

ואילך). תכט (ע' א.19)הנ"ל פו, ב.20)תהלים תר"ץ.21)שם, ארשב"נ תר"ס. למשה תפלה ד"ה גם וראה ב. קסח, ח"א

א.22) צ, ז.23)תהלים לד, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראשון  אדם בריאת יום בראשית, ‰BÈ˙למעשה ÌÚc ,eÈ‰Â .‡˜Âc«¿»¿«¿¿ƒ¡

,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ‰È‰ ˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌbL∆««»ƒ¿«¬≈¿≈ƒ»»¡…»»
"eNÚ ÌÈÓL 'ÈÂ‰ ¯·„a" È¯‰L15, ביום השמים, בריאת וגם ∆¬≈ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬

רקיע' 'יהי שאמר ה' דבר ידי על היא אלול כ"ה בראשית, למעשה הראשון

"ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a"e16, ¿≈ƒ»»¡…ƒ
הבריאה  בתחילת שנבראו הדברים וגם

ואם  הוא, ברוך הקדוש ידי על נבראו

מיוחד  חידוש שום נפעל לא לכאורה

בראשית, למעשה השישי »«¿ÎÂ˙·ביום
ea¯הזקן ‰eÁi„אדמו"ר ¯ÚL'a «≈¿«««ƒ

'‰eÓ‡‰Â17התניא ÔÂÈÎcשבספר ¿»¡»¿≈»
BÈ‡ ˙ÈL‡¯a ‰NÚnL∆«¬≈¿≈ƒ≈

,LiÓ ˘È ˙ee‰˙‰ אחת מציאות ƒ¿«≈ƒ≈
לה שקדמה אחרת Ì‡ŒÈkƒƒממציאות

,ÔÈ‡Ó ˘È מלאֿדבר דבר מציאות ≈≈«ƒ
¯·c ‡e‰ Li‰ ˙e‡ÈˆÓ Ïk È¯‰¬≈»¿ƒ«≈¿«

,'ÈÂ‰ מציאות שום הגשמי ל'יש' ואין ¬»»
מחיה  המהווה, ה' דבר מלבד משלו,

אותו  Ìbומקיים È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈«
‰NÚÓÏ ÔBL‡¯‰ ÌBia«»ƒ¿«¬≈
˙e‡ÈˆÓ Ïk ‰˙È‰ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ»¿»»¿ƒ

,˙e˜Ï‡ ÌÏBÚ‰ ביום נתחדש ומה »»¡…
'ה' הראשון אדם אמירת ידי על השישי

כי  הוא כך על המענה לבש', גאות מלך

B˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿≈¬»
ה' ‰¯‡ÔBLעבודת Ì„‡ ÏL∆»»»ƒ
¯Ó‡L השישי ביום בריאתו, עם ∆»«

,"L·Ï ˙e‡b CÏÓ 'ÈÂ‰"¬»»»»≈»≈
‰ÎLÓ‰ ÌÏBÚa CÈLÓ‰ƒ¿ƒ»»«¿»»

¯˙BÈ ˙ÈÏÚ האלקות המשכת מאשר «¬≈≈
ה' דבר (כמו הנבראים שאר בבריאת

השמים). לבריאת רקיע' »¬»ÏÚÓe˙'יהי
Ì„‡ CÈLÓ‰L ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ¿ƒ»»

ÔBL‡¯‰ למעשה השישי ביום »ƒ
È‰L˙‰בראשית, ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ«««¿»»∆»¿»

Ì„˜ שקדמו הנבראים שאר בבריאת …∆
- הראשון אדם ÔÈÚkלבריאת ‡È‰ƒ¿ƒ¿«

,˙eiÚ‰ ˙ÏÚÓ מגיעים לה שהודות «¬«»¬ƒ
אל  באים שממנו המצר וכמו לעשירות

ומבאר. שממשיך כפי המרחב,

‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚18‰p‰c , ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
·È˙k19 בתהלים„Â„Ï ‰lÙz ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ

ÏÚ ¯Ó‡L Ì‚‰c ,È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk ÈÚ EÊ‡ '‰ ‰h‰«≈»¿¿¬≈ƒƒ»ƒ¿∆¿»ƒ«¬«∆»««
BÓˆÚ'נפשי 'שמרה פרק באותו הבא ‡È"בפסוק „ÈÒÁ Èk"20, היינו «¿ƒ»ƒ»ƒ

לענות  מהקדושֿברוךֿהוא כ'חסיד'שמבקש מעלתו בגלל «ŒÏkÓƒלתפילתו
Ïlt˙‰Lk ÌB˜Ó המלך ‡Ó¯דוד Ï‡¯NÈ ˙Òk ˙eÏÏk „Úa »¿∆ƒ¿«≈¿«¿»¿∆∆ƒ¿»≈»«

‡e‰L ,"È‡ ÔBÈ·‡Â ÈÚ Èk"ƒ»ƒ¿∆¿»ƒ∆
לו  שאין לו ה'עני', ואין מעלות

ÈÒÁ„,חשיבות, ˙ÈÁaÓ CÙ‰‰«≈∆ƒ¿ƒ«»ƒ
BÊ ‰lÙzL ÈÙÏ לעני''תפילה ¿ƒ∆¿ƒ»
¯˙BÈa ˙Ïa˜˙Ó מפני דווקא וזאת ƒ¿«∆∆¿≈

שממשיך  כפי העני, של החיסרון

ומבאר.

"ÈÚÏ ‰lÙz" ˘È ,‰p‰c¿ƒ≈≈¿ƒ»∆»ƒ
המצר' 'מן ודוחק עוני מתוך תפילה

,'¯ÈLÚ ˙lÙ˙'e מתוך תפילה ¿ƒ«»ƒ
'במרחב', ושפע «È‡„kƒ¿ƒ˙‡עושר

‰fa21˜eÒt‰¯כמובא  ÏÚ22 «…«««»
˙lÙzL ,"‰LÓÏ ‰lÙz"¿ƒ»¿…∆∆¿ƒ«
,'¯ÈLÚ ˙lÙz' ‡È‰ ‰LÓ…∆ƒ¿ƒ«»ƒ
Lw·Ó BÈ‡L ¯ÈLÚ‰ BÓk¿∆»ƒ∆≈¿«≈

בתפילתו  »¿Úa„מהקדושֿברוךֿהוא
BÈ‡ BÓˆÚ ‡e‰L ÔÂÈk ,BÓˆÚ«¿≈»∆«¿≈

ÌeÏÎÏ CÈ¯ˆ,עשיר הוא שהרי »ƒƒ¿
,‰È„n‰ „Úa Lw·Ó ˜¯Â¿«¿«≈¿««¿ƒ»

הכלל, בעד ««ÌB˜ÓŒÏkÓeƒהיינו
ÈÚ ˙lÙz ‰p‰ צרכים לו יש שכן ƒ≈¿ƒ«»ƒ

משלו  d˙ÏÚÓaובקשות ‰ÂL»»¿«¬»»
,‰fÓ ‰¯˙ÈÂ ,'¯ÈLÚ ˙lÙ˙'Ïƒ¿ƒ«»ƒƒ≈»ƒ∆
שווה  עני שתפילת בלבד זו לא

כן  על יתר אלא עשיר לתפילת

˙lÙ˙'Ï ˙Ó„B˜ ÈÚ‰ ˙lÙzL∆¿ƒ«∆»ƒ∆∆ƒ¿ƒ«
'¯ÈLÚ על ויתרון עדיפות לה ויש »ƒ

עשיר. תפילת

ÔÎÏÂ של המיוחד היתרון בגלל ¿»≈
עני, LÓ‰תפילת Èab Ìb eÈˆÓ»ƒ««≈…∆
שמצד  'עשיר'אף היה ומצבו מעמדו

ÍÈÊ Ë‡‰ ¯Ú) BÓˆÚ „ÈÓÚ‰L∆∆¡ƒ«¿∆»ƒ
ËÏÚËLÚbÈÈ¯‡'ו'הציב 'הכניס' ««¿¿∆¿∆¿

עצמו  BÓkאת ,ÈÚ ˙‚¯„Óa (¿«¿≈«»ƒ¿
·e˙kL23 בתהלים‡¯˜ ÈÚ ‰Ê ∆»∆»ƒ»»

˙·z ‰¯B‡ÎÏc ,ÚÓL 'ÈÂ‰Â«¬»»»≈«¿ƒ¿»≈«
zÈÓ¯˙,המילה  ‡È‰ "‰Ê"∆ƒ¿À∆∆

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰c לו שהיה «¬»≈¿≈«
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epbgח meil dqka xtey ycega erwz

הענין  א קרא", עני "זה נאמר ולּמה ְְֱִִֶֶַַָָָָָָָָָקרא",

ּבמנחֹות  ּכדאיתא מׁשה, על קאי ּד"זה" 24הּוא, ְְְִִִֵֶֶַָָָֹ

ּדכתיב  מׁשה, זה "זה", האיׁש",25"יבא מׁשה זה ְִִִֶֶֶֶֶָָֹֹֹ

ׁשּקאי  "זה" ּדגם ׁשמע", והוי' קרא עני "זה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָוזהּו

ׁשּיהיה  ּכדי הּנה עׁשיר, ּבחינת ׁשהּוא מׁשה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹעל

עצמֹו העמיד ׁשמע", "הוי' ׁשּיהיה ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבטּוח

והוי' (ועלֿידיֿזה) קרא עני "זה עני, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבמדרגת

עלֿידי  ׁשּיתחּדׁש החּדּוׁש ּגםּֿכן וזהּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשמע".

צּדיקּיא  לאתבא אתא ּד"מׁשיח ְְִִִַַַַַָָָָָָָמׁשיח,

הּתׁשּובה.26ּבתיּובּתא  לבחינת יבאּו ׁשהּצּדיקים , ְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹ

עני  ּבחינת הם ּובעליּֿתׁשּובה צּדיקים ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָּדהּנה,

עׁשיר  ואין ּבדעת אּלא עני אין ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועׁשיר,

ּבדעת  הּצּדיקים 27אּלא הּנה ּבאלקּות, ּדעת הינּו , ְְֱִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

ּכסדרם", ּד"תמידים ּבאֹופן היא ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָׁשהנהגתם

להם  ּומאירים הּמל ּבדר ּתמיד ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָׁשהֹולכים

עׁשירים, ּבחינת הם הרי כּו', וגּלּויים ְְֲֲִִִִִֵֵַאֹורֹות

ענ  ּבהם ׁשּיׁש ׁשּצריכים ּובעליּֿתׁשּובה ינים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

 ֿ ּומּכל ענּיים. ּבחינת הם הרי לזכּיֹות, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָֻלהפכם

מּמעלת  ּגדֹולה ּבעליּֿתׁשּובה מעלת הּנה ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָמקֹום,

ּכמאמר  ׁשּבעליּֿתׁשּובה 28הּצּדיקים, ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ

לעמֹוד, יכֹולים ּגמּורים צּדיקים אין - ְְְֲִִִִִֵַַעֹומדים

וזהּו העׁשיר. על העני מעלת ּבענין ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָּכּנ"ל

יבאּו הּצּדיקים ׁשּגם מׁשיח, ׁשּיחּדׁש ְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהחּדּוׁש

"זה  ּׁשּכתּוב  מה ּדּוגמת  ׁשּזהּו הּתׁשּובה, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָלבחינת

ּבחינת  ׁשהיה רּבנּו ׁשּמׁשה ׁשמע", והוי' קרא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעני

עני. ּבמדרגת עצמֹו העמיד ְְְֱִִִֵֶַַַָָעׁשיר,

להקּדים ÔÈ·‰Ïeד) יש ּׁשאמרּו11זה מה ¿»ƒְְְִֵֶֶַַָ

ּבמחׁשבה 29רז"ל  עלה ּבתחלה ְֲִִַַַַָָָָָ

העֹולם  ׁשאין ראה הּדין, ּבמּדת העֹולם את ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלברא
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ב.24) א.25)נג, לב, זהר 26)תשא וראה סע"ב. נ, א. מה, שה"ש ב. צב, שמע"צ סע"ב. עה, האזינו ד. נח, ר"ה לקו"ת

ב. קנג, ב.27)ח"ג רעג, זח"ג ע"א. ריש מא, נדרים ה"ד.28)ראה פ"ז תשובה הל' ב"ר 29)רמב"ם א. א, בראשית רש"י

טו. פי"ב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לומר  ‡C(לפסוק) ,"‡¯˜ ÈÚ ‰Ê" ¯Ó‡ ‰nÏÂ ,"‡¯˜ ÈÚ"»ƒ»»¿»»∆¡«∆»ƒ»»«

‡˙È‡„k ,‰LÓ ÏÚ È‡˜ "‰Ê"c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ כמובא »ƒ¿»¿∆»≈«…∆ƒ¿ƒ»
˙BÁÓa24·È˙Îc ,‰LÓ ‰Ê ,"‰Ê" ‡·È"25‰LÓ ‰Ê ƒ¿»»…∆∆…∆ƒ¿ƒ∆…∆
"LÈ‡‰,טוב יבוא לטובים. מטוב טוב ויקבל טוב יבוא הגמרא: לשון (וזה »ƒ

טוב  כי אותו 'ותרא דכתיב משה זה

'כי  דכתיב תורה זו טוב, ויקבל הוא'.

 ֿ הקדוש זה מטוב לכם'. נתתי טוב לקח

לכל'. ה' 'טוב דכתיב ברוךֿהוא,

ה' 'הטיבה דכתיב ישראל אלו לטובים

לעם  מזה זאת ויקבל זה יבוא לטובים'.

זה  'כי דכתיב משה זה זה, יבוא זו.

התורה  זו זאת, ויקבל האיש' משה

משה'. שם אשר התורה 'וזאת דכתיב

'זה  דכתיב הקדושֿברוךֿהוא זה מזה,

ישראל  אלו זו, לעם ואנווהו'. אלי

בפסוק  גם וכך קנית'"). זו 'עם שנאמר

עני  "זה "זה"שלפנינו המילה קרא",

למשה  ˜¯‡מכוונת ÈÚ ‰Ê" e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»»
"‰Ê" Ì‚c ,"ÚÓL 'ÈÂ‰Â«¬»»»≈«¿«∆

È‡wL מכוון‡e‰L ‰LÓ ÏÚ ∆»≈«…∆∆
‰p‰עצמו מצד  ,¯ÈLÚ ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒƒ≈

‰È‰iL È„k משה‰È‰iL ÁeËa ¿≈∆ƒ¿∆»«∆ƒ¿∆
"ÚÓL 'ÈÂ‰" תתקבל ותפילתו ¬»»»≈«

Óa„¯‚˙ותיענה, BÓˆÚ „ÈÓÚ‰∆¡ƒ«¿¿«¿≈«
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ‡¯˜ ÈÚ ‰Ê" ,ÈÚ»ƒ∆»ƒ»»¿«¿≈

‰Ê עני בתור שהתפלל ÈÂ‰Â'כיוון ( ∆«¬»»
"ÚÓL גדולה כמה רואים ומזה »≈«

לעני. התפילה וחשובה

LecÁ‰ ÔkŒÌb e‰ÊÂ המיוחד ¿∆«≈«ƒ
LcÁ˙iL לבוא È„ÈŒÏÚלעתיד ∆ƒ¿«≈«¿≈
,ÁÈLÓ הזוהר ומובא בשם בחסידות »ƒ«

‡·˙‡Ï ‡˙‡ ÁÈLÓ"c¿»ƒ«»»¿«»»
‡z·eÈ˙a ‡i˜Ècˆ26, בא משיח «ƒ«»ƒ¿¿»

בתשובה, צדיקים להשיב

ÌÈ˜Ècv‰L הם מעשיהם שמצד ∆««ƒƒ
תשובה בדרגה  מבעלי גבוהה יותר

e‡·È הם ‰eLz·‰,גם ˙ÈÁ·Ï »…ƒ¿ƒ««¿»
שממשיך  ≈p‰c¿ƒ‰,ומבאר.כפי

Ì‰ ‰·eLzŒÈÏÚ·e ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ«¬≈¿»≈
ÈÚ ˙ÈÁa(תשובה ÈLÚÂ¯(בעלי ¿ƒ«»ƒ¿»ƒ

בגמרא È¯‰L(צדיקים), ז"ל חכמינו Úכדברי ÔÈ‡ÔÈ‡Â ˙Ú„a ‡l‡ È ∆¬≈≈»ƒ∆»¿««¿≈
˙Ú„a ‡l‡ ¯ÈLÚ27˙Úc eÈ‰ והכרה , ‰p‰ידיעה ,˙e˜Ï‡a »ƒ∆»¿«««¿««»¡…ƒ≈

,"Ì¯„Òk ÌÈ„ÈÓ˙"c ÔÙB‡a ‡È‰ Ì˙‚‰‰L ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ∆«¿»»»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»
הטובה  בדרך ותהפוכות,הולכים שינויים ללא בקביעות, ÌÈÎÏB‰L∆¿ƒוהישרה

CÏn‰ C¯„a „ÈÓz הנכונה הדרך שהיא ה' Ì‰Ïדרך ÌÈ¯È‡Óe »ƒ¿∆∆«∆∆¿ƒƒ»∆
להם  ומתגלים נעלים רוחניים ÌÈÈel‚Âאלוקיים ‡B¯B˙מלמעלה נמשכים ¿ƒƒ

Ì‰ È¯‰ ,'eÎ הצדיקים˙ÈÁa ¬≈≈¿ƒ«
ÌÈ¯ÈLÚ,ברוחניותŒÈÏÚ·e ¬ƒƒ«¬≈

ÌÈÈÚ Ì‰a LiL ‰·eLz¿»∆≈»∆ƒ¿»ƒ
רצויים  ÌÎÙ‰Ïבלתי ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒ¿»¿»

Ì‰ È¯‰ ,˙BiÎÊÏ מעשיהם מצד ƒ¿À¬≈≈
ÌÈiÚ ˙ÈÁa.ברוחניותŒÏkÓe ¿ƒ«¬ƒƒƒ»

,ÌB˜Ó עשירים' שהצדיקים למרות »
זאת  בכל 'עניים', הם התשובה ובעלי

‰·eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ ‰p‰ƒ≈«¬««¬≈¿»
,ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ«¬«««ƒƒ

¯Ó‡Ók28 ז"ל ÌB˜Óaחכמינו ¿«¬»¿»
- ÌÈ„ÓBÚ ‰·eLzŒÈÏÚaL∆«¬≈¿»¿ƒ

ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡,עומדים ≈«ƒƒ¿ƒ
אינם ויתירה  שאפילו ÌÈÏBÎÈ¿ƒמזו

˙ÏÚÓ ÔÈÚa Ï"pk ,„BÓÚÏ«¬««¿ƒ¿««¬«
¯ÈLÚ‰ ÏÚ ÈÚ‰ למרות ∆»ƒ«∆»ƒ

בכל  מהעני, נעלה העשיר שלכאורה

מתקבלת  העני תפילת יותר זאת

העשיר. ‰LecÁמתפילת e‰ÊÂ¿∆«ƒ
ÁÈLÓ LcÁiL,לבוא לעתיד ∆¿«≈»ƒ«

˙ÈÁ·Ï e‡·È ÌÈ˜Ècv‰ ÌbL∆«««ƒƒ»…ƒ¿ƒ«
‰Ó ˙Ó‚ec e‰fL ,‰·eLz‰«¿»∆∆¿««

·e˙kM מעלת על אודות העני ∆»
ÈÂ‰Â'העשיר  ‡¯˜ ÈÚ ‰Ê"∆»ƒ»»«¬»»

ea¯ ‰LnL ,"ÚÓL שכאמור »≈«∆…∆«≈
"זה"נרמז  ÈÁa˙במילה ‰È‰L∆»»¿ƒ«

˙‚¯„Óa BÓˆÚ „ÈÓÚ‰ ,¯ÈLÚ»ƒ∆¡ƒ«¿¿«¿≈«
ÈÚ תפילתו זה  ידי על ודווקא »ƒ

להלן. ומבאר שממשיך וכפי מתקבלת,

‰Ê ÔÈ·‰Ïe ה'תפילה „) מעלת ¿»ƒ∆
זה  פי ועל המצר', 'מן תפילה לעני',

שהיא  שנה של המעלה ענין יתבאר

האדם  עבודת ומעלת בתחילתה" "רשה

לגבי  בראשית למעשה השישי ביום

ימי  בשאר ה' בדבר האדם בריאת

האדם,הבריאה  לבריאת ≈È˘שקדמו
ÌÈc˜‰Ï11Ï"Ê¯ e¯Ó‡M ‰Ó29 במדרש‰ÏÁ˙a הבריאה בתחילת ¿«¿ƒ«∆»¿««ƒ¿ƒ»

‰·LÁÓa ‰ÏÚ הקדושֿברוךֿהוא של ‰ÌÏBÚהעליונה ˙‡ ‡¯·Ï »»««¬»»ƒ¿…∆»»
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ט i"gyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

ולכאֹורה, הרחמים. מּדת עּמֹו ׁשּתף ְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמתקּים

ּתכלית  הּוא יתּבר ּומהּותֹו ׁשעצמּותֹו ְְְִִֵֵֶַַַַַָמאחר

ּבתחּלה  עלה אי הּטֹוב, ּוׁשלמּות ְְִִֵֵַַָָָהּטֹוב

הּוא, הענין א הּדין. ּבמּדת לברא ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹּבמחׁשבה

היה  ּבתחּלה הרי ׁשּלמעלה, הּגּלּויים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָּדמּצד

החלל  מקֹום את ממּלא ּברּוֿהּוא ֿ סֹוף ְְֵֵֶֶַָָָאֹורֿאין

ּובכדי  העֹולמֹות, למציאּות מקֹום היה ְְְִִִֵָָָָָֹולא

ּתחּלה  להיֹות הצר לעֹולמֹות מקֹום ְְְְִִִֶֶַָָָָֻׁשּיהיה

הּצד  על הּגדֹול אֹורֹו ׁשּסּלק ׁשהּוא 30הּצמצּום , ְִִֵֶֶַַַַַָ

הּצמצּום  ׁשאחרי ההמׁשכה וגם ּדין. ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָענין

המׁשכת  ּדהינּו ּדוקא, ּדין ּבבחינת המׁשכה ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָהיתה

ׁשאין  "ראה ואףֿעלּֿפיֿכן, ּומצמצם. קצר ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻקו

ׁשּיהיה  היא ׁשהּכּונה הינּו מתקּים", ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהעֹולם

ׁשּתהיה  ּכיֿאם קו, ּבבחינת רק לא ְְִִִִִִֶֶַַַַֹהּגּלּוי

העֹולם  "ׁשאין וזהּו הּבליּֿגבּול, אֹור ְְְְִֵֶֶַַַָָָהמׁשכת

אינֹו ׁשאז הּכּונה, ּכפי זה ׁשאין הינּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמתקּים",

הרחמים", מּדת עּמֹו "ׁשּתף ולכן הּקּיּום. ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָענין

נאמר ׁשּנ ׁשעלֿזה ּומצֹות, ּתֹורה ליׂשראל 31תן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

הּמצֹות  קּיּום ׁשעלֿידי צדק, מצֹותי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָּכל

לפני  ּכמֹו ׁשּנעׂשה הּבליּֿגבּול, אֹור ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָממׁשיכים

 ֿ אֹור עם ממּלא היה החלל ׁשּמקֹום ְְְִִֶֶַָָָָָֻהּצמצּום,

ּבאריכּות  ּכמבאר מּזה, למעלה ועֹוד ְְְְֲִִֵֶַַַָָֹאיןֿסֹוף,

מקֹומֹות. ְְַָּבכּמה

‰p‰Â הּבליּֿגבּול אֹור וגּלּוי הּצמצּום ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִַַַ

הּדין  ּבחינת ׁשהם הּמצֹות) ְְְִִִֵֵֶַַַַ(עלֿידי

ׁשהם  ּכפי  הּנה ּבׁשרׁשם , ׁשהם ּכפי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָוהרחמים

ואלקים". "הוי' ענין זה הרי ׁשּלמּטה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבעֹולמֹות

ּכתיב  ּדכׁשם 32ּדהּנה אלקים, הוי' ּומגן ׁשמׁש ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯‡‰הזה  ,ÔÈc‰ ˙cÓa הקדושֿברוךֿהואÌi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ¿ƒ««ƒ»»∆≈»»ƒ¿«≈

הדין, מידת עלֿידי תהיה הבריאה BnÚאם ÛzL את גם הדין מידת עם ƒ≈ƒ
.ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓƒ«»«¬ƒ

‰¯B‡ÎÏÂ,לשאול מקום C¯a˙Èיש B˙e‰Óe B˙eÓˆÚL ¯Á‡Ó ¿ƒ¿»≈««∆«¿«ƒ¿»≈
הקדושֿברוךֿהוא  של המהות עצם

ÈÏÎz˙בעצמו  ‡e‰ שיא·Bh‰ «¿ƒ«
‰ÏÚ CÈ‡ ,·Bh‰ ˙eÓÏLe¿≈«≈»»

‰·LÁÓa ‰lÁ˙a העליונה ƒ¿ƒ»««¬»»
ÔÈc‰ ˙cÓa ‡¯·Ï שלכאורה ƒ¿…¿ƒ««ƒ

מוחלט? טוב אינה

„vÓc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ«
,‰ÏÚÓlL ÌÈÈelb‰ הסדר לפי «ƒƒ∆¿«¿»

האלוקי  האור נמשך שבו העליון

בעולמות  ומתגלה למטה מלמעלה

lÁ˙a‰ובנבראים  È¯‰ קודם ¬≈ƒ¿ƒ»
העולם  ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bשנברא ‰È‰»»≈
‡e‰ŒCe¯a,האינסופי האלוקי האור »

הבליֿגבול  לבדו lÓÓ‡האור הוא ¿«≈
‰È‰ ‡ÏÂ ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡∆¿∆»»¿…»»

ÌB˜Ó אפשרות מקום, נתינת היינו »
,˙BÓÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓÏ כאשר כי ƒ¿ƒ»»

שום אור  בגלוי, הוא האיןֿסוף

להתקיים  יכולה לא אחרת מציאות

מול  אל לחלוטין מתבטלת והיא

האור  È‰iL‰עוצמת È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÌB˜Óקיום BÓÏBÚÏ˙אפשרות »»»

lÁz‰מוגבלים ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿¿ƒ»
מוגבלים  ונבראים עולמות בריאת לפני

ÌeˆÓv‰ האיןֿסוף האור של «ƒ¿
˜lqL,כביכול הקדושֿברוךֿהוא, ∆ƒ≈

ÏB„b‰ B¯B‡ הבליֿגבול האינסופי, «»
„v‰ ÏÚ30‡e‰L של , הצמצום «««∆

לסילוקו  עד האיןֿסוף ÏLאור ÔÈÚƒ¿»∆
ÔÈc,וההסתר ההעלם עניין שהרי ƒ

הדין. ממידת נובע הגילוי, »¿Ì‚Âהיפך
‰ÎLÓ‰‰ האלוקי האור של והגילוי ««¿»»

ÌeˆÓv‰ È¯Á‡L בקבלה כמבואר ∆«¬≈«ƒ¿
חזר  הראשון הצמצום שלאחר וחסידות

אלוקי  אור והאיר הקדושֿברוךֿהוא

גילוי  של עניין שהיא אף הצמצום, שלאחר ההמשכה גם ולכן, מצומצם

לאמיתו  מכלֿמקום והרחמים, החסד למידת שייכת הרי ולכאורה והמשכה,

דבר ˜Âשל ˙ÎLÓ‰ eÈ‰c ,‡˜Âc ÔÈc ˙ÈÁ·a ‰ÎLÓ‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»ƒ¿ƒ«ƒ«¿»¿«¿«¿»««
וקו מועט˜ˆ¯דק ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,שאורו .ÌˆÓˆÓe למרות »»¿À¿»¿««ƒ≈

העולמות  וקיום התהוות לצורך הם הדין ממידת והגילוי ההמשכה שלכאורה

Ìi˜˙Ó"הקדושֿברוך ֿהוא"¯‡‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L המשכת של  זו בדרך »»∆≈»»ƒ¿«≈
בלבד, ומצומצם מועט ek‰L‰אור eÈ‰ בבריאה האלוקית והמטרה «¿∆««»»

Èelb‰ ‰È‰iL ‡È‰ בעולמות האלוקי האור של ¯˜וההמשכה ‡Ï ƒ∆ƒ¿∆«ƒ…«
,Â˜ ˙ÈÁ·a,ומצומצם מועט אור È‰zL‰היינו Ì‡ŒÈk בעולמות ƒ¿ƒ««ƒƒ∆ƒ¿∆

˙ÎLÓ‰והתגלותŒÈÏa‰ ¯B‡ «¿»««¿ƒ
e‰ÊÂ ,Ïe·b המדרש דברי פירוש ¿¿∆

"Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L" במידת ∆≈»»ƒ¿«≈
‰ek‰הדין, ÈÙk ‰Ê ÔÈ‡L eÈ‰«¿∆≈∆¿ƒ««»»

בהתאם Ê‡Lהעליונה, שלא בריאה ∆»
בבריאה  האלקית ולמטרה לכוונה

ÛzL" ÔÎÏÂ .Ìeiw‰ ÔÈÚ BÈ‡≈ƒ¿««ƒ¿»≈ƒ≈
מידת BnÚהקדושֿברוךֿהוא עם יחד ƒ

את  גם הצמצום בא שממנה הדין

Ô˙pL ,"ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓƒ«»«¬ƒ∆»«
ŒÏÚL ,˙BˆÓe ‰¯Bz Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈»ƒ¿∆«

‰Êהמצוות קיום Ó‡31¯על ∆∆¡«
ˆ„˜,בתהילים EÈ˙BˆÓ Ïk»ƒ¿∆∆∆

הרחמים, ממידת נובעת ו'צדקה'

היא  חסידות פי על הדברים ומשמעות

˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ«ƒ¿
ÌÈÎÈLÓÓגילוי את ‡B¯לעולם «¿ƒƒ

‰NÚpL ,Ïe·bŒÈÏa‰ מצב «¿ƒ¿∆«¬»
שנברא, לאחר כעת, ¿BÓkהעולם

ÌB˜nL ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿∆¿
Œ¯B‡ ÌÚ ‡lÓÓ ‰È‰ ÏÏÁ‰∆»»»»¿À»ƒ
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ ,ÛBÒŒÔÈ‡≈¿¿«¿»ƒ∆
‰nÎa ˙eÎÈ¯‡a ¯‡·Ók«¿…»«¬ƒ¿«»

˙BÓB˜Ó שהאור וחסידות בקבלה ¿
ומצוות  תורה ידי על ונמשך המאיר

שנברא  קודם שהאיר מהאור יותר נעלה

קיום  של עניין היה לא כשעדיין עולם,

העולם. בתוך ומצוות תורה

ÌeˆÓv‰ ÔÈÚ ‰p‰Â האור של ¿ƒ≈ƒ¿««ƒ¿
ונבראים  עולמות לברוא כדי האיןֿסוף

‰Ïe·bŒÈÏaמוגבלים ¯B‡ Èel‚Â¿ƒ«¿ƒ¿
שנברא  לאחר ≈¿»(È„ÈŒÏÚבעולם

ÔÈc‰ ˙ÈÁa Ì‰L (˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈¿ƒ««ƒ
שורש ÌÈÓÁ¯‰Âהצמצום שורש  ¿»«¬ƒ
ÌL¯La,הגילוי  Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈¿»¿»

באלוקות, Ì‰Lלמעלה ÈÙk ‰p‰ הרחמים ומידת הדין BÓÏBÚa˙מידת ƒ≈¿ƒ∆≈»»
ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ ‰hÓlL הקדושים השמות'ÈÂ‰" מידת של השם ∆¿«»¬≈∆ƒ¿«¬»»

הגילוי  שורש כפי השם ÌÈ˜Ï‡Âהרחמים, הצמצום", שורש הדין, מידת ≈…ƒ
ומבאר. È˙k·שממשיך ‰p‰c32 בתהילים'ÈÂ‰ Ô‚Óe LÓL Èk ¿ƒ≈¿ƒƒ∆∆»≈¬»»

,ÌÈ˜Ï‡ לשמש נמשלו ואלוקים הוי' את השמות המכסה (נרתיק) ולמגן ¡…ƒ
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epbgי meil dqka xtey ycega erwz

א מהּׁשמׁש, הּוא האֹור  הרי  ּומגן" ֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּב"ׁשמׁש

אין  עצמֹו מהּׁשמׁש ׁשּנמׁש ּכפי ׁשהאֹור ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכיון

עלֿידי  האֹור נמׁש לכן לסבלֹו, יכֹול ְְְְִֵֵַָָָָָָָהעֹולם

ׁשעלֿידיֿזה  הּׁשמׁש על ׁשּמכּסה ונרּתיק ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָהּמגן

ּבענין  הּוא ּכמֹוֿכן הּנה לסבלֹו, העֹולם ְְְְְִִֵֵַָָָָיכֹול

מּׁשם  היא ההתהּוּות ׁשאמּתית ואלקים", ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹ"הוי'

מהּוה  לׁשֹון הּוא "הוי'" ׁשאּלּו33הוי', אּלא , ְְֲֲִֶֶֶַָָָָָ

היה  לא עצמֹו הוי' ׁשם מּצד ההתהּוּות ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָֹהיתה

ולכן  ּכלל, נפרד ודבר יׁש ּבמציאּות ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָהעֹולם

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אלקים, ׁשם עלֿידי היא ְְְֱִִִֵֵֶַַַָֹההתהּוּות

אלקים  ׁשּׁשם הינּו אלקים", ּברא ְְֱֱִִִֵֵֶַָָֹֹ"ּבראׁשית

ׁשעלֿידיֿזה  הוי', ׁשם ׁשל האֹור על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמעלים

וזהּו ּבהרּגׁשתֹו. נפרד ודבר יׁש מציאּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָנעׂשה

העֹולם  את לברא ּבמחׁשבה ּׁש"עלה מה ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹענין

הצמצּום  ענין הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו הּדין", ְְְְְִִִִֶַַַַָּבמּדת

ּכללּות  לגּבי ההעלם ׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶַַָָהראׁשֹון

ענין  הּוא ׁשּלמּטה ּובעֹולמֹות ְְְְְִִֶַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

לגּבי  ׁשּמעלים אלקים ׁשם ׁשל ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַֹההעלם

הרי  הּדין, מּדת להיֹות ׁשהצר ּומה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֻהּנבראים,

להיֹות  אפׁשר היה לא אחר ׁשּבאֹופן לפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹזה

חסד. ׁשל ענין זה הרי ּבאמת ואםּֿכן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָההתהּוּות,

ׁשהרי  מתקּים", העֹולם ׁשאין "ראה ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּומּכלֿמקֹום,

נפרד,ה  ודבר יׁש מציאּות ׁשּיהיה לא היא ּכּונה ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ולכן  ּבעֹולם. אלקּות המׁשכת ׁשּתהיה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

ּבעֹולם  ׁשּיתּגּלה הרחמים", מּדת עּמֹו ְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ׁשּתף
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עה"פ. לתהלים אור) (יהל אוה"ת רפ"ד.33)ואילך. שעהיוה"א תניא פ"ט. תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô‚Óe"השמש  LÓL"aL ÌLÎc בגשמיות¯B‡‰ È¯‰ המאיר ƒ¿≈∆«∆∆»≈¬≈»

ולחמם  להאיר פעולתו ופועל LÓM‰Óלעולם ‡e‰ גוף עצמה שהיא ≈«∆∆
וחם, ‡ÔÈמאיר BÓˆÚ LÓM‰Ó CLÓpL ÈÙk ¯B‡‰L ÔÂÈk C‡«≈»∆»¿ƒ∆ƒ¿»≈«∆∆«¿≈

BÏ·ÒÏ ÏBÎÈ ÌÏBÚ‰ שאדם (כשם מאד ותקיף חזק אור שהוא מאחר »»»¿»¿
השמש  אל בעיניו להביט יכול לא

אותו), מסנוור החזק האור כי עצמה

¯B‡‰ CLÓ ÔÎÏ מהשמש המאיר »≈ƒ¿»»
בפועל  ‰Ô‚nומתגלה È„ÈŒÏÚ«¿≈«»≈

LÓM‰ ÏÚ ‰qÎnL ˜Èz¯Â¿«¿ƒ∆¿«∆««∆∆
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL לכיסוי הודות ∆«¿≈∆

השמש  את וממעיט שמכסה ומצמצם

השמש  אור ‰ÌÏBÚאת ÏBÎÈ»»»
BÏ·ÒÏ מאור ‰p‰השמש,וליהנות ¿»¿ƒ≈
ÔÎŒBÓk'ה'שמש על לאמור בדומה ¿≈

"‰ÈÂ'וה'מגן' ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿«¬»»
˙ÈzÓ‡L ,"ÌÈ˜Ï‡Â≈…ƒ∆¬ƒƒ

˙ee‰˙‰‰ והנבראים העולמות של «ƒ¿«
האלוקי  אותם בכוח È‰ƒ‡המהווה
,'ÈÂ‰ ÌMÓ בקבלה שמובא כפי ƒ≈¬»»

כי  ÔBLÏוחסידות ‡e‰ "'ÈÂ‰"¬»»¿
‰e‰Ó33‰˙È‰ el‡L ‡l‡ , ¿«∆∆»∆ƒ»¿»

˙ee‰˙‰‰ והנבראים העולמות של «ƒ¿«
BÓˆÚ 'ÈÂ‰ ÌL „vÓ הבלי כוח ƒ«≈¬»»«¿

ל'יש', מ'אין' המהווה שהוא …Ï‡גבול
ÏBÚ‰ ‰È‰Ì כעת שהוא כפי נברא »»»»

„¯Ù ¯·„Â LÈ ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
האלוקי  אותו מהכוח «¿ÏÏk,המהווה

חיותו  למקור לחלוטין בטל היה אלא

של ÔÎÏÂהאלוקי, ברצונו שעלה כיוון ¿»≈
עולמות  לברוא הקדושֿברוךֿהוא

הם  ותחושתם תפיסתם שלפי ונבראים

המהווה  האלוקי והכוח 'יש' מציאות

לא  כך אותם משום בגלוי, בהם ניכר

˙ee‰˙‰‰ בפועלÈ„ÈŒÏÚ ‡È‰ «ƒ¿«ƒ«¿≈
·e˙kL BÓk ,ÌÈ˜Ï‡ ÌL≈¡…ƒ¿∆»
ימי  בששת העולם בריאת על בתורה

‡ÌÈ˜Ïבראשית  ÌML eÈ‰ ,"ÌÈ˜Ï‡ ‡¯a ˙ÈL‡¯a" של השם ¿≈ƒ»»¡…ƒ«¿∆≈¡…ƒ
וההעלם  הצמצום נמשך ממנה הדין, ‰‡B¯ומסתיר ÌÈÏÚÓמידת ÏÚ «¿ƒ«»

'ÈÂ‰ ÌL ÏL נראה יהיה ובנבראים,שלא בעולמות בגלוי וניכר ∆≈¬»»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL'הוי שם על ומסתיר מעלים אלוקים ששם מההעלם כתוצאה ∆«¿≈∆

‰NÚ והנבראים B˙Lb¯‰aהעולם „¯Ù ¯·„Â LÈ ˙e‡ÈˆÓ לפי «¬∆¿ƒ≈¿»»ƒ¿»¿«¿»»
לאלוקות. בטל הכל דבר של שלאמיתו למרות שלו, והתחושה ההרגשה

˙cÓa ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡¯·Ï ,‰·LÁÓa ‰ÏÚ"M ‰Ó ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««∆»»««¬»»ƒ¿…∆»»¿ƒ«
,"ÔÈc‰ את לברוא הקדושֿברוךֿהוא של במחשבתו עלה בתחילה כלומר, «ƒ

הטוב', 'תכלית שהקדושֿברוךֿהוא לכך סתירה זו ואין הדין, במידת העולם

של  מעשה לעשות כדי לא היא הדין במידת העולם את לברוא המחשבה כי

אלא  ושלום, חס הטוב, בשורש BL¯LaLהיפך היא הדין שמידת כפי ∆¿»¿
באלוקות, למעלה ‰¯‡ÔBLהדברים, ÌeˆÓˆ‰ ÔÈÚ ‡e‰ אור של ƒ¿««ƒ¿»ƒ

הבליֿגבול ∆e‰L‡האיןֿסוף
ÌÏÚ‰‰ האיןֿסוף האור על וההסתר «∆¿≈

,˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk Èa‚Ï¿«≈¿»«ƒ¿«¿¿
האלוקי  האור והמשכת שירידת כדי

'סדר  באמצעות תהיה למטה מלמעלה

מדוד  האלוקי האור שבו השתלשלות'

לפי  לבחינה מבחינה ונמשך ומוגבל

כאשר  יתכן שלא דבר והדרגה, סדר

בגלוי  מאיר הבליֿגבול האיןֿסוף האור

צמצום כל ««BÓÏBÚ·e˙ללא
‰hÓlL פועלת הדין שמידת כפי ∆¿«»

התחתונים ÔÈÚבעולמות ‡e‰ƒ¿«
ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÏL ÌÏÚ‰‰ שם על «∆¿≈∆≈¡…ƒ

הנבראים את המהווה ÌÈÏÚnL∆«¿ƒהוי'
האלוקי האור את ≈»¿Èa‚Ïומסתיר

,ÌÈ‡¯·p‰ האמת לפי כי שאם כך «ƒ¿»ƒ
אין  ולכן מהאלוקות היא התהוותם

מאלוקות  נפרדת עצמאית מציאות להם

הרי  לאלוקות, בטלים הם ובאמת

על  מסתיר אלוקים ששם מכך כתוצאה

לפי  הרי הנבראים, לגבי הוי', שם

נפרדת, ומציאות 'יש' הם הרגשתם

˙cÓ ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰L ‰Óe«∆À¿«ƒ¿ƒ«
,ÔÈc‰ הטוב היפך של עניין זה אין «ƒ

‡Á¯אלא ÔÙB‡aL ÈÙÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆¿∆«≈
 ֿ האין האור של והעלם צמצום ללא

‡LÙ¯סוף, ‰È‰ ‡Ïיכול˙BÈ‰Ï …»»∆¿»ƒ¿
˙Ó‡a ÔkŒÌ‡Â ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿ƒ≈∆¡∆

„ÒÁ ÏL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰ וטובה ¬≈∆ƒ¿»∆∆∆
יכולים  אינם כן לא אם כי לנבראים,

ולהתקיים. להתהוות

,ÌB˜ÓŒÏkÓe זו שבתחילה למרות ƒ»»
כדי  הדין מידת ידי על תהיה שהבריאה הקדושֿברוךֿהוא של המחשבה היתה

של  תחושה עם נבראים ולהתקיים להתהוות יוכלו וההסתר ההעלם ידי שעל

זאת בכל ו'נפרד', Ìi˜˙Ó"'יש' ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L זו,"¯‡‰ בדרך כראוי »»∆≈»»ƒ¿«≈
‰ek‰ È¯‰Lהבריאה של LÈוהתכלית ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰iL ‡Ï ‡È‰ ∆¬≈««»»ƒ…∆ƒ¿∆¿ƒ≈
,„¯Ù ¯·„Â הבורא האלוקי מהכוח שנפרדת È‰zL‰בריאה ‡l‡ ¿»»ƒ¿»∆»∆ƒ¿∆

ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰.בעולם אלוקות גילוי יהיה דבר של ובסופו «¿»«¡…»»
ÛzL" ÔÎÏÂ הקדושֿברוךֿהואBnÚהדין מידת ‰¯ÌÈÓÁ",עם ˙cÓ ¿»≈ƒ≈ƒƒ«»«¬ƒ

כדי והגילוי האור בא שממנה ‰ÈÂ'המידה ÌL Èelb ÌÏBÚa ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»»ƒ≈¬»»
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יי i"gyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

ּגּלּוי  ׁשזהּו אלקים, מּׁשם ׁשּלמעלה הוי' ׁשם ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּגּלּוי

הוי' ּכיֿאם ההתהּוּות, מענין ׁשּלמעלה הוי' ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשם

ּכאחד" ויהיה הוה "היה ׁשהּוא 34מּלׁשֹון , ְְְְִִֶֶֶֶָָָֹ

ּבבחינת  הּוא עצמֹו ׁשהּזמן הינּו מהּזמן, ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָלמעלה

ּכאחד", ויהיה הוה "היה ׁשּזהּו זמן, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹּבלי

עצמֹו ׁשהּמקֹום הּמקֹום, ּבענין ּגם הּוא ְְְְִֵֶַַַַַָָּוכמֹוֿכן

יֹותר  ּולמעלה מהּמקֹום, למעלה ּבבחינת ְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּוא

הוי' ׁשהּוא נקּודֹות ּבֹו ׁשאין הוי' ְְֲֲִֵֶֶַָָָָּבחינת

ׁשּמּדת 35ׁשּבעצמּות  כּו', עּמֹו" "ׁשּתף ּומדּיק . ְְִִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשּיתּבּטל  לא ּבׁשּתּוף, יהיּו והרחמים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹהּדין

ּכפי  ׁשּבעֹולם ּכיֿאם אלקים, ׁשם ׁשל ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָֹההעלם

הוי' ׁשם עצם ּגּלּוי יתּגּלה ּבמציאּותֹו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא

ׁשהוי' הענין ׁשהרי ההתהּוּות, מענין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה

מהּוה  מּלׁשֹון הוי'36הּוא ׁשּׁשם ּכפי הינּו , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָ

רּבים  לׁשֹון "אלקים" אלקים, ּבׁשם ,36נתצמצם ְְְְֱֱִִִִֵֵַַֹֹ

ׁשהּוא  ּכפי ׁשּבעֹולם היא הּכּונה ְְִִֶֶַַָָָָָָאמנם

ׁשם  עצם ימׁש אלקים, ׁשם עלֿידי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַֹֻּבמציאּותֹו

ענין  ׁשּזהּו ההתהּוּות, מענין ׁשּלמעלה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהוי'

הּוא  ּובׁשרׁשם הרחמים. ּומּדת הּדין מּדת ְְֲִִִִִַַַַָָָׁשּתּוף

ּגּלּוי  ענינֹו ה'ּקו' ׁשהרי ּו'רׁשימּו', 'קו' ְְֲִִִִֵֶַַַָיחּוד

 ֿ מּכל (ּכּנ"ל), ּומצמצם קצר קו היֹותֹו ְְְֱִִַַַָָָָֻ(ּדעם

הּוא  ּו'רׁשימ ּו' ּגּלּוי), הּוא ענינֹו ּכללּות ְְְִִִָָָמקֹום
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א).34) (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא ב. רנז, (תורת 35)זח"ג תשי"ז - הגומל ברוך קודש, ידיכם שאו בעוזרי, לי הוי' ד"ה ראה

ואי  166 ע' ואילך; 145 ע' ואילך; 105 ע' ח"כ התוועדויות - ז.36)לך).מנחם לה, וישלח יג. כ, וירא פרש"י גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊL ,ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓ ‰ÏÚÓlL כתוצאה שבא הוי' שם של הגילוי ∆¿«¿»ƒ≈¡…ƒ∆∆

הוא הרחמים ‰‰˙‰ee˙,ממידת ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL Èelbƒ≈¬»»∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿«
ידי  על שמתגלה השמש אור (כמו אלוקים שם ידי על הוי' שם מתגלה בה

עליו) ומעלים המכסה הוי'Ì‡ŒÈkהנרתיק שם של בהתגלות מדובר אלא ƒƒ
שהוא "‰È‰כפי ÔBLlÓ 'ÈÂ‰¬»»ƒ¿»»

‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ועתיד הווה עבר …∆¿ƒ¿∆
"„Á‡k34‰ÏÚÓÏ ‡e‰L , ¿∆»∆¿«¿»
,ÔÓf‰Ó,עבר) הזמן של והגדרים ≈«¿«

עליו  חלים לא ועתיד) ¿»‰eÈהווה
BÓˆÚ ÔÓf‰L"ויהיה הוה "היה ∆«¿««¿

e‰fL ,ÔÓÊ ÈÏa ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«∆∆
,"„Á‡k ‰È‰ÈÂ ‰Â‰ ‰È‰"»»…∆¿ƒ¿∆¿∆»
אחת  בבת באים המצבים שלושת שכל

‡e‰ ÔÎŒBÓÎe בדרגה הוי' שם מצד ¿≈
ÌB˜n‰Lזו  ,ÌB˜n‰ ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿««»∆«»

BÓˆÚ שלו המוגבלים הגדרים עם «¿
‰ÏÚÓÏ ˙ÈÁ·a ‡e‰ƒ¿ƒ«¿«¿»
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÌB˜n‰Ó≈«»¿«¿»≈
הוי', שם הרחמים, מידת של והשיתוף

הו  כפי בבריאה, הוי' שם של גם א

רק  (לא נעלית יותר עוד בדרגה שהוא

הוי' רק לא ואפילו הוי' מלשון הוי'

אלא) ויהי', הוה הי', »ÈÁa¿ƒ˙מלשון
‡e‰L ˙B„e˜ Ba ÔÈ‡L 'ÈÂ‰¬»»∆≈¿∆

˙eÓˆÚaL 'ÈÂ‰35 וכמבואר ¬»»∆»«¿
הרבי  במאמרי אחר במקום באריכות

בשם  יותר ועליונה שלישית דרגה שזו

נקרא  הוי' שם שבה הדרגה הוי',

העצם'. 'שם הסוד בתורת

,'eÎ "BnÚ ÛzL" ˜i„Óe¿«≈ƒ≈ƒ
העולם  בריאת שבעת האומר המדרש

הדין  במידת הן פעל הקדושֿברוךֿהוא

כלומר  עמו", "שיתף ואומר מדייק הרחמים במידת ‰ÔÈcוהן ˙cnL∆ƒ««ƒ
,ÛezLa eÈ‰È ÌÈÓÁ¯‰Â מידת פעולת גם מידת כך פעולת וגם הדין ¿»«¬ƒƒ¿¿ƒ

היינו  ומודגשת, ניכרת תהיה ÌLהרחמים ÏL ÌÏÚ‰‰ Ïha˙iL ‡Ï…∆ƒ¿«≈«∆¿≈∆≈
Èelb ‰lb˙È B˙e‡ÈˆÓa ‡e‰L ÈÙk ÌÏBÚaL Ì‡ŒÈk ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒƒ∆»»¿ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿«∆ƒ

,˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL 'ÈÂ‰ ÌL ÌˆÚ של הפעולה כלומר, ∆∆≈¬»»∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿«
מידת  שצירוף היינו הדין, מידת של לפעולה 'שותף' בתור היא הרחמים מידת

ידי  על שבא וההעלם הצמצום ענין את מבטל לא העולם בבריאת הרחמים

שבעולם  אלא נשאר ההעלם הדין, מידת שיתוף לאחר גם אלא 'אלקים', שם

מכל  שלמעלה הוי' שם של ופעולה גילוי יהיה מציאותו, גדרי עם שהוא, כפי

המציאות, גדרי והמקום, הזמן גדרי בתוך יש ידי שעל לעיל (כמבואר הגדרים

ומקום) מזמן שלמעלה ÔBLlÓהארה ‡e‰ 'ÈÂ‰L ÔÈÚ‰ È¯‰L∆¬≈»ƒ¿»∆¬»»ƒ¿
‰e‰Ó36,ÌÈ˜Ï‡ ÌLa ÌˆÓˆ˙ 'ÈÂ‰ ÌML ÈÙk eÈ‰ , ¿«∆«¿¿ƒ∆≈¬»»ƒ¿«¿≈¿≈¡…ƒ

ÌÈa¯ ÔBLÏ "ÌÈ˜Ï‡"36, לגמרי מעלים אכן אלוקים שם זו ובדרגה ¡…ƒ¿«ƒ
הרחמים, מידת ולא הדין מידת הוא וניכר שמודגש ומה הוי' שם «¿«‡ÌÓעל

ÈÙk ÌÏBÚaL ‡È‰ ‰ek‰««»»ƒ∆»»¿ƒ
B˙e‡ÈˆÓa ‡e‰L כל הגדרים עם ∆ƒ¿ƒ

‡ÌÈ˜Ï,שלו  ÌL È„ÈŒÏÚ«¿≈≈¡…ƒ
'ÈÂ‰ ÌL ÌˆÚ CLÓÈÀ¿«∆∆≈¬»»

˙‰‰ ÔÈÚÓ ‰ÏÚÓlL˙ee‰ ∆¿«¿»≈ƒ¿««ƒ¿«
ידי  על הוי' שם של העלם יש (שבו

במחשבה  שעלה וכפי אלוקים, שם

במידת  העולם את לברוא בתחילה

שם e‰fLהדין), של העצם המשכת ∆∆
מהווה  לשון מהוי' (שלמעלה הוי'

הוי' מעניין אפילו הי'ולמעלה מלשון

העולם  גדרי בתוך כאחד) ויהי' הוה

שלמעלה  עניין ניכר יהי' בהם שגם

‰ÔÈcמהגבלות  ˙cÓ ÛezL ÔÈÚƒ¿«ƒƒ««ƒ
ÌÈÓÁ¯‰ ˙cÓe אחד ניכרת שמצד ƒ«»«¬ƒ

אלוקים, שם הדין, מידת של פעולתה

מוגדרת  מציאות הוא העולם ולכן

של  פעולתה ניכרת שני ומצד ומוגבלת

בתוך  להיות יכולה ולכן הרחמים מידת

בלי  של התגלות המוגבלת המציאות

הוי'. שם עצם גבול,

ÌL¯L·e של אלו בחינות שתי ¿»¿»
הדין, ומידת הוי', שם הרחמים', 'מידת

כאמור, בעולם, הפועלות אלוקים, שם

באלוקות  למעלה בשרשן שהן כפי הנה

,'eÓÈL¯'e 'Â˜' „eÁÈ ‡e‰ƒ«¿ƒ
לאחר  וחסידות, בקבלה כמבואר

של  'סילוק' שהיה הראשון הצמצום

שנמשל  ומצומצם מועט אור סוף מהאין והאיר חזר גבול, הבלי סוף אין אור

ממנו  נשאר 'נסתלק' גבול הבלי סוף האין שאור למרות לכך, ובנוסף דק, לקו

ומידת  הרחמים מידת ששיתוף כאן מבואר כך ועל  מסויים) (רושם 'רשימו'

ה'קו' בחינת של פנימי חיבור 'יחוד', הוא הדברים, בשורש שהוא כפי הדין

ה'רשימו' ‰'Âw'ובחינת È¯‰L הראשון הצמצום לאחר והאיר שחזר ∆¬≈««
ÌˆÓˆÓe ¯ˆ˜ Â˜ B˙BÈ‰ ÌÚc) Èelb BÈÚ אין לאור ביחס ולכן, ƒ¿»ƒ¿ƒ¡«»»¿À¿»

בלבד מועט אור הוא הרי הצמצום קודם שהאיר ŒÏkÓסוף ,(Ï"pk)««ƒ»
BÈÚ ˙eÏÏk ÌB˜Ó'ה'קו של‰e‡של ),והארה Èelbתנועה »¿»ƒ¿»ƒ

'eÓÈL¯'eהצמצום לאחר סוף האין מאור שנותר של ‰e‡הרושם תנועה ¿ƒ
ÌÏÚ‰ השונים העניינים ששני הוא והחידוש גילוי, של תנועה ולא ∆¿≈
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epbgיב meil dqka xtey ycega erwz

האֹורֹות, מקֹור הּוא ׁשה'ּקו' וזהּו ְְְֵֶֶֶַַָהעלם,

הּוא  ּובכללּות הּכלים. מקֹור הּוא ְְְְִִִֵַָָוה'רׁשימּו'

ואלקים'. הוי' 'יחּוד ְֲִִִֵַָָֹענין

ל ‡ÌÓה) צרי ֿ עדין ׁשאי אמת ּדהן הבין, »¿»ְְֱֲִִִִֵֶֶַָָ

יׁש מציאּות התהּוּות להיֹות ְְְְִִִֵֶַָאפׁשר

ׁשם  ׁשל ההעלם עלֿידי ּכיֿאם נפרד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָודבר

ולכן  הראׁשֹון, הצמצּום הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו ְְְְֱִִִֵֶַָָָֹאלקים,

הא  אמנם הּדין", ּבמּדת לברא ּבמחׁשבה ְְְֲִִִַַַַָָָָָָָֹ"עלה

ודבר  יׁש ׁשּיהיה הּמעלה מהי להבין, צרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּגּופא

עלּֿדר ׁשּזהּו הּוא, הענין א ּדוקא. ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָנפרד

הענּיּות. ענין ְֲֲִִַַַָמעלת

Ô·eÈÂ הרבֿהּמּגיד ּדברי עלּֿפי ׁשהקׁשה 37זה ¿»ְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

ּׁשּכתּוב  מה מאירֹות 38על "ועינינּו ְְִֵֵֶַַָ

"ּכּׁשמׁש", אֹומרים אנּו ׁשאם וכּירח", ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכּׁשמׁש

הּירח  אֹור ּכל הרי "וכּירח", עֹוד לֹומר ּׁשּי ְֲֵֵֵַַַַַַַָָָָמה

הּׁשמׁש, מאֹור מקּבלת ּׁשהיא מה אּלא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָאינֹו

על  ּבּירח להיֹות יכֹולה מעלה איזֹו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָואםּֿכן

הּירח  אֹור ׁשּמעלת הרבֿהּמּגיד, וּתרץ ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּׁשמׁש.

אֹור  הּוא הּׁשמׁש אֹור ּדהּנה הּתענּוג, ּבענין ְְְֲִִֵֶֶַַַַהּוא

אינֹו ּתמידי ותענּוג ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַעצמי

ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּירח מהּֿׁשאיןּֿכן ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּתענּוג,

ועד  ּבמּלּוי, אינֹו ולפעמים ּבמּלּוי הּוא ְְְְְְִִִִִִֵַָָלפעמים

הּׁשּנּויים  מּצד הּנה לגמרי, מכּסה הּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשּלפעמים

הּוא  הּתענּוג והרי ּתענּוג, ּבזה יש ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָוההתחּדׁשּות

וזהּו הּכחֹות. ּכל ּתלּויים ׁשּבֹו נעלה הּיֹותר ְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹֹּכח

וכּירח", ּכּׁשמׁש מאירֹות "ועינינּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשאֹומרים

ּבענין  היא הּׁשמׁש ּדמעלת הּמעלֹות, ׁשּתי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַׁשּיהיּו
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שם 37) תרכ"ז סה"מ א'ת. ס"ע שם לר"ה דרושים באוה"ת הובא שמט). ע' תשס"ו (בהוצאת רצז סימן להה"מ תורה אור

ואילך. תלז חי".38)ס"ע כל ב"נשמת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הרחמים) מידת של (השורש הקו של 'שיתוף' מתאחדים, לכאורה והסותרים

הדין) מידת של (השורש הרשימו מידת e‰ÊÂעם שורש הוא שהקו זה עניין ¿∆
הוא  ההעלם, עניין הדין, מידת שורש הוא והרשימו הגילוי, עניין הרחמים,

לכך B˜Ó¯הטעם ‡e‰ 'eÓÈL¯'‰Â ,˙B¯B‡‰ ¯B˜Ó ‡e‰ 'Âw'‰L∆««¿»¿»¿ƒ¿
ÌÈÏk‰,וחסידות בקבלה כמבואר «≈ƒ

ב'סדר  ומאיר הנמשך האלוקי האור

בא  הספירות, ובעשר השתלשלות'

לעניין  ביטוי שהם 'אורות', של בדרך

המגבילים  ו'כלים' והגילוי. האור

דווקא  שיבואו האורות את ומגדירים

מבואר  כך ועל מסויים, ובאופן בתוכן

למעלה  האורות עניין ששורש כאן

גילוי, שעניינו ה'קו' הוא באלוקות

הרשימו  הוא הכלים עניין ושורש

העלם. 'יחוד'eÏÏÎ·e˙שעניינו ƒ¿»
למידת  הדין מידת בין זה ו'שיתוף'

ובין  והרשימו הקו ובין הרחמים

והכלים, 'eÁÈ„האורות ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ
'ÈÂ‰(הרחמים ÌÈ˜Ï‡Â(מידת ¬»»≈…ƒ

הדין)'. (מידת

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‰»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
¯LÙ‡ŒÈ‡L ˙Ó‡ Ô‰c יכולה לא ¿≈¡∆∆ƒ∆¿»

˙e‡ÈˆÓ ˙ee‰˙‰ ˙BÈ‰Ï של ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
עצמו  שחש Ù¯„נברא ¯·„Â LÈ≈¿»»ƒ¿»
נפרדת  האלוקי מציאות מהכוח

אותו  È„ÈŒÏÚשמהווה Ì‡ŒÈkƒƒ«¿≈
,ÌÈ˜Ï‡ ÌL ÏL ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆≈¡…ƒ

BL¯LaL באלוקות ‰e‡למעלה ∆¿»¿
ÔBL‡¯‰ ÌeˆÓˆ‰ ֿ אין אור של «ƒ¿»ƒ

יאיר, ולא ש'יסתלק' הבליֿגבול סוף

‰·LÁÓa ‰ÏÚ" ÔÎÏÂ העליונה ¿»≈»»««¬»»
העולם Ï·¯‡בתחילה  cÓa˙את ƒ¿…¿ƒ«
,"ÔÈc‰ יתבטל העולם כן, לא אם כי «ƒ

יוכל  ולא איןֿסוף האור כלפי

Ùeb‡להתקיים, ‡‰ ÌÓ‡ זה את »¿»»»
È‰Óעצמו  ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ«ƒ

‰È‰iL ‰ÏÚn‰ העולםLÈ ««¬»∆ƒ¿∆≈
‡˜Âc „¯Ù ¯·„Â שהאור עולם לברוא הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ומדוע ¿»»ƒ¿»«¿»

לאלקות? בטל יהיה והעולם בו ונרגש ניכר יהיה האלוקי

˙eiÚ‰ ÔÈÚ ˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚ e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ לעיל הנזכר «»ƒ¿»∆∆«∆∆«¬«ƒ¿«»¬ƒ
נענית  היא ודווקא המצר' 'מן דוחק, מתוך שהיא לעני' ה'תפילה מעלת לגבי

וכפי  בתחילה', 'רשה שהיא שנה של המעלה גם וזו ל'מרחב' ומביאה

יותר. בפרטיות ומבאר שממשיך

„Èbn‰Œ·¯‰ È¯·c ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ37 ממעזריטשÏÚ ‰L˜‰L ¿»∆«ƒƒ¿≈»«««ƒ∆ƒ¿»«
·e˙kM ‰Ó38 אם שאפילו חי' כל 'נשמת B¯È‡Ó˙בתפילת eÈÈÚÂ" «∆»¿≈≈¿ƒ

,"Á¯iÎÂ LÓMk הרב אין ושואל חסדיו, על  לה' להודות מספיקים אנו «∆∆¿«»≈«
אינו  שלכאורה ‡ÌÈ¯ÓBמובן,המגיד e‡ Ì‡L מאירות ועינינו ∆ƒ»¿ƒ

¯ÓBÏ CiM ‰Ó ,"LÓMk"«∆∆««»«
,"Á¯iÎÂ" „BÚ שבעיניים ומשמע ¿«»≈«

לגבי  כלשהו יתרון יש כירח מאירות

כשמש,עיניים  ‡B¯מאירות Ïk È¯‰¬≈»
‡È‰M ‰Ó ‡l‡ BÈ‡ Á¯i‰«»≈«≈∆»«∆ƒ

‰LÓMהירח  ¯B‡Ó ˙Ïa˜Ó¿«∆∆≈«∆∆
עצמו, מצד אור לירח ≈ÔkŒÌ‡Â¿ƒואין

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰ÏÚÓ BÊÈ‡≈«¬»¿»ƒ¿
LÓM‰ ÏÚ Á¯ia גם שבגללה «»≈«««∆∆

מקום  יש 'כשמש' שמזכירים לאחר

'וכירח'? להוסיף

˙ÏÚnL ,„Èbn‰Œ·¯‰ ı¯zÂ¿ƒ≈»«««ƒ∆«¬«
Á¯i‰ ¯B‡ שלכן) השמש אור לגבי «»≈«

אמרו  שכבר אף 'וכירח' מוסיפים

‰eÚz‚,'כשמש') ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿«««¬
שממשיך  ‡B¯ומבאר,כפי ‰p‰c¿ƒ≈

ÈÓˆÚ ¯B‡ ‡e‰ LÓM‰ אור «∆∆«¿ƒ
מהותו  ÌÈÈepLבעצם Ba ÔÈ‡L כי ∆≈ƒƒ

רק  הם (והשינויים משתנה לא העצם

והגילוי), ההארה ¬»¿eÚ˙Â‚במידת
È„ÈÓz אלא והפתעה חידוש בו שאין ¿ƒƒ

באותה  תמיד נמשך בדיוק הוא צורה

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‚eÚz BÈ‡≈«¬«∆≈≈
Ba LiL Á¯ia הארתו במידת «»≈«∆≈
ÌÈÓÚÙÏ ,ÌÈÈepL החודש באמצע ƒƒƒ¿»ƒ
ÈelÓa ‡e‰ יותר ומאיר ¿ƒ

ÌÈÓÚÙÏÂ ובסוף החודש בתחילת ¿ƒ¿»ƒ
ÈelÓaהחודש  BÈ‡,פחות ומאיר ≈¿ƒ

‰qÎÓ ‡e‰ ÌÈÓÚÙlL „ÚÂ¿«∆ƒ¿»ƒ¿À∆
È¯Ó‚Ï,כלל מאיר vÓ„ואינו ‰p‰ ¿«¿≈ƒ≈ƒ«

˙eLcÁ˙‰‰Â ÌÈÈepM‰ שבאור «ƒƒ¿«ƒ¿«¿
eÚz‚הירח  ‰Êa ˘È פעם כל ≈»∆«¬

וגדל, והולך מתחדש הירח שאור

È¯‰Â באלוקות למעלה ועלֿדרךֿזה הנפש, Ákבכוחות ‡e‰ ‚eÚz‰ «¬≈««¬…«
˙BÁk‰ Ïk ÌÈÈeÏz BaL ‰ÏÚ ¯˙Bi‰ בדבר תענוג יש כאשר כי «≈«¬∆∆¿ƒ»«…

ושאר  והמידות השכל פעולת לזה ובהמשך רצון של התעוררות יש אזי

ÌÈ¯ÓB‡L,הכוחות. e‰ÊÂ לעיל כנזכר B¯È‡Ó˙,ב"נשמת" eÈÈÚÂ" ¿∆∆¿ƒ¿≈≈¿ƒ
,˙BÏÚn‰ ÈzL eÈ‰iL ,"Á¯iÎÂ LÓMk וגם השמש מעלת גם «∆∆¿«»≈«∆ƒ¿¿≈««¬

הירח  '‡B¯מעלת ‡e‰L ¯B‡‰ ÔÈÚa ‡È‰ LÓM‰ ˙ÏÚÓc¿«¬««∆∆ƒ¿ƒ¿«»∆
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יג i"gyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

היא  הּירח ּומעלת עצמי', 'אֹור ׁשהּוא ְֲִִֵֶַַַַַָָהאֹור

ׁשּיהיה  וכּירח", "ּכׁשמׁש וזהּו הּתענּוג, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבענין

הּׁשמׁש ׁשּבענין ּוכׁשם עצּום. ותענּוג עצּום ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָאֹור

הּוא  ּכמֹוֿכן הּׁשמׁש, על ּבּירח מעלה יש ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוירח,

העני  מעלת ׁשּגדֹולה ועׁשיר, עני ּבענין ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּגם

על  ּבעליּֿתׁשּובה מעלת ענין והּוא ְְְְֲֲִִֵַַַַַָָּברּוחנּיּות,

ּכסדרם", "ּתמידים ׁשאצלם ׁשהּצּדיקים ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָצּדיקים,

ּבבחינת  רק מּגיעים הם אזי התחּדׁשּות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַֹללא

ּבעליּֿתׁשּובה  אמנם ּבלבד, והּגּלּויים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָהאֹורֹות

לזכּיֹות, הּזדֹונֹות את להפ היא ְְֲֲִִֶֶַַָָֹֻׁשעבֹודתם

ו'עקתא', הּמצר" "מן היא עבֹודתם ענין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָּוכללּות

מּגיעים הּנה הם הרי ׁשּבזה ההתחּדׁשּות מּצד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָ

ׁשם  הרבֿהּמּגיד ׁשּכתב ּוכמֹו .יתּבר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָלעצמּותֹו

מׂשּתּכר  העני ׁשּכאׁשר ּבגׁשמּיּות, מעני ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמׁשל

מהּמל יֹותר מתעּנג הּוא הרי זהּובים, ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמאה

ׁשאצל  לפי והינּו וזהב, ּכסף אֹוצרֹות לֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

חּדּוׁש, הּוא העני ואצל חּדּוׁש, זה אין ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָהּמל

הּוא  ֿ כן ּוכמֹו הּתענּוג . נעׂשה החּדּוׁש ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַועלֿידי

ּבעליּֿתׁשּובה  ׁשּדוקא ּברּוחנּיּות, העני ּבענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּגם

העצמי'. 'הּתענּוג לבחינת ְְֲִִִִִַַַַַָמּגיעים

‰Ê·eיׁש יהיה ׁשהּנברא היא ׁשהּכּונה יּובן »∆ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

 ֿ על הּנה ּומּכלֿמקֹום ּדוקא, נפרד ְְְִִִֵַַָָָָָָודבר

ואתהּפכא  סטראֿאחרא ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָידי

ּכיון  ּב'ּיׁש', אֹור ּגּלּוי ימׁשיכּו ְְֲִִִֵֵַַַָָָסטראֿאחרא

העצמּות. את ממׁשיכים ׁשּבזה החּדּוׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשעלֿידי 

ּכי  ההעלם, ענין ׁשהּוא הּדין ּבמּדת העלּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָוזהּו

ּבזה  ׁשאין מאחר ּבלבד, הּגּלּוי ענין ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמּצד

וגּלּויים  אֹורֹות ּבחינת רק זה הרי ְְְְֲִִִִֵֶַַַהתחּדׁשּות,

מּדת  מּצד היא ההתהּוּות ּכאׁשר אמנם ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָּבלבד,

נעׂשה  עלֿידיֿזה הּנה ההעלם, ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּדין,

מּדת  ׁשּתּוף להיֹות צרי ולכן העצמּות, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָהמׁשכת

'קו' יחּוד ענין הּוא ּובׁשרׁשם והרחמים. ְְְְֲִִִִַַַַָָָהּדין
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,'ÈÓˆÚ הוא שינויים ולכן ללא תמידי ואור חזק ‰Á¯iאור ˙ÏÚÓe שיש «¿ƒ«¬««»≈«

התחדשות  "LÓLkושינויים בו e‰ÊÂ ,‚eÚz‰ ÔÈÚa ‡È‰ƒ¿ƒ¿«««¬¿∆«∆∆
,"Á¯iÎÂ המעלות שתי יחד היינו ÌeˆÚגם ¯B‡ ‰È‰iL'עצמי' אור ¿«»≈«∆ƒ¿∆»

ÌeˆÚותמידי  ‚eÚ˙Â לעיל.בגלל כמבואר ההתחדשות, ¿«¬»
,Á¯ÈÂ LÓM‰ ÔÈÚaL ÌLÎe¿≈∆¿ƒ¿««∆∆¿»≈«
לאין  חזק השמש שאור פי על  אף הרי

מכל  הקטן, המאור הוא והירח שיעור

ÏÚמקום Á¯ia ‰ÏÚÓ ˘È≈«¬»«»≈««
Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓk ,LÓM‰«∆∆¿≈«

,¯ÈLÚÂ ÈÚ ÔÈÚa בודאי כי שאף ¿ƒ¿«»ƒ¿»ƒ
מהעני, נעלה יותר במצב נמצא העשיר

ביחס  בעני ויתרון מעלה יש מקום מכל

כיוון ÏÚÓ˙לעשיר, ‰ÏB„bL∆¿»«¬«
ÔÈÚ ‡e‰Â ,˙eiÁe¯a ÈÚ‰∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«

‰·eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ פי על אף «¬««¬≈¿»
רצויים  בלתי דברים אצלם »ÏÚשהיו

ÌÈ˜Ècˆ,חטאו לא שמעולם «ƒƒ
ÌÏˆ‡L ÌÈ˜Ècv‰L'ה עבודת ∆««ƒƒ∆∆¿»

של באופן ÌÈ„ÈÓz"¿ƒƒהיא
,"Ì¯„Òk בהחלט זו כלל ובדרך ¿ƒ¿»

שהעבודה  כיוון שני מצד אבל מעלה,

בתמידות ‰˙eLcÁ˙,היא ‡ÏÏ¿…ƒ¿«¿
Ê‡ÌÈÚÈbÓ Ì‰ È של ה' עבודת ¬«≈«ƒƒ

למעלה  ו'נוגעת' מגעת הצדיקים

‰‡B¯B˙באלוקות ˙ÈÁ·a ˜«̄ƒ¿ƒ«»
ÌÈÈelb‰Â ומתפשטים המאירים ¿«ƒƒ

לעצמיות Ïa·„מהאלוקות לא אבל ƒ¿«
eLzŒÈÏÚa·‰האלוקות, ÌÓ‡»¿»«¬≈¿»

˙‡ CÙ‰Ï ‡È‰ Ì˙„B·ÚL∆¬»»ƒ«¬…∆
ÔÈÚ ˙eÏÏÎe ,˙BiÎÊÏ ˙BB„f‰«¿ƒ¿À¿»ƒ¿«
"¯ˆn‰ ÔÓ" ‡È‰ Ì˙„B·Ú¬»»ƒƒ«≈«

דוחק (כלשון Ú'Â˜˙‡',מתוך מיצר ¿«¿»
צר), בית – עקתא' 'בי ≈p‰ƒ‰הגמרא

‰ÊaL ˙eLcÁ˙‰‰ „vÓƒ««ƒ¿«¿∆»∆
לאלוקות  והתקרבות המצר מן ביציאה

העוונות בגלל הריחוק ≈¬‰¯Èלאחר
Ì‰ בעבודתם התשובה בעלי ≈

C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ÌÈÚÈbÓ עצם «ƒƒ¿«¿ƒ¿»≈
רק  ולא הקדושֿברוךֿהוא, של המהות

המאירים  והגילויים האורות

ממנו. kL˙·ומתפשטים BÓÎe¿∆»«
ÏLn‰ ÌL „Èbn‰Œ·¯‰»«««ƒ»«»»
ברוחניות  העני שבעבודת לחידוש

(צדיקים) ברוחניות העשיר עבודת לגבי תשובה) eiÓL‚a˙,(בעלי ÈÚÓ≈»ƒ¿«¿ƒ
‚pÚ˙Ó ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈ·e‰Ê ‰‡Ó ¯kzNÓ ÈÚ‰ ¯L‡kL מריווח ∆«¬∆∆»ƒƒ¿«≈≈»¿ƒ¬≈ƒ¿«≈

ÊÂ‰·זה  ÛÒk ˙B¯ˆB‡ BÏ LiL CÏn‰Ó ¯˙BÈ יותר הרבה השווים ≈≈«∆∆∆≈¿∆∆¿»»

זהובים, Ê‰ממאה ÔÈ‡ CÏn‰ Ïˆ‡L ÈÙÏ eÈ‰Â הגדולים האוצרות ¿«¿¿ƒ∆≈∆«∆∆≈∆
‰ÈÚוהיקרים  Ïˆ‡Â ,LecÁשהרוויח הזהובים LecÁ,מאה ‡e‰ ƒ¿≈∆∆»ƒƒ

,‚eÚz‰ ‰NÚ LecÁ‰ È„ÈŒÏÚÂ.באריכות לעיל ŒBÓÎeכמבואר ¿«¿≈«ƒ«¬∆««¬¿
‰·eLzŒÈÏÚa ‡˜ÂcL ,˙eiÁe¯a ÈÚ‰ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿ƒ¿«∆»ƒ¿»ƒ∆«¿»«¬≈¿»
‚eÚz‰' ˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«««¬

'ÈÓˆÚ‰ ואילו באלוקות למעלה »«¿ƒ
כל  גבוה מגעת אינה הצדיקים עבודת

כך.

Ô·eÈ ‰Ê·e לכך הפנימי הטעם »∆»
‰ek‰L העליונה ‰È‡האלוקית ∆««»»ƒ

„¯Ù ¯·„Â LÈ ‰È‰È ‡¯·p‰L∆«ƒ¿»ƒ¿∆≈¿»»ƒ¿»
‡˜Âc שלו והתחושה ההכרה ולפי «¿»

הכוח  ואילו עצמאית מציאות הוא

ניכר  לא אותו ומקיים המחייה האלוקי

בגלוי, למרות ÌB˜ÓŒÏkÓeבו ƒ»»
ה'ישות', È„ÈŒÏÚתחושת ‰p‰ƒ≈«¿≈

Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡¯Á‡,האחר הצד והכנעת כפיית «¬»

הקדושה מצד ההפוך מזו Âהצד ¿יתירה
‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡Ît‰˙‡ הפיכת ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»

לטוב  מרע האחר לאור ומחושך הצד

¯B‡ Èelb eÎÈLÓÈ אלוקי'Li'a «¿ƒƒ«≈
העליונה  הכוונה הייתה וזו הנברא,

‰LecÁבבריאה  È„ÈŒÏÚL ÔÂÈk≈»∆«¿≈«ƒ
‰ÊaL עצמו שהסטראֿאחרא בכך ∆»∆

לטוב  מתהפכת ואפילו לקדושה נכנעת

עבודת  ידי על בעיקר שנפעל דבר

תשובה, ‡˙הבעלי ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆
.˙eÓˆÚ‰»«¿

ÈeÏÚ‰ e‰ÊÂ המיוחד˙cÓa ¿∆»ƒ¿ƒ«
ÔÈc‰ הרחמים מידת e‰L‡לגבי «ƒ∆

ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚ,האלוקי האור Èkעל ƒ¿««∆¿≈ƒ
,„·Ïa Èelb‰ ÔÈÚ „vÓ הנמשך ƒ«ƒ¿««ƒƒ¿«

הרחמים, ÔÈ‡Lממידת ¯Á‡Ó≈««∆≈
˙eLcÁ˙‰ ‰Êa היא כך אלא »∆ƒ¿«¿

בזה  ואין אור נמשך שיהיה המידה

הגילוי, היפך על התגברות של היבט

˙B¯B‡ ˙ÈÁa ˜¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ«
,„·Ïa ÌÈÈel‚Â ובסדר במידה ¿ƒƒƒ¿«

‰‰˙‰ee˙הרגיל, ¯L‡k ÌÓ‡»¿»«¬∆«ƒ¿«
הנבראים  מידת ‰È‡של מצד רק לא ƒ

גם  אלא ‰ÔÈc,הרחמים ˙cÓ „vÓƒ«ƒ««ƒ
,ÌÏÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L ישנו ובזה ∆ƒ¿««∆¿≈

המשכה  גם יש ההעלם שלמרות NÚ‰וגילוי,חידוש ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆«¬∆
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ בבריאה˙cÓ ÛezL «¿»«»«¿¿»≈»ƒƒ¿ƒƒ«

ÌÈÓÁ¯‰Â ÔÈc‰.ביחד'Â˜' „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ ÌL¯L·e שעניינו «ƒ¿»«¬ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒ«
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epbgיד meil dqka xtey ycega erwz

הּגּלּוי  הּוא ענינֹו ׁשה'ּקו' והינּו, ּכּנ"ל, ְְְְִִִֶַַַַַַָּו'רׁשימּו'

ּכיון  אמנם הּצמצּום, ׁשלפני ְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָמהאֹורֿאיןֿס ֹוף

מּובן  ּגּופא מּזה הרי ּגּלּוי, ׁשהּוא ְֲִִִֵֶֶֶָָׁשאֹומרים

ּגּלּוי  ׁשהּוא הינּו העצם, ולא ּבלבד ּגּלּוי ְְְִִִֶֶֶֶַַָֹׁשהּוא

מהּֿׁשאיןּֿכן  העצם, אֹופן לפי ולא העצם, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹמן

זה  ּבהעלם הּנה העלם, היֹותֹו עם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶָה'רׁשימּו',

הּוא  ּב'רׁשימּו' ׁשהעצם ּכיון אמנם, העצם. ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָיׁשנֹו

את  מגּלה ּגּלּוי ׁשענינֹו ה'ּקו' הּנה לכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבהעלם,

'קו' יחּוד ענין וזהּו ּב'רׁשימּו', ׁשּנמצא ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהעצם

'אֹורֹות' יחּוד ענין הּוא יֹותר ּולמּטה ְְְִִִֵַַָּו'רׁשימּו'.

ּו'רׁשימּו' האֹורֹות, מקֹור הּוא ּד'קו' ְְְְִִֵַָו'כלים',

הּכלים  יחּוד מקֹור ּבענין ּגם הּוא ּוכמֹוֿכן . ְְְְִִִֵֵַַַ

אּלא  ּגּלּוי, ענינֹו מ"ה ׁשם ּוב"ן, מ"ה ְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשמֹות

וכּידּוע  ּבלבד, ּגּלּוי היא 39ׁשהּוא ׁשהמׁשכתֹו ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

ּב"ן  ּבׁשם מהּֿׁשאיןּֿכן הּמצח', 'הפסק ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַעלֿידי

צרי ולזה ּבהעלם, ׁשהּוא אּלא העצם, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָנמצא

ׁשענינֹו מ"ה ׁשם ּכי ּוב"ן, מ"ה יחּוד ענין ְְְִִִִִֵֶַַַַָלהיֹות

העצמי. ענינֹו את ּב"ן ּבׁשם מגּלה הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָּגּלּוי

ׁשהּוא  ואלקים', 'הוי' יחּוד ענין הּוא ְְֲִִִִֵֶַָָָֹּובכללּות

ׁשעלֿידיֿזה  הפכים, ׁשני התּכּללּות ׁשל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָּבאֹופן

ענין  והּוא מּׁשניהם, ׁשּלמעלה אֹור ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָנמׁש

העצמּות. ְְַַַָָהמׁשכת

ראׁשֿהּׁשנה,p‰Â‰ו) ּבענין ּגם מצינּו ּכמֹוֿכן ¿ƒ≈ְְְִִֵַַַָָָֹ

רז"ל  אמרּו ֿ 40ּדהּנה ׁשהּקדֹוׁשּֿברּו ְְִֵֶַַַָָָ

מלכּיֹות  לפני "אמרּו ליׂשראל: אֹומר ְְְְְִִִֵֵַַָָהּוא

זכרֹונֹות  עליכם, ׁשּתמליכּוני ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹּבראׁשֿהּׁשנה

ּובּמה  לטֹובה, לפני זכרֹונכם ׁשּיעלה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָּכדי

ׁשּיׂשראל  הּוא ּבפׁשטּות ׁשהענין ְְְְְִִֵֶֶַָָָָּבׁשֹופר",
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פ"ד.39) פ"ב. התיקון) (שער י שער חיים עץ ב.40)ראה לד, א. טז, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העלם eÓÈL¯'e'גילוי  ‰e‡שעניינו BÈÚ 'Âw'‰L ,eÈ‰Â ,Ï"pk ¿ƒ««¿«¿∆««ƒ¿»

Èelb‰ והתפשטות הארה,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡‰Ó «ƒ≈»≈∆ƒ¿≈«ƒ¿
‡Ùeb ‰fÓ È¯‰ ,Èelb ‡e‰L ÌÈ¯ÓB‡L ÔÂÈk ÌÓ‡ עצמוÔ·eÓ »¿»≈»∆¿ƒ∆ƒ¬≈ƒ∆»»

,ÌˆÚ‰ ‡ÏÂ „·Ïa Èelb ‡e‰L מתגלה,ואילו לא ‰eÈהעצם ∆ƒƒ¿«¿…»∆∆«¿
Èelb ‡e‰L מסויימת ÔÓוהארה ∆ƒƒ

ÌˆÚ‰ ÔÙB‡ ÈÙÏ ‡ÏÂ ,ÌˆÚ‰»∆∆¿…¿ƒ∆»∆∆
ואילו  מתגלה לא עצמו העצם כי

עניין  אותו לא כבר היא ממנו ההארה

עצמו, העצם ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óכמו
,'eÓÈL¯'‰ מהאין שנותר הרושם »¿ƒ

הצמצום  לאחר ‰B˙BÈסוף ÌÚƒ¡
BLÈ ‰Ê ÌÏÚ‰a ‰p‰ ,ÌÏÚ‰∆¿≈ƒ≈¿∆¿≈∆∆¿

ÌˆÚ‰ עצמו מהעצם 'רשימו' והוא »∆∆
מהעצם. והתגלות הארה רק ולא

ÌˆÚ‰L ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆»∆∆
,ÌÏÚ‰a ‡e‰ 'eÓÈL¯'a»¿ƒ¿∆¿≈
שהוא  ה'רשימו' של לעניינו בהתאם

הכלים  שורש הוא (ולכן העלם

לעיל) כמבואר האור, את המגבילים

Èelb BÈÚL 'Âw'‰ ‰p‰ ÔÎÏ»≈ƒ≈««∆ƒ¿»ƒ
‡ˆÓpL ÌˆÚ‰ ˙‡ ‰l‚Ó¿«∆∆»∆∆∆ƒ¿»

Ú e‰ÊÂ ,'eÓÈL¯'a„eÁÈ ÔÈ »¿ƒ¿∆ƒ¿«ƒ
'eÓÈL¯'e 'Â˜' שתי שכאשר «¿ƒ

וגילוי  (הרשימו) העלם של ה'תנועות'

את  פועל ה'קו' אזי מתאחדות (הקו)

בתוך  שנמצא מה ה'רשימו',גילוי

עצמו. BÈ˙¯העצם ‰hÓÏe בדרגות ¿«»≈
האין  מאשר יותר עצמו נמוכות סוף

'˙B¯B‡' „eÁÈ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«ƒ
¯B˜Ó ‡e‰ 'Â˜'c ,'ÌÈÏÎ'Â¿≈ƒ¿«¿
¯B˜Ó 'eÓÈL¯'e ,˙B¯B‡‰»¿ƒ¿

,ÌÈÏk‰ וכשהם לעיל, כמבואר «≈ƒ
האורות  פעולת אזי כאחד, פועלים

האורות  כי בשלימות היא והכלים

מגבילים  והכלים הכלים את מאירים

האורות. את

„eÁÈ ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎŒBÓÎe¿≈«¿ƒ¿«ƒ
שני  של אחד להיות ≈»‰BÓM˙וחיבור

הוי' שם כאשר ּוב"ן, מ"ה ַַהקדושים

של  הגימטרייא ה"א, וא"ו, ה"א, יו"ד, היינו אל"ף, אותיות במילוי כתוב

ה"א, אותיות במילוי כתוב הוי' שם וכאשר ,(45) מ"ה היא הללו האותיות

.(52) ב"ן היא הללו האותיות של הגימטרייא ה"ה ו"ו, ה"ה, יו"ד, היינו

התורה  קיום ידי (ועל ב"ן לשם משפיע מ"ה ששם וחסידות בקבלה ומבואר

שמצד  וב"ן, מ"ה של פנימית) (השפעה וחיבור 'יחוד' פועלים והמצוות

שונים  עניינים שני הם e‰L‡מהותם ‡l‡ ,Èelb BÈÚ ‰"Ó ÌL≈«ƒ¿»ƒ∆»∆
,„·Ïa Èelb הארה רק עצמו היינו העצם ולא מהעצם והתפשטות ƒƒ¿«

Úe„iÎÂ39 הסוד מ"ה B˙ÎLÓ‰Lבתורת שם של וההארה ההתגלות ¿«»«∆«¿»»
,'Áˆn‰ ˜ÒÙ‰' È„ÈŒÏÚ ‡È‰ שם המאיר הארת לאור נמשלה ב"ן ƒ«¿≈∆¿≈«≈«

ונעשה  מתמעט הוא ובדרכו מהמוח

שהמצח  כך ידי על מצומצמת להארה

את  המונעים ומחיצה מסך מעין מהווה

Ô"aהשפע  ÌLa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈«
ÌˆÚ‰ ‡ˆÓ,הארה רק ‡l‡ולא ƒ¿»»∆∆∆»

‰ÊÏÂ ,ÌÏÚ‰a ‡e‰L שיהיה כדי ∆¿∆¿≈¿»∆
דרך  (על הגילוי את וגם העצם את גם

עניין  הקו, יחוד לגבי לעיל המבואר

העצם) נמצא שבו הרשימו עם הגילוי

‰"Ó „eÁÈ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«
BÈÚL ‰"Ó ÌL Èk ,Ô"·e«ƒ≈«∆ƒ¿»

Èelb שלו הגילוי שלמעשה (אף ƒ
עניינו  אבל מצומצם, הוא עצמו

ולכן) גילוי, היא שלו ≈¬‰¯Èוה'תנועה'
˙‡ Ô"a ÌLa ‰l‚Ó ‡e‰¿«∆¿≈«∆
‡e‰ ˙eÏÏÎ·e .ÈÓˆÚ‰ BÈÚƒ¿»»«¿ƒƒ¿»

'ÈÂ‰' „eÁÈ ÔÈÚ הגילוי עניין ƒ¿«ƒ¬»»
ÌÈ˜Ï‡Â,'ההעלם e‰L‡עניין ≈…ƒ∆

הוי' של ∆¿ÔÙB‡aואלוקים היחוד
˙eÏlk˙‰ ÏL שילובÈL ∆ƒ¿«¿¿≈

ÌÈÎÙ‰,וגילוי ŒÈ„ÈŒÏÚLהעלם ¬»ƒ∆«¿≈
‰Ê והשילוב היחוד ידי CLÓעל ∆ƒ¿»

,Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡∆¿«¿»ƒ¿≈∆
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â והתגלות ¿ƒ¿««¿»«

˙eÓˆÚ‰ העלם מגדר שלמעלה »«¿
העצמות  שהרי מידה באותה וגילוי

הגדרים. מכל למעלה היא

ÔÎŒBÓk ‰p‰Â (Â עניין דרך על ¿ƒ≈¿≈
ויחוד  וחיבור (שבהעלם) העצם גילוי

בכמה  לעיל המבואר וההעלם הגילוי

הוי' והרשימו, (הקו ומדריגות בחינות

וב"ן) מ"ה וכלים, אורות ואלוקים,

,‰M‰ŒL‡¯ ÔÈÚa Ìb eÈˆÓ»ƒ«¿ƒ¿«…«»»
ומפרט, שממשיך ‡e¯Óכפי ‰p‰c¿ƒ≈»¿

Ï"Ê¯40 בגמראŒLB„w‰L ««∆«»
ÈÙÏ e¯Ó‡" :Ï‡¯NÈÏ ¯ÓB‡ ‡e‰ŒCe¯a בעניין מהתורה פסוקים »≈¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»«

,ÌÎÈÏÚ ÈeÎÈÏÓzL È„k ‰M‰ŒL‡¯a ˙BiÎÏÓ לפני אמרו וכן «¿ƒ¿…«»»¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆
בעניין  התורה מן ÈÙÏפסוקים ÌÎB¯ÎÊ ‰ÏÚiL È„k ˙BB¯ÎÊƒ¿¿≈∆«¬∆ƒ¿¿∆¿»«

‰n·e ,‰·BËÏ והזיכרון המלכות התעוררות ידי ÙBLa¯תהיה על ¿»«∆¿»
שופר  ‡ÌÈ¯ÓBתקיעת Ï‡¯NiL ‡e‰ ˙eËLÙa ÔÈÚ‰L ,"∆»ƒ¿»¿«¿∆ƒ¿»≈¿ƒ
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טו i"gyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

ׁשּמבאר  הּפסּוקים את ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹאֹומרים

ולכאֹורה, כּו'. והּזכרֹונֹות הּמלכּיֹות ענין ְְְְְְִִִֶַַַַָָֻּבהם

ׁשהם  ּדמאחר אּלּו, ּפסּוקים לֹומר צריכים ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלּמה

נפסקה  האמירה מּבלעדי ּגם הרי הּתֹורה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָּפסּוקי

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו להיֹות, צרי ׁשּכ ההלכה 41ּכבר ְְְֲִִֶֶַָָָָָָ

ליׂשראל, ּומׁשּפטיו חּקיו ליעקב ּדבריו ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹֻמּגיד

זה  הרי לעׂשֹות, לבניו ּבּתֹורה מצּוה ׁשהּוא ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמה

צרי לּמה ואםּֿכן ,יתּבר ּומׁשּפטיו ְְְִִִִֵֵָָָָָָָֻחּקיו

הּוא  זה ׁשּכל הּוא, הענין א הּפסּוקים. ְְֲִִִֶֶַַַַָָָלאמירת

ּכאׁשר  ּבראׁשֿהּׁשנה מהּֿׁשאיןּֿכן הּׁשנה, ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבכל

להמׁשי וצרי לׁשרׁשם חֹוזרים הּדברים ְְְְְְְִִִִַַָָָָָּכל

ׁשהּוא  ּכפי מסּפיק לא אזי ,יתּבר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹמעצמּותֹו

 ֿ וקּודׁשא ׁש"אֹוריתא הגם ּבלבד, הּתֹורה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָמּצד

חד" ּכּוּלא ל 42ּבריֿהּוא ּגם צרי אּלא , ֿ נׁשמֹות ְְְִִִֶַַָָָ

,יתּבר ּבעצמּותֹו מּגיעים ׁשהם ּדוקא, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָיׂשראל

רז"ל  קדמה 43ּכמאמר יׂשראל ׁשל ׁש"ּמחׁשבּתם ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָ

אל  ּדּבר ׁשּנאמר הּתֹורה, למחׁשבת ּגם ּדבר, ְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלכל

הּנה  ולכן יׂשראל", ּבני את צו יׂשראל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבני

.יתּבר ּבעצמּותֹו 'מּגיעֹות' ּדוקא ְְְְְְִִֵַַַָָָהּנׁשמֹות

לֹומר  צריכים נׁשמֹותֿיׂשראל הּנה ְְְִִִִִִֵֵַָָָּומּכלֿמקֹום,

את  מג ּלה ׁשהּתֹורה  לפי ּדוקא, הּתֹורה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּפסּוקי

מעלת  ׁשּגדלה היֹות ּדעם והינּו הּנׁשמֹות. ְְְְְֱֲֲִֶַַַַַַָָָמעלת

אֹורֹות  ּבחינת היא ׁשהּתֹורה הּתֹורה, על ְְִִֶַַַַַָָָהּנׁשמֹות

מּמעל  אלֹוקה "חלק הן והּנׁשמֹות ְְְֱִִִֵֵֶַַַַָוגּלּויים,

ּבּנׁשמֹות  מּכלֿמקֹום ,יתּבר מעצמּותֹו ְְְִִֵֵַַַָָָָָממׁש"

ׁשהיא  לּתֹורה צרי ולכן ּבהעלם, הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָהעצם

את  ּומג ּלה מאירה ׁשהּתֹורה והינּו, ּגּלּוי, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָּבחינת

לעיל  ׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר הּנׁשמֹות. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָמעלת

מגּלה  ּגּלּוי ׁשענינֹו ׁשּמ"ה ּוב"ן, מ"ה יחּוד ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָּבענין

ּב"ן. ׁשּבּׁשם העצם ֵֶֶֶֶַַָאת
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ט.41) פ"ל, שמו"ר יט. קמז, ת"ו 42)תהלים תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת ד.43)בתחלתו. פ"א, ב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ˜eÒt‰ ˙‡ ‰M‰ŒL‡¯a בתורהÔÈÚ Ì‰a ¯‡·nL ¿…«»»∆«¿ƒ∆¿…»»∆ƒ¿«

,‰¯B‡ÎÏÂ .'eÎ ˙BB¯Îf‰Â ˙BiÎÏn‰ נשאלת הדברים פשטות לפי ««¿À¿«ƒ¿¿ƒ¿»
ÓBÏ¯השאלה  ÌÈÎÈ¯ˆ ‰nÏ השנה ‡elבראש ÌÈ˜eÒt לפעול כדי »»¿ƒƒ«¿ƒ≈

והזיכרון, המלכות התעוררות עניין ‰Bz¯‰,את È˜eÒt Ì‰L ¯Á‡Óc¿≈««∆≈¿≈«»
‰¯ÈÓ‡‰ È„ÚÏaÓ Ìb È¯‰ של ¬≈«ƒ«¿¬≈»¬ƒ»

פסוקים  ישראל השנה בני בראש אלה

‰ÎÏ‰‰ ¯·k ‰˜ÒÙ בתורה ƒ¿¿»¿»«¬»»
,˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ CkL היינו ∆»»ƒƒ¿

העולם  מלך הוא שהקדושֿברוךֿהוא

הנבראים  כל את זוכר ¿BÓÎeושהוא
·e˙kL41 בתהיליםÂÈ¯·c „ÈbÓ ∆»«ƒ¿»»

ÂÈËtLÓe ÂÈwÁ ·˜ÚÈÏ¿«¬…À»ƒ¿»»
,Ï‡¯NÈÏ על ז"ל ואמרו חכמינו כך ¿ƒ¿»≈

e‰L‡במדרש  ‰nL ֿ הקדושֿברוך ∆«∆
ÂÈ·Ïהוא  ‰¯Bza ‰eˆÓ¿«∆«»¿»»

ÂÈwÁ ‰Ê È¯‰ ,˙BNÚÏ«¬¬≈∆À»
C¯a˙È ÂÈËtLÓe החוקים ואת ƒ¿»»ƒ¿»≈

מקיים  עצמו שהוא שלו, והמשפטים

לבניו  מצווה הוא אותם בהם, ונוהג

שהדברים ÔkŒÌ‡Âלעשות, כיוון ¿ƒ≈
בתורה  ונקבעו נפסקו ««nÏ‰כבר
ÌÈ˜eÒt‰ ˙¯ÈÓ‡Ï CÈ¯ˆ ידי על »ƒ«¬ƒ««¿ƒ

השנה? בראש ישראל בני

‰Ê ÏkL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ שעצם «»ƒ¿»∆»∆
היא  בתורה כתובים שהדברים העובדה

פעולתו  את הפועל דין ‰e‡פסק
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰M‰ ÏÎa¿»«»»«∆≈≈
Ïk ¯L‡k ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»«¬∆»

ÌÈ¯·c‰ מלמעלה ונשפעו שירדו «¿»ƒ
ולהחיות  להוות את למטה ולקיים

ÌL¯LÏהנבראים  ÌÈ¯ÊBÁ¿ƒ¿»¿»
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆÂ ההמשכות כל את ¿»ƒ¿«¿ƒ

C¯a˙Èלעולם  B˙eÓˆÚÓ,מחדש ≈«¿ƒ¿»≈
‡e‰L ÈÙk ˜ÈtÒÓ ‡Ï ÈÊ‡¬«…«¿ƒ¿ƒ∆

לעולם ההמשכה  מאלוקות והגילוי

Ì‚‰ ,„·Ïa ‰¯Bz‰ „vÓƒ««»ƒ¿«¬«
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ‡˙È¯B‡"L∆«¿»¿¿»¿ƒ

"„Á ‡lek ‡e‰42, התורה »«
כן  ואם אחד, הכול והקדושֿברוךֿהוא

נמצא  כבר בתורה, ונפסק שנאמר מה

מכל  הקדושֿברוךֿהוא, מצד ומתקיים

בזה  די לא לשורשם, חוזרים העניינים שכל בשעה Ìbמקום CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«
,‡˜Âc Ï‡¯NÈŒ˙BÓLÏ מחדש ויתגלו וירדו יחזרו שהדברים וכדי ¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿»

והתקיעה צריכה  הפסוקים אמירת (של ישראל בני מצד מיוחדת פעולה להיות

כיוון  ישראל Ì‰Lבשופר) 'נוגעים'ÌÈÚÈbÓבני ומעשיהם ועבודתם ∆≈«ƒƒ
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa43Ï‡¯NÈ ÏL Ìz·LÁn"L ¿«¿ƒ¿»≈¿«¬«««∆«¬«¿»∆ƒ¿»≈

ישראל המחשבה  נשמות את לברוא העליונה יותר ˜„Ó‰האלוקית והיא »¿»
העליון נעלית  והרצון מהמחשבה

Ìb ,¯·c ÏÎÏ אפילו˙·LÁÓÏ ¿»»»«¿«¿∆∆
¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ בתורה¯ac «»∆∆¡««≈

Èa ˙‡ Âˆ ,Ï‡¯NÈ Èa Ï‡∆¿≈ƒ¿»≈«∆¿≈
,"Ï‡¯NÈ מדברת שהתורה וכיוון ƒ¿»≈

עלו  ישראל שבני מובן ישראל, בני  אל

התורה, לפני קיימים מאחר ÔÎÏÂוהם ¿»≈
מכל  יותר למעלה מושרשות שהנשמות

Âc˜‡הנבראים  ˙BÓLp‰ ‰p‰ƒ≈«¿»«¿»
'˙BÚÈbÓ' ועבודתם במעשיהם ¿ƒ

.C¯a˙È B˙eÓˆÚa¿«¿ƒ¿»≈
Œ˙BÓL ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈ƒ¿

Ï‡¯NÈ שקדמו ואף מעלתם כל עם ƒ¿»≈
הם  זאת בכל ÓBÏ¯לתורה, ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ«

ÈÙÏ ,‡˜Âc ‰¯Bz‰ È˜eÒt¿≈«»«¿»¿ƒ
˙ÏÚÓ ˙‡ ‰l‚Ó ‰¯Bz‰L∆«»¿«»∆«¬«

˙BÓLp‰ שנשמות עצמו זה עניין כי «¿»
על  גילוי לידי בא לתורה קדמו ישראל

התורה  ‰BÈ˙ידי ÌÚc eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡
ÏÚ ˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ ‰Ï„bL∆»¿»«¬««¿»«
˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯Bz‰L ,‰¯Bz‰«»∆«»ƒ¿ƒ«

,ÌÈÈel‚Â ˙B¯B‡ התגלות ¿ƒƒ
עצמו  העצם ולא מהעצם והתפשטות

‰˜BÏ‡ ˜ÏÁ" Ô‰ ˙BÓLp‰Â¿«¿»≈≈∆¡«
B˙eÓˆÚÓ "LÓÓ ÏÚnÓƒ«««»≈«¿
˙BÓLpa ÌB˜ÓŒÏkÓ ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»»«¿»

ÌÏÚ‰a ‡e‰ ÌˆÚ‰ ואינו »∆∆¿∆¿≈
ˆ¯CÈמתגלה, ÔÎÏÂ את כדי לפעול ¿»≈»ƒ

העצם  È‰L‡גילוי ‰¯BzÏ«»∆ƒ
eÈ‰Â,במהותה  ,Èelb ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿

˙‡ ‰l‚Óe ‰¯È‡Ó ‰¯Bz‰L∆«»¿ƒ»¿«»∆
‰Ó C¯cŒÏÚÂ .˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¿«∆∆«
„eÁÈ ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«ƒ
BÈÚL ‰"nL ,Ô"·e ‰"Ó««∆«∆ƒ¿»

ב'תנועה' ‡˙של והוא ‰l‚Ó Èelbƒ¿«∆∆
Ô"a ÌMaL ÌˆÚ‰ דרך ועל »∆∆∆«≈«

בחינות  בכמה באריכות לעיל המבואר

אף  גילוי, הוא שעניינם הבחינות ידי על דווקא הוא העצם שגילוי ומדריגות,

מהעצם. נמוכה יותר במדריגה הם אלו שבחינות
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"אמרּוÔÈ„ÚÂז) ׁשּכתּוב ּדמּמה להבין, צרי «¬«ƒְְְִִִִֶַָָָ

ׁשּיעלה  ּכדי זכרֹונֹות כּו' ְְְֲִֵֶֶַַָלפני

מּובן  הרי ּבׁשֹופר", ּובּמה לטֹובה, לפני ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָזכרֹונכם

קֹודם  ּגם  יׁשנֹו להזּכיר ֹו ּׁשּצרי עצמֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשהענין

ענין  והּוא הּפסּוקים, אמירת מּבלעדי ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָלכן,

עם  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכרת ְְִִִֶַַַַָָָּכריתתֿהּברית

ואםּֿכן  לעֹולם, קּים זה ׁשּדבר אבינּו, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָאברהם

הענין  א זאת. להזּכיר הּצר מהּו מּובן, ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹאינֹו

יׁשנֹו ּכריתתֿהּברית ׁשענין היֹות ּדעם ְְְְְֱִִִִֶֶַַַהּוא,

ּבמׁש ׁשהיּו הענינים מּצד מּכלֿמקֹום ְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָּתמיד,

כּו' ענין 44הּׁשנה יפעל ׁשּזה להיֹות יכֹול , ְְְִִִֶֶַַַָָָ

אֹותֹו. להזּכיר צרי ולכן ְְְְִִִֵַַָָָהּׁשכחה,

‰n·e" צעקת ענין הּוא ׁשֹופר ּכי ּבׁשֹופר", «∆ְְֲִִַַַָָ

ּדלא  ּפנימאה ּבקלא .45אׁשּתמע הּלב ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ

צעקה  יׁש ּבצעקה, אֹופּנים ּכּמה יׁשנם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּדהּנה,

אם  הּדּבּור, ּבאֹותּיֹות לבּטא האדם ְְִִִֵֶַַָָָָׁשּיכֹול

מסּדרֹות, ּבלּתי ּבאֹותּיֹות אם מסּדרֹות ְְְְְִִִִִָָֻֻּבאֹותּיֹות

ּבאֹותּיֹות  זאת להֹוציא יכֹול אֹופן ּבכל ְְְֲִִֶָָָֹאבל

להֹוציא  יכֹול האדם ׁשאין צעקה ויׁש ְְְִִֵֵֶַָָָָָָהּדּבּור.

ּפׁשּוט. ּבקֹול היא הּצעקה אּלא הּדּבּור, ְְְִִִֶַַָָָָּבאֹותּיֹות

ּפׁשּוט, קֹול ּגם להֹוציא יכֹול ׁשאינֹו צעקה ְְְִֵֵֶַָָָָויׁש

חּנה  ּגּבי ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּלב, צעקת היא 46אּלא ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ענין  ׁשהּוא יּׁשמע, לא וקֹולּה נעֹות ׂשפתיה ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹרק

ההתּבֹוננּות  מּצד ּבא זה וענין הּלב. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָצעקת

ילדים" אין ּולחּנה ילדים יׁש הינּו,47ׁש"לפנינה , ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

הענינים, ּכל אצלֹו יׁשנם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּב'לעּומתֿזה'

ׁשל  ּתֹולדֹותיהם מאי ילדים", "אין ְְְִֵֵֶֶַַָָּובקדּוׁשה

טֹובים  ּומעׂשים ּתֹורה ועלֿידי 48צּדיקים , ְְֲִִִִֵַַַָ

 ֿ ועל הּלב. צעקת אצלֹו נעׂשה ּבזה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָההתּבֹוננּות

מאן  הרי הּצּדיקים, ּבעבֹודת ּבדּקּות, ּגם ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָּדרֿזה

כּו' מלּכא קדם ּבמחֹוג ּבלבד 49ּדמחוי זֹו ׁשּלא , ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
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(המו"ל).44) קצת ואילך.45)חסר ב מד, נצבים יג.46)לקו"ת א, - א ב.47)שמואל ט.48)שם, ו, נח ראה 49)פרש"י

ב. ה, חגיגה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„ÚÂ (Ê הזיכרון את לעורר ישראל בני של פעולתם בעניין «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ

זיכרונות, פסוקי אמירת ידי על e˙kL·למעלה ‰nÓc הגמרא בדברי ¿ƒ«∆»
לעיל  ÌÎB¯ÎÊשהובאו ‰ÏÚiL È„k ˙BB¯ÎÊ 'eÎ ÈÙÏ e¯Ó‡"ƒ¿¿»«ƒ¿¿≈∆«¬∆ƒ¿¿∆

BÓˆÚ ÔÈÚ‰L Ô·eÓ È¯‰ ,"¯ÙBLa ‰n·e ,‰·BËÏ ÈÙÏ¿»«¿»«∆¿»¬≈»∆»ƒ¿»«¿
Ìb BLÈ B¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯vM∆»ƒ¿«¿ƒ∆¿«
˙¯ÈÓ‡ È„ÚÏaÓ ,ÔÎÏ Ì„B˜∆»≈ƒ«¿¬≈¬ƒ«

,ÌÈ˜eÒt‰ קיים ש"זיכרונכם" הינו «¿ƒ
פועלת  הפסוקים שאמירת אלא וישנו

זיכרונכם' זה e‰Â‡ש'יעלה דבר ¿
הוא שלמעשה  תמיד קיים »¿ÔÈÚƒהזיכרון

ŒLB„w‰ ˙¯kL ˙È¯a‰Œ˙˙È¯k¿ƒ««¿ƒ∆»««»
eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ÌÚ ‡e‰ŒCe¯a»ƒ«¿»»»ƒ

ישראל, בני את ˜Ìiלזכור ‰Ê ¯·cL∆»»∆«»
ÌÏBÚÏ נפסק,ואינוBÈ‡ ÔkŒÌ‡Â ¿»¿ƒ≈≈

˙‡Ê ¯ÈkÊ‰Ï C¯v‰ e‰Ó ,Ô·eÓ»««…∆¿«¿ƒ…
המדברים  התורה פסוקי אמירת ידי על

הזיכרון? עניין על

˙BÈ‰ ÌÚc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ¡
˙È¯a‰Œ˙˙È¯k ÔÈÚL של ∆ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ

עם  ֿ הוא אבינו הקדושֿברוך אברהם 

„vÓ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,„ÈÓz BLÈ∆¿»ƒƒ»»ƒ«
ÌÈÈÚ‰ רצויים eÈ‰Lהבלתי »ƒ¿»ƒ∆»

'eÎ ‰M‰ CLÓa44ÏBÎÈ , ¿∆∆«»»»
ÔÈÚ ÏÚÙÈ ‰fL ˙BÈ‰Ïƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«
¯ÈkÊ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ ,‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿»≈»ƒ¿«¿ƒ

B˙B‡ ולחזק לעורר כדי השנה בראש

מחדש. הזיכרון ואת הברית את

‰n·e" התעוררות את פועלים וכיצד «∆
מחדש  והזיכרון «¿ÙBLa¯",המלוכה

Èk תקיעת של הפנימי ÙBL¯התוכן ƒ»
‡e‰ בחסידות »¿ÔÈÚƒכמבואר

‰‡ÓÈt ‡Ï˜a ·l‰ ˙˜Ú«̂¬««≈¿»»¿ƒ»»
ÚÓzL‡ ‡Ïc45 שאינו פנימי בקול ¿…∆¿««

ומבאר. שממשיך כפי נשמע,

ÌÈpÙB‡ ‰nk ÌLÈ ,‰p‰c¿ƒ≈∆¿»«»«ƒ
‰˜Úˆa ביטוי היא כללי שבאופן ƒ¿»»

מדבר  יותר מאוד, לאדם שנוגע לדבר

רגיל, בדיבור מביע הוא שאותו רגיל

Ì„‡‰ ÏBÎiL ‰˜Úˆ LÈ≈¿»»∆»»»»
,¯eac‰ ˙Bi˙B‡a ‡h·Ï היינו ¿«≈¿ƒ«ƒ
במילים, שימוש תוך Ì‡ƒשצועק

˙B¯cÒÓ ˙Bi˙B‡a במילים ¿ƒ¿À»
ומובנות  B¯cÒÓ˙ברורות ÈzÏa ˙Bi˙B‡a Ì‡ בנפשו נוגע שהעניין או ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿À»

ומתפעל  מתרגש הוא אבל במילים עצמו את מבטא אמנם שהוא כזו במידה

ומובנות, ברורות במילים להתבטא מסוגל שאיננו כזו ÏÎaבמידה Ï·‡¬»¿»
ÔÙB‡ הצועק עדיין מקום, Ê‡˙מכל ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ עצמו את ולבטא ∆»¿ƒ…

‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡‰ ÔÈ‡L ‰˜Úˆ LÈÂ .¯eac‰ ˙Bi˙B‡a¿ƒ«ƒ¿≈¿»»∆≈»»»»¿ƒ
,¯eac‰ ˙Bi˙B‡a כל לה ואין ¿ƒ«ƒ

במילים  ‰È‡ביטוי ‰˜Úv‰ ‡l‡∆»«¿»»ƒ
ËeLt ÏB˜a במילים מוגדר לא ¿»

BÈ‡Lמסויימות. ‰˜Úˆ LÈÂ¿≈¿»»∆≈
‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ולבטאÌb אפילו »¿ƒ«

˙˜Úˆ ‡È‰ ‡l‡ ,ËeLt ÏB˜»∆»ƒ«¬«
·l‰,חיצוני ביטוי לה BÓÎeשאין «≈¿

‰pÁ Èab ·e˙kL46 של אמו ∆»«≈«»
כשהתפללה  הנביא ה'שמואל לפני

בן  לה BÚ˙שיתן ‰È˙ÙN ˜«̄¿»∆»»
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÚÓMÈ ‡Ï dÏB˜Â¿»…ƒ»«∆ƒ¿«

·l‰ ˙˜Úˆ ביטוי כל לה שאין «¬««≈
Ê‰חיצוני. ÔÈÚÂ של 'צעקת הלב' ¿ƒ¿»∆

‰‰˙eBa˙חנה  „vÓ ‡a»ƒ««ƒ¿¿
אשתו ÈÙÏ"L‰המיוחד במצבה  ∆ƒ¿ƒ»

בעלה  אלקנה של ÌÈ„ÏÈהשנייה LÈ≈¿»ƒ
‰pÁÏe עצמה ‡ÔÈלה ¿«»≈
"ÌÈ„ÏÈ47,eÈ‰ ומשמעות , ¿»ƒ«¿

היא  אדם כל של ה' בעבודת הדברים

בכך  מתבונן האדם שכאשר

'‰ÊŒ˙ÓeÚÏ'aL היפך של הצד ∆«¿«∆
Ïkהקדושה  BÏˆ‡ ÌLÈ∆¿»∆¿»

ÔÈ‡" ‰Le„˜·e ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«¿»≈
È‡Ó ,"ÌÈ„ÏÈ הם מה ¿»ƒ«

ÌÈ˜Ècˆ ÏL Ì‰È˙B„ÏBz¿≈∆∆«ƒƒ
ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰¯Bz48, »«¬ƒƒ

‰Êa ˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈«ƒ¿¿»∆
ומעשים  תורה ענייני אצלו שחסרים

‡ˆBÏטובים  ‰NÚ גדולה מרירות «¬∆∆¿
חיצוני, ביטוי כל ללא זועק והוא

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ .·l‰ ˙˜Ú«̂¬««≈¿«∆∆∆
במצבו ייתכן  האדם של שההתבוננות

לא  להיות יכול הלב' ל'צעקת תגרום

לו  שיש ביותר חמור המצב כאשר רק

הקדושה  היפך של בענינים וריבוי שפע

לו, חסר טובים ומעשים בתורה אבל

קיים  הענין ew„a˙,אלא Ìb«¿«
Ô‡Ó È¯‰ ,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa«¬«««ƒƒ¬≈»

'eÎ ‡kÏÓ Ì„˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc49, בגמרא ז"ל חכמינו אמרו ¿«¿≈¿»»»«¿»
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יז i"gyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

היפ ׁשּזהּו אּדרּבה, אּלא עבֹודה, זה ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשאין

ּבדחילּו הוי' עֹובד ּכאׁשר ׁשּגם ְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָהעבֹודה,

ׁשאֹוהב" מי "יׁש הּוא הרי ואינֹו50ּורחימּו, , ְְֲִִֵֵֵֵֶ

מתּבֹונן  ּכאׁשר ּוכמֹוֿכן ּבמציאּות'. ְְְְֲִִִִֵֵֶַּב'בּטּול

ּכמֹו נׁשמתֹו ׁשּלגּבי למּטה, נׁשמתֹו ירידת ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבענין

ּכלל, ּבער אינּה עבֹודתֹו ּכל הרי למעלה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא

רּבנּו ׁשּכתב ּגמּור 51ּוכמֹו צּדיק ּכׁשּיהיה ּדגם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ

לא  ּבתענּוגים רּבה ואהבה ּביראה הוי' ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָֹעֹובד

ׁשהיא  ּכמֹו ּבּנׁשמה  ׁשהרי כּו', למעלת ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָיּגיע

ּבּה ּכתיב ּוכמֹו52למעלה לפניו, עמדּתי אׁשר ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָ

הּוא ׁשּי האלק ּות ענין הרי למּטה רדה ְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹ

יגיעֹות  וכּמה ּכּמה ׁשּצרי אצלּה, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָּבהתחּדׁשּות

 ֿ ּומּכל ּבאלקּות, הּׁשמיעה ענין אצלֹו ׁשּיהיה ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹעד

ולכן  ּבאלקּות. הראּיה ענין אצלֹו ׁשּיהיה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּכן

הּתׁשּובה, ענין ׁשּי ּגמּורים ּבצּדיקים ּגם ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָהרי

האזינּו ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לּקּוטי על 53וכמבאר ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

נתנּה,54ּפסּוק  אׁשר האלקים אל ּתׁשּוב והרּוח ְְֱֲִֶֶַָָָָָָֹ

את  ׁשּיׁשיב הּתׁשּובה, ענין ׁשּי ּבּצּדיקים ְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגם

למעלה. ׁשהיתה ּכמֹו הּבחינה לאֹותּה ְְְְְְְִִֶַַָָָָָָנׁשמתֹו

לעצם  נֹוגע זה הרי זה, ּבכל מתּבֹונן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָוכאׁשר

יכֹול  ׁשאינֹו הּלב, ּבצעקת צֹועק הּוא ואז ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָנפׁשֹו,

ׁשאינֹו הּׁשֹופר, ענין וזהּו ּפׁשּוט. ּבקֹול ּגם ְְְְִֵֶֶַַַַָָלגּלֹות

ּבקֹול  לא וגם הּדּבּור, ּבאֹותּיֹות לבּטא ְְְְִִֵַַַָֹיכֹול

לּבם" "צעק ּבבחינת ּכיֿאם קֹול 55ּפׁשּוט, ׁשהרי , ְֲִִִִִֵֶַַָָָ

הּבהמה, קֹול ּכיֿאם האדם, קֹול אינֹו ְִִֵֵַַָָָָָהּׁשֹופר

לֹו נֹוגע ׁשהענין מֹורה זה הרי ּבּנפׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּובּמדרגֹות

נפׁשֿרּוחֿנׁשמה  ּבבחינת לא נׁשמתֹו, ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹּבעצם

 ֿ 'חּיה ּבּמּקיפים ּכיֿאם ּפנימּיים, ּכחֹות ְִִִִִִִֵֶַַַָֹׁשהם
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ד.50) קיד, ויקהל פל"ז.51)תו"א פל"ה. ובכ"מ.52)תניא ואילך. סע"א ל, וישב תו"א וראה א. יז, ג 53)מלכיםֿא עא,

ז.54)ואילך. יב, יט.55)קהלת ב, איכה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
כבר  זה הרי מסויימת, תנועה בידו מחווה הכל ובסך המלך לפני שהעומד

מלא  בביטול להיות צריך המלך לפני בעמידה כי במלך, מרידה של מעשה

למצוא  האדם יוכל מעמיקה, בהתבוננות הצדיקים, בעבודת גם וכך ומוחלט,

בעבודתו  חיסרון הצדיקים, במדריגת שאינו למי ביחס בדקות אמנם בעצמו,

כך  כדי ÔÈ‡Lעד „·Ïa BÊ ‡lL∆…ƒ¿«∆≈
,‰a¯c‡ ‡l‡ ,‰„B·Ú ‰Ê∆¬»∆»«¿«»
ÌbL ,‰„B·Ú‰ CÙÈ‰ e‰fL∆∆≈∆»¬»∆«
eÏÈÁ„a 'ÈÂ‰ „·BÚ ¯L‡k«¬∆≈¬»»ƒ¿ƒ

,eÓÈÁ¯e,ובאהבה ‰¯Èביראה ¿ƒ¬≈
"·‰B‡L ÈÓ LÈ" ‡e‰50, ≈ƒ∆≈

שאוהב  אדם של ה'מציאות את

'˙e‡ÈˆÓa Ïeh·'a BÈ‡Â ועדיין ¿≈¿ƒƒ¿ƒ
התבוננות  וגם מוחלט, בביטול זו אינו

הלב'. ל'צעקת מביאה

ÔÈÚa ÔBa˙Ó ¯L‡k ÔÎŒBÓÎe¿≈«¬∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
,‰hÓÏ B˙ÓL ˙„È¯È מבלי גם ¿ƒ«ƒ¿»¿«»

ומצבו  מעמדו לגבי לפרטים להיכנס

שלו  הביטול ואופן ומצוות בתורה

העובדה  בעצם אלא לאלוקות,

ומקורה  משורשה ירדה שנשמתו

להתלבש  למטה באלוקות, העליון

הזה  בעולם גשמי ≈»¿∆Èa‚lLבגוף
‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk B˙ÓLƒ¿»¿∆ƒ¿«¿»

באלוקות  ומקורה Ïkבשורשה È¯‰¬≈»
,ÏÏk C¯Úa dÈ‡ B˙„B·Ú ואין ¬»≈»¿∆∆¿»

כל  והשוואה לה kL˙·יחס BÓÎe¿∆»«
ea¯51 התניא בספר הזקן אדמו"ר «≈

¯eÓb ˜Ècˆ ‰È‰iLk Ì‚c¿«¿∆ƒ¿∆«ƒ»
‰·‰‡Â ‰‡¯Èa 'ÈÂ‰ „·BÚ≈¬»»¿ƒ¿»¿«¬»

ÌÈ‚eÚ˙a ‰a¯ של אהבת עבודה «»¿«¬ƒ
ביותר, גבוהה בדרגה ÚÈbÈה' ‡Ï…«ƒ«

'eÎ ˙ÏÚÓÏ במציאות הביטול ¿«¬«
ומוחלטת, מלאה ≈¬∆È¯‰Lבצורה

‰ÏÚÓÏ ‡È‰L BÓk ‰ÓLpa«¿»»¿∆ƒ¿«¿»
da ·È˙k52Èz„ÓÚ ¯L‡ ¿ƒ»¬∆»«¿ƒ

,ÂÈÙÏ'ה לפני עומדת וכשהנשמה ¿»»
הביטול  בתכלית היא הרי ¿BÓÎeממש

È¯‰ ‰hÓÏ ‰„¯iL לגבי גם ∆»¿»¿«»¬≈
‰e‡הנשמה  ˙e˜Ï‡‰ ÔÈÚƒ¿«»¡…

˙eLcÁ˙‰a ומופלא חדש מאליו,‡ˆdÏכדבר מובן כדבר ולא ¿ƒ¿«¿∆¿»
CÈ¯vL האדםÔÈÚ BÏˆ‡ ‰È‰iL „Ú ˙BÚÈ‚È ‰nÎÂ ‰nk ∆»ƒ«»¿«»¿ƒ«∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿«

‰ÚÈÓM‰ הבנה˙e˜Ï‡a דבר של בדרגה על השומע כאדם שמיעה «¿ƒ»»¡…

ממנו, ומופלא ‰¯‡i‰רחוק ÔÈÚ BÏˆ‡ ‰È‰iL ÔkLŒÏkÓeƒ»∆≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿«»¿ƒ»
˙e˜Ï‡a לשם הרי מוחשי, דבר כמו אצלו ייקלטו אלוקות שענייני היינו »¡…

יותר. עוד גדולה יגיעה נדרשת כך

ÔÎÏÂ בדרגה באהבה ה' את העובדים  גדולים צדיקים לגבי שגם מאחר ¿»≈
יש  ועדיין שלם הביטול אין גבוהה,

שהקירבה  על הלב לצעקת מקום

בשלימות, איננה Ìbלאלוקות È¯‰¬≈«
ÔÈÚ CiL ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆa¿«ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿«
ÈËewÏ'a ¯‡·ÓÎÂ ,‰·eLz‰«¿»¿«¿…»¿ƒ≈

eÈÊ‡‰ ˙L¯t '‰¯Bz53ÏÚ »»»««¬ƒ«
˜eÒt54Ï‡ ·eLz Áe¯‰Â »¿»«»∆

,d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰ שעניין »¡…ƒ¬∆¿»»
חס  ועוון חטא על רק איננו התשובה

אלא  ÌÈ˜Ècvaושלום ÌbL שלא ∆«««ƒƒ
מעולם  ÔÈÚחטאו CiL«»ƒ¿«

B˙ÓL ˙‡ ·ÈLiL ,‰·eLz‰«¿»∆»ƒ∆ƒ¿»
אותה  וירומם «¿d˙B‡Ïויעלה

.‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰L BÓk ‰ÈÁa‰«¿ƒ»¿∆»¿»¿«¿»
¯L‡ÎÂ מדריגתו לפי ואחד אחד כל ¿«¬∆

,‰Ê ÏÎa ÔBa˙Ó אפילו כמה, עד ƒ¿≈¿»∆
ומצבו  מעמדו צדיק, במדריגת הוא אם

לאלוקות  ובקירבה בביטול אינו עדיין

השלימות, Ú‚Bבתכלית ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«
˜ÚBˆ ‡e‰ Ê‡Â ,BLÙ ÌˆÚÏ¿∆∆«¿¿»≈

,·l‰ ˙˜Úˆa כך כל היא והצעקה ¿«¬««≈
פנימית  כך וכל ÏBÎÈעמוקה BÈ‡L∆≈»

˙Bl‚Ï כלל ולבטא אפילו Ìbאותה ¿««
ËeLt ÏB˜a פנימי בקול והיא ¿»

נשמע. שאינו

BÈ‡L ,¯ÙBM‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿««»∆≈
‡h·Ï ÏBÎÈ הפנימית הצעקה את »¿«≈

נפשו  Ì‚Âשל ,¯eac‰ ˙Bi˙B‡a¿ƒ«ƒ¿«
Ì‡ŒÈk ,ËeLt ÏB˜a ‡Ï…¿»ƒƒ

"ÌaÏ ˜Úˆ" ˙ÈÁ·a55, צעקת ƒ¿ƒ«»«ƒ»
‡BÈהלב  ¯ÙBM‰ ÏB˜ È¯‰L∆¬≈«»≈

ÏB˜ Ì‡ŒÈk ,Ì„‡‰ ÏB˜ קרן »»»ƒƒ
LÙpa ˙B‚¯„n·e ,‰Ó‰a‰«¿≈»««¿≈«∆∆

ÔÈÚ‰L ‰¯BÓ ‰Ê È¯‰ העדר של ¬≈∆∆∆»ƒ¿»
לאלקות  מוחלט יותר ביטול באופן או

לעיל, כמבואר נמוכות, יותר במדרגות B˙ÓL,חמור, ÌˆÚa BÏ Ú‚B≈«¿∆∆ƒ¿»
ÌÈiÓÈt ˙BÁk Ì‰L ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙ÈÁ·a ‡Ï המלובשים …ƒ¿ƒ«∆∆«¿»»∆≈…¿ƒƒƒ

ÌÈÙÈwnaבגוף, Ì‡ŒÈk בפנימיות בגוף מתלבשים שלא נעלים כוחות ƒƒ««ƒƒ
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epbgיח meil dqka xtey ycega erwz

הּתׁשּובה  ענין הּוא יֹותר ּובפרטּיּות ְְְְִִִִֵַַָָָיחידה'.

'חּיה' ּבחינת ּכי ּדוקא, ה'ּיחידה' ּבחינת ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָׁשּמּצד

ּבּכחֹות  ונרּגׁש ׁשּפֹועל הּקרֹוב מּקיף ְְִִֵֶַַַָָֹהּוא

ּוכמאמר  ּבמקֹום 56הּפנימּיים, אדם ילמֹוד לעֹולם ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ

אזי  חפץ" ׁש"ּלּבֹו ׁשעלֿידיֿזה חפץ, ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלּבֹו

ּבחינת  מהּֿׁשאיןּֿכן ּבׂשכל, התעֹוררּות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַנעׂשה

הּכחֹות  מענין למעלה ׁשהּוא ּד'יחידה' ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹמּקיף

ענין  ׁשהּוא הּׁשֹופר ענין וזהּו לגמרי. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָהּפנימּיים

ּבחינת  מּמׁש, הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהּתׁשּובה

עלּית  ּגם ממילא נעׂשה ועלֿידיֿזה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ'יחידה'.

הּבעלֿׁשםֿטֹוב  ּכמאמר הּפנימּיים, 57הּכחֹות ְְֲִִִֵַַַַַַַֹ

נמצא, הּוא ׁשם אדם ׁשל ׁשרצֹונֹו ְְְִֶֶָָָָָּבמקֹום

ׁשּבּנפׁש, 'יחידה' ּבחינת הינּו אדם" ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּד"רצֹונֹו

ער  ּבׁשעת אדם", ׁשל ׁשרצֹונֹו "ּבמקֹום ְְְְִֶֶֶֶַָָָוזהּו

ּבבחינת  נפׁשֹו, עצם ּבכל איין זי ְְְְְִִִִֶֶַַַַָׁשּפארט

ּבמקֹום  יתד "ּותקעּתיו ׁשּבּנפׁש, ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ'יחידה'

ׁשהגם 58נאמן" הינּו, נמצא", הּוא "ׁשם אזי , ְְֱֲֲִֶֶַַַָָָ

ּבמקֹום  הּגלּויים ּכחֹותיו נמצאים ׁשעה ְְְְִִִִֶַָָָָָֹׁשּלפי

ּבמקֹום  נמצא אדם ׁשל רצֹונֹו ּכאׁשר הּנה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָאחר,

ׁשּפֹועל  נמצא", הּוא "ׁשם עלֿידיֿזה הּנה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָזה,

ּבׁשֹופר", "ּובּמה וזהּו הּגלּויים. ּכחֹותיו על ְְְִֶֶַַַַָָֹּגם

'יחידה' ּבחינת ׁשּמּצד הּלב צעקת ענין ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָׁשהּוא

הרי  'יחידה' ּבבחינת הּתׁשּובה ועלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּבּנפׁש,

רק  היא הּתֹורה ּכי ,יתּבר לעצמּותֹו מּגיע ְְְִִִִֵַַַַַָָהּוא

ׁשּמּצד  הּתׁשּובה עלֿידי א ּבלבד, ּגּלּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָּבחינת

.יתּבר ּבעצמּותֹו מּגיע הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָה'ּיחידה'

‰Ê·e צּדיקים על ּבעליּֿתׁשּובה מעלת יּובן »∆ְֲֲִִֵַַַַַָָ

עבֹודת  ׁשעלֿידי ההמׁשכה ּכי ְְְֲִִֵֶַַַַָָּגמּורים,

זה  הרי ולכן הּתֹורה, ענין מּצד היא ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָהּצּדיקים

מהּֿׁשאיןּֿכן  ּבלבד, וגּלּויים אֹורֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַּבחינת
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א.56) יט, וש"נ.57)ע"ז מח. סימן בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כג.58)כתר כב, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
של  יותר הנעלים החלקים והם מלמעלה האדם על כ'מקיפים' נשארים אלא

הנקראים  הנשמה.'ÈÁÈŒ‰iÁ„‰'הנשמה עצם הם אלה וכוחות «»¿ƒ»
¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e הנפש עצם מצד תשובה על שמדובר לעיל האמור ƒ¿»ƒ≈

יותר  לפרט ואם כללי באופן הוא הנשמה, של חיהֿיחידה לדרגות והכוונה

„vnL ‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»∆ƒ«
Èk ,‡˜Âc '‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ»«¿»ƒ

'חיה' גם הם אמנם 'יחידה' וגם

שלמעלה  נעלות (בחינות 'מקיפים'

בפרטיות  אבל בפנימיות), מהתלבשות

ÛÈwÓיותר  ‡e‰ '‰iÁ' ˙ÈÁa¿ƒ««»«ƒ
·B¯w‰ שיש בחסידות כמבואר «»

המותאם  לבוש בדוגמת הקרוב' 'מקיף

לבוש  היותו שעם האדם למידות

נכנס  ואינו הגוף מעל שלובשים

על  'מתלבש' הוא זאת בכל בפנימיות,

הרחוק' 'מקיף ויש מידותיו לפי האדם

האדם  של ממידותיו שרחוק בית כמו

כוח  הוא הקרוב' 'מקיף הנפש ובכוחות

כמו  בפנימיות מתלבש לא שאמנם

לו  יש אבל והמידות השכל כוחות

לכוח  והכוונה לאדם, קרובה שייכות

'מקיף  אבל 'מקיף' כוח שהוא הרצון

BÁka˙הקרוב' Lb¯Â ÏÚBtL∆≈¿ƒ¿»«…
¯Ó‡ÓÎe ,ÌÈiÓÈt‰56 חכמינו «¿ƒƒƒ¿«¬«

בגמרא  ‡„Ìז"ל „BÓÏÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿»»
ŒÏÚL ,ıÙÁ BalL ÌB˜Óa¿»∆ƒ»≈∆«

"ıÙÁ Bal"L ‰ÊŒÈ„È בלימוד ¿≈∆∆ƒ»≈
דוקא  ‰˙e¯¯BÚ˙זה ‰NÚ ÈÊ‡¬««¬∆ƒ¿¿
ÏÎNa,יותר טוב ולהבין ללמוד «≈∆

ÛÈwÓ ˙ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒ
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L '‰„ÈÁÈ'cƒ¿ƒ»∆¿«¿»
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««…«¿ƒƒƒ

È¯Ó‚Ï מהתלבשות לחלוטין ומופשט ¿«¿≈
'מקיף  ונקרא ∆¿e‰ÊÂהרחוק'.פנימית

ÔÈÚ ‡e‰L ¯ÙBM‰ ÔÈÚƒ¿««»∆ƒ¿«
‰·eLz‰ הלב vnL„בצעקת «¿»∆ƒ«

˙ÈÁa ,LnÓ ‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»«»¿ƒ«
.'‰„ÈÁÈ'¿ƒ»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ הנשמה עצם כאשר ¿«¿≈∆
לאלוקות  ומתקרבת ∆¬»NÚ‰חוזרת

‡ÏÈÓÓ העצם עליית Ìbבעקבות ƒ≈»«
·BËŒÌLŒÏÚa‰ ¯Ó‡Ók ,ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ ˙iÏÚ57ÌB˜Óa ¬ƒ««…«¿ƒƒƒ¿«¬««««≈¿»

,‡ˆÓ ‡e‰ ÌL Ì„‡ ÏL BBˆ¯L נמצא האדם בפועל אם וגם ∆¿∆»»»ƒ¿»
שואף  ואליו נמצא שבו במקום היא שלו האמיתית המציאות אחר, במקום

שלו  LÙpaL,הרצון '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa eÈ‰ "Ì„‡ ÏL BBˆ¯"cƒ¿∆»»«¿¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆
Ú¯הנשמה,עצם  ˙ÚLa ,"Ì„‡ ÏL BBˆ¯L ÌB˜Óa" e‰ÊÂ¿∆¿»∆¿∆»»ƒ¿«∆

ÔÈÈ‡ CÈÊ Ë¯‡tL ומתמסר עצמו את BLÙ,רותם  ÌˆÚ ÏÎa ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆∆«¿
,LÙpaL '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁ·a הכתוב לשון דרך È˙„על ÂÈzÚ˜˙e" ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆¿«¿ƒ»≈

"ÔÓ‡ ÌB˜Óa58, שמשמעו ביטוי ¿»∆¡»
למקום  ותקיפה חזקה »¬‡ÈÊהתחברות

,"‡ˆÓ ‡e‰ ÌL" הופך וזה »ƒ¿»
שלו להיות  האמיתית ¿»‰eÈ,המציאות

‰ÚL ÈÙlL Ì‚‰L,עתה לעת ∆¬«∆¿ƒ»»
ÂÈ˙BÁkבפועל  ÌÈ‡ˆÓƒ¿»ƒ…»

ÌÈÈeÏb‰ האדם ‡Á¯של ÌB˜Óa «¿ƒ¿»«≈
(החפץ  הנשמה שבעצם וההתעוררות

על  השפיעה לא עדיין ה'מקיף') והרצון

השכל  (כמו הפנימיים הכוחות

ÏLוהמידות), BBˆ¯ ¯L‡k ‰p‰ƒ≈«¬∆¿∆
‰Ê ÌB˜Óa ‡ˆÓ Ì„‡ ומצד »»ƒ¿»¿»∆

קרוב  כבר הוא שבנפש, היחידה העצם,

"ÌLלאלוקות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆»
"‡ˆÓ ‡e‰,כולוÏÚBtL מצב ƒ¿»∆≈

הנפש  ÂÈ˙BÁkעצם ÏÚ Ìb««…»
ÌÈÈeÏb‰ הם מתעלים.וגם «¿ƒ
‰n·e" e‰ÊÂ התעוררות את גורמים ¿∆«∆

בעולם  הקדושֿברוךֿהוא של מלכותו

למעלה  הבריאה «¿ÙBLa¯",וזיכרון
·l‰ ˙˜Úˆ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¬««≈
'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa „vnL∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

,LÙpaL,באריכות לעיל כמבואר ∆«∆∆
‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚÂ החזרה ¿«¿≈«¿»

»ÈÁ·aƒ¿ƒ˙לאלוקות והקירוב 
ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰ '‰„ÈÁÈ' עד ¿ƒ»¬≈«ƒ«

‰¯Bz‰ Èk ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿»≈ƒ«»
Èelb ˙ÈÁa ˜¯ ‡È‰ והארה ƒ«¿ƒ«ƒ

„·Ïa,מהעצמותÈ„ÈŒÏÚ C‡ ƒ¿«««¿≈
'‰„ÈÁi'‰ „vnL ‰·eLz‰«¿»∆ƒ««¿ƒ»
B˙eÓˆÚa ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«¿«¿

.C¯a˙Èƒ¿»≈
‰Ê·e במעלת לעיל המבואר על »∆

של  הנפש בעצם שנוגעת התשובה

האלוקות,האדם  'עצמות' עד ומגעת

ÏÚ ‰·eLzŒÈÏÚa ˙ÏÚÓ Ô·eÈ»«¬««¬≈¿»«
ÌÈ˜Ècˆ צדיקים ואפילו על «ƒƒ

‰ÎLÓ‰‰ Èk ,ÌÈ¯eÓb האלוקות B·Ú„˙וגילוי È„ÈŒÏÚL ¿ƒƒ««¿»»∆«¿≈¬«
ÌÈ˜Ècv‰ וקיום התורה ‰Bz¯‰,המצוות בלימוד ÔÈÚ „vÓ ‡È‰ ««ƒƒƒƒ«ƒ¿««»

„·Ïa ÌÈÈel‚Â ˙B¯B‡ ˙ÈÁa ‰Ê È¯‰ ÔÎÏÂ,'ה'עצמות ולא ¿»≈¬≈∆¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«
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יט i"gyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

הּנׁשמה, מּצד היא ׁשעבֹודתם ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָּבעליּֿתׁשּובה

מּגיעים  עלֿידיֿזה הרי ׁשּבּנפׁש, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ'יחידה'

הּצּדיקים  ּבעבֹודת הּנה ולכן .יתּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָלעצמּותו

ּומצֹות  מצֹותֿעׂשה ּבין חּלּוק ׁשּיׁשנֹו הגּבלה, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָיׁש

ענין  ׁשהּוא מצֹותֿעׂשה ׁשעלֿידי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַֹלאֿתעׂשה,

הּׁשּיכים  האֹורֹות את רק ממׁשיכים ְִִִִֵֶַַַַַָָהּכלים

איֿאפׁשר  מהּכלים ׁשּלמעלה והאֹורֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלּכלים,

לאֿתעׂשה  מצֹות עלֿידי ּכיֿאם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹלהמׁשיכם

אֹורֹות  להמׁשי אבל הּכלים, ׁשלילת ענין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָׁשהּוא

אֹורֹות  ׁשהם לפי איֿאפׁשר, ּבכלים ְְְִִִֵֵֵֶֶָאּלּו

ׁשההמׁשכה  לפי הּוא זה וכל מהּכלים, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּלמעלה

ענין  מּצד  היא הּצּדיקים עבֹודת ְְֲִִִִִֵֶַַַַַַׁשעלֿידי

ולכן  ּבלבד, וגּלּוי אֹור ׁשל ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָהּתֹורה,

הרי  ּבעליּֿתׁשּובה אצל אמנם הגּבלה. ּבזה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיש

ּכזכּיֹות  להם נעׂשים האֹורֹות 59זדֹונֹות ׁשּגם , ְְֲִִֶֶַַָָֻ

ּבכלים, ממׁשיכים הם הרי מהּכלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָׁשּלמעלה

עצמם  הם - ׁשעׂשּו טֹובים הּלא ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשהענינים

חּיּוב  ׁשל ּבאפן עכׁשו ׁשּנעׂשים ּכזכּיֹות, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָֹֻנעׂשים

מהּכלים. ׁשּלמעלה האֹור ּבהם ונמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכלים,

 ֿ ׁשעל סֹופרים', ׁשּמ'ּדברי ּדרּבנן' ּב'ּמצֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּוכמֹו

ּבכלים  מהּכלים ׁשּלמעלה האֹור נמׁש .60ידם ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מּגעת  הּנׁשמה ׁשּמּצד ׁשהּתׁשּובה לפי ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָוהינּו

מדידֹות  ׁשּום ּבזה אין ולכן ,יתּבר ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָּבעצמּותֹו

ּכלל. ְְְַָָוהגּבלֹות

ּבתחּלתּהe‰ÊÂח) רׁשה ׁשהיא ׁשנה "ּכל ¿∆ְִִִֶָָָָָָָ

ּד"רׁשה  ּבסֹופּה", ְְְִֶֶַָָָמתעּׁשרת

הּלב, ּבצעקת הּתׁשּובה ענין הּוא ְְְְֲִִִֵַַַַַָָָּבתחּלתּה"

ׁשאין  העני ּוכמֹו אׁשּתמע, ּדלא ּפנימאה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבקלא

הּתׁשּובה  עבֹודת ּגם ּוכמֹוֿכן ּכלּום, ְְְֲֵַַַָלֹו
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰ÓLp‰ „vÓ ‡È‰ Ì˙„B·ÚL ‰·eLzŒÈÏÚa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬≈¿»∆¬»»ƒƒ««¿»»

,LÙpaL '‰„ÈÁÈ' והפנימיות הנפש,העומק עצם הנשמה, ‰¯Èשל ¿ƒ»∆«∆∆¬≈
.C¯a˙È Â˙eÓˆÚÏ ÌÈÚÈbÓ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«ƒƒ¿«¿ƒ¿»≈

‰Ïa‚‰ LÈ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Úa ‰p‰ ÔÎÏÂ פועלת היא כמה עד ¿»≈ƒ≈«¬«««ƒƒ≈«¿»»
ידה, על נמשך אלוקי אור ואיזה

עבודת  של וההגדרות וההגבלה

בכך  גם ביטוי לידי באים הצדיקים

˜elÁ BLiL הבדלŒ˙BˆÓ ÔÈa ∆∆¿ƒ≈ƒ¿
,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓe ‰NÚ¬≈ƒ¿…«¬∆
‡e‰L ‰NÚŒ˙BˆÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ¿¬≈∆

ÌÈÏk‰ ÔÈÚ נמשך ידם ועל שבהם ƒ¿««≈ƒ
ידי  על הנמשך האלוקי האור ונקלט

המצוות  וקיום התורה לימוד

ÌÈÎÈLÓÓ למטה ¯˜מלמעלה «¿ƒƒ«
ÌÈÏkÏ ÌÈÎiM‰ ˙B¯B‡‰ ˙‡∆»««»ƒ«≈ƒ
ומתלבשים  הכלים ערך לפי ומותאמים

ÏÚÓlL‰בהם, ˙B¯B‡‰Â¿»∆¿«¿»
¯LÙ‡ŒÈ‡ ÌÈÏk‰Ó≈«≈ƒƒ∆¿»

ÌÎÈLÓ‰Ï למטה מלמעלה ¿«¿ƒ»
גילוי  לידי ŒÏÚולהביאם Ì‡ŒÈkƒƒ«

‡e‰L ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ È„È¿≈ƒ¿…«¬∆∆
Ï·‡ ,ÌÈÏk‰ ˙ÏÈÏL ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««≈ƒ¬»

el‡ ˙B¯B‡ CÈLÓ‰Ï הנמשכים ¿«¿ƒ≈
תעשה על  לא מצוות קיום ידי

Ì‰L ÈÙÏ ,¯LÙ‡ŒÈ‡ ÌÈÏÎa¿≈ƒƒ∆¿»¿ƒ∆≈
,ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙B¯B‡∆¿«¿»≈«≈ƒ
בכלים  מלובשים להיות מכדי ונעלים

בכמה  בחסידות (כמבואר ומוגבלים

תורה' ב'לקוטי ומהם מקומות,

...) פקודי: פרשת הזקן לאדמו"ר

ומניעת  שלילת הוא תעשה לא מצוות

ברוך  סוף אין אור על המסתיר דבר

בחינה  קיום ידי על ולכן וקדושתו. הוא

נמשך... זה ידי על ההסתר שמסירים זו

בידיעת  הוא... ברוך סוף אין אור גילוי

ידיעת  זה שאין ואף השלילות...

גדול... וגילוי קירוב הוא הנה המהות

וכלים... דאורות מהשתלשלות למעלה

שיכול  הוא בלבד לא בבחינת רק

ידיעת  בדרך והיינו להתגלות

עשה  מצות רמ"ח אמנם השלילות...

באמת  אבל המהות... השגת בחינת כמו והוא בכלים המתלבשים אורות הן...

יותר...") גבוהים תעשה ÎLÓ‰‰L‰הלא ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ∆««¿»»
‡e‰L ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ „vÓ ‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«««ƒƒƒƒ«ƒ¿««»∆

,„·Ïa Èel‚Â ¯B‡ ÏL ÔÈÚ'ה'עצמות ‰‚Ïa‰ולא ‰Êa ˘È ÔÎÏÂ ƒ¿»∆¿ƒƒ¿«¿»≈≈»∆«¿»»
המלבשים  אורות בין שלמעלה והבדלים ואורות עשה) (מצות בכלים

תעשה). לא (מצות בכלים ‰¯Èמהתלבשות ‰·eLzŒÈÏÚa Ïˆ‡ ÌÓ‡»¿»≈∆«¬≈¿»¬≈
˙BB„Ê במזיד שעשו BiÎÊk˙עבירות Ì‰Ï ÌÈNÚ59ÌbL , ¿«¬ƒ»∆ƒ¿À∆«

ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL ˙B¯B‡‰»∆¿«¿»≈«≈ƒ
ידי שבעבודת  על נמשכים הצדיקים

לא  מצוות על לעבור שלא הזהירות

אבל  למעלה תעשה נשארים

בעלי  הם הרי בכלים, ֲֵֵמהתלבשות

ÌÈÏÎa,תשובה  ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ¿≈ƒ
ÌÈ·BË ‡l‰ ÌÈÈÚ‰L'זדונות' ∆»ƒ¿»ƒ«…ƒ

ÌÈNÚ ÌÓˆÚ Ì‰ - eNÚL∆»≈«¿»«¬ƒ
ÂLÎÚ ÌÈNÚpL ,˙BiÎÊk כמו ƒ¿À∆«¬ƒ«¿»

עשה  eiÁ·מצוות ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆ƒ
Ì‰a CLÓÂ ,ÌÈÏÎÂ במעשים ¿≈ƒ¿ƒ¿»»∆

ל'זכויות' מ'זדונות' שנהפכו עצמם אלו

.ÌÈÏk‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈«≈ƒ
'Ôa¯c ˙Bˆn'a BÓÎe¿«ƒ¿¿«»»
Ì„ÈŒÏÚL ,'ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c'nL∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆«»»
‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ CLÓƒ¿»»∆¿«¿»

ÌÈÏÎa ÌÈÏk‰Ó60 כמבואר ≈«≈ƒ¿≈ƒ
שתכלית  מאחר כי מצוות בחסידות

כמו  הן הרי מהרע, להרחיק היא דרבנן

הן  שבפועל כיוון אך תעשה, לא מצוות

המעלות, שתי את בהן יש עשה מצוות

מהתלבשות  שלמעלה אור המשכת גם

בכלים  האורות המשכת וגם בכלים

המשכת  והחסידות, הקבלה (ובלשון

מהתלבשות, שלמעלה ה'מקיף',

eLz‰L·‰ב'פנימי'). ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆«¿»
‰ÓLp‰ „vnL עצם את מקשרת ∆ƒ««¿»»
עצמיות  עם והיא הנפש האלוקות

ÔÎÏÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙ÚbÓ«««¿«¿ƒ¿»≈¿»≈
˙B„È„Ó ÌeL ‰Êa ÔÈ‡≈»∆¿ƒ

ÏÏk ˙BÏa‚‰Â שמצד אור וגם ¿«¿»¿»
מהתלבשות  למעלה הוא מהותו

בכלים. ונמשך יורד בכלים,

‡È‰L ‰L Ïk" e‰ÊÂ (Á¿∆»»»∆ƒ
d˙lÁ˙a ‰L¯˙¯MÚ˙Ó »»ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆∆

"d˙lÁ˙a ‰L¯"c ,"dÙBÒa¿»¿»»ƒ¿ƒ»»
השנה  בתחילת שהעבודה לכך הכוונה

של  תחושה מתוך ברוחניות,היא המצר' ו'מן ‰eLz·‰'עניות' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»
,ÚÓzL‡ ‡Ïc ‰‡ÓÈt ‡Ï˜a ,·l‰ ˙˜Úˆa שלא פנימי בקול ¿«¬««≈¿»»¿ƒ»»¿…∆¿«»

B·Ú„˙נשמע Ìb ÔÎŒBÓÎe ,ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ÈÚ‰ BÓÎe¿∆»ƒ∆≈¿¿≈«¬«
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epbgכ meil dqka xtey ycega erwz

מלּכא  קּמי ּבמחֹוג ּדמחוי ׁשּמאן ּכיון ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּבּצּדיקים,

ּבתחּלתּה" "רׁשה ענין והּנה, לעיל). ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ(ּכּנזּכר

ּבכל  ׁשּגם ּדאף ּדוקא, ּבראׁשֿהּׁשנה להיֹות ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֹצרי

התחלת  ׁשּלכן הּבּטּול, ענין להיֹות צרי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשנה

ּבכדי  ההֹודאה, ּבבחינת היא יֹום ּכל ְְֲִִִִֵַַַָָָעבֹודת

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  ּד"יחּוד הענין ְְְְְְִִִִַָָָלהמׁשי

קדם  ׁשאֹומרים ּוכמֹו הּמצֹות, עלֿידי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַֹּוׁשכינּתיּה"

קּודׁשאּֿבריֿהּוא  יחּוד "לׁשם מצוה ְְְְִִִֵָָָּכל

ׁשּבכל 61ּוׁשכינּתיּה" ההמׁשכֹות מּכלֿמקֹום , ְְְְִִֵֶַַָָָָ

ּפרטי, ליֹום ּפרטּיים ענינים המׁשכת הן ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהּׁשנה

 ֿ מה הּנׁשמה, עצם מּצד אינֹו הּבּטּול ּגם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָולכן

חֹוזרים  הּדברים ׁשּכל ּבראׁשֿהּׁשנה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּׁשאיןּֿכן

לכן  ,יתּבר מעצמּותֹו להמׁשי וצרי ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָלׁשרׁשם

ּבחינת  מּצד הּלב ּבצעקת הּבּטּול להיֹות ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָצרי

 ֿ ועלֿידי ּבתחּלתּה". "רׁשה ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ'יחידה',

ּבסֹופּה", מתעּׁשרת - ּבתחּלתּה "רׁשה ׁשהיא ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָזה

ׁשהרי  העצמּות, המׁשכת הּוא העׁשירּות ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָּדענין

העׁשירּות, ענין זה אין והּגּלּויים האֹורֹות ְְֲִִִִֵֶַַָָָּכל

ּׁשּנאמר  מה ּבכלל זה חפצּתי,62ׁשהרי לא ועּמ ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ולזה  העצמּות, רק הּוא האמּתית ְְְֲֲִִִֶַַָָָָוהעׁשירּות

וזהּו ּבתחּלתּה". ּד"רׁשה העבֹודה עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּבאים

העבֹודה  ׁשעלֿידי יּֿה", קראתי הּמצר ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ"מן

יּֿה", ּבּמרחב "ענני נעׂשה עקתא', 'מּגֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשהיא

מרחב  ּבחינת עד הרחבּות, עֹולם יּֿה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָּבחינת

הּׁשֹופר, ּבענין ּגםּֿכן וכמרּמז מּמׁש. ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָֻהעצמי

רחב  הּׁשני וצּדֹו צר אחד וכיון 63ׁשּצּדֹו . ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

המׁשכה  היא ּדראׁשֿהּׁשנה ְְְִֶַַַַָָָָָָֹׁשההמׁשכה

רּוחנּיּות  הרי העצמּות ּדלגּבי ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָמהעצמּות,
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סא,61) ג. נה, ר"ה א. ט, ואתחנן לקו"ת ב. לח, תשכ"ג) (תלֿאביב, הקודש רוח שער ספ"ה. הזמירות שער פע"ח ראה

וש"נ. רמה. ע' אלול המאמרים ספר - מנחם תורת ס"ב. פ"ו לאוואוט) (להרא"ד הכולל שער וראה כה.62)א. עג, תהלים

סי"ב.63) סתקפ"ו או"ח שו"ע ב. כז, ר"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡kÏÓ Èn˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc Ô‡nL ÔÂÈk ,ÌÈ˜Ècva ‰·eLz‰«¿»««ƒƒ≈»∆«¿«¿≈¿»«≈«¿»

(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) היא אחת תנועה אפילו המלך לפני עומדים שכאשר וכיוון «ƒ¿»¿≈
בתשובה  צורך יש הצדיקים בעבודת שגם נמצא המוחלט, לביטול סתירה

באריכות. לעיל כמבואר הלב, פנימיות מעומק

"d˙lÁ˙a ‰L¯" ÔÈÚ ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»»
(ברוחניות) ודוחק עניות מתוך תשובה

‰M‰ŒL‡¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿¿…«»»
‰M‰ ÏÎa ÌbL Û‡c ,‡˜Âc«¿»¿«∆«¿»«»»

Ïeha‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ של »ƒƒ¿ƒ¿««ƒ
לאלוקות, ‰˙ÏÁ˙האדם ÔÎlL∆»≈«¿»«

ÌBÈ Ïk ˙„B·Ú השנה ימות כל ¬«»
,‰‡„B‰‰ ˙ÈÁ·a ‡È‰ באמירת ƒƒ¿ƒ««»»

אני' ‰ÔÈÚ'מודה CÈLÓ‰Ï È„Îaƒ¿≈¿«¿ƒ»ƒ¿»
‡e‰ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜ „eÁÈ"c¿ƒ¿»¿ƒ
,˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚ "dÈzÈÎLe¿ƒ¿≈«¿≈«ƒ¿
Ïk Ì„˜ ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe¿∆¿ƒ…∆»
Œ‡L„e˜ „eÁÈ ÌLÏ" ‰ÂˆÓƒ¿»¿≈ƒ¿»

"dÈzÈÎLe ‡e‰ŒCÈ¯a61, ¿ƒ¿ƒ¿≈
לאדמו"ר  תורה' ב'לקוטי (וכמבואר

בחי' ב' שיש נודע דהנה ..." הזקן:

ו'סובב  עלמין' כל 'ממלא בהשתלשלות

שהוא  עלמין כל 'ממלא עלמין'... כל

עלמין  תוך הנתפס החיות בחינת

אחר  מיעוט מתמעט שהחיות להחיותן

חיות  הוא דומם בחינת עד מיעוט

החיות  ובחינת אחרון... היותר מועט

נקרא  עלמין' כל 'ממלא שבבחינת

כו' בתוכם ושכנתי לשון שכינתי' בשם

כנשמה ש  בעלמין מתלבש החיות

כל  'סובב ובחינת כו' בגוף המתלבשת

סוף  אין ואור חיות כן גם הוא עלמין'

בבחינת  שאינו אלא העולמות כל בתוך

שהחיות  ומיעוט ריבוי והתחלקות גילוי

כו' וגדול קטן ומשווה שווה ההוא

דרך  על העיגול כמו 'סובב' ונקרא

זו  שבחינה שווים ומטה שמעלה משל

ומובדל  קדוש הוא בריך קודשא נקראת

וזהו  כלל... עלמין בבחינת נתפס שאינו

הוא  בריך קודשא יחוד לשם עניין

קדוש  בחינת עלמין' כל 'סובב בחינת ממשיכים המצוות ידי שעל ושכינתי'

עלמין'), כל 'ממלא בבחינת בגילוי ‰‰BÎLÓ˙להיות ÌB˜ÓŒÏkÓ של ƒ»»««¿»
המצוות ידי על בעולם אלוקי ÌÈÈÚאור ˙ÎLÓ‰ Ô‰ ‰M‰ ÏÎaL∆¿»«»»≈«¿»«ƒ¿»ƒ

Ïeha‰ Ìb ÔÎÏÂ ,ÈË¯t ÌBÈÏ ÌÈiË¯tוההודאה„vÓ BÈ‡ ¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈««ƒ≈ƒ«
‰ÓLp‰ ÌˆÚ שמקיימים הפרטית למצווה הקשור פרטי ביטול אלא ∆∆«¿»»

שעה, ‰ÌÈ¯·cבאותה ÏkL ‰M‰ŒL‡¯a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿…«»»∆»«¿»ƒ
CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆÂ ÌL¯LÏ ÌÈ¯ÊBÁ לעולמות הכללית החיות את ¿ƒ¿»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ,מחדשÔÎÏ ≈«¿ƒ¿»≈»≈
˙˜Úˆa Ïeha‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿«¬«
,'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa „vÓ ·l‰«≈ƒ«¿ƒ«¿ƒ»
,"d˙lÁ˙a ‰L¯" ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»»ƒ¿ƒ»»
ביטול  מוחלט, ביטול מתוך העבודה

כמבואר  כלום, לו שאין עני כמו כללי,

לעיל.

‡È‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ השנה ¿«¿≈∆∆ƒ
˙¯MÚ˙Ó - d˙lÁ˙a ‰L¯"»»ƒ¿ƒ»»ƒ¿«∆∆
˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈÚc ,"dÙBÒa¿»¿ƒ¿«»¬ƒ
È¯‰L ,˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«»«¿∆¬≈

ÌÈÈelb‰Â ˙B¯B‡‰ Ïk גם »»¿«ƒƒ
ביותר ÔÈÚהנעלים ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿«

˙e¯ÈLÚ‰,האמיתית‰Ê È¯‰L »¬ƒ∆¬≈∆
¯Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa62 בתהילים ƒ¿»«∆∆¡«

EnÚÂ אלא ה'עצמות' שאינו מה כל ¿ƒ¿
והגילויים, האורות 'עמך', …Ï‡רק

˙ÈzÓ‡‰ ˙e¯ÈLÚ‰Â ,ÈzˆÙÁ»«¿ƒ¿»¬ƒ»¬ƒƒ
‰ÊÏÂ ,˙eÓˆÚ‰ ˜¯ ‡e‰«»«¿¿»∆

‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a של »ƒ«¿≈»¬»
המוחלט הביט  ««¿L¯"c‰ול

¯ˆn‰ ÔÓ" e‰ÊÂ ."d˙lÁ˙aƒ¿ƒ»»¿∆ƒ«≈«
È„ÈŒÏÚL ,"dŒÈ È˙‡¯»̃»ƒ»∆«¿≈
,'‡˙˜Ú BbÓ' ‡È‰L ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒƒ«¿»

ודוחק  מיצר "ÈÚמתוך ‰NÚ«¬∆»»ƒ
,dŒÈ ˙ÈÁa ,"dŒÈ ·Á¯na«∆¿»»¿ƒ«»

,˙e·Á¯‰ ÌÏBÚ שהיו"ד שם על »»«¬
ויורדת  באה בלבד כנקודה שהיא

ורוחב  אורך בה שיש לה' ומשפיעה

פנימיות  שלפי בחסידות (וכמבואר

בחינת  של להארה הכוונה העניינים

בבחינת  ומסתעפת שמתרחבת החכמה

Á¯Ó·הבינה) ˙ÈÁa „Ú«¿ƒ«∆¿»
LnÓ ÈÓˆÚ‰ לא בעצם, 'מרחב' »«¿ƒ«»

למיצר. יחסי באופן «Ên¯ÓÎÂ¿«¿Àרק
·Á¯ ÈM‰ BcˆÂ ¯ˆ „Á‡ BcvL ,¯ÙBM‰ ÔÈÚa ÔkŒÌb63 «≈¿ƒ¿««»∆ƒ∆»«¿ƒ«≈ƒ»»

היציאה  על ל'מרחב'.להורות מ'מצר' ÎLÓ‰‰L‰והמעבר ÔÂÈÎÂ¿≈»∆««¿»»
˙eÓˆÚ‰ Èa‚Ïc ,˙eÓˆÚ‰Ó ‰ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰M‰ŒL‡¯c¿…«»»ƒ«¿»»≈»«¿ƒ¿«≈»«¿
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כי i"gyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

רק  לא היא ההמׁשכה לכן ׁשוין, ְְְִִִֵַַַַָָָָֹוגׁשמּיּות

 ֿ ּכבֹוד ׁשּכתב ּוכמֹו ּבגׁשמּיּות , ּגם אּלא ְְְְְִִֶֶַַַָָָּברּוחנּיּות

 ֿ ראׁש ּבּמאמרי אדמֹו"ר מֹוריֿוחמי ְְְְֲִִֵַַַָָֹקדּוׁשת

ּבגׁשמּיּות.64הּׁשנה  ּופרנסה ּברּוחנּיּות ּפרנסה , ְְְְְִִַַַַָָָָָָָ

e‰ÊÂ ענין עם ׁשּמתאים "ּבּכסה", ענין ּגםּֿכן ¿∆ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַ

זה  ואין לעיל. ּכּנזּכר והענּיּות ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָהרׁשּות

"ּבחדׁש הּפסּוק על ּבּמדרׁש ׁשּכתּוב למה ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹסֹותר

הּתׁשּובה, עלֿידי ׁשּדוקא הּנֹותנת, היא ּדאּדרּבה, ּבּכל, מׂשּבע ׁשהּוא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻהּׁשביעי"

וכיון  מּמׁש. העצמּות מּצד עצמי ׂשבע נמׁש וענּיּות, הרׁשּות ענין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּוא

ׂשבע  ׁשּנמׁש ּבגׁשמּיּות, ּגם נמׁש זה הרי העצמּות, מּצד היא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשההמׁשכה

ּכּפּור  ּבתֹוכֹו, ּברכֹות ּבתֹוכֹו, "ּגּתֹות ּבגׁשמּיּות, הן ּברּוחנּיּות הן הּׁשנה ּכל ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָעל

ואחד  אחד לכל טֹובה ׁשנה ונמׁש ּבתֹוכֹו", וערבה לּולב ּבתֹוכֹו, סּכה ְְְְְְְֲִֶֶַָָָָָָָָָָָֻּבתֹוכֹו,

רויחי. ּומזֹוני חּיי ּבּבני לֹו,  הּמצטר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּבכל
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•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÔÈÂL ˙eiÓL‚Â ˙eiÁe¯ È¯‰'ה'עצמות מכל שהרי למעלה היא ¬≈»ƒ¿«¿ƒ»ƒ

שתהיה  איזו ‰‰ÎLÓ‰הגדרה ÔÎÏ השנה בראש העצמי' מ'המרחב »≈««¿»»
·˙kL BÓÎe ,˙eiÓL‚a Ìb ‡l‡ ˙eiÁe¯a ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿»ƒ∆»«¿«¿ƒ¿∆»«

‰M‰ŒL‡¯ È¯Ó‡na ¯"BÓ„‡ ÈÓÁÂŒÈ¯BÓ ˙Le„˜Œ„B·k64, ¿¿«ƒ¿»ƒ«¿¿«¬»≈…«»»
נמשך  השנה ««¿»Ò¯t‰שבראש

.˙eiÓL‚a ‰Ò¯Ùe ˙eiÁe¯a¿»ƒ«¿»»¿«¿ƒ
,"‰Òka" ÔÈÚ ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿««∆∆
המאמר, את הפותח בפסוק האמור

וההעלם  הכיסוי ÌÚעניין ÌÈ‡˙nL∆«¿ƒƒ
¯kÊpk ˙eiÚ‰Â ˙eL¯‰ ÔÈÚƒ¿«»≈¿»¬ƒ«ƒ¿»
‰ÓÏ ¯˙BÒ ‰Ê ÔÈ‡Â .ÏÈÚÏ¿≈¿≈∆≈¿«
˜eÒt‰ ÏÚ L¯„na ·e˙kL∆»«ƒ¿»««»
‡e‰L "ÈÚÈ·M‰ L„Áa"«…∆«¿ƒƒ∆

,Ïka ÚaNÓ,העניות עניין היפך ¿À»«…
,˙˙Bp‰ ‡È‰ ,‰a¯c‡c¿«¿«»ƒ«∆∆
,‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¿»
˙eiÚÂ ˙eL¯‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»≈«¬ƒ

ÈÓˆÚברוחניות, Ú·N CLÓƒ¿»…««¿ƒ
LnÓ ˙eÓˆÚ‰ „vÓ המביא ƒ«»«¿«»

ביותר. גדול שפע וממשיך

‰ÎLÓ‰‰L ÔÂÈÎÂ השביעי החודש של הרב vÓ„והשפע ‡È‰ ¿≈»∆««¿»»ƒƒ«
˙eÓˆÚ‰,והגבלות גדרים אין eiÓL‚a˙,שלגביו Ìb CLÓ ‰Ê È¯‰ »«¿¬≈∆ƒ¿»«¿«¿ƒ

Ú·N CLÓpL גשמיÔ‰ ˙eiÁe¯a Ô‰ ‰M‰ Ïk ÏÚ ∆ƒ¿»…««»«»»≈¿»ƒ≈
,˙eiÓL‚a,השביעי חודש מעלת על לעיל המובא ז"ל חכמינו ובלשון ¿«¿ƒ

תשרי, BÎB˙a,חודש ˙Bzb"ƒ¿
,BÎB˙a ¯etk ,BÎB˙a ˙BÎ¯a¿»¿ƒ¿
‰·¯ÚÂ ·ÏeÏ ,BÎB˙a ‰kÒÀ»¿»«¬»»
‰·BË ‰L CLÓÂ ,"BÎB˙a¿¿ƒ¿»»»»
ÏÎa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿»

Èaa ,BÏ C¯Ëˆn‰ בניםÈiÁ «ƒ¿»≈¿»≈«≈
(בריאות) מזונות ÈBÊÓeחיים ¿≈

בריווח.¯ÈÁÈÂ(פרנסה) ¿ƒ≈
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המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' ב



כב

.i"gyz'd daeyz zay ,epif`d zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הענין ‡ "בקשו1. הנפש, מפנימיות התשובה עבודת – הוא תשובה ימי ועשרת השנה ראש .ipt"2של

במשך  שנעשו הענינים מכל חשבוןֿנפש לערוך צריכים שאז אלול, בחודש היא התשובה התחלת
החשבוןֿנפש  להיות צריך שבהם השנה, ראש עד אלול שמח"י האחרונים הימים בי"ב ובפרט השנה,

לחודש  יום לחודש דיום .3באופן

דראש  התשובה – בתשובה יותר נעלית מדריגה מתחילה אלול, שבחודש התשובה התחלת ולאחרי
אינה  שהרי לסוכות), הכיפורים יום שבין הימים (וד' לנעילה עד הכיפורים יום תשובה, ימי עשרת השנה,
תשובה, ימי דעשרת לתשובה השנה דראש התשובה השנה, דראש לתשובה אלול דחודש התשובה דומה

נעילה. לתפילת הכיפורים יום וכללות הכיפורים, ליום תשובה ימי עשרת

צריך · השנה שבכל – השנה דראש לתשובה השנה שבכל התשובה בין רואים שאנו החילוק .
מהֿשאיןֿכן  וכפרה, סליחה מחילה ולבקש עליהם להתחרט כו'", "אשמנו באמירת חטאיו, על להתוודות

חטא  של ענין להזכיר שאסור זאת, עוד אלא בכך, צורך שאין בלבד זו לא השנה, מורה 4בראש שזה ,
בתשובה. יותר נעלית מדריגה על

אותו, לעקור צורך ויש החטא), (ענין הרע עם שעוסקים בגלל – וחרטה וידוי להיות צריך השנה בכל
צדק' ה'צמח שמבאר כפי והחרטה, הוידוי עלֿידי היא החטא,5והעקירה גוף נעקר הוידוי שעלֿידי

בדרך  הרע, עם שמתעסקים באופן היא החטא שעקירת והיינו, החטא. נפש נעקר החרטה ועלֿידי
כו'. התלבשות

נעלית  במדריגה נעמדים – השנה בראש לאדוננו"מהֿשאיןֿכן היום קדוש "כי ועלֿידי 6יותר, ,
וכפרה. סליחה מחילה במילא ונמשכת מהרע, במילא נפטרים יותר נעלית במדריגה העמידה

ממנו; לסור וצריכים הרע עם שמתעסקים היינו, מרע", ד"סור באופן היא העבודה השנה בכל כלומר:
הרע. במילא סר הטוב ריבוי ומצד טוב", ד"עשה באופן היא העבודה השנה ובראש

במרירות,7ובכללות  היא ולכן וכו', הפגם תיקון שענינה – תתאה תשובה שבין החילוק זה הרי ,
למקורה  הנפש השבת הוא בכללות וענינה לפגם, מקום נתינת מלכתחילה אין שבה – עילאה ,8לתשובה

בשמחה  היא .9ולכן

דראש ‚ התשובה תחילה מדריגות, חילוקי כמה ישנם גופא תשובה ימי שבעשרת האמור עלֿפי .
שביום  מובן הרי – הכיפורים דיום התשובה ואחרֿכך תשובה ימי דעשרת התשובה אחרֿכך השנה,

גופא. עילאה בתשובה נעלית היותר המדריגה היא הכיפורים

שיום  וזהו הכיפורים, ביום מכלֿשכן – הרע עם מתעסקים לא השנה בראש אם הרי  שכן, וכיון
שבתון" "שבת נקרא .10הכיפורים

הכיפורים? דיום הוידוי ענין מהו יוקשה ועלֿפיֿזה

קשה  לפעמים הרי ממילא, בדרך ומחילה הסליחה נעשית עילאה שבתשובה דכיון – בזה הענין אך
הכיפורים  ביום ולכן, התלבשות, בדרך שהיא בפעולה צורך יש אלא ממילא, בדרך החטא עקירת לפעול

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

שליט"א,1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – זו שיחה וקיצור תוכן
ואילך. 1359 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות ונדפס

ח.2) כז, תהלים
ע'3) תש"ג (סה"ש ואילך 42 ע' ה'תש"ג אלול ח"י קונטרס

ואילך). 177
ס"ב.4) סתקפ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

.3 הערה שם לקו"ש וראה

ב).5) לח, (דרמ"צ פ"א ותשובה וידוי מצות בסהמ"צ
נוראים.6) דימים מוסף בתפלת מעשיך" על "חמול פיוט
פרשת 7) מלכות' ('דבר ס"ו תשי"ז נצו"י ש"פ שיחת גם ראה

לד). ע' נצו"י
האזינו.8) ר"פ לקו"ת ראה
פ"י.9) אגה"ת תניא ראה

ועוד.10) לא. טז, אחרי
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החטאים  את לעקור משתדלים זאת, לדחות זמן עוד ואין תשובה, ימי עשרת של האחרון יום שהוא
האופנים. סוגי בכל התשובה עלֿידי

גם  וביניהם תפילות, כמה אומרים שאין שאף בשבת, שחל  הכיפורים ליום בנוגע שמצינו ועלֿדרך
התנאים  עלֿידי שנתקנה (אף מלכנו אבינו מלכנו"11תפילת "אבינו אומרים נעילה בתפילת מכלֿמקום, ,(

אימתי" עכשיו לא ואם . . החתימה גמר הוא שעכשיו "לפי בשבת שחל הכיפורים ביום .12גם

הש „ דראש שהתשובה הנ"ל עלֿפי שראש . נמצא – החטא מענין שלמעלה עילאה, תשובה היא נה
בתניא. כמבואר עילאה, תשובה ענין הוא שבת גם שהרי אחד, ענינם תשובה ושבת השנה

במדרש  שכתוב מה הפסוק 13ובהקדם ראה 14על הראשון אדם שכאשר השבת", ליום שיר "מזמור
שבבוא  החטאים), לכל מקום נתינת נעשה ועלֿידו בעולם, הראשון החטא (שהיה הדעת עץ חטא אחרי
ליום  שיר "מזמור אמירת את אצלו עורר זה הרי תשובתו, ונתקבלה החטא ענין כל נתבטל השבת יום

השבת".

הגהינם  שולט אין השבת שביום שמצינו מה גם המזיקין 15וזהו מן שמור והוא שבשבת 16, כיון –
כלל. הרע מציאות אין

תשב" אותיות ש"שבת הזקן אדמו"ר שמביא וכפי תשובה, ענינו שבת שגם שאופן 17ונמצא, אלא ,
נאמר  השבת ליום בנוגע (שהרי וחרטה וידוי עלֿידי ברע התלבשות בדרך אינו תבערו 18התשובה "לא

כנ"ל. עילאה, תשובה של באופן אלא אש"),

השנה ‰ ראש מעלת על השבת מעלת וגדולה .19:

הוא  ו"השטן רצון, עת שזהו כיון לסדר), סדר (בין התקיעות בשעת בלחש מתוודים – השנה בראש
חסֿושלום.20מעורבב" (קטרוג) יניקה של ענין יגרום שהוידוי חשש אין ולכן ,

כו' לקטרוג חשש אין שאז דרעוין, רעוא בזמן אפילו וידוי אומרים אין – בשבת .21מהֿשאיןֿכן

הפגם  מציאות עלֿכלֿפנים) בהעלם (בלחש, ישנו השנה שבראש אלא 22ונמצא, לבטלו, וצריכים ,
ד"עשה  הקו עלֿידי אלא מרע", ד"סור הקו עלֿידי אינו הביטול אופן הנה יקטרג, לא שהשטן שכדי

הזד  יש כאשר אףֿעלֿפיֿכן, אבל ממילא, בדרך מ'קען טוב", ("בשעת זאת עושים וידוי, של לענין מנות
לבטל  ביותר הטובה הדרך הרי הרע, מציאות שישנה דכיון אריין"), דאס מען כאּפט – אריינכאּפן ַַַַָָדאס

דוקא. התלבשות בדרך היא זאת

בהעלם, אפילו כו', לפגם מקום אין ושם הרע, ממציאות למעלה היא השבת יום מדריגת מהֿשאיןֿכן
וידוי. אומרים אין דרעוין ברעוא אפילו ולכן

Â:בזה הענין ופנימיות .

להוי'" "קודש כולו – אצילות 23שבת בחינת הוא וקודש וגרמוהי 24, איהו חד וחיוהי "איהו ששם ,
רע"25חד" יגורך ו"לא כלל.26, הרע למציאות מקום שם אין ולכן ,

השמחה  ענין גם ישנו שבשבת זאת, לשמחה"27ועוד ניתנו ש"לא מצינו השנה לראש בנוגע – .28,
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וש"נ.11) סי"ב. פמ"ב הכולל שער ראה
ס"ט.12) סתרכ"ג או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.13) ספכ"ב. ב"ר
א.14) צב, תהלים
ו.15) אות שם בנצו"ז ובהנסמן ב. רג, זח"ב ראה
ואילך).16) תר"ל ס"ע ואילך. שכח (ע' עה"פ אור יהל ראה

וש"נ.
ועוד.17) שם. לב"ר יפ"ת גם ראה
שם.18) זח"ב וראה ג. לה, ויקהל
וש"נ.19) .309 ע' ריש חי"ד תו"מ גם ראה
(20.4 שבהערה אדה"ז שו"ע

סע"ב.21) פח, זח"ב ראה
ספי"ג 22) תש"ד ר"ה המשך ואילך. ב נ, ח"א לקו"ד עייג"כ

.(30 ע' תש"ד (סה"מ
טו.23) לא, תשא
המשך 24) ג. עט, פינחס לקו"ת א. יג, לך לך תו"א ראה

ובכ"מ. א'קח. ע' ח"ב תער"ב
ב).25) (ג, בהקדמה תקו"ז
וש"נ.26) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
וש"נ.27) .234 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
ס"י.28) סתקפ"ב או"ח אדה"ז שו"ע
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שבת" שומרי במלכותך "ישמחו אומרים בשבת התענוג 29מהֿשאיןֿכן ענין הוא ששבת מזה, ויתירה ,
משמחה  שלמעלה 30שלמעלה הפשוט ותענוג העצמי בתענוג שמגיע התענוג מצד ובפרט השמחה, ומצד .

חיים" מלך פני "באור אזי –31.

היא  בזה הכוונה עילאה, תשובה הוא השבת שענין הזקן אדמו"ר שכתב שמה יובן ועלֿפיֿזה
גופא  עילאה בתשובה נעלית עילאה,32למדריגה תשובה ענינו השנה ראש שגם אףֿעלֿפי  כי, –

יותר. נעלית במדריגה היא תשובה) שבת (ובפרט דשבת עילאה' ה'תשובה מכלֿמקום,

Ê שלשה שבמשך כך, השבת, ליום תיכף נכנסים השנה שמראש באופן היא זו שנה שקביעות וכיון .
השנה  ראש ימי (ב' רצופים עילאה 33ימים ובתשובה עילאה, תשובה במדריגת נמצאים תשובה) ושבת

–ג  בפרט) תשובה  ושבת בכלל (שבת יותר נעלית למדריגה השנה) (ראש אחת ממדריגה עוברים ופא
חזקה  הוי זימני בתלתא .34הרי

לא  עצמו על יפעל אחד שכל – השנה כל במשך עילאה דתשובה התנועה על הכח ממשיכים ומזה
לגמרי  מושקע להיותו לחטא, כלל מקום ונתינת שייכות שום יהיה שלא אלא בפועל, החטא שלילת רק

בטוב.

בבני  טוב, אך שיהיה בגשמיות, גם יומשך זה הרי (ברוחניות), בטוב לגמרי שמושקעים ועלֿידיֿזה
רויחי. ומזוני חיי

***

Á הלשון השבוע 35. אצל 36שבפרשת גם מצינו – פי" אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו :
ארץ" והאזיני שמים "שמעו הפוך: באופן אבל הנביא, .37ישעיהו

במפרשים  מקרוב 38ואיתא היא והאזנה מרחוק היא ששמיעה לפי שזהו שהיה 39, רבינו משה ולכן, ,
לארץ, יותר קרוב  שהיה וישעיהו הארץ", ותשמע השמים "האזינו אמר לארץ, מאשר יותר לשמים קרוב

ארץ". והאזיני שמים "שמעו אמר

Ë וכמבואר האצילות. במדריגת היה למטה כאן בהיותו שגם והיינו, דאצילות, נשמה היה רבינו משה .
להיות 40ברמב"ם  צריך היה הנביאים כל שאצל הנביאים, שאר נבואת על משה נבואת מעלת בענין

דאצילות), גילוי (שזהו להנבואה מבלבל היה הגשמי שגופם כיון נבואתם, בשעת הגשמיות התפשטות
היה  לא הגשמי שגופו בלבד זו שלא כיון הגשמיות, התפשטות להיות צריך היה לא משה אצל אבל

גרונו  מתוך מדברת שכינה שהרי לאלקות, כלי שהיה מזה, יתירה אלא לאלקות, .41מבלבל

בריאהֿיצירהֿעשיה, – ב"כה" נתנבאו הנביאים שכל למשה, הנביאים כל בין ההפרש טעם גם וזהו
נתנבא  אצילות ומשה – .42ב"זה"

שדיבר  ובשעה קירוב. לשון "האזינו", אמר (אצילות), שמים אודות דיבר רבנו שמשה בשעה ולכן,
ריחוק. לשון "ותשמע", אמר בפרט, הזה ועולם בכלל בריאהֿיצירהֿעשיה על דקאי ארץ, אודות

מכלֿמקום, המרכבה, את שראה הגם – הנביאים שאר נבואת בכלל היתה שנבואתו ישעיהו, אבל
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ח).29) ס"ע חט"ז (אג"ק זו שנה תשרי ו' מכתב גם ראה
ועוד.30) .130 ס"ע תש"ט סה"מ ראה
ובכ"מ.31) א. צג, מסעי לקו"ת וראה טו. טז, משלי
קד.32) ע' תשרי סה"מ תו"מ ראה
אדה"ז 33) (שו"ע אריכתא" "יומא הם דר"ה ימים שב' נזכר

) הענין המשך חסר – ואילך) ס"ג סת"ר ).l"endאו"ח
וש"נ.34) ע"ב. ריש קו, ב"מ
(באידית),שי 35) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה זו חה

עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 415 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפסה
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה

פרשתנו.36) ריש
ב.37) א, ישעי'
התוספות 38) מבעלי זקנים בדעת הובא – ב פרשתנו תנחומא

פרשתנו. בריש החיים ובאור
אוזן.39) מלשון האזנה
ה"ו.40) פ"ז יסוה"ת הל'
פ"ג,41) שמו"ר סע"א. רסה, א. ז, ושם א רלב, מזח"ג להעיר

א. נ, ויקרא לקו"ת יט. יח, שמות מכילתא ג. פ"ב, ויק"ר טו.
א.42) פב, מטות לקו"ת מטות. ר"פ ספרי ראה



כה i"gyz'd daeyz zay ,epif`d zyxt zay zgiy

"האזיני", – ארץ ועל ריחוק, לשון "שמעו", אמר (אצילות) שמים על הנה – דבריאה מרכבה רק זה היה
קירוב. לשון

È,בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות אודות לדבר בכלל רבינו משה הוצרך מדוע מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל .
האצילות? עולם אודות הנביא וישעיהו

מקום  שהוא באיזה אינו האצילות עולם שהרי אצילות, הוא - שרואה מה כל הרי דאצילות, נשמה
תורה' ב'לקוטי כמבואר למטה, כאן הוא האצילות עולם אלא וואו"), בגדר 43("ערגעץ אינו שרוחניות

.44מקום 

האצילות? עולם אודות רק לדבר צריך רבינו משה היה ואםֿכן,

שמים? אודות דיבר מה לשם – בריאהֿיצירהֿעשיה דעולמות מרכבה שראה ישעיהו כן וכמו

הוא: בזה הענין אך

הם  וארץ ששמים לפי שזהו וישעיהו, שבמשה ההפוכים הלשונות טעם מבארים נגלה שעלֿפי כשם
עדים  מכוונת 45שני עדותם להיות צריך שבעדים וכיון אמרו 46, לכן אחד, דבר יאמרו העדים ששני היינו, ,

האזנה  הלשונות, ב' – וארץ שמים – העדים שני אצל יהיו שביחד בכדי הפוכים, לשונות וישעיהו משה
ושמיעה.

מכוונת); (עדותם בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות עם האצילות עולם להשוות צריכים ברוחניות, גם כך
לעולם  יתעלו בריאהֿיצירהֿעשיה ועולמות בריאהֿיצירהֿעשיה, בעולמות יומשך האצילות שעולם

האצילות.

בעולמות  האצילות עולם להמשיך כדי – בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות אודות גם משה דיבר ולכן
בריאהֿיצירהֿעשיה  עולמות להעלות כדי – האצילות עולם אודות גם דיבר וישעיהו ֿ יצירהֿעשיה; בריאה

האצילות. לעולם

המש  ענינו שמשה לפי וישעיהו והיינו למטה. תורה המשיך שמשה הענין שזהו למטה, מלמעלה כה
עליה  בנבראים לפעול הוא התוכחה וענין מוכיח, היה הנביא שהרי למעלה, מלמטה העלאה ענינו הנביא

מטה  עם דמעלה ההתכללות לפעול בכדי הענינים, שני אודות שניהם דיברו ולכן למעלה. .47מלמטה

‡È היא בעבודה מזה ההוראה .48:

הענינים. שני התכללות להיות וצריכה עסק. בעלי על – וארץ אוהל, יושבי על קאי – שמים

לו" אין תורה אפילו תורה אלא לי אין האומר ש"כל לידע צריכים אוהל להיות 49יושבי צריך אלא ,
לידי  מביא שהתלמוד גדול תלמוד דוקא, לעשות מנת על להיות צריך הלימוד כי המצוות, קיום גם

.50מעשה 

בכל  לתורה עתים קביעות להיות שמוכרחת לידע צריכים המצוות, בקיום עבודתם שעיקר עסק, ובעלי
ערבית  אחד ופרק שחרית אחד פרק עלֿכלֿפנים .51יום,

מהו אלא אינו שבקוxwirהחילוק שני dfענינם, להיות צריכים שניהם אצל אבל יותר, להדר צריך
.52הקוין 
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ב.43) מט, נצבים
השכל 44) משכן ש"מקום – זה על המשל א) (שם, וכמבואר

אותיות  הרהור וגם במוח, ג"כ הוא הרצון משכן וכן במוח, הוא
מיני  ג' יש אחד שבמוח הרי במוח, ומחשב מהרהר הוא המחשבה
ברצון, מתלבשת והחכמה בחכמה, מתלבש שמתחלה התלבשות,
הוא  אחד במקום והכל המחשבה, באותיות מתלבש והרצון

מוגה). בלתי (מהנחה המוח"
פרשתנו.45) ריש פרש"י
פ"אֿב.46) דעות הל' רמב"ם פ"ה. סנהדרין ראה
ספ"ה 47) תקעו ד"ה – דר"ה ב' (דיום בהמאמר וכמשנ"ת

האורות  התכללות לפעול היא הכוונה שתכלית ((9 ע ' (לעיל
– ומקבל דמשפיע הקישור זה הרי ובכללות וב"ן, מ"ה וכלים,
אל  בטל יהי' והמקבל המקבל, מעלת את ויגלה ירגיש שהמשפיע

מוגה). בלתי (מהנחה המשפיע
לה).48) ע' (שם ס"ט תשי"ז נצו"י ש"פ שיחת גם ראה
ב.49) קט, יבמות
וש"נ.50) ב. מ, קידושין
ה"ד.51) פ"ג לאדה"ז ת"ת הל' ב. צט, מנחות
א).52) (קט, ס"ה אגה"ק תניא ראה
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בגופם  הוי' ועובדי בנשמתם הוי' עובדי כן :53וכמו

– הגוף עם גם להתעסק הם צריכים הנשמה, מצד היא עבודתם שעיקר אף – בנשמתם הוי' עובדי
אור  דערהערן") און ("הערן וקליטת בשמיעה גם להתעסק צריכים בגופם הוי' ועובדי למטה; המשכה

למעלה. העלאה – הנשמה

כגוף  כוונה בלא מצוה כי המצוה, כוונת עם המצוה מעשה להיות צריך בפרט, מצוה בכל כן וכמו
נשמה  .54בלא

***

·È ו לנגן צוה גו'.. בהמצאו הוי' דרשו המתחיל' 'דיבור מאמר אמר

***

‚È.הברכה וזאת פרשת מנחה) (בתפלת לקרוא עתה עומדים .

האחרון" היום "עד ישראל בני כל את רבינו משה שברך הברכות אודות מדובר זו הן 55בפרשה ,
כאחד  כולם שכללם הברכות והן בפרט, שבט כל שברך ערבים 56הברכות ישראל ש"כל זה מצד שכן, ,

בזה" ישראל.57זה בני כל של הענינים גם מישראל אחד כל אצל להיות צריכים ,

גם  העבודה נדרשת המצוות שבקיום כשם כי, בגשמיות, גם אלא ברוחניות, רק לא הם אלו וברכות
העיקר. שזהו בגשמיות, גם להיות צריך העבודה על השכר כן כמו בגשמיות,

„È:הגשמית ישראל לארץ להכנס רצה רבינו שמשה מה יובן ועלֿפיֿזה .

בה" אלקיך ה' עיני גו' אשר "ארץ ברוחניות, ישראל דארץ בהיותו 58הענין גם רבינו למשה היה –
אצלו  שהיה פשיטא כן, ואם האצילות, עולם במדריגת  היה למטה שבהיותו ט) (סעיף וכנ"ל במדבר,

הגשמית. ישראל בארץ היה שרצונו אלא הרוחנית, ישראל דארץ הענין

תפילות  תקט"ו והתפלל התחנן – זאת לפעול אחת 59ובכדי מדריגה בין ההפסק על מורה – ת"ק :
הגמרא  מדברי כמובן השניה, מספר 60למדריגה הוא – וט"ו וכו'", שנה ת"ק מהלך לרקיע עד הארץ "מן

בכללות  שהם כפי ומדריגות המעלות ההפסקות 61כל כל את שעבר – תפילות תקט"ו התפלל שמשה וזהו .
הכניסה  את לפעול בשביל השתלשלות, מסדר למעלה והגיע ההשתלשלות שבסדר המדריגות כל של

הגשמית  ישראל .62לארץ

מאצילות, שלמעלה העולמות אפילו העולמות, שכל לפי – הגשמית ישראל ארץ של מעלתה וביאור
מציא  איזו שישנה היינו, עולמות, בשם נקראים הם מהֿשאיןֿכן הרי עצמו, איןֿסוף מלבד נוסף ודבר ות

בתניא  כמבואר ממש, יתברך עצמותו הוא ענינה הגשמית ישראל היש 63ארץ שהתהוות היומי) (בשיעור
בכחו  לבדו הוא . . מעצמותו הוא שמציאותו ברוךֿהוא המאציל של ועצמותו מ"מהותו היא הגשמי

האמיתי  היש הוא הנברא שהיש בגילוי אכן יראו לבוא ולעתיד כו'", מאין יש לברוא .64ויכלתו

מכלֿמקום, אלקות, גילוי הוא המשיח שענין דאף כפשוטה, בגשמיות המשיח ביאת גם תהיה ולכן
בגוף  נשמה יהודי, שיבוא – כפשוטו בגשמיות זה אותנו 65יהיה ויביא הגשמי מהגלות אותנו ויוציא ,

יתברך. עצמותו גילוי הוא בזה ודוקא הגשמית, ישראל לארץ

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

(53210 ע' תש"ח סה"מ ואילך. קנז ע' תרס"ו המשך ראה
ועוד. ואילך.

(רמט,54) חנוכה ענין התפלה עמוד תמיד מסכת של"ה ראה
רפל"ח. תניא סע"ב).

ופרש"י.55) ובספרי ב לד, ברכה
כח.56) מט, ויחי פרש"י ראה
וש"נ.57) סע"א. לט, שבועות
יב.58) יא, עקב
יו"ד.59) פי"א, דב"ר ראה

א.60) יג, חגיגה
ס"ע 61) אלול סה"מ בתו"מ הובא ז. כה, תרומה בחיי ראה

ואילך. רנח
ישראל 62) שארץ לפי והיינו, לכך, זכה לא – זה כל ולאחרי

אחדים. בזכרון (כ"ה יותר עוד נעלית היא ).l"endהגשמית
ואילך).63) סע"א (קל, ס"כ אגה"ק
ובכ"מ.64) ואילך. ג מג, בשלח לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
ספי"א.65) מלכים הל' רמב"ם ראה

"יקר"  דיוק הלשון  )ולפי"ז מבואר  דילי'4 בעבודה בפועל"  חסיד המתחסד עם קונו עם קן 
דוקא, ולא "קשה", "כבד"  וכיו"ב(.

וממשיך שם, שהסיבה שזה "יקר בעיני הוי'", היא "להיותו חידוש דבר, וכמשל ציפור 
המדברת, שזה דוקא מטה לב המלך כו', כן ע"י ביטול הנפש הבהמית נמשך בה עצמות ב"ה".
)ביטול  עילאה  ביראה  שיש  המעלה  שלמרות  בחסידות5  מבואר  הענין,  וביאור  ב. 
במציאות( לגבי יראה תתאה )ביטול היש(, מ"מ יש מעלה גם ביראה תתאה לגבי יראה עילאה, 
גילוי א"ס ב"ה,  בו  אינו חידוש, שהרי הוא במצב שנרגש  והוא שהביטול שביראה עילאה 
שלגביו כולא קמי' כלא חשיב, וכל שהוא יותר קמי' הוא יותר כלא6, ובמילא זה שהוא בביטול 
אינו חידוש. ואילו הביטול שביראה תתאה שהוא גם כשאין נרגשת אצלו הגדלות והרוממות 
"מעורר  הוא  ובמילא  חידוש,  בו  יש  זה  בביטול  הרי  בביטול,  הוא  ואעפ"כ  ב"ה,  א"ס  של 

וממשיך מבחי' התענוג דעצמות ב"ה"7.
ויתירה מזו, המעלה בביטול שביראה תתאה אינה רק מצד גודל החידוש שבזה, אלא 
גם מצד ענין הביטול עצמו, שהרי הביטול שביראה עילאה הוא מצד שמכיר ומרגיש הגילוי 
)שהוא באין ערוך לגביו(, ונמצא שהביטול קשור עם מציאות האדם )ההכרה שלו(. ואמיתית 
ענין הביטול הוא בדוגמת העבודה דקבלת עול, שהוא כמו עבד, שמצד עול האדון שמוטל 

עליו הוא מוכרח לקיים רצון האדון8, שזהו ביראה תתאה.       
ולכן כאשר עבודת האדם היא באופן של אתכפיא בנפש הבהמית, הנה אף שהיא רק 
במעט – "קטלא פלגא"9, הנה מכיון שלגבי כל המדריגות שלמעלה היא בבחי' חידוש כנ"ל, 

היא בבחי' "יקר בעיני הוי'"10.

4( ראה תקו"ז בהקדמה א, סע"ב. תניא פ"י. 
5( ראה לקו"ת פ' ראה לב, א. ס"פ במדבר )כ, א(. סה"מ פר"ת ע' לד. סה"מ תרפ"א ע' קכא. וראה לקו"ש ח"ז ע' 172.  

6( אגה"ק ס"ב. 
7( לשון המאמר בסה"מ תרפ"ח שם.

8( במאמר כאן מקשר ענין זה להביטול שע"י תק"ש שבחודש אלול לגבי התקיעות שבר"ה. עיי"ש. 
9( נתבאר לעיל קט, כב. 

10( מסה"מ מלוקט ג ע' רסג )ד"ה אני לדודי ה'תשל"ב(. 



כז i"gyz'd daeyz zay ,epif`d zyxt zay zgiy

הגלות  שבזמן העבודה היא לבוא דלעתיד להגילוי דוקא.66וההכנה בגשמיות המצוות בקיום

ÂË:לעניננו ובנוגע .

בגשמיות. להיות צריך העבודה על השכר גם הרי בגשמיות, להיות צריכה שהעבודה כיון

טובה  שנה – כפשוטו בגשמיות תומשך השנה, בראש שניתנה טובה וחתימה שהכתיבה והיינו,
טפחים. מעשרה למטה בגשמיות, ומתוקה

1

2

3

4

5

רפל"ז.66) תניא ראה

"יקר"  דיוק הלשון  )ולפי"ז מבואר  דילי'4 בעבודה בפועל"  חסיד המתחסד עם קונו עם קן 
דוקא, ולא "קשה", "כבד"  וכיו"ב(.

וממשיך שם, שהסיבה שזה "יקר בעיני הוי'", היא "להיותו חידוש דבר, וכמשל ציפור 
המדברת, שזה דוקא מטה לב המלך כו', כן ע"י ביטול הנפש הבהמית נמשך בה עצמות ב"ה".
)ביטול  עילאה  ביראה  שיש  המעלה  שלמרות  בחסידות5  מבואר  הענין,  וביאור  ב. 
במציאות( לגבי יראה תתאה )ביטול היש(, מ"מ יש מעלה גם ביראה תתאה לגבי יראה עילאה, 
גילוי א"ס ב"ה,  בו  אינו חידוש, שהרי הוא במצב שנרגש  והוא שהביטול שביראה עילאה 
שלגביו כולא קמי' כלא חשיב, וכל שהוא יותר קמי' הוא יותר כלא6, ובמילא זה שהוא בביטול 
אינו חידוש. ואילו הביטול שביראה תתאה שהוא גם כשאין נרגשת אצלו הגדלות והרוממות 
"מעורר  הוא  ובמילא  חידוש,  בו  יש  זה  בביטול  הרי  בביטול,  הוא  ואעפ"כ  ב"ה,  א"ס  של 

וממשיך מבחי' התענוג דעצמות ב"ה"7.
ויתירה מזו, המעלה בביטול שביראה תתאה אינה רק מצד גודל החידוש שבזה, אלא 
גם מצד ענין הביטול עצמו, שהרי הביטול שביראה עילאה הוא מצד שמכיר ומרגיש הגילוי 
)שהוא באין ערוך לגביו(, ונמצא שהביטול קשור עם מציאות האדם )ההכרה שלו(. ואמיתית 
ענין הביטול הוא בדוגמת העבודה דקבלת עול, שהוא כמו עבד, שמצד עול האדון שמוטל 

עליו הוא מוכרח לקיים רצון האדון8, שזהו ביראה תתאה.       
ולכן כאשר עבודת האדם היא באופן של אתכפיא בנפש הבהמית, הנה אף שהיא רק 
במעט – "קטלא פלגא"9, הנה מכיון שלגבי כל המדריגות שלמעלה היא בבחי' חידוש כנ"ל, 

היא בבחי' "יקר בעיני הוי'"10.

4( ראה תקו"ז בהקדמה א, סע"ב. תניא פ"י. 
5( ראה לקו"ת פ' ראה לב, א. ס"פ במדבר )כ, א(. סה"מ פר"ת ע' לד. סה"מ תרפ"א ע' קכא. וראה לקו"ש ח"ז ע' 172.  

6( אגה"ק ס"ב. 
7( לשון המאמר בסה"מ תרפ"ח שם.

8( במאמר כאן מקשר ענין זה להביטול שע"י תק"ש שבחודש אלול לגבי התקיעות שבר"ה. עיי"ש. 
9( נתבאר לעיל קט, כב. 

10( מסה"מ מלוקט ג ע' רסג )ד"ה אני לדודי ה'תשל"ב(. 

המשך מעמוד ג
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.g"nyz'd dpydÎy`xc 'a mei zgiy .c"qa
לפני  'לחיים' שיאמרו להכריז צוה ואחרֿכך לסעודה, הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק

השקיעה.

נשיא ‡. אדמו"ר מו"ח כ"ק מקומו, וממלא בנו שסיפר כפי - נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק הנהגת ידועה
בו 1דורנו  כולל והיה חסידות, מאמר אומר היה החמה לשקיעת סמוך ראשֿהשנה של השני שביום -

אדמו"ר  הזקן, אדמו"ר המגיד, הבעלֿשםֿטוב, – שמותיהם בהזכרת החסידות, נשיאי כל של מתורתם
מהר"ש). (אדמו"ר לאביו עד צדק', ה'צמח האמצעי,

אביו  את גם מוסיף והיה החסידות, נשיאי כל את להזכיר אדמו"ר מו"ח כ"ק נוהג היה ועלֿדרךֿזה
נשמתוֿעדן). (אדמו"ר

הנשיאים, כל של שמותיהם) (בהזכרת מתורתם שמזכירים לכך שנוסף - אלינו בנוגע גם מובן ומזה
אדמו"ר  מו"ח כ"ק בנו, בן את וכן נשמתוֿעדן, אדמו"ר בנו, את גם להזכיר יש מהר"ש, לאדמו"ר עד

דורנו. נשיא

בו ·. שיש מיוחד ענין הוא חסידות במאמר החסידות נשיאי של שמותיהם שהזכרת - ובהקדמה
(בעת  האדמו"ר עלֿידי המאמר שאמירת מפאריטש הלל רבי החסיד של הפתגם ידוע שהרי וכו', לימוד

מסיני" "כנתינתה היא המאמר) כו'.2אמירת הדיוק בתכלית הוא ופרט פרט כל ולכן ,

ב  גם לדייק שיש מובן, בשמותיהם `oteומזה לא - כמו3הזכרתם מסויים, בתואר כיֿאם ,aehÎmyÎlrad
אדמו"ר cibndאו ועלֿדרךֿזה ,owfdאדמו"ר ,irvn`dוכן ,'wcv gnv'd.

"אדמו"ר הזקן", "אדמו"ר לתוארים שבנוגע וה'irvn`d[ולהעיר ",'wcv gnv מיוחד בהסבר צורך יש
הבעלֿשםֿטוב  של לתואר בנוגע (מהֿשאיןֿכן הסתלקותם לאחרי רק שנתחדשו בתוארים שנקראים

והמגיד):

"אדמו"ר  אלא)owfd"4התואר בשנים, (לא הזקנה ענין מצד הוא -ze`iypa,שכן ומכיון (אדמו"רות).
(בזמן  דורות שני לאחרי ובעיקר שלאחריֿזה, בדור כיֿאם נשיאותו, בזמן שייך אינו זה תואר הרי

הזקן". "אדמו"ר - בנשיאות זקנה של תואר עליו לומר שייך שאז צדק'), ה'צמח של נשיאותו

"אדמו"ר התואר (אדמו"ר irvn`dועלֿאחתֿכמהֿוכמה לפניו אחד כשישנו רק שייך ש'אמצעי' – "
השלישי. האדמו"ר של הנשיאות בזמן הסתלקותו, לאחרי כלומר, צדק'), (ה'צמח לאחריו ואחד הזקן)

שם  על – צדק' 'צמח התואר נועד extqועלֿדרךֿזה זה תואר לזה, ונוסף הסתלקותו, לאחרי שנדפס
בקיצור  שנקרא (ועד צדק' 'צמח ספר מחבר בעל ספרו, באמצעות כיֿאם הכירוהו שלא אלו עבור (בעיקר )

צדק')]. ה'צמח –

מאדמו"ר החל שלאחריֿזה, האדמו"רים לתוארי בנוגע בזה בנו)y"xdnוכיוצא ובן בנו (ועלֿדרךֿזה
ראשיֿתיבות. של באופן נרמזו ששמותיהם -

שאדמו"ר שהרי,y"xdnולהעיר, - נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק עלֿידי זה בשם נזכר אב לא כיבוד מצד
היה  אדמו"ר מו"ח שכ"ק שמעו שאזנינו וכפי כו'), בראשיֿתיבות לא (אפילו האב שם את להזכיר אין
תוארים  לפעמים מוסיף היה בכתיבה (ורק כו' תואר תוספת ללא טאטע", "דער בשם אביו את מזכיר
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(1.(3 ע' תש"ד (סה"ש בתחילתה תש"ד דר"ה ב' ליל שיחת
שמיעת 2) שהרי - הקהל לשנת המיוחדת מהשייכות להעיר,

עתה  כאילו .. בסיני בו שניתנה "כיום היא המלך מפי הפרשיות
להשמיע  הוא שליח שהמלך שומעה, הגבורה ומפי בה נצטווה

בסופן). חגיגה הל' (רמב"ם האֿל" דברי
לא  - יותר נעלה באופן היא חסידות מאמר אמירת ואדרבה:
- מזה יתירה אלא "שליח", אלא שאינו המלך ע"י כהקריאה רק

ח"ד  בלקו"ש (נסמן גרונו" מתוך מדברת ש"שכינה רבינו, כמשה
.(1087 ע'

אאע"ה 3) של בבריתו ההכנסה בעת שניתנו שמות היותם עם
עולם". "ברית -

ב"ק 4) רע"א. מה, ברכות (ראה דבר" "עמא בפי שנקרא כפי
שהרי  כפשוטו, חוץ) (לשון דבר" "עמא לא - ואילך) סע"א צב.

בנוגע .miciqglמדובר



כט g"nyz'd dpydÎy`xc 'a mei zgiy

'דבריֿאלקיםֿחיים' במאמר אביו את להזכיר נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק נוהג היה כיצד לדעת וכדי כו').
רמיא  דלא מילתא "כל הלכה, עלֿפי שכן זה, בדבר לדייק לב ששמו החסידים זקני אצל לברר יש -

זכור") להיות לבו.. אל ("לשום אדעתיה" לאו דאיניש.. פלוני 5עליה של זכרונו על לסמוך שאין היינו, ,
סומכים  אם (גם בעלמא דמיון אלא זה שאין יתכן כן, לא שאם זה, בדבר להתבונן לב נתן אלאֿאםֿכן

וכו'). ודייקן ברֿסמכא להיותו הענינים בשאר עליו

הוא  בדבר והדיוק בפניֿעצמו, ענין הוא וכו', התוארים השמות, בהזכרת הענינים פרטי אופן, ובכל
זה. לאדמו"ר שהכוונה שיודעים באופן הזכרתם, עצם הוא העיקר אבל וכו'; החביבות גודל מצד

כ"ק ‚. של בשיחותיו ומבואר הידוע עלֿפי – נשיאינו מרבותינו ניגונים לנגן גם נהוג לזה, ונוסף
אדמו"ר  תורתם.6מו"ח הזכרת לגבי אפילו עילוי בזה יש שלכן הלב", "קולמוס הוא שניגון

בהגבלת  מוגבל שאינו תיבות, עם ניגון לגבי יתירה מעלה בו שיש תיבות, ללא ניגון - גופא ובזה
תיבות7התיבות  ללא בניגון שייך הנפש" ד"כלות שהענין במוחש, גם ונראה וכידוע, ,xzei בניגון מאשר

בדברו" יצאה ש"נפשו מצינו לתיבות, בנוגע שגם (אףֿעלֿפי תיבות עתה 8עם ינגנו לכך, ובהתאם .(
שלשה  או לשנים השייך ניגון גם כולל אליהם, המיוחסים או שלהם ניגונים - נשיאינו מרבותינו ניגונים

פלוני. אדמו"ר של ניגון הניגון, בעל את גם יזכירו ניגון כל ולפני מהם,

כשנוסף „. ובפרט הניגון, בעל של וכוונה לרצון בהתאם - פעולתם יפעלו אלו שניגונים ויהיֿרצון
יחד. גם נשיאינו רבותינו כל של הניגונים כל של הצירוף גם

העשירית" ה"שירה לניגון ממש בקרוב זוכים אלו שמניגונים - העיקר והוא ,9ועוד

גו'" ישראל ובני משה ישיר "אז הכתוב ובלשון ישיר"10- אלא נאמר לא "שר עתיד 11, לשון ,
היעוד  ותשמע 12(כשיקויים ואדברה השמים "האזינו - האזינו שירת גם כולל עפר"), שוכני ורננו "הקיצו
פי" אמרי אחרון"13הארץ גואל הוא ראשון "גואל רבינו, ממשה פעם עוד לשמוע שזוכים ומיד 14, תיכף ,

צדקנו  משיח -15בביאת

השבת  ליום מראשֿהשנה כשנכנסים השבת"16ובפרט ליום שיר "מזמור "ליום 17- שבת 18, שכולו
העולמים" לחיי עשור"19ומנוחה ד"עלי הענין גם יהיה שאז ,20.

" - השבת יום עבודת באופן שנעשה גם מובן dieyrומזה jzk`ln lk"21 ד"עמדו המלאכה גם כולל ,
כולכם" הכפתורים"22הכן "צחצוח מלאכת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה צדקנו, משיח פני מלאכות 23לקבל -

כל  ועבודתינו מעשינו כללות של בפטיש" ה"מכה גם נעשה שעלֿידן ובפרט בשבת, לעשותן שאסור
זו שמלאכה - הגלות משך "זמן אלאdieyrהיא נותר שלא כך ישראל, של מצדם "ely z` dyri d"awdy

עין" כהרף המקום עיכבן ש"לא בוודאי הרי - בו אלא תלוי הדבר שאין ומכיון ישראל, את .24לגאול
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ונטען 5) טוען הל' רמב"ם וראה ובפירש"י. ב לד, שבועות
ה"ד. פ"ו

סע"ב.6) תקי, ח"ג לקו"ד
ח"א 7) (התוועדויות ס"ג תשמ"ה דר"ה ב' יום שיחת ראה

ועוד. .(29 ע'
ועוד.8) תצג. ע' תרס"ו המשך וראה ו. ה, שה"ש
שה"ש 9) תרגום יו"ד. שם תנחומא א. טו, בשלח מכילתא

שם. שה"ש אוה"ת וראה בתחלתו.
שם.10) בשלח
עה"פ.סנהדרין11) פירש"י ב. צא,
יט.12) כו, ישעי'
השבוע.13) פרשת - האזינו ר"פ
א.14) רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר ו. שם, ד. פ"ב, שמו"ר ראה

ובכ"מ. משפטים. ר"פ תו"א פי"ד). (מט, ויחי פ' שעה"פ
הרי 15) כו', זמנים חילוקי יש המתים לתחיית שבנוגע דאף

בגמרא  וכמפורש א), קמ, (זח"א ומיד תיכף לתחי' קמים צדיקים
אהרן  כשיבואו .. לבוא "לעתיד - רבינו למשה בנוגע ב) ה, (יומא

ומיד  (תיכף ביהמ"ק יבנה שכאשר היינו, עמהם", ומשה ובניו
כו'. רבינו משה אצל לשאול יצטרכו צדקנו), משיח כשבא

(ובפרט 16) התשובה ענין - שובה בשבת יתירה ובהדגשה
(לקו"ת  התשובה" בחי' ש"הוא לר"ה, ממש ובסמיכות בהמשך
עם  גם קשור השבת" ליום שיר ש"מזמור כידוע א)), מד, נצבים

ספכ"ב). ב"ר (ראה התשובה ענין
א.17) צב, תהלים
בסופה.18) תמיד
"מזמור 19) בו אומרים שלכן ושבת, שבת בכל - זה ומעין

השבת". ליום שיר
ב.20) יג, ערכין ד. צב. תהלים
הל'21) או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ט. כ, יתרו ופירש"י מכילתא

(סכ"א). ס"ח סש"ו שבת
וש"נ.22) רעט. ע' ריש ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
תרפ"ט.23) שמח"ת שיחת ראה
מב.24) שם, מכילתא מא. יב, בא ופירש"י מכילתא
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השני  היום בהפטרת הכתוב ובלשון מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ומיד שתיכף - ובפשטות
הנה" ישובו גדול "קהל "25דראשֿהשנה ,ldwקהל" גופא ובזה מ"ציבור", שלמעלה "lecb בו שנוסף ,"

"ישובו  - כזה ובאופן הגדלות, שמחה.26dpdענין וגם זריזות, (נוכח), גילוי של  לשון ,"

גם  שלמעלה השמחה שלימות תשמח", ד"שמח באופן לבב, וטוב שמחה מתוך - לנו" תהיה ו"כן
מורגש  הבלתי הגדרים 27מתענוג כל את שפורצת שמחה יתברך 28, ועצמותו מהותו והמשכת לגילוי עד ,

ממנו. למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם טפחים, מעשרה למטה

הזקן, ואדמו"ר המגיד הבעלֿשםֿטוב, של תנועות ג' הניגון: בעל הכרזת בהקדמת - הניגונים [ניגנו
ניגון  (הקאפעליע), האמצעי מאדמו"ר ניגון ראשֿהשנה), ליל דתפילת (התנועה הזקן מאדמו"ר ניגון
ניגון  (הכנה), מהורש"ב מאדמו"ר ניגון אריבער), (לכתחילה מהר"ש מאדמו"ר ניגון צדק', מה'צמח

(שאמיל)]. שליט"א אדמו"ר מכ"ק וניגון (הבינוני), מהוריי"צ מאדמו"ר

***

גו'.‰. והארץ" השמים "ויכולו דיבורֿהמתחיל מאמר

על  ורקד קומתו מלא ועמד אלקינו", "הוא לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל המאמר, [לאחרי
מקומו].

.Â הזקן אדמו"ר תורת -29ידועה זה לזמן השייך התורה חלק היינו, הזמן", עם לחיות ש"צריכים
והיום. השבוע פרשת

היומי  מהשיעור החל זה, לזמן פרטית בהשגחה שנקבעו תורה שיעורי לשאר בנוגע גם מובן ומזה
ג' ללמוד יותר, ומתפשט והולך ישראל, בתפוצות המנהג שנתפשט כפי להרמב"ם, ב"משנהֿתורה"

יום. בכל פרקים

לענינא  והשייכות הקשר את ולבאר וברמב"ם, בחומש היום שיעורי על גם להתעכב יש לכך, ובהתאם
אדם" קרויין "אתם ישראל, של מעלתם - הראשון 30דיומא אדם שם על שנברא 31, [דאף הבריאה תכלית ,

היא כולה שהבריאה מוכח גופא מזה - אדרבה הרי בראשית, למעשה לסעודה eliayaאחרון שיכנס "כדי ,
מוכן") הכל ("שימצא נפעל32מיד" שעלֿידו לזה, ונוסף ,ielirzenilye נקבע שלכן הבריאה], בכל

כדלקמן. הראשון, אדם ברוא יום בראשית, מעשה של הששי ליום ראשֿהשנה

.Ê נשיאינו רבותינו הנהגת אודות להזכיר יש הראשון), אדם (בריאת להכי דאתינן שמכיון - ובהקדמה
הראשון: אדם בריאת לאופן ושייכות קשר לו שיש בענין

זוגות, זוגות נבראו שכולם - הנבראים שאר מכל שונה באופן היתה בראשֿהשנה הראשון אדם בריאת
נברא האדם ואילו ונקבה, לאשה"icigi33זכר גו' הצלע את גו' ד"ויבן הענין היה לאחריֿזה ורק ,34

כ  "עזר ).35נגדו"(להיות

העילוי  דוקא, לאשה" גו' הצלע את גו' ד"ויבן הענין מודגש שבראשֿהשנה מצינו זה, עם וביחד
באשה" ניתנה יתירה בדרושי 36ד"בינה (כמבואר דוקא ('נוקבא') המלכות' 'בנין ענין לכללות עד ,

בקיצור.37ראשֿהשנה  לא ואפילו הדברים, בתיווך להאריך המקום כאן ואין ,(
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ז.25) לא, ירמי'
תשובה.26) מלשון גם
ואילך.27) רס ע' תרנ"ז סה"מ ראה
ואילך 28) רכג ס"ע הנ"ל סה"מ בארוכה ראה
ואילך.29) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
רע"א.30) סא, יבמות
ב.31) מז, נצבים לקו"ת ראה
ובפירש"י 32) א לח, סנהדרין
"ללמדך..33) ושם: מהרש"א). (ובחדא"ג סע"א לז, סנהדרין

מילואו  נברא אחד (מאדם מלא" עולם מישראל.. אחת נפש .. כל
גם  שייך יחידי" ד"נברא שהענין היינו, פירש"י), - עולם של

מישראל. לכאו"א
כב.34) ב, בראשית
כ.35) שם,
ב.36) מה, נדה
תרנ"ט 37) ר"ה המשך ובכ"מ. ואילך. ב מב, תבוא לקו"ת

ועוד. בתחלתו.
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מעלת מודגשת שבראשֿהשנה מכיון אופן, נשיאינו,dy`dובכל רבותינו בהנהגת גם הדבר מתבטא -
הרבנית. זוגתם עם זמןֿמה לשוחח נכנסים היו לראשֿהשנה, סמוך ראשֿהשנה, שבערב

וגם  זו, הנהגה אודות ידעו שלא זמן משך לאחרי - זה ומפרסמים לנו, נתגלתה זו שהנהגה ומכיון
כך  כל לב שמו לא הדבר, שנודע ואחת.38לאחרי אחד לכל הוראה זה הרי -

מעלת  ויוקר גודל נקל" לנבון "דעת שהרי בית', ד'שלום הענין וחשוב נוגע כמה עד - ההוראה ותוכן
לשוחח  נכנסים היו ואףֿעלֿפיֿכן כו', ראשֿהשנה בערב ועלֿאחתֿכמהֿוכמה נשיאינו, רבותינו של הזמן

הרבנית. עם

מעלה  של בפמליא ד"שלום הענין את גם כולל - הרחב במובן - בית' ד'שלום שהענין להוסיף, ויש
מטה" של .39ובפמליא

בראשֿהשנה, שנברא (ישראל) האדם מעלת - ראשֿהשנה ענין תוכן את למצוא שיש לעניננו, ונחזור
וברמב"ם. בחומש היום בשיעורי - הבריאה שלימות

.Á:ברמב"ם היומי שיעור

דראשֿהשנה  א' יום בשיעור האחרון קבלה 40בפרק דברי אוכלין הכשר דברי "כל הרמב"ם: כותב -
שנאמר  שזה למדנו השמועה מפי לאחר 41הן, בעלים.. ברצון עליהם שינתן והוא זרע.. על מים יותן וכי

המשקין". ונתלשו הקרקע) (מן האוכלין שנעקרו

וכדי  הטהרה; היפך לענין מוכשרים אינם - הקב"ה עלֿידי בריאתם כטבע מחוברים, בהיותם כלומר,
הטהור" ובין גו' בין ד"להבדיל הענין להיות שיוכל - לכך מוכשרים שנעקרו 42שיהיו "לאחר רק זה הרי -

לקרקע, מחוברין אינם שהאוכלין בריאתם, מטבע שינוי בהם שנעשה היינו, המשקין", ונתלשו האוכלין
עליהם "שינתן נוסף, ותנאי שאובים, מים ממקומם, נתלשו milraוהמשקין oevxa."

ב  תלוי שהכל - (ישראל) האדם מעלת מודגשת זה mc`dובענין zrce oevx נעשה הדבר אם שלכן, .
הוא שהאדם מכיון נעשה, שלא כמו זה הרי לרצונו, כולה.ziadÎlraשלא הבריאה מציאות על

דראשֿהשנה  השני יום בשיעור - בזה יתירה בשרו 43והדגשה שעל המים כל הרי במים, "הטובל -
ברצון": תלושין אינן בשרו שעל המים כל במים, העובר אבל ברצון. תלושין

מכיון  מכלֿמקום במים", ש"עובר עלֿידיֿזה עצמו, האדם פעולת עלֿידי היא המים תלישת כאשר גם
" רק (דלא xearlשרצה עליו שבאו מהמים חלק יתלשו שאז עליו, יבואו שהמים רצה ולא (במים)",

ברצון".laehdכ" תלושין "אינן - עליו) יבואו שהמים שרצונו במים"

היא  המים שתלישת היינו, המים, לתלוש מבלי במים לעבור איֿאפשר שהרי - יותר גדול וחידוש
מתכוין  אינו אם אפילו דא בכגון חייב קיימינן) (דביה שבשבת רישיה", ד"פסיק ואףֿעלֿפיֿכן 44באופן ,

נתלשו. שלא כמו דינם שיהיה המים) לתלוש ולא לעבור, כיֿאם רצה (שלא דעתו מועילה בנידוןֿזה

אלא  בה, לעבור אחרת דרך כשאין רק (לא הוא זה שדין משמע, הרמב"ם לשון מסתימת ועוד: זאת
ואף  אחרת, בדרך לעבור כשיכול החליטגם) רק mina"לעבורepevxaֿעלֿפיֿכן שרצונו אלא  דוקא, "

"xearl דעתו מועילה - רישיה" ה"פסיק יותר מודגש שבו - כזה באופן וגם עליו. יבואו שהמים ולא ,"
ברצון". תלושין "אינן להיחשב

גם  שזהו כאמור, כולה, הבריאה מציאות על בעלותו - האדם מעלת גודל יותר מודגשת זה ובענין
להיותו  כולה, הבריאה לכל בנוגע ראשֿהשנה נקבע שבו הראשון, אדם ברוא יום דראשֿהשנה, התוכן

כולה. בבריאה שלימות נפעלת שעלֿידו הבריאה, תכלית
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עלי'38) רמיא דלא ש"מילתא (ס"ב) לעיל האמור ע"ד
אדעתי"'. לאו .. דאיניש

ואילך.39) סע"ד פה, מטות לקו"ת וראה ב. צט, סנהדרין
רפי"ב.40) אוכלין טומאת הל'
לח.41) יא, שמיני

י 42) מז שם,
ה"ה.43) פי"ג
טושו"ע 44) ה"ו. פ"א שבת הל' דמב"ם סע"א. עה, שבת

שלז. ר"ס שבת הל' או"ח ואדה"ז
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.Ë:בחומש היומי שיעור

עמו" גוים "הרנינו נאמר: דראשֿהשנה, שני יום של חומש אומות 45בשיעור ישבחו הזמן "לאותו ,
כו'" ישראל את .46העולם

גלוי  באופן היא בראשֿהשנה, העולם ומתחדש נברא שבשבילם ישראל, של שמעלתם - הענין ותוכן
ישראל" בני למספר עמים גבולות "יצב העולם, אומות שבעים (כל העולם אומות לעיני -47גם כולל ,(

כל  שעושים ופשיטא, ישראל, את משבחים שלכן, כולה, הבריאה על ישראל של בבעלותם שמכירים
כולה. הבריאה ומטרת תכלית את למלא בעבודתם לישראל ולסייע לעזור בהם התלוי

ליום  "בכסה ראשֿהשנה, עניני מתגלים שבו - הסוכות לחג במיוחד שייך זה שענין להוסיף, ויש
העולם 48חגינו" אומות שבעים כנגד פרים שבעים ישראל מקריבים שבו ניתוסף 49- שעלֿידיֿזה ,

העולם  לטובת בביתֿהמקדש ישראל של עבודתם בפעולת ומכירים שיודעים מכיון עמו", גוים ב"הרנינו
.50כולו 

ישראל  כל באים הסוכות שבחג הקהל'. 'שנת – זו בשנה המיוחדת להדגשה באים ומזה
האנשים  העם את הקהל יבחר.. אשר במקום אלקיך ה' פני את לראות ישראל כל "בבוא לביתֿהמקדש,

גו'" והטף גלוי 51והנשים באופן כולו העולם על ובעלותם ישראל של פעולתם יותר עוד מודגשת ולכן ,
עמו". גוים ב"הרנינו יותר עוד נוסף שעלֿידיֿזה כל, לעין

È שנת במועד שנים שבע "מקץ - "הקהל" מצות לקיים נזכה השתא הסוכות שבחג ויהיֿרצון .
העם  את הקהל יבחר.. אשר במקום אלקיך ה' פני את לראות ישראל כל בבוא הסוכות, בחג השמיטה

גו'" והטף והנשים ynn-52האנשים lreta צדקנו משיח יבוא ממש, ומיד תיכף זה, לפני שעוד מכיון ,
ישראל  נדחי ויקבץ במקומו ביתֿהמקדש .53ויבנה

כבר אשר ראשֿהשנה, של בסיומו בעמדנו ועד axraובפרט בדין", ש"זוכים יודעים ראשֿהשנה
לבנים" ומתעטפים לבנים ש"לובשים העולם, אומות אפילו כל, לעין גלוי באופן נראה ,54שהדבר

מאמר  בפירוש (במאמר) לעיל כמוזכר התקיעות, לאחרי ובפרט עצמו, בראשֿהשנה ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה
ז"ל  לאחרי 55רבותינו מיד היינו בסופה" ש"מתעשרת בסופה", מתעשרת בתחילתה שרשה שנה "כל

שופר, תקיעת

לתושיה" "כפלים ראשֿהשנה, של הימים בשני שופר תקיעת לאחרי - גופא היום 56ובזה גם אשר ,
הימים  ש"שני ועד ראשֿהשנה, של התוקף כל בו יש גלויות, של שני יוםֿטוב ראשֿהשנה, של השני

ארוך" אחד וכיום אחת קדושה ארוך"57הן שכולו ד"יום הענין ש"גם 58(עלֿדרך הזקן רבינו כפירוש ,
ארוך" הוא חדש 59בתחילתו בגד עצה, למצוא יש שלכתחילה (אף שהחיינו לברכת בנוגע גם כולל ,(

שהחיינו) לברך שיוכלו כדי בזה, -60וכיוצא שובה' ל'שבת מיד נכנסים ראשֿהשנה שלאחרי ובפרט .
ואחד  אחד  כל של (דרגתם צדיקים של העילוי שמלבד היינו, התשובה, עבודת עילוי גם נוסף שאז
משיח  של חידושו דוגמת - בתיובתא" צדיקייא "לאתבא התשובה, עילוי גם נוסף בראשֿהשנה) מישראל

בתיובתא" צדיקייא לאתבא אתא "משיח .61צדקנו,
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מג.45) לב,
עה"פ.46) פירש"י
ובפירש"י.47) ח שם,
ובכ"מ.48) רע"ד. נד, לר"ה דרושים לקו"ת ד. פא, תהלים
לה.49) שם, יח. כט, פינחס פירש"י ב. נה, סוכה
ה'50) את הללו ד"ה וראה וש"נ. ג. פ"א, במדב"ר ראה

ועוד. פ"ח. ותשל"ח תשל"ו תשבו בסוכות ד"ה תשל"א.
יאֿיב.51) לא, וילך
ואילך.52) יו"ד שם,
ספי"א.53) מלכים הל' רמב"ם

תקפא.54) סו"ס ר"ה הל' טואו"ח ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי
רע"ב.55) טז, ר"ה
רפמ"ו.56) שמו"ר ו. יא, איוב
או"ח 57) אדה"ז שו"ע – ובארוכה ספ"א. יו"ט הל' רמב"ם

ואילך. ס"ג סת"ר ר"ה הל'
בסופה.58) חולין ב. לט, קידושין ראה
ובכ"מ.59) סע"ד. יח, תולדות תו"א
ואילך.60) ס"ה שם אדה"ז שו"ע
סע"ב.61) נ, שה"ש צב,ב. לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא

קנג,ב.ורא  זח"ג ה



לג '` zecreezd - g"nyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay

הבריאה, בתחילת כבר שהיתה משיח" של ש"רוחו היינו, ממש, בפועל צדקנו משיח ביאת - ובפשטות
שכתוב  המשיח"62כמו מלך של רוחו "זה המים", פני על מרחפת אלקים ומתלבשת 63"ורוח מתגלה ,

והשלימה. האמיתית בגאולה ישראל את לגאול בגוף, נשמה של באופן

"אז  ראשֿהשנה של השני היום בהפטרת הכתוב ובלשון לבב, וטוב שמחה מתוך - אלו ענינים וכל
במחול" בתולה ל"זמן 64תשמח עד והולכים ממשיכים במחול") גו' ("תשמח וריקוד שמחה ומתוך ,

ושמחתֿתורה. שמיניֿעצרת הסוכות, חג שמחתנו",

"בנערינו  הנה", ישובו גדול "קהל - ומיד ותיכף הגלות, גדרי מפריצת החל - גדר פורצת ושמחה
ובבנותינו" בבנינו גו' המזון].65ובזקנינו ברכת בירך שליט"א אדמו"ר [כ"ק ,

•
g"nyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay .c"qa

- '` zecreezd -
מיוחדות ‡. מעלות וכמה כמה ישנן הזה השבתֿקודש :1ביום

אדמו"ר  כתורת בעצמו, מברכו שהקב"ה השנה, של הראשון החודש - תשרי שבחודש השבת יום א)
ששמע  הבעלֿשםֿטוב הזקן ורבו מורו בשם המגיד הרב ורבו הקב"ה 2ממורו מברכו תשרי שחודש ,

שלפניֿזה  בהתוועדות בארוכה (כמדובר השנה חדשי כל את ישראל מברכים זה ובכח ).3בעצמו,

הכיפורים, ליום ראשֿהשנה שבין הימים שבעשרת השבת - עצמו תשרי חודש של השבתות בין ב)
השבת  ביום מיוחד עילוי יש גופא שבהם תשובה, ימי בסידור 4עשרת המבואר עלֿפי לזה, ונוסף .

כנגד  הם השבוע, ימי שבעת כל את הכוללים הכיפורים, ליום ראשֿהשנה שבין הימים ששבעת האריז"ל
שובה  שבת תשובה, ימי שבעשרת שהשבת נמצא, כולה. השנה כל של השבוע שבתות 5ימי כל כנגד הוא ,

שלימות. וגם והשלמה, תיקון בהם ופועל כולה, השנה

(ללא  אחד ובהמשך בסמיכות להיותו - זו שנה בקביעות יתירה מעלה יש עצמו, שובה' ב'שבת ג)
לראשֿהשנה  בינתיים) 'שבת 6הפסק ובדוגמת עלֿדרך – עצמו השבת בענין עילוי נוסף זה שמצד ,

אדם  ברוא יום לראש ֿהשנה, ממש בסמיכות שבא בראשית) ימי בשבעת הראשון (השבת בראשית'
יום  נכנם לאחריו שמיד בראשית, למעשה הששי ביום כולה), הבריאה ותכלית ושלימות (גמר הראשון
הענין  ביותר בו מודגש בשבוע), הששי (ביום ממש הראשונה כבפעם היא שהקביעות מכיון אשר השבת,

ונעשים" נזכרים האלה .7ד"הימים

הנ"ל ·. והשלישי השני (ענין שובה' ד'שבת הענינים שני מבין המיוחדת 8והנה, המעלה הרי, - (
המיוחד  העילוי על לדבר המתאים הזמן ולכן, ראשֿהשנה. עם (ובעיקר) גם קשורה זו שנה שבקביעות

השניה, בהתוועדות הוא זו, שנה שבקביעות
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ב.62) א, בראשית
א.63) פ"ח, ד. פ"ב, ב"ר
יב.64) לא, ירמי'
ט.65) יו"ד, בא
בו 1) שגם השבתות), (ככל השבת ומעלת ענין לכללות נוסף

כמ"פ. כמדובר פרטים, כמה ישנם
ובכ"מ.2) אלול. כ"ה יום" "היום
בתחילתה.3) נצו"י, ש"פ שיחת
"שובה 4) ההפטרה התחלת ע"ש - שובה" "שבת ונקרא

תשובה  ימי בעשרת היותו ע"ש - תשובה" "שבת או ישראל".
(התוועדויות  בתחילתה תשמ"ו שובה שבת שיחת בארוכה (ראה

ואילך)). 56 ע' ח"א

השבת 5) הרי השבת, ביום חל שיוהכ"פ זו שנה כקביעות וגם
כו', משותפים דינים השוה, צד שישנו (אף בפ"ע הו"ע דיוהכ"פ
מתקן  שכנגד, השבת וענין דיוהכ"פ), לשבת שובה שבת בין
ר"ה  שבין השבת - הוא כולה, השנה כל שבתות ומשלים

שובה. שבת ליוהכ"פ,
העילוי 6) נפעל שבו ר"ה, שלאחרי השבת שהוא לכך נוסף

בראשית  אוה"ת (ראה ד"ויכולו" באופן ר"ה דעניני והשלימות
עה"פ).

שובבים,7) תיקון בסי רמ"ז וראה כח. ט, אסתר - הכתוב ל'
פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס' מת' הובא

תשרי.8) דחודש השבתות לכל השייך הא' ענין משא"כ

g"nyz'd dpydÎy`xc 'a mei zgiy

.Ë:בחומש היומי שיעור

עמו" גוים "הרנינו נאמר: דראשֿהשנה, שני יום של חומש אומות 45בשיעור ישבחו הזמן "לאותו ,
כו'" ישראל את .46העולם

גלוי  באופן היא בראשֿהשנה, העולם ומתחדש נברא שבשבילם ישראל, של שמעלתם - הענין ותוכן
ישראל" בני למספר עמים גבולות "יצב העולם, אומות שבעים (כל העולם אומות לעיני -47גם כולל ,(

כל  שעושים ופשיטא, ישראל, את משבחים שלכן, כולה, הבריאה על ישראל של בבעלותם שמכירים
כולה. הבריאה ומטרת תכלית את למלא בעבודתם לישראל ולסייע לעזור בהם התלוי

ליום  "בכסה ראשֿהשנה, עניני מתגלים שבו - הסוכות לחג במיוחד שייך זה שענין להוסיף, ויש
העולם 48חגינו" אומות שבעים כנגד פרים שבעים ישראל מקריבים שבו ניתוסף 49- שעלֿידיֿזה ,

העולם  לטובת בביתֿהמקדש ישראל של עבודתם בפעולת ומכירים שיודעים מכיון עמו", גוים ב"הרנינו
.50כולו 

ישראל  כל באים הסוכות שבחג הקהל'. 'שנת – זו בשנה המיוחדת להדגשה באים ומזה
האנשים  העם את הקהל יבחר.. אשר במקום אלקיך ה' פני את לראות ישראל כל "בבוא לביתֿהמקדש,

גו'" והטף גלוי 51והנשים באופן כולו העולם על ובעלותם ישראל של פעולתם יותר עוד מודגשת ולכן ,
עמו". גוים ב"הרנינו יותר עוד נוסף שעלֿידיֿזה כל, לעין

È שנת במועד שנים שבע "מקץ - "הקהל" מצות לקיים נזכה השתא הסוכות שבחג ויהיֿרצון .
העם  את הקהל יבחר.. אשר במקום אלקיך ה' פני את לראות ישראל כל בבוא הסוכות, בחג השמיטה

גו'" והטף והנשים ynn-52האנשים lreta צדקנו משיח יבוא ממש, ומיד תיכף זה, לפני שעוד מכיון ,
ישראל  נדחי ויקבץ במקומו ביתֿהמקדש .53ויבנה

כבר אשר ראשֿהשנה, של בסיומו בעמדנו ועד axraובפרט בדין", ש"זוכים יודעים ראשֿהשנה
לבנים" ומתעטפים לבנים ש"לובשים העולם, אומות אפילו כל, לעין גלוי באופן נראה ,54שהדבר

מאמר  בפירוש (במאמר) לעיל כמוזכר התקיעות, לאחרי ובפרט עצמו, בראשֿהשנה ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה
ז"ל  לאחרי 55רבותינו מיד היינו בסופה" ש"מתעשרת בסופה", מתעשרת בתחילתה שרשה שנה "כל

שופר, תקיעת

לתושיה" "כפלים ראשֿהשנה, של הימים בשני שופר תקיעת לאחרי - גופא היום 56ובזה גם אשר ,
הימים  ש"שני ועד ראשֿהשנה, של התוקף כל בו יש גלויות, של שני יוםֿטוב ראשֿהשנה, של השני

ארוך" אחד וכיום אחת קדושה ארוך"57הן שכולו ד"יום הענין ש"גם 58(עלֿדרך הזקן רבינו כפירוש ,
ארוך" הוא חדש 59בתחילתו בגד עצה, למצוא יש שלכתחילה (אף שהחיינו לברכת בנוגע גם כולל ,(

שהחיינו) לברך שיוכלו כדי בזה, -60וכיוצא שובה' ל'שבת מיד נכנסים ראשֿהשנה שלאחרי ובפרט .
ואחד  אחד  כל של (דרגתם צדיקים של העילוי שמלבד היינו, התשובה, עבודת עילוי גם נוסף שאז
משיח  של חידושו דוגמת - בתיובתא" צדיקייא "לאתבא התשובה, עילוי גם נוסף בראשֿהשנה) מישראל

בתיובתא" צדיקייא לאתבא אתא "משיח .61צדקנו,
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מג.45) לב,
עה"פ.46) פירש"י
ובפירש"י.47) ח שם,
ובכ"מ.48) רע"ד. נד, לר"ה דרושים לקו"ת ד. פא, תהלים
לה.49) שם, יח. כט, פינחס פירש"י ב. נה, סוכה
ה'50) את הללו ד"ה וראה וש"נ. ג. פ"א, במדב"ר ראה

ועוד. פ"ח. ותשל"ח תשל"ו תשבו בסוכות ד"ה תשל"א.
יאֿיב.51) לא, וילך
ואילך.52) יו"ד שם,
ספי"א.53) מלכים הל' רמב"ם

תקפא.54) סו"ס ר"ה הל' טואו"ח ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי
רע"ב.55) טז, ר"ה
רפמ"ו.56) שמו"ר ו. יא, איוב
או"ח 57) אדה"ז שו"ע – ובארוכה ספ"א. יו"ט הל' רמב"ם

ואילך. ס"ג סת"ר ר"ה הל'
בסופה.58) חולין ב. לט, קידושין ראה
ובכ"מ.59) סע"ד. יח, תולדות תו"א
ואילך.60) ס"ה שם אדה"ז שו"ע
סע"ב.61) נ, שה"ש צב,ב. לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא

קנג,ב.ורא  זח"ג ה



`'לד zecreezd - g"nyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay

שתי  ישנן לראשֿהשנה, ממש בסמיכות חל שובה' 'שבת שכאשר האחרונות בשנים כנהוג -
בהמשך  - היום) (בסוף שניה והתוועדות הרגיל), (בזמן שובה' 'שבת של - אחת התוועדות התוועדויות:

- ראשֿהשנה עניני בביאור ממשיכים שבה דראשֿהשנה, להתוועדות

כ  של השבת שובה', ד'שבת הענין עצם על בעיקר נתעכב - זו בהתוועדות תשובה,ואילו ימי עשרת ל
דוקא. זו בשנה קביעותו אופן עם קשר ללא

בו ‚ שמתעלים או ממנו שמתברכים מכיון שלהם, השבת עם כולם הקשורים - תשובה ימי בעשרת .
הגמרא  בלשון המרומזים (בכללות), אופנים שני ישנם –9"dxyr ליום ראשֿהשנה שבין ימים

:10הכיפורים"

" הנקודה dxyrא) מצד - ימים" ה"עשרה בכלל הם הכיפורים ויום ראשֿהשנה שגם היינו, ימים",
האריז"ל  בכתבי המבואר עלֿפי ובפרט בשוה. תשובה ימי עשרת שבכל עשרת 11הכללית של שתוכנם

ימי  עשרת של הכללית הנקודה מודגשת שבזה שבה, הספירות עשר בכל המלכות' 'בנין הוא תשובה ימי
המלכות'. 'בנין – אחד וענין המשך שכולם תשובה,

" הימיםoiayב) שבעת היינו, הכיפורים". ליום היינו,calnראשֿהשנה הכיפורים. ויום ראשֿהשנה
הכיפורים, ליום ראשֿהשנה שבין הימים שבעת - רגילים ימים סוגים: לשני נחלקים תשובה ימי שעשרת

הכיפורים. ויום ראשֿהשנה - מיוחדים וימים

והימים  הימים) (שבעת תשובה' ימי ד'עשרת הרגילים הימים שבין החילוק מלבד - יותר ובפרטיות
בין  חילוק יש עצמם המיוחדים בימים גם הרי הכיפורים), ויום ראשֿהשנה ימי (שני שבהם המיוחדים

הכיפורים. ליום ראשֿהשנה

בזה: והענין

בדוגמת  'ראש', בחינת הם ששניהם - הכיפורים ויום לראשֿהשנה המשותף כללי ענין אמנם ישנו
בכתוב  ראשֿהשנה גםֿכן נקרא הכיפורים ש"יום כידוע הגוף", כל חיות נכלל שבו בחינת 12ה"ראש והוא

כו" ופנימיות ,13נשמה

בפניֿעצמם: הכיפורים ויום דראשֿהשנה והמיוחד הפרטי ענינו (ובעיקר) גם ישנו זה, עם ביחד אבל
בשופר" ובמה עליכם.. "תמליכוני - אחת 14ראשֿהשנה ישראל.. בני על "לכפר - הכיפורים ויום ,

לישראל"15בשנה" וסליחה מחילה "קץ ,16.

העיקר" הוא ש"המעשה הכלל -17ועלֿפי האמורים האופנים מכל וההוראה הלימוד את לבאר יש ,
ראשֿהשנה  - שביניהם המיוחדים הימים של הכללי הענין (ב) תשובה', ימי ד'עשרת הענין כללות (א)
האדם  לעבודת בנוגע - בפניֿעצמו אחד כל הכיפורים ויום דראשֿהשנה הפרטי ענינם (ג) הכיפורים, ויום

כדלקמן. ממש, בפועל

תשובה':„ ימי ד'עשרת הענין מכללות ההוראה .

שבה. הספירות עשר בכל המלכות' 'בנין – הוא תשובה' ימי 'עשרת של שענינם ג) (סעיף לעיל נזכר

הכללית  קבלתֿעול שנקודת היינו, קבלתֿעול, ענין הוא המלכות ספירת האדם: בעבודת וענינו
שיהיו  עשר, במספר שכללותם האדם, כחות פרטי בכל לחדור צריכה עליכם", "תמליכוני דראשֿהשנה,

קבלתֿעול. בענין כולם חדורים
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וש"נ.9) א. יח, ר"ה
וש"נ.10) .203 ע' חכ"ט לקו"ש ראה – לקמן בהבא
ובכ"מ.11) רע"ג. נא, נצבים בלקו"ת הובא ר"ה. שער פע"ח
אחד 12) בכתוב רק שנמצא שאף ומובן, - א. מ, יחזקאל

ו"תורתֿחיים", ד"תורתֿאמת" התוקף כל בזה יש בוודאי בלבד,
התורה. עניני ככל בחיים, הוראה ומהוה לאמיתו, באמת הוא שכן

א.13) נח, לר"ה דרושים לקו"ת
וש"נ.14) סע"א. טז, ר"ה
לד.15) טז, אחרי
ה"ז.16) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
מי"ז.17) פ"א אבות
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ובהקדמה  - קצת אחר :18ובסגנון

הכתוב  כלשון סוגים, לעשרה נחלקים ישראל בני (ראשֿהשנה 19כללות היום נצבים כולכם,20"אתם (
בזהר  (כמבואר מדרגות" עשר הכתוב "פירט מימיך", שואב ועד עציך מחוטב גו' שבטיכם 21ראשיכם

שבטיכם"). "ראשיכם אלא לשבטיכם", "ראשיכם נאמר לא שלכן בפניֿעצמו, סוג הוא ש"שבטיכם"

עציך  מחוטב גו' שבטיכם "ראשיכם - מישראל ואחד אחד כל אצל גם משתקף ישראל כלל והנה,
מישראל. ואחד אחד שבכל מימיך" שואב ועד

בא  עמידה - אלקיכם" ה' לפני גו' ד"נצבים שהענין כשם שלולכן, הסוגים lerÎzlawופן בכל הוא -
אחד  לכל בנוגע כמוֿכן מימיך", ו"שואב עציך" "חוטב אצל והן שבטיכם" "ראשיכם אצל הן שבישראל,
"ראשיכם  בבחינת הן לחדור צריך אלקיכם") ה' לפני גו' ("נצבים קבלתֿעול שענין מישראל, ואחד
(עד  ה'רגל' בבחינת רק לא - ובכללות שבו, מימיך" ו"שואב עציך" "חוטב בבחינת והן שבו, שבטיכם "
בענין  גם שחדור וההבנה, השכל ענין ה'ראש', בבחינת גם אלא המעשה, ענין שברגל'), ל'עקב

קבלתֿעול.

הכיפורים:‰ ויום ראשֿהשנה - תשובה ימי שבעשרת המיוחדים מהימים ההוראה .

כמו  "עלֿדרךֿמשל השנה", "ראש נקראים ששניהם - הכיפורים ויום לראשֿהשנה המשותף הענין
אדם  בני כלשון תורה (דיברה שבאדם" בו 22הראש יש הגוף, מאברי אחד שהוא הפרטי ענינו שמלבד ,(

הגוף" כל חיות נכלל שבו האברים, לכל החיות "מקור - כללי ענין כאבר 13גם ה'ראש' חיות גם (כולל
הגוף. אברי כל את המנהיג הוא ה'ראש' הרי הגוף, אברי בפרטי החיות והמשכת גילוי לאחרי וגם פרטי),

באופן  להיות צריך הכיפורים, ויום דראשֿהשנה נעלה הכי ומצב שהמעמד - האדם בעבודת וענינו
כולה. השנה ימי כל את ומנהיג הכולל 'ראש' של

שלא  נעלה ומצב במעמד מישראל ואחד אחד כל נמצא הכיפורים ויום בראשֿהשנה יותר: ובפרטיות
"במה  התקיעות, בעת ובמיוחד עליכם", "תמליכוני לראשֿהשנה, בנוגע הן - השנה ימי כל לגבי בערך
מלאכי  "דוגמת הם ישראל שכל הכיפורים, ליום בנוגע והן עצמו), דראשֿהשנה ה'ראש' (בחינת בשופר "

לבנים  בגדים "ללבוש - בלבושים ביטוי לידי בא שהדבר ועד ושתיה), אכילה אצלם (שאין ..23השרת"
השרת" מלאכי דוגמת להיות .24כדי

נמצא  שבו הנעלה ומצב המעמד הרי 'ראש', בבחינת הם הכיפורים ויום שראשֿהשנה מכיון אמנם,
הכול  'ראש' בבחינת להיות צריך הכיפורים, ויום בראשֿהשנה מישראל ואחד אחד הימים כל את ומנהיג ל

ומצבו  מעמדו עלֿפי המתחייב כפי מישראל ואחד אחד כל הנהגת תהיה שעלֿידיֿזה כולה, השנה כל של
הכיפורים. ויום בראשֿהשנה

Â:בפניֿעצמו אחד כל – הכיפורים ויום ראשֿהשנה של הפרטי מענינם ההוראה .

יום  הוא הכיפורים שיום – ובפשטות בגלוי הנראים - הכיפורים ליום ראשֿהשנה שבין מהחילוקים
לאכול  "מצוה אלא להתענות", "אסור בראשֿהשנה מהֿשאיןֿכן כו', ושתיה אכילה העדר עינוי תענית,

כו'" "נוהגין 25ולשתות אכלו 26, מתיקה.. מיני וכל שמן.. בשר ממתקים"27לאכול ושתו .28משמנים
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נצבים.18) ר"פ לקו"ת ראה - לקמן בהבא
נצבים.19) ר"פ
מא,20) תבוא בלקו"ת (הובא ב לב. לזח"ב רמ"ז שם. לקו"ת

נצבים. ס"פ רזא פענח א. רלא, זח"ג גם וראה ג).
שם.21) נצבים בלקו"ת הובא א. פב, ח"ב
ה"ט.22) פ"א יסוה"ת הל' רמב"ם וראה וש"נ. ב. לא, ברכות

ועוד.
העילוי 23) בגודל ובכ"מ) ג. כח, אחרי (לקו"ת מהידוע להעיר

כו'. עצמי גוון – ד"לבן"

ס"ט.24) סתר"י יוהכ"פ הל' או"ח אדה"ז שו"ע
רסתקצ"ז.25) ר"ה הל' שם
ס"ד.26) סתקפ"ג שם
יו"ד.27) ח, נחמי'
להתענות 28) "אסור - להתענות שהתירו באופן ואפילו

בנוגע  מהחילוק גם ולהעיר ס"ה). סתקצ"ז (שם ר"ה" של בלילות
שאם  המזון, בברכת הזה" הזכרון ביום .. ויבוא "יעלה לאמירת
אדה"ז  (סידור חוזר ר"ה, בליל אבל חוזר. אינו ביום, שכח

סי"א). פל"ד הכולל שער וראה ברהמ"ז.

'` zecreezd - g"nyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay

שתי  ישנן לראשֿהשנה, ממש בסמיכות חל שובה' 'שבת שכאשר האחרונות בשנים כנהוג -
בהמשך  - היום) (בסוף שניה והתוועדות הרגיל), (בזמן שובה' 'שבת של - אחת התוועדות התוועדויות:

- ראשֿהשנה עניני בביאור ממשיכים שבה דראשֿהשנה, להתוועדות

כ  של השבת שובה', ד'שבת הענין עצם על בעיקר נתעכב - זו בהתוועדות תשובה,ואילו ימי עשרת ל
דוקא. זו בשנה קביעותו אופן עם קשר ללא

בו ‚ שמתעלים או ממנו שמתברכים מכיון שלהם, השבת עם כולם הקשורים - תשובה ימי בעשרת .
הגמרא  בלשון המרומזים (בכללות), אופנים שני ישנם –9"dxyr ליום ראשֿהשנה שבין ימים

:10הכיפורים"

" הנקודה dxyrא) מצד - ימים" ה"עשרה בכלל הם הכיפורים ויום ראשֿהשנה שגם היינו, ימים",
האריז"ל  בכתבי המבואר עלֿפי ובפרט בשוה. תשובה ימי עשרת שבכל עשרת 11הכללית של שתוכנם

ימי  עשרת של הכללית הנקודה מודגשת שבזה שבה, הספירות עשר בכל המלכות' 'בנין הוא תשובה ימי
המלכות'. 'בנין – אחד וענין המשך שכולם תשובה,

" הימיםoiayב) שבעת היינו, הכיפורים". ליום היינו,calnראשֿהשנה הכיפורים. ויום ראשֿהשנה
הכיפורים, ליום ראשֿהשנה שבין הימים שבעת - רגילים ימים סוגים: לשני נחלקים תשובה ימי שעשרת

הכיפורים. ויום ראשֿהשנה - מיוחדים וימים

והימים  הימים) (שבעת תשובה' ימי ד'עשרת הרגילים הימים שבין החילוק מלבד - יותר ובפרטיות
בין  חילוק יש עצמם המיוחדים בימים גם הרי הכיפורים), ויום ראשֿהשנה ימי (שני שבהם המיוחדים

הכיפורים. ליום ראשֿהשנה

בזה: והענין

בדוגמת  'ראש', בחינת הם ששניהם - הכיפורים ויום לראשֿהשנה המשותף כללי ענין אמנם ישנו
בכתוב  ראשֿהשנה גםֿכן נקרא הכיפורים ש"יום כידוע הגוף", כל חיות נכלל שבו בחינת 12ה"ראש והוא

כו" ופנימיות ,13נשמה

בפניֿעצמם: הכיפורים ויום דראשֿהשנה והמיוחד הפרטי ענינו (ובעיקר) גם ישנו זה, עם ביחד אבל
בשופר" ובמה עליכם.. "תמליכוני - אחת 14ראשֿהשנה ישראל.. בני על "לכפר - הכיפורים ויום ,

לישראל"15בשנה" וסליחה מחילה "קץ ,16.

העיקר" הוא ש"המעשה הכלל -17ועלֿפי האמורים האופנים מכל וההוראה הלימוד את לבאר יש ,
ראשֿהשנה  - שביניהם המיוחדים הימים של הכללי הענין (ב) תשובה', ימי ד'עשרת הענין כללות (א)
האדם  לעבודת בנוגע - בפניֿעצמו אחד כל הכיפורים ויום דראשֿהשנה הפרטי ענינם (ג) הכיפורים, ויום

כדלקמן. ממש, בפועל

תשובה':„ ימי ד'עשרת הענין מכללות ההוראה .

שבה. הספירות עשר בכל המלכות' 'בנין – הוא תשובה' ימי 'עשרת של שענינם ג) (סעיף לעיל נזכר

הכללית  קבלתֿעול שנקודת היינו, קבלתֿעול, ענין הוא המלכות ספירת האדם: בעבודת וענינו
שיהיו  עשר, במספר שכללותם האדם, כחות פרטי בכל לחדור צריכה עליכם", "תמליכוני דראשֿהשנה,

קבלתֿעול. בענין כולם חדורים
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וש"נ.9) א. יח, ר"ה
וש"נ.10) .203 ע' חכ"ט לקו"ש ראה – לקמן בהבא
ובכ"מ.11) רע"ג. נא, נצבים בלקו"ת הובא ר"ה. שער פע"ח
אחד 12) בכתוב רק שנמצא שאף ומובן, - א. מ, יחזקאל

ו"תורתֿחיים", ד"תורתֿאמת" התוקף כל בזה יש בוודאי בלבד,
התורה. עניני ככל בחיים, הוראה ומהוה לאמיתו, באמת הוא שכן

א.13) נח, לר"ה דרושים לקו"ת
וש"נ.14) סע"א. טז, ר"ה
לד.15) טז, אחרי
ה"ז.16) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
מי"ז.17) פ"א אבות



`'לו zecreezd - g"nyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay

ההדגשה  הכיפורים ביום ואילו גשמיים, לענינים בנוגע מיוחדת הדגשה ישנה בראשֿהשנה כלומר,
הגשמית  שהחיות עד הרוחניות, לדרגת מתעלה עצמו הגשמי שהגוף - כולל רוחניים, לענינים בנוגע היא

ברעב" "לחיותם והעינוי, מהצום היא הגוף הרעב 29של מבחינת היא גופא שהחיות ,30.

של  הכללי (הענין ה'ראש' שפעולת הכיפורים, ליום ראשֿהשנה שבין מהחילוק ההוראה וזוהי
של  הפרטי (ענינו גשמיים לענינים בנוגע הן להיות צריכה כולה השנה בכל הכיפורים) ויום ראשֿהשנה

הכיפורים). יום של הפרטי (ענינו רוחניים לענינים בנוגע והן ראשֿהשנה),

Ê אחד כל של הפרטי לענינם הכיפורים, ויום דראשֿהשנה הכללי ענינם שבין בחילוק - ביאור ליתר .
בפניֿעצמו:

לחלק  שאין באופן יחדיו, ורוחניות) (גשמיות והנשמה הגוף עלֿידי היא העבודה הרי כללי, באופן
שגם  כך, כדי ועד בגשמיות. שיפעלו היא הכוונה תכלית הרי הרוחניים, לענינים בנוגע שכן ביניהם,
הגוף, בגשמיות לפעול צריכות לכאורה, רוחניות, מצוות הלב, ורגש שבמוח השגה עם הקשורות המצוות

כפשוטם  ולב מוח של הגשמי .31בחומר 

לענינים  רוחניים ענינים בין הפסק שיש ועד עבודה, אופני לשני הם נחלקים יותר, בפרטיות אמנם,
שכתוב  מה עלֿדרך הפסיק 32גשמיים, "אף" עשיתיו", העשיה 33"אף עולם בין הפסק שיש היינו, ,

לעשותו" ובלבבך "בפיך האדם: בעבודת ודוגמתו ממנו, שלמעלה ("בפיך 34לעולמות ומחשבה שדיבור ,
דיבור  שכן המחברת, וא"ו עלֿידי ומחוברים קשורים - המעשה בערך הרוחניות בדרגת שהם - ובלבבך")
הדיבור  בערך הגשמיות דרגת - (מעשה) "לעשותו" אבל המחשבה, עם ומחובר שקשור הוא אמיתי

בפניֿעצמו  ענין הוא – .35והמחשבה

שבין  החילוק ניכר לא שאז כללי, באופן ה'ראש' בחינת המשכת ישנה שתחילה - הוא העבודה וסדר
הם  והגשמיות שהרוחניות ודרגה במקום גם יותר , בפרטיות ההמשכה באה ֿ כך ואחר לרוחניות, הגשמיות
יחד. גם ובגשמיות, וברוחניות וברוחניות, בגשמיות יחדיו, שניהם מתאחדים ולבסוף עבודה, אופני שני

Á:העיקר הוא והמעשה .

בנוגע  תשובה, ימי עשרת כל של השבת - שובה' ד'שבת כח' ה'נתינת את לנצל צריך ואחד אחד כל
מענינם  הן תשובה, ימי עשרת של הכללי מהענין (הן תשובה ימי מעשרת שלמדים ההוראות פרטי לכל
אחד  כל של הפרטי מענינם והן הכיפורים, ויום ראשֿהשנה שבו, המיוחדים הימים של הכללי

ומעשה  דיבור במחשבה ממש, בפועל לקיימם בארוכה), כנ"ל הדבר 36בפניֿעצמו, אליך "קרוב אשר ,
לעשותו" ובלבבך בפיך .34מאד

שובה': ד'שבת לנתינתֿכח בקשר - יותר ובפרטיות

הם  תשובה, ימי עשרת של השבוע ימי ששבעת האריז"ל בסידור שכתוב מה א) (סעיף לעיל נזכר
כו'. ולהשלימם לתקנם שעברה, השנה כל של השבוע ימי שבעת כנגד

אחר  במקום נתבאר החדשה,37וכבר השנה של השבוע ימי שבעת על הפעולה גם נכללת זה שבענין
שביניהם) השבוע ימי שבעת גם אלא הכיפורים, ויום ראשֿהשנה רק (לא תשובה ימי עשרת שכל היינו,

" בבחינת ה).y`xהם סעיף (כנ"ל אותם ומנהיגים השנה ימי לכל חיות שממשיכים השנה",
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יט.29) לג, תהלים
ובכ"מ.30) ב. יד, שה"ש לקו"ת ראה
ועוד.31) ואילך. ב רצ, ח"ב קונטרסים סה"מ ראה
ז.32) מג, ישעי'
ובכ"מ.33) א. רפב, דא"ח) (עם סידור בלק. ר"פ לקו"ת
יד.34) ל, נצבים
וש"נ.35) .108 ע' ח"ח לקו"ש שם. וסידור לקו"ת

"האותיות 36) בתניא: היומי לשיעור ושייכות מהקשר להעיר
מלשון  -"אותיות", כו'" ומחשבה דיבור במעשה הן לנו הנגלות
היינו, הגילוי, הו"ע ובכ"מ), ג. יא, במדבר (לקו"ת בוקר" "אתא

ומעשה. דיבור במחשבה נמשך שהגילוי
(התוועדויות 37) ס"ב תשד"מ שובה שבת האזינו, ש"פ שיחת

ועוד. .(34 ע' ח"א
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נכללים  שבהם כולה, השנה שבתות כל של החיות את שכולל - שובה' ד'שבת העילוי גודל מובן ומזה
השבוע  ימי את הכוללים תשובה, ימי עשרת של השבוע ימי את שכולל לכך נוסף כולה, השנה ימי כל
האמורים  תשובה ימי עשרת עניני פרטי כל את לפעול מיוחדת נתינתֿכח בו יש ולכן, כולה. השנה כל של
השנה  כל על תשובה, ימי עשרת כל את הכולל ראשֿהשנה, של החיות את להמשיך - ובכללות לעיל,

כולה.

Ë,בעצמו לעבודתו בנוגע הן - כולה השנה כל על ראשֿהשנה של החיות המשכת שעלֿידי ויהיֿרצון .
חיים" "מחיה בבחינת שנעשה הזולת, עם לעבודתו בנוגע "ואתם 38והן בענין יותר עוד יתוסף הדבקים 39-

וחיותכם  כוחכם אלקיכם, נעשה (שהוי' אלקיכם ועלֿידיֿזה)40בהוי' ,miig"היום .41כולכם

כפי  - לארץ הכניסה עם קשור היום" כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ד"ואתם ומצב המעמד והרי,
שכתוב  מאותן אלו לארץ.. ליכנס ועומדים שלמים "כולם הראשונה: בפעם לארץ לכניסה בנוגע שמצינו

היום" כולכם חיים .42בהן

אלקיכם  בה' הדבקים "אתם שכאשר - והשלימה האמיתית בגאולה לארץ לכניסה בנוגע גם מובן ומזה
"ארץ  - לארץ" ליכנס ומיד) (תיכף ועומדים שלמים "כולם אזי היום", כולכם עיני 43חיים תמיד גו' אשר

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה  אלקיך ,44ה'

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו העם, שלימות - שלמים" "כולם - שלימות של ,45ובאופן
אתם" וזהבם "כספם ומצוותיה, התורה שלימות עם ויראה 46ביחד אהבה רמ"ח 47ברוחניות, כל הכוללות ,

לאֿתעשה  מצוות ושס"ה ,48מצוותֿעשה

מהן" ו"נשתלשלו מצרים"49- מארץ צאתך "כימי ממש, כפשוטו וזהבם" "כספם שיצאו 50גם ,
גדול" -51"ברכוש כו' הארץ כיבוש של ה'שלל' עלֿידי יותר עוד בזה ניתוסף ואחרֿכך ,

בגשמיות  הן מופלגה, לעשירות זוכים ישראל שכל הגלות, זמן של האחרונים ברגעים - בזה וההתחלה
שהיא  כפי הקדושה, לארצנו באים ומיד שתיכף והעיקר, יחד, גם וברוחניות ובגשמיות ברוחניות, והן

גבולך" את אלקיך ה' ירחיב - מזה ויתירה .52בשלימותה,

" שנת היא שהשנה ובפרט לבב, וטוב שמחה מתוך - אלו ענינים פורצת gnyzוכל שמחה אשר ,"
ממדידה 53גדר  שלמעלה לבב וטוב והגבלה, ממדידה שלמעלה שמחה עצמה, השמחה גדרי גם כולל ,

כהרף  המקום עיכבן "לא הזמן, והגבלת ממדידת שלמעלה באופן הגלות, גדרי לפריצת ועד והגבלה,
ממש.54עין" ומיד תיכף ,

***

È שנת' – זו בשנה שובה' ב'שבת מיוחד ענין ישנו השנים, בכל שובה' ד'שבת הכללי הענין על נוסף .
הקהל'.

ענין  זה הרי הסוכות, בחג הוא ממש בפועל גו'" העם את ד"הקהל הציווי שקיום אף ובהקדמה:
במועד  שנים שבע "מקץ - הכתובים בפשטות וכמודגש מראשֿהשנה, החל כולה, השנה לכל גם השייך
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(38.44 ע' תש"י סה"מ וראה א. עא, יומא
ד.39) ד, ואתחנן
ס"ג.40) שם אדה"ז שו"ע ס"ה. או"ח שו"ע ראה
ש"היום"41) (כבכ"מ דוקא לר"ה הכוונה אין - "היום" ומ"ש

ויום. יום כל כפשוטו, "היום" אלא ר"ה), על קאי סתם
כב.42) כ, חוקת פירש"י
יב.43) יא, עקב
השנה")44) ("רשית השנה לראש המיוחדת מהשייכות להעיר

כשהחודש  ער"ה בכל לשרשו מסתלק ושנה שנה כל אור "כי -
חדש  אור נמשך והתפילות שופר תקיעת ע"י ואח"כ בו, מתכסה
תלוי  ו"גילויו.. כו'", לארץ להאיר .. יותר עליונה מבחי' עליון

סי"ד). (אגה"ק בעשי"ת" .. התחתונים במעשה
ט.45) יו"ד, בא
ט.46) ס, ישעי'
ובכ"מ.47) ד. לב, בהעלותך לקו"ת וישב. ר"פ תו"א
קטן.48) חינוך שם פ"ד. תניא ראה
רפ"ג.49) בתניא – אדה"ז לשון
טו.50) ז, מיכה
יג.51) יג, בא פירש"י וראה יד. טו, לךֿלך
ובפירש"י.52) ח יט, שופטים
ואילך.53) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
מא.54) יב, בא ופירש"י מכילתא
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השמיטה" שביעית 55שנת מוצאי כלומר, ב'שבת 56, שגם מובן, ומזה בראשֿהשנה. מתחיל זה שזמן ,
ומוסיף  ומשפיע שפועל שובה', ד'שבת העילוי ישנו לראשֿהשנה) ממש בסמיכות כשבא (ובפרט שובה'

שובה'. 'שבת בעניני

אחד  לכל בפשטות המובן באופן גם) אלא שבתורה, רזין עלֿפי רק (לא להיות צריכה בזה וההסברה
והטף" והנשים האנשים העם את "הקהל ד"הקהל", לתוכן בהתאם - מישראל קטני 57ואחד אפילו כולל ,

"מביאיהם"58קטנים  עלֿידי זה,59- ענין (להבין) לשמוע (יסבירם) שיביאם מי רק להיות שצריך היינו, ,
ודעתם  בשכלם להבין הם גם יכולים .60ואז

"מקץ  התורה מדגישה ל"הקהל" שבנוגע כאמור, השמיטה, ענין תוכן תחילה להקדים יש זה, ולהבין
" שענינה דוקא, שמיטה מוצאי השמיטה", שנת במועד שנים כדלקמן.61לה'"zayשבע ,

.‡È,"'לה "שבת היא השמיטה ששנת כאמור, השבת, ענין ביאור עלֿפי יובן - השמיטה ענין ביאור
בראשית" בשבת שנאמר :62"כשם

עשויה" מלאכתך "כל הגשמי, הזה העולם מלאכות עניני מכל שביתה - הוא השבת כיֿאם 63ענין ,
לדרגת  מתעלים השבת יום של הגשמיים הענינים שגם אלא עוד, ולא כו', ותפילה תורה רוחניים, ענינים

ואלקות. קדושה הרוחניות,

לענגו  "מצוה שהרי ודומיהן. ושתיה אכילה גשמיים, ענינים ישנם השבת ביום גם יותר: ובפרטיות
ושתיה" אכילה ישן"64בעונג ויין שמן "בשר משנה"65, "לחם שייכת 66, שמן בשר אכילת - [ואדרבה וכו'

ערוך', 'שולחן עלֿפי (אפילו לשקלאֿוטריא מקום יש החול בימות מהֿשאיןֿכן דוקא, בשבת
כו' בשר לאכול מותר אם החסידות) דרכי מצד הוא 67ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זו גשמית שאכילה אלא, ,[

שבת. עונג מצוה, של ענין

אלא  אינו שמן בשר מאכילת העונג כי: רוחני, ענין נעשה עצמו הגשמי שהמאכל - מזה ויתירה
הוא –lyeanכשהבשר היא בשבת שמן בשר אכילת אפשרות ואםֿכן אסור, בשבת בישול ולאידך, .
ש  ליהודי!d"awdעלֿידיֿזה המאכל את מכין

השמים" מן "לחם - לדבר בדבש"68דוגמא כצפיחית וטעמו גד.. "כזרע לכל 69, משתנה שהיה ועד ,
שבעולם  יטעם"70הטעמים אוכל ("חיך הגשמי לחיך נרגש שהיה כפי הארץ"71, מן ל"לחם בינו החילוק (

רוחני. בעצם שהוא גשמי מאכל כלומר, העולם, אומות מתגרי שקנו

בעניני  בעסקו החול, בימי שגם החול, ימי כל על גם יפעל השבת יום שעילוי - היא הכוונה ותכלית
ה'חינוך' שכתב ממה גם כמובן ואלקות, בקדושה חדור יהיה "לקבוע 72העולם, הוא השבת ענין שתוכן

ליום  רק (לא נוגע זה שענין כו'", הדת יסודי כל המושכת חבל שהוא העולם, חידוש אמונת בנפשותינו
השבוע. ימי לכל גם אלא) עצמו, השבת
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יו"ד.55) לא, וילך
עה"פ.56) פירש"י
יב.57) שם,
וש"נ.58) בהערה. 489 ע' חכ"א לקו"ש ראה
שם.59) עה"פ פירש"י סע"א. ג, חגיגה
כל 60) על ומשפיע פועל עמהם ההנהגה שאופן ועאכו"כ

עם  ההנהגה אופן על להקפיד להשתדל יש שלכן חייהם, משך
שתולים  עי"ז העולם, לאויר יציאתם מרגע החל קטנים, קטני
(ראה  וכיו"ב כו', קמיעות המעלות", "שיר קדושה, עניני סביבם

תשמ"ז). כסלו י"ט משיחות קונטרס בארוכה
ד.61) שם, ב. כה, בהר
ב.62) שם, פירש"י
הל'63) או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ט. כ, יתרו ופירש"י מכילתא

(סכ"א). ס"ח סש"ו שבת
ס"א.64) סרמ"ב שם אדה"ז שו"ע

תניא 65) ס"ב. שם שו"ע ה"ז. פ"ל שבת הל' רמב"ם ראה
ב). (י"א, פ"ז

ס"ב.66) סרע"ד שם שו"ע ה"ט. שם רמב"ם
ואילך.67) ג לא, בהעלותך לקו"ת ב. מט, פסחים ראה

כיֿאם  סתם, בשר אכלו לא במדבר ישראל שהיו שבזמן ולהעיר,
ח"ד  לקו"ש וראה הי"ז. פ"ה שחיטה הל' (רמב"ם שלמים בשר

ואכ"מ. ואילך), 1108 ע'
ד.68) טז, בשלח
בהעלותך 69) פירש"י ד. פ"ז, במדב"ר ג. פכ"ה, שמו"ר ראה

ח. שם, ה. יא,
בהעלותך 70) פירש"י ד. פ"ז, במדב"ר ג. פכ"ה, שמו"ר ראה

ח. שם, ה. יא,
יא.71) יב, איוב
לא.72) מצוה גם וראה לב. מצוה
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·È:ובהקדמה לה'". "שבת - השמיטה שנת ענין לתוכן בנוגע גם מובן ועלֿדרךֿזה .

ויקדיש  הזה, עולם בעניני התעסקותו את יהודי יניח שנים לשבע שאחת - השמיטה שנת של תוכנה
ה'" את לדרוש יתעוררו ההיא בשנה ישבתו כאשר האדמה עובדי "גם ה', לעבודת זמנו כל .73את

לא  וכרמך תזרע לא שדך גו' שבתון "שבת דוקא, האדמה לעבודת נקבעה השמיטה שמצות והטעם
זבולון)74תזמור" של בקו שעבודתם אלו עוסקים שבהם מלאכות, ל"ט מלאכות, ריבוי עוד שישנם (אף

בהוה" הכתוב ש"דיבר הכלל עלֿפי לומר יש על75– "התורה ,aexd"בני 76תדבר כניסת שבעת מכיון -
עסקו הארץ", אל תבואו "כי לארץ, האדמה.maexישראל בעבודת

השמיטה  מצות של הרוחני שתוכנה מובן מלאכות.77[ומזה בשאר שעוסקים אלו אצל גם שייך
כפשוטה  השמיטה מצות מקיימים שאין בחוץֿלארץ דוקא 78ועלֿדרךֿזה האדמה לעבודת שייכותה כי -

כנ"ל]. ישראל, בני רוב עסקו שבה מפני היא

בזה: והענין

האדם, לקיום המוכרחים לדברים בנוגע הן ושתיה. אכילה הגשמיים, הענינים ישנם השמיטה בשנת גם
"jcy"לחם יצא ממנה "ארץ יסעד"79", אנוש לבב "לחם ,80" תענוג, של לדברים בנוגע והן ,jnxk."

" - נעלית בדרגה הם עצמם הגשמיים שהדברים izkxaאלא, z` izieve"'גו הששית בשנה ,81לכם

שנת  במשך שאכילתו לומר, צריך כן ועל לאכול?! מה לו יש מניין כו', זרע שלא מכיון דלכאורה,
מ 82השמיטה  אלא d"awdאינה ly ezkxa עלֿדרך הגשמיים, צרכיו לו נותן בעצמו שהקב"ה היינו, ,

השנים  שש על גם יפעל השמיטה שנת של שהעילוי - היא הכוונה ותכלית השמים". מן "לחם ובדוגמת
ש"הכל  והכרה בידיעה חדור יהיה אז שגם כרמך", תזמור שנים ושש שדך תזרע שנים "שש שלאחריֿזה,

הכל" אדון ממש.83ברשות בפועל לכל הפקר היו וכרמו ששדהו השמיטה בשנת בגלוי שהראה כפי ,

‚È שבת" השביעית, השנה לאחרי - זו בשנה שובה' ב'שבת המיוחד העילוי את לבאר יש עלֿפיֿזה .
לה'":

שלכן  לגמרי, חדשה מציאות שנעשה באופן הוא - שובה' ב'שבת ביותר המודגש - התשובה ענין
לגמרי  חדשה מציאות כיֿאם החוטא, של מציאותו כאן שאין מכיון העונש , ענין לגמרי .84מתבטל

העילוי  אזי - שבה השבתות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לה", "שבת היא כולה השנה כאשר ולכן,
וביתר  שאת ביתר היא שעברה) השנה כל של השבתות ושלימות תיקון (כולל שובה' 'שבת של והשלימות

עוז.

השנה  של הימים) כל על גם (ועלֿידן השבתות כל על שובה' 'שבת לפעולת בנוגע גם מובן ומזה
העם  את ד"הקהל הענין נפעל שבה שנה הקהל', 'שנת היא לה'", "שבת שמיטה, מוצאי שלכן - החדשה
ה'", את "ליראה אחת, בנקודה ישראל כל של אחדותם היינו, ה'", את ליראה גו' והטף והנשים האנשים

האדמה". על חיים אתם אשר הימים "כל - נמשכת' ד'פעולה ובאופן

"הקהל" מצות לקיים שזוכים לפני (עוד ברוחניות הענין תוכן ישנו ל"הקהל" בנוגע שגם ולהעיר,
והנשים  האנשים אליו, השייכים כל את להקהיל צריך ואחד אחד שכל – השלישי) בביתֿהמקדש כפשוטה

ה'". את "ליראה - ונקודתם שתוכנם ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל עליהם ולפעול והטף,
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ד.73) כה, בהר ספורנו,
שם.74) בהר
ועוד.75) כח כא, משפטים פרש"י במשנה. – ב נד, ב"ק
פל"ד.76) ח"ג מו"מ ראה
הארץ",77) אל תבואו  ל"כי והתשוקה הציפי' ע"י לזה, ונוסף

שייכות  לו יש ממש, כפשוטה (גם) השמיטה מצות יקיימו שאז
ממש. בפועל להקיום גם

קיומה 78) הפוסקים רוב לדעת הרי, – ישראל בארץ ואפילו
מדרבנן. אלא אינה הזה בזמן

ה.79) כח, איוב
טו.80) קד, תהלים
כא.81) כה, בהר
את 82) "ועשת – הקהל) (שנת השמינית לשנה בנוגע ועד"ז

הששית..ולשביעית  (למקצת השנים לשלוש התבואה
ובפירש"י). כאֿכב (שם, התשיעית" השנה ולשמינית)..עד

פד.83) מצוה גם וראה שכח. מצוה חינוך
השמע"צ 84) ביום ד"ה ה"ד. פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה

שסח). ע' מלוקט (סה"מ 62 הערה תש"מ
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כולל  והיהדות, התורה בהפצת לעסוק דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק  של שליחותו מילוי - ובפשטות
ב" שגם היינו, חוצה. התורה) פנימיות (של המעיינות הפצת מחוץ dvegובמיוחד שאין חוצה כולל ,"

" של באופן המעיין), מי  רק (לא עצמם ה"מעיינות" את מביאים טיפין,dvtdהימנו, טיפין רק לא היינו, ."
לו" יחסר אשר מחסורו "די רק "לעשרו"85ולא אפילו או של85, באופן - מזה יתירה אלא ,dvtd.

לכל  היא חוצה המעיינות שהפצת היינו, והטף", והנשים האנשים העם את ד"הקהל באופן - זה וכל
לפרר" התינוק ש"דרך מכיון - ואדרבה קטנים, וקטני לקטנים גם קטן, ועד מגדול מישראל, ואחד ,86אחד

כו'. שיפררו לאחרי גם שיספיק כדי יותר גדול בריבוי להם לתת יש

„È בביתֿהמקדש בפועל, במעשה "הקהל" מצות לקיום נזכה - "הקהל" אודות שמהדיבור ויהיֿרצון .
ממש. בימינו במהרה שיבנה השלישי

"מעשינו  שכן ומצוות, תורה עניני בכל ועבודתינו" ב"מעשינו ההוספה עלֿידי – בזה והזירוז
דלעתידֿלבוא  הגילויים כל את הפועלים הם הם הגלות בזמן כבר 87ועבודתינו" בפועל שישנם באופן ,
מהר"ש  אדמו"ר בדרושי המשל (כידוע בקופסא אצלו שמונחים אלא אריבער 88עתה, לכתחילה ולא 89- ,(

שירצה. עת בכל התיבה את לפתוח שביכלתו כך ה"מפתח", גם בידו שיש אלא עוד,

הגאולה  את ממש בפועל יראה ואז התיבה, את יפתח בוודאי - ברצונו אלא תלוי הדבר שאין ומכיון
הקדשים, בקודש זיך") געפינט ער אז זיך כאפט  ("ער עצמו את שמוצא ובפשטות, והשלימה, האמיתית
ומיד  תיכף ממש, כפשוטו בפועל הקודש, ובארץ  הקודש עיר בירושלים הקודש, בהר בביתֿהמקדש,

ממש.

ÂË.'גו ישראל" "שובה דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

ÊË פירוש עם שבכתב) (תורה השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש יום התוועדות בכל נהוג .
ג' ללמוד ישראל בתפוצות שנתפשט כמנהג שבעלֿפה), (תורה ברמב"ם היומי בשיעור הלכה וכן רש"י,

התורה). (פנימיות השבוע בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות ענין וכן יום. בכל פרקים

כדלקמן. דיומא, לענינא והשייכות הקשר את לבאר - בכגוןֿדא וכרגיל

ÊÈ הדורשים רש"י פירושי אודות שיעוררו ההצעה עלֿפי – השבוע בפרשת רש"י לפירוש בנוגע .
הפסוק  על נתעכב - והסבר הבריאה,90ביאור ענין עם הקשור אודותיו), (שהעירו וגו'" עולם ימות "זכור

ב  שמתחדש הזמן, בריאת .dpydÎy`xכולל

" מפרש: mlerרש"י zeni xekf אנוש דור ודור, דור שנות בינו לפניו. שהכעיסו בראשונים עשה מה ,
שנות  בינו שעבר, על לבבכם נתתם לא דברֿאחר: ששטפם. המבול ודור אוקיינוס, מי עליהם שהציף

הבא. והעולם המשיח ימות לכם להיטיב בידו שיש להבא להכיר ודור, `jiaדור l`y הנביאים אלו ,
שנאמר  כמו אבות, ופרשיו.91שנקראים ישראל רכב אבי אבי החכמים.jipwfבאליהו אלו ,jl exn`ie,

הראשונות".

קושיות, מלא כולו הפירוש אבל בפשטות, מובן - (כדלקמן) זה רש"י בפירוש שהעירו מה והנה,
אודותם: העירו שלא ולפלא

"(בינו  הלשון כפל את לבאר רש"י צריך זה בפסוק מדוע - היא זה רש"י בפירוש שהעירו השאלה
xeceשנות) xec בפסוק ואילו פירושים!), (ובשני בעמלק92" לה' xec"מלחמה xecn לא (שלפניֿזה), "

דור". "מדור הלשון כפל מהו רש"י מפרש
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ובפירש"י.85) ח טו, ראה פ'
ה"ט.86) פ"ב ומצה חמץ הל' רמב"ם ב. יו"ד, פסחים
רפל"ז.87) תניא ראה
רט88) ע' ריש תרכ"ט ואילך. תלג ס"ע תרכ"ז ועוד.סה"מ

תריז.89) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ז.90) לב,
יב.91) ב, מ"ב
בשלח.92) ס"פ
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רש"י  צריך לא (שלכן בפשטות מובן דור" מדור בעמלק לה' ד"מלחמה שהפירוש - בזה והביאור
יהושע" באזני ושים בספר זכרון זאת "כתוב למשה שנאמר דמכיון מאומה), "מדור 93לבאר הפירוש הרי ,

לדורות  מצוה שזוהי וגם יהושע, של ודורו משה של דורו - הוא .94דור"

מובן  הפסוק כאשר כו', הפירוש באריכות הצורך מהו - 'קלאץֿקושיא' יש זה רש"י בפירוש אמנם,
בזה: פרטים וכמה רש"י. פירוש לולי גם בפשטות

המבול") ודור אנוש.. ("דור אלו דורות שני על קאי ודור" דור שנות ש"בינו רש"י של הכרחו מהו א)
כללי, ענין זה הרי מקרא של פשוטו עלֿפי לכאורה, zexecdדוקא?. jynay(מסויימים דורות דוקא (לאו

לפניו? שהכעיסו אלו הקב"ה העניש

בפירוש  קושי שיש מפני זה הרי - פירוש עוד מוסיף אלא אחד, בפירוש מסתפק אינו כשרש"י ב)
למרות  ולאידך, הראשון. שבפירוש הקושיא סרה שבו פירוש, עוד להוסיף רש"י מוכרח שלכן הראשון,
להסיר  כדי רק שמביאו השני, מהפירוש מקרא של לפשוטו יותר קרוב הוא הרי הראשון, שבפירוש הקושי
(קאי  הראשון בפירוש הקושי מהו - בנידוןֿדידן להבין צריך ועלֿפיֿזה הראשון. שבפירוש הקושיא את
להבא  להכיר ודור, דור שנות "בינו – פירוש עוד רש"י מוסיף שבגללו הפלגה"), ודור אנוש.. "דור על

לכם להיטיב בידו ad`שיש mlerde giynd zeni?"

אלו אביך, "שאל לפרש רש"י של הכרחו מהו ש"אביך"mi`iapdג) מקרא, של פשוטו היפך (1) - "
על אביך"eia`eheytkקאי את "כבד עלֿכלֿפנים95(כמו או ,(eax הפסוק על רש"י שפירש כפי ,96

" על לא אבל אב", קרוי והרב בנים.. קרויים ש"התלמידים לבניך" "נביאים"mi`iap"ושננתם ועיקר: (2) ,"
לפניו"?! שהכעיסו בראשונים עשה "מה ולזכור לדעת כדי ב'נבואה' הצורך מהו (3) שמייהו? דכר מאן -

אלו "זקניך, ועלֿדרךֿזה הוא minkgdד) גו' עולם" ימות ש"זכור הכתובים כפשטות ולא - "
למה  בהתאם שלפניֿזה, דור (כפשוטו), "זקניך" מזה, ויתירה (כפשוטו), אביך" ש"שאל עלֿידיֿזה

ודור"? דור שנות "בינו שכתוב

לך, "ויאמרו רש"י מפרש ולאידך, אלוzepey`xdה) "אביך שפירש לאחרי דלכאורה, - "mi`iapd"
אלו הבא",minkgdו"זקניך והעולם המשיח ד"ימות הענינים על קאי לך" ש"ויאמרו לפרש יותר מתאים ,"

כפשוטם?! ו"זקניך" "אביך גם שיודעים דברים "הראשונות", על ולא

במפרשי  וחיפוש בעיון צורך ללא למקרא', חמש ל'בן בפשטות המובן באופן - לקמן שיתבאר וכפי
רש"י.

ÁÈ אאמו"ר בהערות הזוהר 97. מאמר הכתוב 98מובא נחלתו"99בפירוש חבל יעקב עמו ה' חלק "כי
אדם" קרויין "אתם ישראל, של מעלתם הראשון 100- אדם שם על ב 101, שנברא ,dpydÎy`x יהב "דלא -

וכו'". אחרא לממנא ולא למלאכא ולא לרברבא להו

האופנים  הוא ממנא שביצירה.. החיות הוא מלאכא שבבריאה.. השרפים הוא "רברבא אאמו"ר: ומבאר
אני  עלֿדרך הוא כאן, האמור אחרא ותיבת בהגדה.. האמור שליח שרף מלאך עלֿדרך והוא שבעשיה,
בהגדה  שכתוב מה "להבין בדיבורֿהמתחיל תורה' ב'לקוטי "עיין (ומוסיף, שם" האמור אחר ולא הוא

אחר"), ולא הוא ד"אני ההוספה שמבאר ע"ש", כו' זו מצה

מחשבה  הענינים ג' כנגד הם בריאהֿיצירהֿעשיה, עולמות בג' המלאכים דרגות ששלוש לומר, ויש
(כידוע  התחתון שבאדם ומעשה מחשבה 102דיבור בחינות: ג' כנגד הם בריאהֿיצירהֿעשיה עולמות שג'
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יד.93) שם,
דין 94) דעלמא מדרא דריא, "לתלתי דתיב"ע מהפירוש להעיר

- מקרא של פשוטו אבל דאתי", דעלמא ומדרא דמשיחא ומדרא
כבפנים.
טז.95) ה, ואתחנן יב. כ, יתרו
ז.96) ו, ואתחנן

תסדֿה.97) ע' פרשתנו לוי"צ לקוטי
ב.98) רצח, פרשתנו
ט.99) לב, פרשתנו

רע"א.100) סא, יבמות
ב.101) מז, נצבים לקו"ת ראה
ובכ"מ.102) ואילך. סע"ד כו, אחרי לקו"ת
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כולל  והיהדות, התורה בהפצת לעסוק דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק  של שליחותו מילוי - ובפשטות
ב" שגם היינו, חוצה. התורה) פנימיות (של המעיינות הפצת מחוץ dvegובמיוחד שאין חוצה כולל ,"

" של באופן המעיין), מי  רק (לא עצמם ה"מעיינות" את מביאים טיפין,dvtdהימנו, טיפין רק לא היינו, ."
לו" יחסר אשר מחסורו "די רק "לעשרו"85ולא אפילו או של85, באופן - מזה יתירה אלא ,dvtd.

לכל  היא חוצה המעיינות שהפצת היינו, והטף", והנשים האנשים העם את ד"הקהל באופן - זה וכל
לפרר" התינוק ש"דרך מכיון - ואדרבה קטנים, וקטני לקטנים גם קטן, ועד מגדול מישראל, ואחד ,86אחד

כו'. שיפררו לאחרי גם שיספיק כדי יותר גדול בריבוי להם לתת יש

„È בביתֿהמקדש בפועל, במעשה "הקהל" מצות לקיום נזכה - "הקהל" אודות שמהדיבור ויהיֿרצון .
ממש. בימינו במהרה שיבנה השלישי

"מעשינו  שכן ומצוות, תורה עניני בכל ועבודתינו" ב"מעשינו ההוספה עלֿידי – בזה והזירוז
דלעתידֿלבוא  הגילויים כל את הפועלים הם הם הגלות בזמן כבר 87ועבודתינו" בפועל שישנם באופן ,
מהר"ש  אדמו"ר בדרושי המשל (כידוע בקופסא אצלו שמונחים אלא אריבער 88עתה, לכתחילה ולא 89- ,(

שירצה. עת בכל התיבה את לפתוח שביכלתו כך ה"מפתח", גם בידו שיש אלא עוד,

הגאולה  את ממש בפועל יראה ואז התיבה, את יפתח בוודאי - ברצונו אלא תלוי הדבר שאין ומכיון
הקדשים, בקודש זיך") געפינט ער אז זיך כאפט  ("ער עצמו את שמוצא ובפשטות, והשלימה, האמיתית
ומיד  תיכף ממש, כפשוטו בפועל הקודש, ובארץ  הקודש עיר בירושלים הקודש, בהר בביתֿהמקדש,

ממש.

ÂË.'גו ישראל" "שובה דיבורֿהמתחיל מאמר .

***

ÊË פירוש עם שבכתב) (תורה השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש יום התוועדות בכל נהוג .
ג' ללמוד ישראל בתפוצות שנתפשט כמנהג שבעלֿפה), (תורה ברמב"ם היומי בשיעור הלכה וכן רש"י,

התורה). (פנימיות השבוע בפרשת הזוהר על אאמו"ר בהערות ענין וכן יום. בכל פרקים

כדלקמן. דיומא, לענינא והשייכות הקשר את לבאר - בכגוןֿדא וכרגיל

ÊÈ הדורשים רש"י פירושי אודות שיעוררו ההצעה עלֿפי – השבוע בפרשת רש"י לפירוש בנוגע .
הפסוק  על נתעכב - והסבר הבריאה,90ביאור ענין עם הקשור אודותיו), (שהעירו וגו'" עולם ימות "זכור

ב  שמתחדש הזמן, בריאת .dpydÎy`xכולל

" מפרש: mlerרש"י zeni xekf אנוש דור ודור, דור שנות בינו לפניו. שהכעיסו בראשונים עשה מה ,
שנות  בינו שעבר, על לבבכם נתתם לא דברֿאחר: ששטפם. המבול ודור אוקיינוס, מי עליהם שהציף

הבא. והעולם המשיח ימות לכם להיטיב בידו שיש להבא להכיר ודור, `jiaדור l`y הנביאים אלו ,
שנאמר  כמו אבות, ופרשיו.91שנקראים ישראל רכב אבי אבי החכמים.jipwfבאליהו אלו ,jl exn`ie,

הראשונות".

קושיות, מלא כולו הפירוש אבל בפשטות, מובן - (כדלקמן) זה רש"י בפירוש שהעירו מה והנה,
אודותם: העירו שלא ולפלא

"(בינו  הלשון כפל את לבאר רש"י צריך זה בפסוק מדוע - היא זה רש"י בפירוש שהעירו השאלה
xeceשנות) xec בפסוק ואילו פירושים!), (ובשני בעמלק92" לה' xec"מלחמה xecn לא (שלפניֿזה), "

דור". "מדור הלשון כפל מהו רש"י מפרש

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

ובפירש"י.85) ח טו, ראה פ'
ה"ט.86) פ"ב ומצה חמץ הל' רמב"ם ב. יו"ד, פסחים
רפל"ז.87) תניא ראה
רט88) ע' ריש תרכ"ט ואילך. תלג ס"ע תרכ"ז ועוד.סה"מ

תריז.89) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ז.90) לב,
יב.91) ב, מ"ב
בשלח.92) ס"פ
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לעליון" "אדמה שם על "אדם" שנקרא ומעשה), והשייכות 103דיבור הקשר מודגש זה בפרט וגם .
את  גם ולבאר להוסיף ויש כו'. שלמעלה בדוגמא שבריאתו - הראשון אדם ברוא יום לראשֿהשנה,

לקמן. שיתבאר כפי לקונו, האדם בעבודת וההוראה הלימוד

ËÈ הלכה אוכלין, טומאת הלכות סיום "סיום", של לענין קדימה - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע .
פרקים. ט"ז בה שיש וארוכה שלימה

הדעות" ב"לתקן וההוראה הלימוד את לבאר - לימוד 104וכרגיל לחפש צורך אין ובנידוןֿדידן, .
וכפי  כו', הדעות תיקון בעניני הלכות וכמה כמה לסיים כדרכו ברמב"ם, הדבר שמפורש מכיון והוראה,

לקמן. שיתבאר

Î ובהוספה העיקר", הוא "המעשה ממש, בפועל שיפעל - הוא הדעות" ד"לתקן המכוון תכלית והנה, .
הקהל' 'שנת של המיוחד ה"שטורעם" מצד עניני יתירה בכל יותר נוסף שעלֿידיֿזה 'תשמח', ושנת ,

וכמה  כמה התקהלות - ומסיבות התוועדויות כאן להזכיר יש לכך, ובהתאם ומצוותיה. תורה יהדות,
וכיוצא  חדשים, בתיֿחב"ד פתיחת ומצוותיה, תורה יהדות, בעניני להוספה בקשר - שמחה מתוך מישראל

בזה.

המסובים  כל את ויזמינו הדברים, פרטי ויכריזו משקה, קנקני שהכינו אלו עתה יגשו - וכרגיל
ממש, בגופם להשתתף יכולים שאינם ואלו ממש, בגופם טוב מה אלו, ומסיבות בהתוועדויות להשתתף

הבעלֿשםֿטוב  כתורת במחשבתם, נמצא".105ישתתפו הוא שם - אדם של שמחשבתו ש"במקום

להו  יהב "דלא עמו", ה' "חלק ישראל, של מעלתם בביאור הנ"ל הזוהר מאמר עם זה לקשר ויש
כו'": לרברבא

הפסוק  על - היא הנ"ל הבעלֿשםֿטוב להבין 106תורת "צריך דלכאורה, לו", ממעל עומדים "שרפים
ורצונם  שמחשבתם "לפי והתירוץ, תחילה"? שנאמר אד' שם הוא לו ממעל עומדים השרפים האיך

שם". עומדים כאילו הם הרי לכן אד', משם למעלה שזהו ומובדל קדוש בבחינת הוא בהשגתם

יהב  "לא (שלכן, מהשרפים גם יותר נעלית בדרגה שהם - ישראל של למעלתם בנוגע גם מובן ומזה
ממש" ממעל אלקה "חלק היא ישראל איש כל שנשמת דמכיון - שרפים) לרברבא", הוי'107להו "חלק ,

" ואםֿכן הוי', שם אודות היא מחשבתו הרי vnp`עמו", `ed my!"

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

‡Î:רש"י בפירוש הביאור .

"ועתה  - האזינו (שירת) פרשת הפלאת לגודל בנוגע ארוכה הקדמה ישנה "וילך" כתבו 108בפרשת
עמו" אדמתו וכפר עד השמים ("האזינו הזאת השירה את לעד 109לכם הזאת השירה לי תהיה למען ..(

ל  לפניו הזאת השירה "וענתה ישראל", אותו"בבני המוצאות כל על בתוכה בו ("שהתריתי לא 109עד כי (
זרעו" מפי ואדברה 110תשכח ושוטריכם שבטיכם זקני כל את אלי הקהילו משה.. "ויצו - לזה ובהמשך ,

הארץ" ואת השמים את בם ואעידה האלה הדברים את השמים 111באזניהם האזינו לומר בא ("עכשיו
תומם"109וגו'" עד הזאת השירה דברי את ישראל קהל כל באזני משה "וידבר ,(112.

להבטיח  בכוחו יש שלכן עתה, עד נאמר שלא כו' מיוחד ענין ישנו "האזינו" שבשירת מובן, ומזה
והפר  גו' ופנה ודשן ושבע ד"אכל ההנהגה (שלילת הבאים בדורות ישראל בני של הטובה הנהגתם את

זרעו").113גו'" מפי תשכח לא כי לעד לפניו הזאת השירה ש"וענתה עלֿידיֿזה ,

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

ב.103) כ, א. ג, של"ה סל"ג. ח"ב ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ
ועוד. ואילך. פי"ז ח"א עבוה"ק ב. שא,

בסופן.104) תמורה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.105) סל"ח. הוספות כש"ט
ב.106) ו, ישעי'
רפ"ב.107) תניא

יט.108) לא, וילך
עה"פ.109) פירש"י
כא.110) שם,
כהֿכח.111) שם,
ל.112) שם,
כ.113) שם,
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שנות  בינו עולם ימות "זכור הפסוק את "האזינו" בשירת לומד למקרא' חמש ה'בן כאשר ועלֿפיֿזה,
כדי  הקודמים בדורות שהיו במאורעות ולהתבונן לזכור שיש הוא בפשטות (שפירושו וגו'" ודור דור

פשוטה: שאלה אצלו מתעוררת - רצונו) עוברי את מעניש שהקב"ה לראות

כבר לישראל משה אמר - הנ"ל הדברים minrtתוכן ieaix,'ב'משנהֿתורה התוכחות בדברי ובפרט ,
גו'" הלך אשר האיש כל כי פעור בבעל ה' עשה אשר את הרואות "עיניכם אשר 114כמו: בניכם את "לא ,

על  סוף  ים מי את הציף  אשר מצרים.. בתוך עשה אשר אלקיכם.. ה' מוסר את ראו לא ואשר ידעו לא
גו'" הרואות עיניכם כי ואבירם.. לדתן עשה ואשר ויאבדם.. מקומות.115פניהם.. בריבוי בזה וכיוצא ,

באופן  שיתנהג אותו מזהירים לזמן שמזמן - הפרטיים בחייו למקרא' חמש ה'בן רואה [ועלֿדרךֿזה
כו']. נענש בלתיֿרצוי באופן התנהג שכאשר לו שמזכירים עלֿידיֿזה הרצוי,

גודל  אודות ה"שטורעם" כל את מקדימים זה שבגלל - כאן שנוסף המיוחד החידוש מהו ואםֿכן,
"האזינו"?! שירת הפלאת

לפר  רש"י מוכרח ב ולכן, xwn`ש ly eheyt אלא לפניֿזה, נאמר שלא מיוחד חידוש ישנו זה שבפסוק
ששטפם", המבול ודור אוקיינוס, מי עליהם שהציף אנוש ד"דור העונש אודות התראה - "האזינו" בשירת

כדלקמן. בו), התרו לא (שעדיין מבהיל הכי עונש

·Î:"אוקיינוס מי עליהם שהציף אנוש "דור .

חיל  על סוף ים מי הצפת לגבי רק (לא בערך שלא מבהיל ענין הוא אוקיינוס במי אנוש דור הצפת
הצפת  עונש סתם לגבי אפילו) אלא סוף, ים מי את עליהם ה' הציף ושם ביבשה, הים בתוך שהיו מצרים,
- היבשה את ומציף גדותיו על שעולה נהר) (או ים כי: גדותיו, על שעולה נהר) (או ים עלֿידי היבשה
לכסות  ישובון בל יעבורון בל שמת "גבול שהרי יותר, ולא הים, לשפת הסמוך קטן בחלק רק זה הרי

.116הארץ"

של  בשטחה היה אנוש דור של מושבם מקום הרי: - אוקיינוס במי אנוש דור הצפת מהֿשאיןֿכן
(לאחרי  הראשון אדם של מקומו היה ששם הכתובים), (כפשטות לגןֿעדן מקום בסמיכות ישראל, ארץ

ודורו  אנוש שת, מגןֿעדן), הימים"117שגורש שבכל הגדול "הים - ה"אוקיינוס" ואילו במרחק 118! הוא -
ישראל. ארץ של משטחה עצום

לראות  יכולים האם רש"י אצל כשישאל אבל האוקיינוס, הוא היכן יודע אינו למקרא' חמש [ה'בן
מצרפת, מילין מאות בריחוק הוא שהאוקיינוס רש"י, לו ישיב צרפת, של החוף על האוקיינוס את

ישראל]. מארץ ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

את  הביא שהקב"ה - אוקיינוס" מי עליהם שהציף אנוש ד"דור בעונש ההבהלה גודל מובן ומזה
mevrהאוקיינוס wgxnn!אנוש של דורו להציף כדי

במקום  רק לא המבול מי את הקב"ה הביא חטאיהם שבגלל - המבול דור עונש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
העולם" שליש והציף אוקיינוס ש"עלה אנוש (כבדור עולם" "שליש אפילו או "וימח 119שלהם, אלא ,(

גו'" האדמה פני על אשר היקום כל כולו!120את העולם כל ,

שהציף  אנוש דור ודור, דור שנות "בינו - "האזינו" שירת בהתראת שנוסף החידוש מובן ועלֿפיֿזה
שלפניֿזה  המקומות שבכל מבהיל, הכי עונש אודות התראה ששטפם", המבול ודור אוקיינוס, מי עליהם

זה. וחמור מבהיל עונש אודות בישראל ו)יתרה (יספר שמשה מצינו לא
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ג.114) ד, ואתחנן
בֿז 115) יא, עקב
ט.116) קד, תהלים
ה'117) "הפיצם המבול, דור לאחרי הפלגה, בדור רק שהרי

ט). יא, (נח הארץ" כל פני על
ט.118) א, בראשית פירש"י
ד 119) ו, שם פירש"י
כג.120) ז, נח
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לעליון" "אדמה שם על "אדם" שנקרא ומעשה), והשייכות 103דיבור הקשר מודגש זה בפרט וגם .
את  גם ולבאר להוסיף ויש כו'. שלמעלה בדוגמא שבריאתו - הראשון אדם ברוא יום לראשֿהשנה,

לקמן. שיתבאר כפי לקונו, האדם בעבודת וההוראה הלימוד

ËÈ הלכה אוכלין, טומאת הלכות סיום "סיום", של לענין קדימה - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע .
פרקים. ט"ז בה שיש וארוכה שלימה

הדעות" ב"לתקן וההוראה הלימוד את לבאר - לימוד 104וכרגיל לחפש צורך אין ובנידוןֿדידן, .
וכפי  כו', הדעות תיקון בעניני הלכות וכמה כמה לסיים כדרכו ברמב"ם, הדבר שמפורש מכיון והוראה,

לקמן. שיתבאר

Î ובהוספה העיקר", הוא "המעשה ממש, בפועל שיפעל - הוא הדעות" ד"לתקן המכוון תכלית והנה, .
הקהל' 'שנת של המיוחד ה"שטורעם" מצד עניני יתירה בכל יותר נוסף שעלֿידיֿזה 'תשמח', ושנת ,

וכמה  כמה התקהלות - ומסיבות התוועדויות כאן להזכיר יש לכך, ובהתאם ומצוותיה. תורה יהדות,
וכיוצא  חדשים, בתיֿחב"ד פתיחת ומצוותיה, תורה יהדות, בעניני להוספה בקשר - שמחה מתוך מישראל

בזה.

המסובים  כל את ויזמינו הדברים, פרטי ויכריזו משקה, קנקני שהכינו אלו עתה יגשו - וכרגיל
ממש, בגופם להשתתף יכולים שאינם ואלו ממש, בגופם טוב מה אלו, ומסיבות בהתוועדויות להשתתף

הבעלֿשםֿטוב  כתורת במחשבתם, נמצא".105ישתתפו הוא שם - אדם של שמחשבתו ש"במקום

להו  יהב "דלא עמו", ה' "חלק ישראל, של מעלתם בביאור הנ"ל הזוהר מאמר עם זה לקשר ויש
כו'": לרברבא

הפסוק  על - היא הנ"ל הבעלֿשםֿטוב להבין 106תורת "צריך דלכאורה, לו", ממעל עומדים "שרפים
ורצונם  שמחשבתם "לפי והתירוץ, תחילה"? שנאמר אד' שם הוא לו ממעל עומדים השרפים האיך

שם". עומדים כאילו הם הרי לכן אד', משם למעלה שזהו ומובדל קדוש בבחינת הוא בהשגתם

יהב  "לא (שלכן, מהשרפים גם יותר נעלית בדרגה שהם - ישראל של למעלתם בנוגע גם מובן ומזה
ממש" ממעל אלקה "חלק היא ישראל איש כל שנשמת דמכיון - שרפים) לרברבא", הוי'107להו "חלק ,

" ואםֿכן הוי', שם אודות היא מחשבתו הרי vnp`עמו", `ed my!"

ברכה"]. לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל - המשקה חלוקת [לאחרי

‡Î:רש"י בפירוש הביאור .

"ועתה  - האזינו (שירת) פרשת הפלאת לגודל בנוגע ארוכה הקדמה ישנה "וילך" כתבו 108בפרשת
עמו" אדמתו וכפר עד השמים ("האזינו הזאת השירה את לעד 109לכם הזאת השירה לי תהיה למען ..(

ל  לפניו הזאת השירה "וענתה ישראל", אותו"בבני המוצאות כל על בתוכה בו ("שהתריתי לא 109עד כי (
זרעו" מפי ואדברה 110תשכח ושוטריכם שבטיכם זקני כל את אלי הקהילו משה.. "ויצו - לזה ובהמשך ,

הארץ" ואת השמים את בם ואעידה האלה הדברים את השמים 111באזניהם האזינו לומר בא ("עכשיו
תומם"109וגו'" עד הזאת השירה דברי את ישראל קהל כל באזני משה "וידבר ,(112.

להבטיח  בכוחו יש שלכן עתה, עד נאמר שלא כו' מיוחד ענין ישנו "האזינו" שבשירת מובן, ומזה
והפר  גו' ופנה ודשן ושבע ד"אכל ההנהגה (שלילת הבאים בדורות ישראל בני של הטובה הנהגתם את

זרעו").113גו'" מפי תשכח לא כי לעד לפניו הזאת השירה ש"וענתה עלֿידיֿזה ,
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ב.103) כ, א. ג, של"ה סל"ג. ח"ב ח"ב אכ"ח מאמר עש"מ
ועוד. ואילך. פי"ז ח"א עבוה"ק ב. שא,

בסופן.104) תמורה הל' רמב"ם ראה
וש"נ.105) סל"ח. הוספות כש"ט
ב.106) ו, ישעי'
רפ"ב.107) תניא

יט.108) לא, וילך
עה"פ.109) פירש"י
כא.110) שם,
כהֿכח.111) שם,
ל.112) שם,
כ.113) שם,
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‚Î:כי מספיק, אינו זה פירוש אמנם, .

אחד  לכל גם אלא ישראל, לכלל רק לא כלומר, ישראל", קהל כל "באזני נאמרה "האזינו" שירת
כו'. הפרטית להנהגתו בנוגע מישראל, ואחד

ש  המבול, ודור אנוש דור בעונש להתראה מקום מה השאלה: נשאלת elekועלֿפיֿזה xecd רק (לא
ואת  האדם שמות (את לקרוא הוחל "אז - אנוש של [דורו הקב"ה את הכעיס כו') מיעוט או יחידים,

אלהות)" ולקרותן אלילים (לעשותם ה' בשם העצבים) -121שמות המבול ודור הדור, אנשי כל עלֿידי ,
"ux`d `lnze"גו בשר כל השחית כי של122חמס.. להנהגתם - [micigil`xyin יתנהגו אם שאפילו ,

בגללם?! כולו הדור יענש לא בוודאי חסֿושלום, בלתיֿרצוי באופן

מקרא) של מפשוטו יותר רחוק עצמו שהפירוש (אף נוסף פירוש רש"י מביא זו, שאלה לתרץ וכדי
לכם ולהנחיל לכם להיטיב בידו שיש להבא, להכיר ודור דור שנות "בינו -`ad mlerde giynd zeni."

ואחד  אחד כל של ומצבו מעמדו לפיֿערך דרגות חילוקי שייכים המשיח וימות הבא עולם בשכר שכן,
להם יש ישראל "כל הבא", ל"עולם בנוגע הן הבא"wlgמישראל, אחד 123לעולם כל של הפרטי חלקו ,

תחת  "איש הראשונה, בפעם לארץ הכניסה ובדוגמת עלֿדרך המשיח", ל"ימות בנוגע והן מישראל, ואחד
תאנתו" ותחת מצוותי 124גפנו ואת תלכו "בחוקותי ומצוות, התורה בקיום ומצבו מעמדו שלפיֿערך ,

וגו'"125תשמרו" יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם "ונתתי הקב"ה, של ברכותיו את קיבל בשדהו 126, ,
וכרמו.

„Î רש"י שכאשר פעמים כמה דובר החכמים": אלו זקניך הנביאים.. אלו "אביך רש"י, וממשיך .
בהתאם  הוא שבפסוק התיבות בכל שפירושו הכרח אין הפסוק, של מסוים בחלק פירושים שני מביא
הפירוש  לפי כי בלבד, הפירושים אחד לפי הפסוק המשך את שיפרש גם יתכן אלא הפירושים, לשני

בפשטות. הכתוב המשך מובן השני

כפשוטם) ו"זקניך" "אביך" (ולא החכמים" אלו זקניך הנביאים.. אלו "אביך הפירוש ובנידוןֿדידן:
לכם ולהנחיל לכם להיטיב בידו שיש  להבא להכיר ודור, דור שנות "בינו לפירוש בהמשך בא -zeni

`ad mlerde giynd"אביך" אצל זה על לשאול שייך לא עסקינן, הבא" והעולם המשיח שב"ימות דמכיון ,"
" אצל אלא כפשוטם, מזה mi`iapו"זקניך" ויתירה ,"127" אצל -minkg"מנביא עדיף "חכם לפי 128", אבל .

שכן  כפשוטם, ו"זקניך" "אביך" לפרש יש - המבול" ודור אנוש.. דור ודור, דור שנות "בינו הפירוש
שלמעלה  לחכמה (עד ב'חכמה' או ב'נבואה' צורך אין לפניו", שהכעיסו בראשונים עשה "מה לדעת כדי
מאבותיהם  ושמעו (שקיבלו ו"זקניך" "אביך" ממנו, שמבוגר מי אצל לשאול מספיק אלא מנבואה),

הראשונות": לך, "ויאמרו רש"י, ומסיים כו'). אבותיהם ואבות

לפרש  צורך ואין הבא", והעולם המשיח ד"ימות השכר על לך" "ויאמרו קאי השני, הפירוש לפי
מאומה.

עשה מה "זכור הראשון, הפירוש לפי שגם מוסיף, ודור mipey`xaורש"י אנוש.. דור לפניו.. שהכעיסו
"הראשונות". - לך" "ויאמרו שכתוב מה לבאר יש המבול",

עוד" ויחכם לחכם ו"תן הנ"ל, בכל להאריך .129ויש
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ד.126) כו, שם

אביך 127) "שאל לאחרי בא לך" ויאמרו ש"זקניך דמכיון
"אביך", אצל לשאול מספיק לא שבהם דברים שיש מובן, ויגדך",

"זקניך".א  אצל גם ולשאול להוסיף צריכים לא
סע"א.128) יב, ב"ב
ט.129) ט, משלי
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‰Î:אאמו"ר בהערות הביאור .

הגשמי, הזה בעולם בהיותם שגם - עמו" ה' "חלק ישראל, של מעלתם גודל למדים הזוהר ממאמר
לא  ואפילו ("ממנא"), העשיה עולם של (אופנים) המלאכים עלֿידי אינה הנהגתם הרי הטבע, ובהנהגת
הבריאה  עולם של (שרפים) המלאכים עלֿידי לא ואפילו ("מלאכא"), היצירה עולם של (חיות) המלאכים

ובעצמו. בכבודו הקב"ה עלֿידי כיֿאם ("רברבא"),

שהוא  מלאך ש"כל השליחות, בעת ובפרט הקב"ה, שלוחי המלאכים, מעלת ביותר שגדלה אף כלומר,
- יותר גדולה ישראל של מעלתם מכלֿמקום בקרבו", השוכן ממש ה' בשם נקרא אזי מלמעלה שליח
נמשכת  להם שההשפעה הטבע, ובהנהגת הגשמי, הזה בעולם בהיותם גם שלכן עמו", ה' "חלק להיותם
בכבודו  הקב"ה אלא כו'", לרברבא להו יהב "לא כו' שעליהם והשרים השמים צבא וכל המזלות עלֿידי

מנהיגם. ובעצמו

ועוד: זאת

שכתוב  מה אאמו"ר מבאר הענין דלא 130בהמשך בלחודוי.. "הוא נכר", אל עמו ואין ינחנו בדד "ה'
הזכיר  ולא וממנא מלאכא "נקט שכאן - נכר" אל אקרון דאינון אחרא, ממנא ולא למלאכא לא להו דבר
מהֿשאיןֿכן  ולמטה, היצירה מעולם מתחיל שזה עץֿהדעתֿטובֿורע מצד הוא נכר" "אל כי רברבא,
הבריאה, עולם שהוא הקב"ה, של כבודו בכסא נוגע רע אין כי נכר", "אל לומר שייך לא הבריאה בעולם

שנפש לכך שנוסף - האדם בעבודת ההוראה לומר ויש הכסא". שלכן ziwl`dעולם עמו", ה' "חלק היא
לנפש בנוגע גם הרי לבדו, הקב"ה עלֿידי "zindadהנהגתה - טובֿורע שייך שבה ,'iedepgpi cca ואין

ובעצמו! בכבודו הקב"ה נכר". אל עמו

ÂÎ"הדעות ב"לתקן שההוראה - אוכלין) טומאת הל' (סוף ברמב"ם היומי שיעור עם זה לקשר ויש .
ברמב"ם: מפורשת

חולין  אוכלין היו הראשונים חסידים טמאים, משקין ולשתות טמאין אוכלין לאכול שמותר "אע"פ
ודרך  היא יתירה קדושה זה ודבר פרושים. הנקראין והן ימיהן, כל כולן הטומאות מן ונזהרין בטהרה,
הרעים, ממעשים הגוף טהרת לידי מביאה שהפרישות העם.. משאר ופורש אדם נבדל שיהיה חסידות

גורמת הנפש וקדושת הרעות, הדעות מן הנפש קדושת לידי מביאה הגוף dpikyaוטהרת zencdl,
מקדישכם".131שנאמר  ה' אני קדוש כי קדושים, והייתם והתקדשתם

האדם  לבריאת ובשייכות בקשר - ישראל של מעלתם אודות לעיל להאמור גם שייך זה וענין
שהםdpydÎy`xב  כך, כדי עד כו'", לרברבא להו יהב "דלא עמו", ה' חלק "כי - יח) סעיף minec(כנ"ל

dpikyl ביטוי לידי בא שהדבר ובאופן מקדישכם", ה' אני קדוש כי קדושים והייתם והתקדשתם "שנאמר ,
ודומיהן. ושתיה אכילה הגשמיים, בעניניהם אפילו

ÊÎ:בפשטות - בפועל למעשה בנוגע וההוראה .

בכל  הרי מקדישכם", ה' אני קדוש כי קדושים "והייתם עמו", ה' "חלק שלהיותו לדעת צריך יהודי
אופנים, מלאכים, רק לא ובעצמו, בכבודו הקב"ה עמו יחד נמצא כו', שהולך מקום ובכל שעושה פעולה

ובעצמו! בכבודו הקב"ה אלא שרפים, אפילו או חיות,

"קטא  ושאלו שוטר ופגשו חסידית, מהתוועדות לילה באישון  שחזר חסיד אודות הידוע וכסיפור
כו'], חשד מיד מעורר לילה, באישון ברחוב שמסתובב אדם ההיא, [במדינה ההולך") ("מיהו אידיאט"
ממש  לאמיתתה האמת את לומר יכול שהיה ומצב במעמד התוועדות... לאחרי בהיותו - החסיד והשיב

" -ecaln cer oi`" (או מהלך"...lehiaאידיאט" מלבדו עוד "אין אידיאט"),

ושס"ה  אברים רמ"ח עם אדם שהולך רואים לשוטר) שנראה (כפי ובחיצוניות שבגלוי אף כלומר,
" אלא אינה מציאותו שכל היא האמת הרי כו', enrגידים 'd wlg" הוא כאן המהלך ולכן ,"ecaln cer oi`,"
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מלבדו  עוד "אין מלבדו", עוד "אין מצד אלא אינו מציאות) של (תנועה גופא ההילוך שמציאות היינו,
מהלך"!

ההיא, במדינה קטנה לעיירה שייך זה שסיפור החושבים ישנם ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק
" ל"שוטר" לומר שייך איך זו, כמדינה ומפותחת גדולה בעיר `h`iciמהֿשאיןֿכן ecaln cer oi` וכיוצא) "

מוזרה!... הנהגה זו הרי - בזה)

" אלא לים, מעבר קטנה בעיירה שייכת שהיתה הנהגה היא", לים מעבר "לא - לזה aexwוהמענה
jita c`n xacd jil`,"ezeyrl jaalae היא מציאותו שכל ובגלוי בפועל ניכר יהיה ואחד  אחד כל שאצל

מהלך"! מלבדו עוד "אין כאמור, מלבדו", עוד ש"אין כך עמו", ה' "חלק

הבנה  של באופן מלבדו") עוד ד"אין הענין נתבאר (שבה החסידות תורת גילוי שלאחרי להוסיף, ויש
ב"דף  הזקן רבינו שכתב (כמו מאד" גו' ד"קרוב באופן רק לא זה הרי שבנפש, בחכמהֿבינהֿדעת והשגה

נ  "יחוד של באופן מזה, יתירה אלא התניא), ספר של כמוהו"השער" יחוד שאין .132פלא

מאד". גו' ד"קרוב באופן וכאמור, בפועל, למעשה עד יומשך זה בכל שהדיבור - והעיקר

הפסקה, מנחה, תפילת אחרונה, ברכה אמירת - הסדר אודות להכריז צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אמר:] ואחרֿכך השניה. התוועדות התחלת - השקיעה ולפני

אחרונה, ברכה יברכו אחרונה בברכה שנתחייבו אלו שכל - בסיומה מכריזים התוועדות, בכל כנהוג
שהוא  כל על אפילו שמברכים ראשונה ברכה מהֿשאיןֿכן שיעור, צריך אחרונה ברכה לברך כדי .133שכן

כשרות" בחזקת ישראל ש"כל מכיון כשיעור 134אמנם, יין על 'לחיים' אמר ואחד אחד שכל בוודאי -
המחיה" "על בברכת גם נתחייב אם אלא אינו הספק וכל אחרונה, בברכה שמחוייב כו') שיעורים שני (או

הגפן". "על רק או כשיעור), מזונות (כשאכל

הידוע  ובלשון משיעורים, שלמעלה ומצב למעמד נזכה כו' שיעורים אודות שמהדיבור - 135והעיקר

העצמי  התענוג בחינת דרעוין", ד"רעוא בזמן בעמדנו ובפרט משקה", כולה כשיהיה לשתות "שנזכה
והגבלה  מדידה מכל עלֿידי 136שלמעלה והשלימה האמיתית בגאולה ממש בפועל ויתגלה שיומשך ,

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח

•
g"nyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay zgiy .c"qa

- dpydÎy`xl jynd ,'a zecreezd -
מוגה  בלתי

ידיים  ליטול יכולים שעדיין להכריז צוה ואחרֿכך לסעודה. הקדושות ידיו נטל שליט"א אדמו"ר כ"ק
השקיעה. לפני 'לחיים' באמירת יזדרזו ידיהם, יטלו שלא ואלו לסעודה,

השבת ‡. ביום שנמצאים היות עם כלומר, בראשֿהשנה, להתוועדות בהמשך היא זו התוועדות
אחת  ונקודה אחד בהמשך זה הרי לראשֿהשנה, ממש בסמיכות להיותו מכלֿמקום ראשֿהשנה, שלאחרי

ראשֿהשנה. עם

ימים  "שני - ראשֿהשנה ימי לשני בנוגע להלכה מצינו אחת' ו'נקודה אחד' 'המשך שענין ולהעיר,
אחת" וקדושה ארוך אחד כיום נחשבים ראשֿהשנה.. של .1טובים
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ב).132) (ט, פ"ה תניא
ברכות.133) הל' ריש רמב"ם
ה"ב.134) פ"ב קידוה"ח הל' שם
רפמ"ו.135) תרל"ז וככה המשך

תקמה.136) ר"ע תרס"ו המשך ראה
או"ח 1) אדה"ז שו"ע – ובארוכה ספ"א. יו"ט הל' רמב"ם

ואילך. ס"ג סת"ר ר"ה הל'
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לשני  השבת יום גם נוסף - לראשֿהשנה ממש בסמיכות הוא השבת שיום זו שנה בקביעות וכאמור,
בנוגע  רק (לא השבת ביום גם נמשכים שבראשֿהשנה דינים פרטי וכמה כמה כי ראשֿהשנה, ימי
אחד  המשך נעשים הימים שלושת שכל ונמצא, - כו') לחיוב בנוגע גם אלא מלאכה, איסור לשלילה,

אחת. ונקודה

במכילתא  כדאיתא - אחת' ו'נקודה אחד' 'המשך ענין ישנו השבת ביום שגם יהיו 2ולהעיר, "שלא
הוא  השבת שענין היינו, כו'", תלמודֿלומר כולה, את נחלל מקצתה את וחיללנו הואיל אומרין ישראל

עין  כהרף אפילו ורגע, רגע כל על הוא שבת חילול שאיסור מיוחד בלימוד צורך יש שלכן אחת, .3נקודה

'המשך  נעשה השבת שיום כאמור, ראשֿהשנה, עניני בביאור להמשיך המתאים הזמן זה הרי ולכן,
ראשֿהשנה. עם אחת' ו'נקודה אחד'

ובהקדמה:·.

גי  מחד קצוות: שני ישנם 'קו',בנקודה או 'שטח' זה הרי כן, לא שאם ציור, לה שאין נקודה - סא
ב'נקודה'. כלולים הם ולכן ו'שטח', 'קו' ציור פרטי כל נמשכים ממנה - גיסא לאידך אבל, 'נקודה'. ולא

שלגבי  [היינו, ממקום למעלה היותה שעם - החשבון בחכמת (בגשמיות) ה'נקודה' מענין גם וכמובן
הגשמיות, גדר מצד אלא אינו הנקודה ציור שתופס המקום שהרי מקום, תופס אינו המקום - הנקודה
דוקא  ממנה הרי, (מקום)], מ'שטח' למעלה הוא ה'נקודה' ענין אבל נקודה, לצייר אחרת אפשרות שאין
ונמצא, קץ. אין עד גדול הכי שטח נעשה שמהם קוין לריבוי עד קץ, אין עד הגבלה שום ללא קו נמשך
בכללות  מודגש הכל) שכוללת (נקודה זה וענין ב'נקודה'. כלולים – ו'שטח ' 'קו' של הפרטים ריבוי שכל
סעיף  (כדלקמן הקהל' 'שנת זו, בשנה בראשֿהשנה יתירה ובהדגשה ג), סעיף (כדלקמן ראשֿהשנה ענין

ט). סעיף (כדלקמן שובה' 'שבת ראשֿהשנה, שלאחרי השבת ביום וכן ה),

ראשֿהשנה ‚ ענין כללות ביאור .4:

נשלמה  שבו - הוא הראשון) אדם ברוא יום בראשית, למעשה השישי (יום ראשֿהשנה של העילוי
הקב"ה  את שהכתיר הראשון אדם עלֿידי בעולם, הקב"ה של מלכותו גילוי - הבריאה ומטרת תכלית

לבש" גאות מלך "ה' באמרו נברכה 5למלך, ונכרעה נשתחווה "בואו - כולה הבריאה בכל שפעל ועד ,
עושנו" ה' .6לפני

עליכם" "תמליכוני שענינו ראשֿהשנה, בכל קרויין7ועלֿדרךֿזה ("אתם ישראל שבני היינו, ,mc`"8,
הראשון  אדם שם קרובו"9על "עם ונעשה 10), ההכתרה את מקבל והקב"ה למלך, הקב"ה את מכתירים ,

ישראל"" הארץ"11"מלך כל על "מלך - ועלֿידיֿזה ,12.

הו  – עליכם" "תמליכוני - המלך הכתרת ישראל והנה, בני של לעבודתם בנוגע הן 'נקודה', של ענין א
ההכתרה: את שמקבל להקב"ה בנוגע והן ההכתרה, את הפועלים

ל  l`xyiבנוגע ipa כל בביטול היא עליכם" ד"תמליכוני העבודה הרי, - ההכתרה את שפועלים
כיֿאם  פרטיים, לענינים בנוגע קבלתֿעול לא - כלומר למלך, עצמותו כל ונתינת מסירת עלֿידי מציאותו,

למלך. עצמותו כל והנחת ביטול

ובאה  (ונמשכת שכוללת באופן היא עליכם" ד"תמליכוני הביטול נקודת הרי זה, עם ביחד אמנם,
בפועל  במעשה העבודה עניני לפרטי עד תחתון, הכי לכח עד עליון הכי מהכח הנפש, כחות פרטי ב)כל

ממש,
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יד.2) לא, תשא
ואילך.3) 50 ע' ח"ח לקו"ש בארוכה וראה שם. עה"ת צפע"נ
אלול.4) כ"ה נצו"י פ' מוצש"ק מכתב גם ראה – לקמן בהבא

ואילך. ס"י שתמ"ז נצו"י ש"פ שיחת
פי"א.5) פרדר"א א. צג, תהלים
תנ"ו 6) תקו"ז ב. קז, ח"ג ב. רכא, ח"א זהר ו. צה, תהלים

ב). (צ,

וש"נ.7) סע"א. טז, ר"ה
רע"א.8) סא, יבמות
ב.9) מז, נצבים לקו"ת ראה

ז.10) ד, ואתחנן וראה יד. קמח, תהלים
דר"ה).11) מוסף בתחילת מלכיות (בפסוקי ו מד, ישעי'
כו'").12) מלוך כו' "אלקינו (ברכת דר"ה העמידה בתפילת
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בשופר" ובמה עליכם.. "תמליכוני המלך, הכתרת נעשית שעלֿידו – ד"שופר" בפירוש גם 7וכמודגש

"שפרו מלשון -mkiyrn"13"ה"שופר את שמקשרים היינו, שכל 14, אלא בפועל, מעשה "מעשיכם", עם
ל  ובנוגע הכל. שכוללת 'נקודה' 'נקודה', של באופן כלולים הפרטים ההכתרה d"awdריבוי את שמקבל

שלמעלה  עצמותו לבחינת (ועד המלכות וגילוי מהתפשטות למעלה שהיא כפי המלכות, נקודת עצם -
(במכלֿשכן  הכל כוללת היותה עם אשר המלכים"), מלכי "מלך מדרגת למעלה גם כולל ממלוכה, גם

הכל" הוא ד"הנשיא מהענין הכל.15וקלֿוחומר שכוללת 'נקודה' 'נקודה', של באופן זה הרי ,(

ש  – השלימות לתכלית l`xyiועד ipa(למלך הקב"ה את ישראל)d"awde(שמכתירים מלך (שנעשה
`zgמתאחדים dcewpe ze`ivnl" להיותם ,mipa"אלקיכם לה' מעצמות 16אתם היא שמציאותו הבן בדוגמת ,

ממש" ממעל אלקה "חלק הקב"ה, עם ממש אחת מציאות שהם היינו, כשאתה 17האב, "העצם אשר ,
בכולו" תופס אתה בחלקו "ישראל 18תופס אלא ל'עצם', ה'חלק' בין מחלקים שלא מזה, ויתירה ,19

cgוקודשאֿבריךֿהוא `lek"20נעשים שישראל ,ynn cg21.יתברך ומהותו עצמותו עם

שמציאותם  הנבראים בכל בגלוי שניכר הארץ", כל על "מלך - כולו העולם בכל גם נמשך ועלֿידם
" אלא e`vndאינה zzin` ומה וארץ משמים הנמצאים "כל הי"ד: ספר בתחילת הרמב"ם כלשון ,"

יתברך  ומהותו לעצמותו דירה נעשה כולו שהעולם ועד המצאו", מאמיתת אלא נמצאו לא .22שביניהם

היא„ הענינים כל תחילת והנה, .dxeza:הכל הכוללת אחת' 'נקודה של באופן שהיא ,

המשנה  כלשון גדול, הכי ריבוי  ישנו הריבוי daxd"23בתורה לתכלית עד ומצוות", תורה להם
דאיןֿסוף.

הדברות  בעשרת כלולים ומצוות התורה עניני פרטי כל זה, עם גם 24וביחד מתבטא זה שענין ועד ,
בירושלמי  כדאיתא - עצמם ומזה25בלוחות ואותיותיה "מזה דקדוקיה ודיבור דיבור כל בין כתובים.. הם

מסיני" למשה ש"ניתן לחדש", עתיד ותיק שתלמיד מה "כל גם כולל תורה", הדברות,26של בעשרת ,
גו'" אלקיך ה' "אנכי ראשון, בדיבור כלולים עצמם הדברות "אנכי"27ועשרת הראשונה בתיבה הכלול ,

"אנא  יהבית"28(ראשיֿתיבות כתבית ד"אנכי"29נפשי א' באות הכלולה והאות 30), "אנא"), (ראשֿתיבת
וקוץ  אות בשום אתרמיז דלא יתברך ועצמותו מהותו - האל"ף ונקודת בקוץ כלולה עצמה (ואפילו 31א'

בנקודה). לא

ממתןֿתורה: למעלה הוא ראשֿהשנה ואדרבה, מתןֿתורה, עם קשור שראשֿהשנה ולהעיר,

במכילתא  עליכם32איתא אגזור ואחרֿכך מלכותי, "קבלו לישראל אמר -zexifbשהקב"ה "גזירות" ."
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמבאר [כפי יתברך גזירותיו שכולם המצוות, פרטי כל על המצוות 33קאי שגם
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ו.13) פכ"ט, ויק"ר
ענין14) "שפרו", התענוג beprzd,מלשון לפנימיות עד

בדרושי  (כמבואר ההכתרה ע"י שמעוררים ומהותו דעצמותו
ואילך)). ג רמד, התקיעות שער דא"ח עם (סידור תק"ש

כא.15) כא, חוקת פירש"י
א.16) יד, ראה פ'
רפ"ב.17) תניא
וש"נ.18) סקט"ז. הוספות כש"ט
א.19) עג, זח"ג ראה
תרגום.20) בלשון גם חדר זה שענין ועד
ממעל)21) אלקה ב"(חלק הפירושים משני (א)ynnלהעיר :"

ממש  (ב) אלקה, חלק ממש הדבר, אמיתת הדגשת - "ממש"
בנדו"ד, ועד"ז מנ"א). כ"ג יום" "היום (ראה ממשות מלשון
חד  דכולא הענין שאמיתת ממש. חד" כולא וקוב"ה "ישראל

ממשות. של באופן מטה למטה עד נמשך ממש,
וראה 22) ובכ"מ. פל''ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה

וש"נ. פי"ב. תשמ"ח) ר"ה (קונטרס תשמ"א היום זה ד"ה

רע"ב.23) כג, מכות
הרס"ג).24) (בשם יב כד, משפטים פירש"י ראה
סה"א.25) פ"ו שקלים
(26.252 ע' חי"ט בלקו"ש נסמן
ו.27) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
הע"י.28) גירסת ע"פ – א קה, שבת
(כנ"ל 29) חד" כולא וקוב"ה ישראל ע"ד תרגום, בלשון גם

.(20 הערה
ח"ז 30) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .144 ע' תש"ג סה"ש ראה

וש"נ. .382 ע' חכ"ה לקו"ש קמו. ע'
לקו"31) ב. רנז א. יא, זח"ג ובכ"מ.ראה ב. פ, פינחס ת
יג,32) ברכות ב. יח, אחרי ופירש"י תו"כ וראה ג. כ, יתרו

א.
ח"א 33) קונטרסים (סה"מ פ"ה תר"ץ דעת למען ד"ה ראה

קפ, שם (סה"מ פ"ג (תרפ''ז) תרצ''א בעוזרי לי הוי' ד"ה א). פד,
ועוד. .46 ע' אידיש סה"מ א).
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קבלתֿעול, של באופן אלא) השכלי, הטעם מצד (לא לקיימם צריכים שכלי, טעם להם שיש ד'משפטים',
אחריה" להרהר רשות לך "אין גזרתי", גזירה חקקתי "חוקה 'חוקים', כמו המלך, ציווי וההקדמה 34מצד ,[

"אגזור  ענין רק (לא ישנו במתןֿתורה שגם אף והנה, למלך. הכללי הביטול מלכותי", "קבלו - לזה
שני  כאשר הרי לנשמע", נעשה "הקדמת ענין שזהו מלכותי", "קבלו ענין גם אלא) גזירות", עליכם
עליכם  "אגזור ענין אזי - השנה בזמני באים גזירות") עליכם ו"אגזור מלכותי" ("קבלו אלו ענינים

בראשֿהשנה. הוא מלכותי" "קבלו וענין במתןֿתורה. הוא גזירות"

ישראל שבני מלכותי", "קבלו רק לא הוא ראשֿהשנה ענין מזה: הקב"ה,milawnויתירה של מלכותו
שהם - אדרבה עליכם".milretאלא "תמליכוני המלך, הכתרת את

הקהל'‰ 'שנת תחילת - זו בשנה בראשֿהשנה יתירה הדגשה נוספת זה ובענין .35:

"הקהל" גו'"36ציווי ה' את ליראה גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל - שהדבר 37הוא כפי ,
עתה  כאילו בסיני.. בו שניתנה כיום וביראה.. "באימה המלך מפי הפרשיות בשמיעת ביטוי לידי בא

האֿל" דברי להשמיע הוא שליח שהמלך שומעה, הגבורה ומפי בה ד"הקהל"38נצטווה התוכן כלומר, .
'נקודה' אחת, מציאות שנעשים מכיון והטף", והנשים ד"האנשים ההתחלקות ושלילת ביטול - הוא

'נקודה'. של באופן שהם כפי ישראל בני של הפרטים ריבוי כל את הכוללת

נקודת  עילאה', 'יראה – השלימות לתכלית עד ה'", את "ליראה - ישראל כל של אחדותם ותוכן
"קבלו  שומעה", הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו בסיני.. בו שניתנה "כיום להקב"ה, הביטול
שפועל  האֿל", "שליח.. הכל"), הוא ("הנשיא מהמלך הפרשיות קריאת ששומעים עלֿידיֿזה מלכותי",
כנ"ל  העבודה, פרטי ריבוי כל את הכוללת הביטול נקודה - שמים מלכות עול וקבלת הביטול את בהם

בארוכה.

Â"'ה את ד"ליראה המיוחדת ההדגשה גם (כולל בראשֿהשנה עליכם" "תמליכוני של הנקודה והנה, .
יום  כל בעבודת ביטוי לידי ובאה כולה. השנה כל על נמשכת - הכל הכוללת נקודה - הקהל') :39ב'שנת

כל  והודאת ביטול עליכם"), "תמליכוני (עלֿדרך לפניך" אני "מודה באמירת - היא היום תחילת
שלפני  ומצב במעמד בהיותו גם להיות יכולה [שלכן, מהתחלקות שלמעלה עצמית נקודה מציאותו,

ידים  שכוללת 40נטילת אלא אחת.]. בנקודה שכלולים כפי היום, כל עבודת פרטי כל את

יותר: ובפרטיות

הבנה  של באופן הנפש, כחות בפרטי נמשכת לפניך") אני ("מודה הכללית וההודאה שהביטול לאחרי
- השלימות לתכלית לבסוף מגיעים אזי התפילה), בעבודת ההתבוננות (בפרטי אלקות ידיעת והשגה,

נדעך" שלא הידיעה .41"תכלית

התינוק" זה לדעת מתפלל "אני - בישראל גדול שאמר הידוע בעניני 42ובלשון כלל מושג לו שאין ,
למדותיו" ולא ד"אליו הענין את לשלול צורך שאין כך כו', אודות 43ספירות יודע שאינו דמכיון ,

" היא תפילתו הרי יתברך, ומהותו עצמותו אודות כיֿאם eil`,"ynn"מדותיו", ezedne ezenvrl זה ועל .
יתברך. ומהותו לעצמותו שכוונתו התינוק" זה "לדעת היא תפילתו שגם - בישראל הגדול אמר

ניט 44וכידוע  וויל איך גןֿעדן, דיין ניט וויל "איך דביקותו: בעת הזקן מרבינו נשמע שהיה הלשון
כיֿאם  שלך, בעולםֿהבא שלך, בגןֿעדן חפץ ("אינני אלייך" דיך אז מערניט וויל איך עולםֿהבא, דיין
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ח.34) ג. חוקת תנחומא חוקת. ר"פ פירש"י ב. סז, יומא
בסופן. מעילה הל' רמב"ם וראה ח. שם. א. פי"ט. במדב"ר

ס"י.35) הא' התוועדות גם ראה
סי"ד.36) הנ"ל שיחה הנ"ל. מכתב גם ראה
יבֿיג.37) לא, וילך
ה"ו.38) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם
סט"ז.39) הנ"ל שיחה הנ"ל. מכתב גם ראה – לקמן בהבא
וש"נ.40) .78 הערה החסידות' תורת של 'ענינה קונטרס ראה

ספ"ל.41) מ"ב פ"ד עיקרים פ"ב. ח"ח עולם נתיבות ראה
ב. קצא, של"ה

מצות 42) שורש להצ"צ בסהמ"צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת
רפ"ח. התפילה

דא"ח)43) (עם סידור פ"ב. של"ב בפרדס ונת' הובא ספרי,
ועוד. ואילך. ב פה, הק"ש שער

פ"מ.44) שם להצ"צ סהמ"צ

'a zecreezd - g"nyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay zgiy

בשופר" ובמה עליכם.. "תמליכוני המלך, הכתרת נעשית שעלֿידו – ד"שופר" בפירוש גם 7וכמודגש

"שפרו מלשון -mkiyrn"13"ה"שופר את שמקשרים היינו, שכל 14, אלא בפועל, מעשה "מעשיכם", עם
ל  ובנוגע הכל. שכוללת 'נקודה' 'נקודה', של באופן כלולים הפרטים ההכתרה d"awdריבוי את שמקבל

שלמעלה  עצמותו לבחינת (ועד המלכות וגילוי מהתפשטות למעלה שהיא כפי המלכות, נקודת עצם -
(במכלֿשכן  הכל כוללת היותה עם אשר המלכים"), מלכי "מלך מדרגת למעלה גם כולל ממלוכה, גם

הכל" הוא ד"הנשיא מהענין הכל.15וקלֿוחומר שכוללת 'נקודה' 'נקודה', של באופן זה הרי ,(

ש  – השלימות לתכלית l`xyiועד ipa(למלך הקב"ה את ישראל)d"awde(שמכתירים מלך (שנעשה
`zgמתאחדים dcewpe ze`ivnl" להיותם ,mipa"אלקיכם לה' מעצמות 16אתם היא שמציאותו הבן בדוגמת ,

ממש" ממעל אלקה "חלק הקב"ה, עם ממש אחת מציאות שהם היינו, כשאתה 17האב, "העצם אשר ,
בכולו" תופס אתה בחלקו "ישראל 18תופס אלא ל'עצם', ה'חלק' בין מחלקים שלא מזה, ויתירה ,19

cgוקודשאֿבריךֿהוא `lek"20נעשים שישראל ,ynn cg21.יתברך ומהותו עצמותו עם

שמציאותם  הנבראים בכל בגלוי שניכר הארץ", כל על "מלך - כולו העולם בכל גם נמשך ועלֿידם
" אלא e`vndאינה zzin` ומה וארץ משמים הנמצאים "כל הי"ד: ספר בתחילת הרמב"ם כלשון ,"

יתברך  ומהותו לעצמותו דירה נעשה כולו שהעולם ועד המצאו", מאמיתת אלא נמצאו לא .22שביניהם

היא„ הענינים כל תחילת והנה, .dxeza:הכל הכוללת אחת' 'נקודה של באופן שהיא ,

המשנה  כלשון גדול, הכי ריבוי  ישנו הריבוי daxd"23בתורה לתכלית עד ומצוות", תורה להם
דאיןֿסוף.

הדברות  בעשרת כלולים ומצוות התורה עניני פרטי כל זה, עם גם 24וביחד מתבטא זה שענין ועד ,
בירושלמי  כדאיתא - עצמם ומזה25בלוחות ואותיותיה "מזה דקדוקיה ודיבור דיבור כל בין כתובים.. הם

מסיני" למשה ש"ניתן לחדש", עתיד ותיק שתלמיד מה "כל גם כולל תורה", הדברות,26של בעשרת ,
גו'" אלקיך ה' "אנכי ראשון, בדיבור כלולים עצמם הדברות "אנכי"27ועשרת הראשונה בתיבה הכלול ,

"אנא  יהבית"28(ראשיֿתיבות כתבית ד"אנכי"29נפשי א' באות הכלולה והאות 30), "אנא"), (ראשֿתיבת
וקוץ  אות בשום אתרמיז דלא יתברך ועצמותו מהותו - האל"ף ונקודת בקוץ כלולה עצמה (ואפילו 31א'

בנקודה). לא

ממתןֿתורה: למעלה הוא ראשֿהשנה ואדרבה, מתןֿתורה, עם קשור שראשֿהשנה ולהעיר,

במכילתא  עליכם32איתא אגזור ואחרֿכך מלכותי, "קבלו לישראל אמר -zexifbשהקב"ה "גזירות" ."
אדמו"ר  מו"ח כ"ק שמבאר [כפי יתברך גזירותיו שכולם המצוות, פרטי כל על המצוות 33קאי שגם
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ו.13) פכ"ט, ויק"ר
ענין14) "שפרו", התענוג beprzd,מלשון לפנימיות עד

בדרושי  (כמבואר ההכתרה ע"י שמעוררים ומהותו דעצמותו
ואילך)). ג רמד, התקיעות שער דא"ח עם (סידור תק"ש

כא.15) כא, חוקת פירש"י
א.16) יד, ראה פ'
רפ"ב.17) תניא
וש"נ.18) סקט"ז. הוספות כש"ט
א.19) עג, זח"ג ראה
תרגום.20) בלשון גם חדר זה שענין ועד
ממעל)21) אלקה ב"(חלק הפירושים משני (א)ynnלהעיר :"

ממש  (ב) אלקה, חלק ממש הדבר, אמיתת הדגשת - "ממש"
בנדו"ד, ועד"ז מנ"א). כ"ג יום" "היום (ראה ממשות מלשון
חד  דכולא הענין שאמיתת ממש. חד" כולא וקוב"ה "ישראל

ממשות. של באופן מטה למטה עד נמשך ממש,
וראה 22) ובכ"מ. פל''ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה

וש"נ. פי"ב. תשמ"ח) ר"ה (קונטרס תשמ"א היום זה ד"ה

רע"ב.23) כג, מכות
הרס"ג).24) (בשם יב כד, משפטים פירש"י ראה
סה"א.25) פ"ו שקלים
(26.252 ע' חי"ט בלקו"ש נסמן
ו.27) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
הע"י.28) גירסת ע"פ – א קה, שבת
(כנ"ל 29) חד" כולא וקוב"ה ישראל ע"ד תרגום, בלשון גם

.(20 הערה
ח"ז 30) מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק .144 ע' תש"ג סה"ש ראה

וש"נ. .382 ע' חכ"ה לקו"ש קמו. ע'
לקו"31) ב. רנז א. יא, זח"ג ובכ"מ.ראה ב. פ, פינחס ת
יג,32) ברכות ב. יח, אחרי ופירש"י תו"כ וראה ג. כ, יתרו

א.
ח"א 33) קונטרסים (סה"מ פ"ה תר"ץ דעת למען ד"ה ראה

קפ, שם (סה"מ פ"ג (תרפ''ז) תרצ''א בעוזרי לי הוי' ד"ה א). פד,
ועוד. .46 ע' אידיש סה"מ א).
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לתכלית  הגיע כו', ועולםֿהבא גןֿעדן במעלת וההשגה הידיעה שלימות שלאחרי היינו, בלבד"), אותך
ממש. ומהותו עצמותו אלא אינו חפצו שכל - השלימות

ה'צמח  מביא דביקותו) בעת הזקן רבינו של ולשונו התינוק", זה לדעת מתפלל ("אני אלו ענינים ושני
התפילה" מצות ב"שורש אלקות 45צדק' וידיעת התבוננות של באופן התפילה עניני פרטי מבאר ששם ,

הביטול  אלא כו', וההשגה הידיעה לא היינו, נדעך", "שלא היא הידיעה שתכלית להדגיש כדי -
מהותו  עם ממש ) בשוה ותינוקות השגה בעלי (אצל ישראל בני של העצמית הנקודה של וההתאחדות

יתברך.ועצ  מותו

גו'" ממעמקים המעלות "שיר התפילה עם זה ענין לקשר לזה 46ויש (ובהמשך בראשֿהשנה שאומרים
כידוע  - תשובה) ימי עשרת בכל בחינת 47גם על קאי מעומק, לפנים עומק עומקים), ש"ממעמקים"(שני

פרטים, ופרטי הפרטים בכל ופועל נמשך הוא הרי זה, עם וביחד כו', התחלקות של מגדר שלמעלה עומק
התחלקות. של מגדר שלמעלה העומק נקודת עם אחת מציאות ונעשים מתאחדים שהם ועד

Ê שנת' היותה (מלבד זו בשנה ראשֿהשנה קביעות אופן מצד גם מיוחד עילוי נוסף האמור ובכל .
והארץ  השמים "ויכולו - השבת יום של ענינו השבת: ליום כלל) הפסק (ללא ממש בסמיכות - הקהל')

צבאם" המציאות 48וכל שכל עד כליון, של באופן המציאות ביטול היינו, וביטול, כליון של ענין שזהו ,
התענוג  בבחינת נכללת .49כולה

מאד" ד"טוב השלימות רק לא השלימות, בתכלית הבריאה מציאות כל ישנה גיסא, מחד 50כלומר,

מנוחה" באת שבת "באת השבת, בכניסת שנוספה השלימות גם אלא הששי), גיסא,51(ביום ולאידך :
אחת  בנקודה ונכללים מתעלים הנבראים שכל וכליון, ביטול של באופן היא כולה הבריאה -52מציאות

השבת. יום של התענוג בנקודת מתעלה - עליכם" "תמליכוני ראשֿהשנה, שנקודת ונמצא, התענוג. נקודת
לאחרי  - גופא השבת ביום יתירה ובהדגשה אחת. נקודה ונעשים אחד בהמשך שבאים אלא עוד, ולא

התענוג  שלימות דרעוין', 'רעוא היום, נתגלו 53חצות שכבר לאחרי וחותמו, לסיומו בסמיכות ובפרט ,
וחותמם, לסיומם עד השבת), יום של הזמן על שמוסיפים גם (כולל השבת יום עניני פרטי כל בפועל

הפשוט. התענוג של נעלית הכי בנקודה כלולים שכולם כפי

מטה. למטה עד הפשוט התענוג בחינת המשכת היינו, גשמית, סעודה עם זה מקשרים - ולאידך

Á והמעש העיקר . הוא :54ה

אחד  כל צריך - ראשֿהשנה עם אחת' ו'נקודה אחד' שב'המשך השבת יום וחותם בסיום בעמדנו
ופרטי  הפרטים בכל ולגלותה להמשיכה כדי עליכם", "תמליכוני דראשֿהשנה, ה'נקודה' את לקחת ואחד
 ֿ וקודשאֿבריך ד"ישראל השלימות לתכלית עד ה'נקודה', עם ומאוחדים חדורים שכולם ובאופן פרטים,

יתברך. ועצמותו מהותו עם אחת מציאות חד", כולא הוא

לפי  אלא כו' מבקש ו"איני מישראל, ואחד אחד מכל זה ענין תובעים - נעלה הכי ענין שזהו ואף
הכתוב 55כחן" ובלשון מישראל, ואחד אחד כל של כחו היא,56לפי רחוקה ולא ממך היא נפלאת "לא

לעשותו". ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי גו' היא לים מעבר ולא גו' היא בשמים לא
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מהענינים 45) הוא התפילה" מצות ש"שורש להעיר,
(לאחרי  כו' נערים עם החסידות בתורת ללמוד שמתחילים
ולכן, החסידים. כמנהג ברֿמצוה), לפני אפילו או ברֿמצוה,
יש  באלקות, והשגה ידיעה החסידות, של לעולמה כשנכנסים

כבפנים. נדעך", שלא הידיעה ש"תכלית ומיד תיכף להדגיש
א.46) קל, תהלים
וש"נ.47) בהתוועדות. שנאמר המעלות שיר ד"ה ראה
א.48) ב, בראשית
כרך 49) ואילך. ב מב, – א' (כרך עה"פ להצ"צ אוה"ת ראה

ב' דיום בהתוועדות שנאמר ויכולו ד"ה ואילך). א תקח, – ג'

ועוד. דר"ה.
א.50) ב, בראשית
ויכל).51) (ד"ה א ט, מגילה פירש"י ב. ב, בראשית פירש"י

ט. פ"י ב"ר וראה
נקודה 52) הוא כולו השבת שיום (ס"א) לעיל האמור על נוסף

אחת.
תקמה.53) ע' ריש תרס"ו המשך ראה
מי"ז.54) פ"א אבות
ג.55) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא
יאֿד.56) ל, נצבים
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שלפניֿזה  בהתוועדות כאמור - מזה בחכמהֿבינהֿדעת 57ויתירה החסידות תורת גילוי שלאחרי -
כמוהו" יחוד שאין נפלא ד"יחוד באופן אלא מאד", גו' "קרוב רק לא זה הרי .58שבנפש,

- כולו בעולם גם נמשך חד", כולא וקודשאֿבריךֿהוא "ישראל הקב"ה, עם ישראל של ומאחדותם
גו'" יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד 'סדר 59"ונגלה של וההגבלות המדידות כל שמתבטלות היינו, .

יתברך. לעצמותו דירה שנעשה כולו, העולם בכל ומהותו עצמותו וגילוי להמשכת עד השתלשלות',

מהתחלקות  שלמעלה לנקודה עד חדא, וברגעא חדא בשעתא ממש, בימינו במהרה - לנו" תהיה ו"כן
עין" כהרף המקום עיכבן "לא ממש.60הזמן, ומיד תיכף ,

***

Ë ראשֿהשנה ימי (שני הימים ששלושת לראשֿהשנה, השבת יום המשך אודות לעיל האמור על נוסף .
יום ויו  של העצמי ענינו גם ישנו - אחת' ו'נקודה אחד' 'המשך נעשים אליהם) שבסמיכות השבת ם

לו"61השבת  יקראו אשר ב"שמו כמודגש תשובה'62, 'שבת או שובה' 'שבת התשובה.63, ענין ,

ענינים  (על כפשוטה לתשובה בנוגע הן - הכל הכוללת אחת' 'נקודה היא התשובה גם והנה,
אשר  האלקים אל תשוב "והרוח התשובה, לשלימות בנוגע (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה) והן בלתיֿרצויים),

יֿיא).64נתנה" סעיפים (כדלקמן

ראשֿהשנה  ובפרט לראשֿהשנה, ובהמשך בסמיכות היא שובה' 'שבת כשקביעות - יתירה ובהדגשה
לה'" "שבת שביעית, במוצאי הקהל', 'שנת יג).65של סעיף (כדלקמן

È:כפשוטה בתשובה - הכל הכוללת אחת' 'נקודה – התשובה ענין ביאור .

התשובה" בפני שעומד דבר לך "אין - ומצוות התורה עניני כל את ומתקנת כוללת להיותה 66תשובה -
מהם  למעמד 67למעלה מתעלה שהאדם כיֿאם בפניֿעצמו, וענין ענין כל על פרטי באופן זה אין אבל ,

ובדוגמת  (עלֿדרך לגמרי חדשה מציאות שנעשה עד הקודם, ומצבו מעמדו לגבי באיןֿערוך חדש, ומצב
בלשון  גם וכמודגש כו'. הענינים כל מתתקנים ממילא ובדרך המוחלט), ואפס מאין ההתהוות חידוש

ז"ל  "מעשים 68חכמינו להיות צריכים שתחילה הוא הסדר לכאורה, טובים": ו(אחרֿכך)מעשים "תשובה
ואםֿכן, התשובה, עלֿידי תיקון להיות צריך אזי טובים", ב"מעשים כו' חסרון איזה כשישנו ורק טובים",

ותשובה"? טובים "מעשים ולא טובים", ומעשים "תשובה נאמר מדוע

שלאחריֿזה  המעשים שכל הפועלת להקב"ה) והשבה (קירוב כללית נקודה היא שהתשובה - והביאור
- אחת נקודה של באופן שהם כפי טובים", ה"מעשים כל את כוללת שהתשובה ונמצא, טובים. יהיו

טובים". "מעשים - הקב"ה רצון עלֿפי המעשים כל יהיו שעלֿידיֿזה ה', אל לשוב תשובה,

שמצי  לומר, "ויש - הבריאה בכללות זה דוגמת לעולם"daeyzנו כל 69קדמה יהיו שעי"ז כדי ,
"והנה עליהם ולומר להעיד יוכל שהקב"ה באופן c`nהמעשים aeh"50."טובים "מעשים ,
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בסופה.57) הא' התוועדות
ב).58) (ט, פ"ה תניא
ה.59) מ, ישעי'
מא.60) יב, בא ופירש"י מכילתא
(61– "ויכולו" – והשלימות העילוי נעשה שבו לכך נוסף

ר"ה. עניני כל של
אשר כתו 62) ש"שמו בתחילתו) (שעהיוה"א הבעש"ט רת

תוכן  על גם מורה וממילא, כו'", לחיות כלי הוא בלה"ק לו יקראו
זה. בשם הנקרא הדבר

ס"ח.63) סרפ"ד שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע
ס"ד  סתקפ"ב ר"ה הל' (שובה). ס"ב סתכ"ט פסח הל'

שיחת  - ובארוכה  וש''נ. .144 ע' חי''ד לקו''ש וראה (תשובה).
ואילך). 56 ע' ח"א (התוועדויות בתחילתה תשמ"ו שובה שבת

ובכ"מ.64) פרשתנו. ריש לקו"ת וראה יב. ז, קהלת
ד.65) שם, ב. כה, בהר
ספ''ג.66) תשובה הל' רמב''ם
וידוי 67) מצות להצ''צ סהמ"צ רע"ד. כו, אחרי לקו''ת ראה

ועוד. ותשובה.
לקו"ח 68) בתחילתו. מג''א תו"א וראה מי"ז. פ"ד אבות

ג. מ, שה"ש א. פה, לשמע"צ דרושים א. סב, מטות
ד.69) פ"א ב"ר א. נד, פסחים ראה
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‡È:יותר ובעומק .

האמת" "חכמת התורה, בפנימיות המבואר (עלֿפי התשובה ענין ענינים 70אמיתית על לא - הוא (
אל תשוב "והרוח - כיֿאם הראשון,dpzpאשרmiwl`dבלתיֿרצויים, ומקורו לשרשו ההשבה היינו, ,"

נותן" הוא יפה בעין הנותן "כל - נתנה" אשר  והרחבה"71"האלקים הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ,72,
לכל  מטה למטה ונמשך ניתן שממנו יתברך, ומהותו עצמותו - "ידו" מגדר גם שלמעלה לבחינה עד

מישראל. ואחד אחד

ישראל "שובה - שובה' 'שבת בהפטרת הכתוב אופנים:cr'iedjiwl`"73ובלשון שני גופא ובזה ,
גבול, בבחינת שהם הגילויים בבחינת רק לא היינו, בכלל", עד ולא "עד מזה, ולמעלה בכלל", ועד "עד

בכלל  עד ולא בבחינת שהוא יתברך עצמותו בבחינת גם ה'"74אלא אל "ושובו - מזה ולמעלה שזהו 75, ,
אלקיך" הוי' עד גו' מ"שובה יותר  נעלה .76ענין

נקודת  עצם מצד הקב"ה, עם ישראל בני של העצמית ההתקשרות - הוא התשובה ענין כלומר,
(חילוקי  מימיך" ושואב עציך ל"חוטב שבטיכם" "ראשיכם בין דרגות חילוקי בה שייך שלא היהדות,

הזקן רבינו כתורת ממש), העצם מצד לא אבל בפנימיות, גם אפילו או בחיצוניות, הפסוק 77דרגות 78על

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל אלקות"79"שמע פון אפגעריסן זיין קען ער ניט און וויל ער ניט איד "א ,
ואחד  אחד כל של העצמית ההתקשרות מצד מאלקות"), חסֿושלום ליפרד יכול ואינו רוצה אינו ("יהודי

מ"אחד" שלמעלה "יחיד" לבחינת עד אחד", "ה' עם -80מישראל מ"יחיד" גם שלמעלה לבחינה ועד ,
ממש. ומהותו עצמותו

ישראל  בני של העצמית ההתקשרות - אחת' 'נקודה של באופן הוא התשובה ענין שגם מובן, זה ומכל
"חוטב  שבפשוטים, מהפשוט מישראל: ואחד אחד כל של הענינים פרטי כל הכל, שכוללת הקב"ה, עם
"ראשיכם  שבגדולים, לגדול ועד בשלימותה, היא היהדות נקודת אצלו שגם - מימיך" ושואב עציך
בהווה  מצבו ערך לפי רק היא זו שלימות הרי ה', בעבודת ושלימותו מעלתו שתגדל שככל - שבטיכם"
שלימות  כשתהיה לעתידֿלבוא, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בעתיד. להתעלות וצריך שיכול המצב ערך לפי (ולא

רצונך" "כמצות הענינים בתשובה"81כל ימיו "כל להיות צריך ולכן ומקורה 82), לשרשה נפשו להשיב ,
יתברך. ומהותו עצמותו עם ממש אחת מציאות כו',

·È:'שובה ב'שבת הזמן, בגדרי למטה היא נמשכת - כו' 'נקודה' של ענין הוא שתשובה אף והנה, .

תשב" אותיות ש''שבת, למקורן 83ידוע הדברים חזרת דהיינו אחד, הכל תשובה וענין שבת ש"ענין .
.84ושרשן 

הדב  עלֿאחתֿכמהֿוכמה.ואם שובה' ב'שבת – שבת לכל בנוגע אמורים רים

לעיל  המוזכר עלֿפי כל 85ובפרט את כולל שובה' ש'שבת – האריז"ל בסידור שכתוב מה עלֿפי -
שב'שבת  היינו, החדשה, השנה שבתות כל על גם ומשפיע  כו', ולהשלימם לתקנם שעברה, השנה שבתות

השבת. ענין כללות גם מודגש שובה'
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ה"ד.70) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
וש"נ.71) רע"א. נג, ב"ב ראה
דברהמ"ז.72) שלישית ברכה
ב.73) יד, הושע
ואילך.74) יז ע' תרס"ו המשך ואילך. ד ד, פקודי לקו"ת ראה

ועוד.
ג.75) יד, הושע
שובה 76) ד"ה ואילך. קמב ע' ח"א תער"ב המשך ראה

ועוד. הא'. בהתוועדות שנאמר ישראל
ובכ"מ.77) אלול. כ"ה יום" "היום
ד.78) ו, ואתחנן
מלכות 79) עול קבלת – הוא שמע פרשת שתוכן להעיר,

לוהי' שמע פרשת קדמה "למה רפ"ב) (ברכות כמארז"ל שמים,
ואח"כ  תחילה שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע, אם
"קבלו  דקבעמ"ש, הכללית הנקודה מצוות", עול עליו מקבל
פרטי  כל הכוללת עליכם"), "תמליכוני – מזה (ויתירה מלכותי"

גזירות". עליכם "אגזור המצוות, עניני
(80.11 ע' חי"א בלקו"ש נסמן
ואילך.81) פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה

ועוד.
פרשתנו.82) ריש לקו"ת וראה א. קנג, שבת
ג.83) סו, שובה לשבת דרושים לקו"ת ספ"י. אגה"ת
שם.84) לקו"ת
ס"ח.85) הא' התוועדות
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‚È:זו בשנה שובה' ב'שבת יותר עוד נוסף זה ובכל .

ה'קבלתֿעול' בנקודת ישראל של אחדותם ד"הקהל", התוכן מצד הן - הקהל' ד'שנת שובה' 'שבת א)
והשלימות  התיקון שאז לה'", "שבת שביעית, במוצאי היותה מצד והן ה), סעיף (כנ"ל ה'" את ד"ליראה
שובה' ב'שבת שבה) השבתות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לה'", "שבת (שכולה שעברה השנה שבתות כל של
החדשה, השנה של שלהם) החול בימות גם - ֿ ידם (ועל לשבתות בנוגע גם ופועל יותר, נעלה באופן הוא

הקודמת  בהתוועדות בארוכה (כמדובר הקהל' ).86'שנת

שובה' ל'שבת גם שייך התשובה ענין אודות לעיל שהאמור דאף - לראשֿהשנה סמיכותו מצד ב)
עם  ישראל בני של העצמית (ההתקשרות שוה שתוכנם מכיון אבל לראשֿהשנה, ממש סמוך שאינו
מובן, שובה'), 'שבת של התשובה ובענין בראשֿהשנה, עליכם" ב"תמליכוני ביטוי לידי שבאה הקב"ה,
עוז  וביתר שאת ביתר נוסף אזי אחת', ו'נקודה אחד' 'המשך שנעשים עד לזה, זה בסמיכות שבהיותם

עצמית'). ב'נקודה הוספה של המושג ששייך כמה (עד

„È.מישראל ואחד אחד לכל שייך זה הרי לעיל, האמור כל והפלאת העילוי שלמרות להוסיף, ויש .

ובלבבך  בפיך מאד הדבר אליך "קרוב אלא גו'", היא לים מעבר ולא גו' היא בשמים "לא - וכאמור
לעשותו",

התניא, מספר החל - החסידות תורת התגלות לאחרי azkayובפרט dxez החסידות תורת "מיוסד 87של ,
מאד.. הדבר אליך קרוב כי פסוק ahidעל x`al ד"יחוד באופן והשגה להבנה עד מאד", קרוב הוא איך

ח), סעיף (כנ"ל כמוהו" יחוד שאין נפלא

הן  שלאחריֿזה, החסידות במאמרי שבעלֿפה, תורה "פירושה", גם שנתגלה לאחרי - מזה ויתירה
הוא  "הנשיא דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח לכ"ק עד שלאחריֿזה, נשיאינו רבותינו של והן הזקן, רבינו של

כו'). לו שקדמו הענינים כל גם (כולל הכל"

"אנשי  עבור התניא ספר נכתב שלכאורה אף שכן ממש, מישראל ואחד אחד לכל ניתן זה כל אשר
הזקן  רבינו פתגם ידוע הרי המלקט'), ב'הקדמת (כמבואר חוג 88שלומינו" עבור אינה החסידות שתורת

הם  גם נכללים שמכלֿמקום מכיון ממש, מישראל ואחד אחד לכל עד ישראל, כלל עבור אלא מסויים,
שלומינו". ד"אנשי בסוג

ÂË של השבת) ויום ראשֿהשנה ימי (שני הראשונים ימים שלושה וחותם בסיום שבעמדנו ויהיֿרצון .
לערב  עד הסליחות, ימי אלול, ח"י לאחרי ובפרט אלול, בחודש העבודה שלימות (לאחרי החדשה השנה

היד את להושיט רק שצריך כך ממש, ב'מזומן' הענינים כל כבר ישנם שאז, - -zgwle89ראשֿהשנה)
שעלֿידיֿזה  כולה, השנה כל בעבודת להמשיכה אלו ימים של העצמית' ה'נקודה את ואחד אחד כל יקח
ויחס  ערך לה שאין לשלימות עד השלימות, בתכלית העבודה עניני בכל עוז וביתר שאת ביתר יתוסף
הקב"ה  של בברכותיו גם יתוסף ועלֿידיֿזה כו', ומסובב סיבה מגדר למעלה הקודם, המצב לגבי כלל

שכתוב  כמו – כולה השנה כל בעתם 90על גשמיכם "ונתתי אזי גו'", תשמרו מצוותי ואת תלכו "בחוקותי
בפרשה. האמורות הברכות ככל וגו'",

הן והנגלה, הנראה טוב עניני בכל מבורכת שנה - ipgexובפשטות aeh,והיהדות (התורה הפצת שנת ,
והן השלימות, בתכלית האפשרויות, אופני בכל חוצה, המעיינות הפצת) ובמיוחד inybכולל aeh כפשוטו

zeinybaeממש, zeipgexaאו בגשמיות; גם ונשתלשל נמשך ומזה תחילה, ברוחניות -zeipgexae zeinyba
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ס"י.86) שם
וש"נ.87) ואילך. רסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
וש"נ.88) דש. ע' ח"י הנ"ל אגה"ק ראה
מכיון 89) מלמעלה, לו שיתנו עד להמתין צורך שאין – כולל

המעלה  גם שתהי' הקב"ה שרצה אלא כו', ברשותו הוא שהדבר
מציאותם  שמצד בחירה בחיים", "ובחרת חפשית, דבחירה

התורה). מציווי גם (למעלה דישראל העצמית
בחוקותי.90) ר"פ

'a zecreezd - g"nyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay zgiy

‡È:יותר ובעומק .

האמת" "חכמת התורה, בפנימיות המבואר (עלֿפי התשובה ענין ענינים 70אמיתית על לא - הוא (
אל תשוב "והרוח - כיֿאם הראשון,dpzpאשרmiwl`dבלתיֿרצויים, ומקורו לשרשו ההשבה היינו, ,"

נותן" הוא יפה בעין הנותן "כל - נתנה" אשר  והרחבה"71"האלקים הקדושה הפתוחה המלאה "מידו ,72,
לכל  מטה למטה ונמשך ניתן שממנו יתברך, ומהותו עצמותו - "ידו" מגדר גם שלמעלה לבחינה עד

מישראל. ואחד אחד

ישראל "שובה - שובה' 'שבת בהפטרת הכתוב אופנים:cr'iedjiwl`"73ובלשון שני גופא ובזה ,
גבול, בבחינת שהם הגילויים בבחינת רק לא היינו, בכלל", עד ולא "עד מזה, ולמעלה בכלל", ועד "עד

בכלל  עד ולא בבחינת שהוא יתברך עצמותו בבחינת גם ה'"74אלא אל "ושובו - מזה ולמעלה שזהו 75, ,
אלקיך" הוי' עד גו' מ"שובה יותר  נעלה .76ענין

נקודת  עצם מצד הקב"ה, עם ישראל בני של העצמית ההתקשרות - הוא התשובה ענין כלומר,
(חילוקי  מימיך" ושואב עציך ל"חוטב שבטיכם" "ראשיכם בין דרגות חילוקי בה שייך שלא היהדות,

הזקן רבינו כתורת ממש), העצם מצד לא אבל בפנימיות, גם אפילו או בחיצוניות, הפסוק 77דרגות 78על

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל אלקות"79"שמע פון אפגעריסן זיין קען ער ניט און וויל ער ניט איד "א ,
ואחד  אחד כל של העצמית ההתקשרות מצד מאלקות"), חסֿושלום ליפרד יכול ואינו רוצה אינו ("יהודי

מ"אחד" שלמעלה "יחיד" לבחינת עד אחד", "ה' עם -80מישראל מ"יחיד" גם שלמעלה לבחינה ועד ,
ממש. ומהותו עצמותו

ישראל  בני של העצמית ההתקשרות - אחת' 'נקודה של באופן הוא התשובה ענין שגם מובן, זה ומכל
"חוטב  שבפשוטים, מהפשוט מישראל: ואחד אחד כל של הענינים פרטי כל הכל, שכוללת הקב"ה, עם
"ראשיכם  שבגדולים, לגדול ועד בשלימותה, היא היהדות נקודת אצלו שגם - מימיך" ושואב עציך
בהווה  מצבו ערך לפי רק היא זו שלימות הרי ה', בעבודת ושלימותו מעלתו שתגדל שככל - שבטיכם"
שלימות  כשתהיה לעתידֿלבוא, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בעתיד. להתעלות וצריך שיכול המצב ערך לפי (ולא

רצונך" "כמצות הענינים בתשובה"81כל ימיו "כל להיות צריך ולכן ומקורה 82), לשרשה נפשו להשיב ,
יתברך. ומהותו עצמותו עם ממש אחת מציאות כו',

·È:'שובה ב'שבת הזמן, בגדרי למטה היא נמשכת - כו' 'נקודה' של ענין הוא שתשובה אף והנה, .

תשב" אותיות ש''שבת, למקורן 83ידוע הדברים חזרת דהיינו אחד, הכל תשובה וענין שבת ש"ענין .
.84ושרשן 

הדב  עלֿאחתֿכמהֿוכמה.ואם שובה' ב'שבת – שבת לכל בנוגע אמורים רים

לעיל  המוזכר עלֿפי כל 85ובפרט את כולל שובה' ש'שבת – האריז"ל בסידור שכתוב מה עלֿפי -
שב'שבת  היינו, החדשה, השנה שבתות כל על גם ומשפיע  כו', ולהשלימם לתקנם שעברה, השנה שבתות

השבת. ענין כללות גם מודגש שובה'
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ה"ד.70) פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ראה
וש"נ.71) רע"א. נג, ב"ב ראה
דברהמ"ז.72) שלישית ברכה
ב.73) יד, הושע
ואילך.74) יז ע' תרס"ו המשך ואילך. ד ד, פקודי לקו"ת ראה

ועוד.
ג.75) יד, הושע
שובה 76) ד"ה ואילך. קמב ע' ח"א תער"ב המשך ראה

ועוד. הא'. בהתוועדות שנאמר ישראל
ובכ"מ.77) אלול. כ"ה יום" "היום
ד.78) ו, ואתחנן
מלכות 79) עול קבלת – הוא שמע פרשת שתוכן להעיר,

לוהי' שמע פרשת קדמה "למה רפ"ב) (ברכות כמארז"ל שמים,
ואח"כ  תחילה שמים מלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע, אם
"קבלו  דקבעמ"ש, הכללית הנקודה מצוות", עול עליו מקבל
פרטי  כל הכוללת עליכם"), "תמליכוני – מזה (ויתירה מלכותי"

גזירות". עליכם "אגזור המצוות, עניני
(80.11 ע' חי"א בלקו"ש נסמן
ואילך.81) פי"ז תרל"ז וככה המשך ויחי. ר"פ תו"ח ראה

ועוד.
פרשתנו.82) ריש לקו"ת וראה א. קנג, שבת
ג.83) סו, שובה לשבת דרושים לקו"ת ספ"י. אגה"ת
שם.84) לקו"ת
ס"ח.85) הא' התוועדות
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בסיפורי  המבואר עלֿדרך ברוחניות, גם ואחרֿכך בגשמיות, תחילה אדמו"ר 91- מו"ח אודות 92כ"ק
ברוחניות. גם ואחרֿכך תחילה, בגשמיות ישראל לבני ולסייע לעודד הבעלֿשםֿטוב של הנהגתו

מר, אתי עין", "כהרף חדא, וברגעא חדא בשעתא ומיד, שתיכף - והפנימית העיקרית להברכה ועד
השנה  מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו משיחא, מלכא

שנה" אחרית שלפניה)93ועד שנה" ל"אחרית (בהמשך השנה" ב"רשית בעמדנו ובפרט ,94.

של  ומצב המעמד יומשך שבה, והרגעים הימים בכל כולה, השנה שבמשך - לנו" תהיה ו"כן
הכל, שכוללת העצמית' ל'נקודה ועד הגוף, לכל מה'ראש' ההמשכה ובדוגמת (עלֿדרך ראשֿהשנה

וסוף" ראש ימצא.. (ראשֿהשנה 95"מבלי היום נצבים "אתם - (96(mklek"97,ממש כאחד" "לאחדים ,
וסוף" ראש האדם ימצא אלקיכם"95"מבלי ה' "לפני היא ועמידתם עצמותו 97, הוי', שם של הפנימיות ,

הימים  כל ה' את ליראה גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל', ב'שנת ובפרט ממש, ומהותו
ממש. ומיד תיכף טפחים, מעשרה למטה ממש, בפשטות גו'",

***

ÊË.שליט"א אדמו"ר כ"ק עלֿידי הוגה - גו' ממעמקים" המעלות "שיר דיבורֿהמתחיל מאמר .

ÊÈ במכלֿשכן – והוראה לימוד גם יש ויהדות תורה עם הקשור ענין שבכל פעמים כמה דובר .
הבעלֿשםֿטוב  מתורת לימוד 98וקלֿוחומר יש העולם, בעניני אפילו שומע, או רואה שיהודי דבר שבכל

הוראה  מלשון תורה, בעניני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לקונו, בעבודתו הוא 99והוראה מלכתחילה ענינה שכל ,
היא" תורה ישראל "מנהג גם כולל והוראה, .100לימוד

לשטרות  בנוגע תורה, עלֿפי ענין - השנים ממנין וההוראה הלימוד על להתעכב יש לכך, ובהתאם
ובהקדמה: - כו'

אופנים  כמה בתורה מצינו - השנים למנין למלכי miklnl:101בנוגע או הבית, בזמן - ישראל (למלכי
" בשם הידוע המנין החורבן). לאחר - העולם השטרות).zexhylאומות במנין היום עד הנוהגים (שיש "

מנין  - הוא ישראל תפוצות ברוב שנקבע המנין אופן אמנם, העולם. בריאת מתחילת ליצירה, והמנין
mlerdהשנים z`ixal.

אופנים  כמה - גופא העולם לבריאת הראשון.102ובמנין אדם נברא שבו מראשֿהשנה – אדם" "מולד :
שלפני  תשרי ממולד למנות מתחילים העולם, נברא באלול שבכ"ה דמכיון (בהר"ד), תוהו" "מולד
לאדם  ראשונה שנה נשלמה שבו האדם, בריאת שלאחרי מראשֿהשנה שמונים אופן ויש הבריאה.

תוהו. מולד - הוא ישראל תפוצות בכל שנקבע המנין אופן אמנם, הראשון.

- היא זו שנה d`ixalועלֿפיֿזה, dpenye mirax` ze`n ray mitl` zyng zpy.

ÁÈ עלֿפי בשטרות התאריך שבכתיבת - ובהקדמה בפשטות: - זה ממנין וההוראה הלימוד וביאור .
הזמ  את לדעת מוכרחים שבהם  ומאות,תורה עשיריות  יחידות של המנין בעיקר נוגע המדוייק, ן

כשר  השטר – בשטר נכתב לא אם גם הרי בו, לטעות מקום שאין שמכיון האלפים, מנין .103מהֿשאיןֿכן
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גם 91) כולל וטף, לנשים גם שייכים ש"סיפורים" להעיר,
שהטביע קט  (כפי הקטנים של מטבעם – ואדרבה קטנים, ני

הגדולים. מאשר יותר סיפורים שאוהבים הקב"ה)
ועוד.92) .133 ע' ח"א לקו"ש מד. ע' ח"ב "התמים" ראה
יב.93) יא, עקב
סי"ד.94) אגה"ק ראה
נצבים.95) ר"פ לקו"ת
מא,96) תבוא בלקו"ת (הובא ב לב, לזח"ב רמ"ז שם. לקו"ת

נצבים. ס"פ רזא פענח א. רלא, זח"ג גם וראה ג).
נצבים.97) ר"פ

וש"נ.98) סקכ"זֿקכט. הוספות כש"ט אייר. ט' יום" "היום
נג,99) זח"ג בראשית. ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב.
ע'100) חכ"ב לקו"ש סט"ז. סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ. .2 הערה 56
(לרש"י 101) בהלכה" "המועדים ספר ראה – לקמן בהבא

וש"נ. פ"ב, ר"ה ערך זעווין)
לקו"ש 102) ה"ח. פ"ו קידוה"ח הל' לרמב"ם "פירוש" ראה

.185 ע' ח"י
קכז.103) סו"ס אה"ע שו"ע ראה
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מנין  כיֿאם האלפים, מנין בתאריך צויין שלא ישראל מגדולי אגרותֿקודש וכמה בכמה שמצינו וכפי
והמאות. העשיריות היחידות

- בכתיבתו גם כמודגש בפניֿעצמו, מנין זה הרי - האלפים מנין כותבים כאשר גם לזה, ונוסף
והיחידות. העשיריות המאות מנין ואחרֿכך בפניֿעצמו, מקף עם ה"א ה'תשמ"ח,

מודגש  - תשמ"ח - האלפים) מנין (מלבד זו שנה של והיחידות והעשיריות המאות במנין ועלֿפיֿזה,
" שנת זו: שנה של המיוחדת ההוראה "!gnyzבגלוי

ומכריז: מדגיש השנה מנין הבטחה gnyzכלומר, וגם ציווי, לשון היינו, ואחד 104! אחד לכל לנוכח, ,
בשמחה. להיות שצריך מישראל,

ËÈ:ראשיֿתיבות בדרך - תשמ"ח שנת לרמז בנוגע גם ולבאר להוסיף ויש .

של  הכללי הרמז - משיח עם השנה של הראשיֿתיבות את לקשר רגילות נעשתה האחרונות בשנים
בשנה  כמו היחידות, במספר לרמז בנוגע ועלֿדרךֿזה 'משיח', ראשיֿתיבות העשיריות), (מנין מ' אות

תשמ"ח. לשנת המתאים רמז גם למצוא יש לכך, ובהתאם משיח'. שנת זו 'תהא תשמ"ז, שעברה,

למצוא  משתדלים וענין ענין לכל בנוגע ולכן המדה, על יתר להתאמץ אוהבים שלא כאלו יש אמנם,
מלאכה  זו אין שבנידוןֿדידן אף - אחרים" עלֿידי  נעשית "מלאכתו עבורם, המלאכה את שיעשה מישהו
תשמ"ח. לשנת ראשיֿתיבות איזה למצוא יוכל אולי פלוני, אצל לשאול הולכים ולכן - בשבת האסורה
ששאלו  עובדא", הוה "בדידי הרי - לך? מניין הא תשאלו שמא ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק

זו! שאלה אותי

לחפש הצורך מהו "iy`xוכשעניתי, שלימה, תיבה של סימן כשישנו לי,gnyzֿתיבות, השיבו - "
האבן רוצה o'giyn"מ'דארף אני גם שהרי להשיב, מה לי היה לא זה מענה על משיח")... את ("צריכים "

המשיח! אודות כו' ומרעיש

לשמחת  עד הבן, פדיון בריתֿמילה, ענינים, וכמה כמה מצד להיות יכול - "תשמח" - השמחה ענין
משיח. עם הקשור רמז גם למצוא יש לזה, נוסף אבל בליֿגבול. שמחה תשמח", "שמח נישואין,

תשמ" - ח' באות רמז שמצאתי עד התעצלתי, לא - גדולה" "טירחא שזוהי למרות הקשור gואכן, -
כדלקמן. הגאולה, עם

Î.'ז במקום ח' היחידות, במספר - הוא שעברה שנה לגבי זו שנה במנין השינוי .

"שנה השמיטה, שנת היתה שעברה ששנה לכך גם מתאים זה 'שנת ziriaydוענין זו, ושנה (ז'), "
השמינית" "שנה שנים", שבע "מקץ היא (ח').105הקהל',

בגמרא  כדאיתא - למשיח בנוגע ח' מספר של לרמז באים שבעת 106ומכאן של מקדש של "כינור
(ח') שמונה מספר עם קשור משיח של שענינו היינו, שמונה", המשיח  ימות ושל היה.. .107נימין

‡Î:(זו (שנה לח' שעברה) (שנה ז' שבין החילוק בביאור - יותר בפרטיות להוסיף ויש .

הוא  שבעה שמספר היינו, היה", נימין שבעת של מקדש של ש"כינור בגמרא שמבואר אףֿעלֿפי
שבעת  ("של מקדש" של "כינור גם הגלות, בזמן כשנמצאים הרי - המשיח ימות של השלימות לפני
את  לבנות יכול אינו כו') ישראל גדולי (אפילו אחד שאף מכיון צדקנו, משיח ביאת עם קשור נימין")

הרמב"ם  כפסקֿדין צדקנו, משיח מלבד (לאחרי 108ביתֿהמקדש כו'" המקדש בונה המשיח.. "המלך
במקומו" מקדש "יבנה שאז וינצח", ה' מלחמות ).109ש"ילחם
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לסוכות 104) דרושים לקו"ת ג. פו, תשא בתו"א המבואר ע"ד
ובכ"מ. סע"ד. פ,

ובפירש"י.105) יו"ד לא, וילך
ב.106) יג, ערכין

תשמ"ז 107) דחנוכה א' וישב, ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
וש"נ. בסופו.

רפי"א.108) מלכים הל'
ספי"א.109) שם
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עם קשורים וח') (ז' ששניהם שבעה,dle`bdונמצא, - דרגות שתי ישנן גופא המשיח שבימות אלא ,
שמונה. - יותר ולמעלה

·Î בתשובות המבואר עלֿפי – שמונה למספר שבע מספר בין החילוק ביאור בהקדים ויובן .
שמיטין 110הרשב"א  שבע השמיטה, שני שבע השבוע, ימי (שבעת ההיקף ימי שבעת כולל שבע שמספר

ההיקף  שומר מההיקף, למעלה הוא שמונה ומספר .111וכו'),

(היקף). הבריאה שלימות - הראשונה התקופה תקופות: שתי - המשיח לימות בנוגע ודוגמתו
ובהקדמה  מהבריאה. משלימות למעלה - השניה :112והתקופה

שכותב  הרמב"ם לדעת שגם פעמים כמה דבר 113דובר יבטל המשיח שבימות הלב על יעלה "אל
בישעיהו  שנאמר וזה נוהג, כמנהגו עולם אלא בראשית, במעשה חידוש שם יהיה או עולם, של 114ממנהגו

בהכרח  - כו'" משלים הם המשיח בענין הדברים באלו כיוצא כל וכן וחידה.. משל כבש.. עם זאב וגר
" גם שיהיה dyrnaלומר yecigziy`xa"עפר שוכני ורננו ("הקיצו המתים תחיית כי: אחד 115". הוא (

dxezd iceqin גדול בראשית במעשה חידוש לך אין והרי, המתים'). תחיית ב'אגרת הרמב"ם שמאריך (כפי
מ' mizndיותר ziigz'116 שיכול המשיח, ביאת גדר עם בהכרח קשור ואינו בפניֿעצמו, ענין שזהו אלא, .

בראשית. במעשה וחידוש עולם של מנהגו ביטול של באופן שיהיה הכרח ואין הטבע, בדרך גם להיות

המתים' תחיית ב'אגרת שכותב אין 117[וכפי משל, שהם שנאמר בהם וכיוצא היעודים שאלו "ודע :
הלכה שעלֿפי הי"ד, בספר וכוונתו כו'", החלטי זה gxkdדברינו oi`,נסי באופן תהיה המשיח שביאת

החסידות  בתורת הוכרע וכבר בפועל. כן שיהיה יתכן שבוודאי לימות 118אף בנוגע שנאמרו היעודים שכל
הם ynnהמשיח mheytk.[

כמנהגו  "עולם - ראשונה תקופה המשיח: בימות תקופות שתי שיש באופן זה הרי - לפועל ובנוגע
בראשית". במעשה "חידוש - שניה ותקופה נוהג",

‚Î(לגאולה (השייכים המספרים בשני מרומזות המשיח, בימות התקופות ששתי לומר יש עלֿפיֿזה .
וח': ז' ושמונה, שבע -

נוהג", כמנהגו "עולם המשיח, ימות של הראשונה התקופה על מורה - ההיקף שלימות (ז'), שבע
מלכיות" "שעבוד ביטול השלימות, בתכלית היא העולם שהנהגת ולא 119אלא רעב לא שם יהיה "לא ,

עסק  יהיה ולא כעפר.. מצויין המעדנים וכל הרבה מושפעת תהיה שהטובה ותחרות, קנאה ולא מלחמה
בלבד" ה' את לדעת אלא העולם ההיקף.120כל ימי שבעת שלימות שזוהי ,

שם ש"יהיה המשיח, ימות של השניה התקופה על מורה - מההיקף למעלה (ח'), yecigושמונה
- עיקרי הכי מהחידוש החל בראשית", mizndבמעשה ziigz,dlrnl.ההיקף משלימות

„Î,השמינית ל'הקהל'(שנה ז') השביעית, (שנה "שמיטה" שבין החילוק עם גם זה ענין לקשר ויש .
ח'):

"עולם  הכרם, ופירות השדה תבואת שלוקחים וכרם, שדה של הענינים פרטי כל ישנם - ב'שמיטה'
בארצך  אשר ולחיה ולבהמתך גו' ולאמתך ולעבדך "לך לכל, הפקר בהם, שוים שהכל אלא נוהג", כמנהגו
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ע'110) תש"ד רסט. ע' תרע"ח בסה"מ ונת' הובא ס"ט. ח"א
ועוד. .167 ע' תש"ה .192

שבועות 111) "שבעה – ר"ה) עם (הקשור למ"ת בנוגע ועד"ז
למעלה  החמישים", "יום ולאח"ז ההיקף, שלימות לך", תספר

מההיקף.
בחוקותי 112) (לקו"ש הרמב"ם על הדרן ראה – לקמן בהבא

וש"נ. תשמ"ז). שבט יו"ד משיחות קונטרס תשמ"ה.
ספ"ט.113) תשובה הל' גם וראה רפי"ב. מלכים הל'
ו.114) יא,
יט.115) כו, ישעי'

מעלתו 116) שגדלה אלישע, אצל שאפילו אלא עוד, ולא
הי' – ט) ב, (מ"ב הנביא אליהו לגבי ברוחך" שנים ד"פי באופן
בימות  משא"כ לגמרי, הכלל מן היוצא באופן חדֿפעמי, דבר זה

ממש. כולם עפר", שוכני ורננו ש"הקיצו – המשיח
ו.117) פרק
תרסט,118) ב. תרלז, ואילך. א תרלד, ג) (כרך נח אוה"ת ראה

פצ"הֿצו. תרל"ז וככה המשך ואילך. א
ה"ב.119) שם מלכים הל' שם. תשובה הל' רמב"ם
ה"ה.120) שם מלכים הל'
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דמלכא"121גו'" "אפקעתא הכל"122, אדון ברשות "הכל הקב"ה, של בעלותו בגלוי שניכרת ,123–jxcÎlr
znbecae.ההיקף שלימות העולם, הנהגת שלימות המשיח, בימות הראשונה התקופה

והטף", והנשים "האנשים ישראל, כל נמצאים - ב"הקהל" קריאת ycwndÎziaaמהֿשאיןֿכן ושומעים ,
מהגבלה  יציאה גם כולל לגמרי, העולם ממציאות והתעלות יציאה של מצב כלומר, המלך. מפי הפרשיות

– ה'" את  ב"ליראה יחדיו כולם שמתאחדים כיֿאם פרטי, znbecaeוציור jxcÎlr בימות השניה התקופה
לגמרי. מההיקף למעלה השלימות תכלית המשיח,

‰Î"תשמ - ח' אות של בראשיֿתיבות לרמז גם באים ומכאן .g'חירות' ראשיֿתיבות היא ח' אות :
' הענינים,g(וכן מכל 'חירות' גם אלא מלכיות ", מ"שעבוד רק לא הענינים, מכל חירות היינו, יים'),

המות" ממלאך "חירות גם בטלה 124כולל ולהבא שמכאן רק לא - היא ממנו אמיתית חירות אשר ,
המתים" "תחיית ענין שזהו בעבר, גם מפעולתו רושם נשאר שלא מזה, יתירה אלא ,125פעולתו,

דחירו  עלמא השתלשלות, סדר של והגבלה מדידה עניני מכל חירות - החירות ענין לשלימות .126ועד

בפרשתנו  הזוהר מאמר עם זה ענין לקשר הקודמת 127ויש בהתוועדות חלק 128(שנתבאר "כי בענין (
עמו" אומות 129ה' [כמו המלאכים עלֿידי אינה ישראל של שהנהגתם - כו'" לרברבא להו יהב "דלא ,

לרברבן" ש"אתייהבו השיתוף 130העולם, על הוזהרו לא ולכן באמצעות 131, השפעתם שמקבלים לפי ,
שכתוב  כמו שעליהם, והשרים השמים צבא וכל הגוים"132המזלות יחתו גו' השמים לא 133"מאותות ,[

שבעולם  שרפים עלֿידי לא ואפילו היצירה, שבעולם חיות עלֿידי לא העשיה, שבעולם אופנים עלֿידי
של 134הבריאה  לראשיֿתיבות בנוגע ההצעה באה לכך, ובהתאם ובעצמו. בכבודו הקב"ה עלֿידי כיֿאם ,

השלימות  בתכלית הגאולה ענין מודגש שבזה 'חירות', ראשיֿתיבות תהיה ח' שאות - תשמ"ח שנת
בארוכה. כנ"ל ז'), אות עם שקשורה כפי מהגאולה יותר נעלה (באופן

שיבוא", יום בכל לו ד"אחכה באופן מתי", ד"עד וה"געוואלד" ה"שטורעם" כל לאחרי ובפשטות:
ממש  זה תשמ"ח,135ביום זו, בשנה אמנם, משיח"; שנת זו ש"תהא עדיין זכינו לא שעברה בשנה הרי, -

נקל  אזי - השניה) התקופה המשיח, בימות השלימות (תכלית ל'משיח' בנוגע ה'חירות' ענין גם שנוסף
ממש. בפועל הגאולה את לפעול יותר  וקרוב

ÂÎ בפועל צדקנו משיח ביאת - העיקרים כל לעיקר ומיד תיכף נזכה הנ"ל שמהראשיֿתיבות ויהיֿרצון .
מישרא  ואחד אחד כל את שגואל טפחים, מעשרה למטה ישראל,ממש, וכלל ל

הציווי  עלֿפי מוגבלת, בלתי אמיתית שמחה מתוך - יחדיו כולם רוקדים חדא, וברגעא חדא ובשעתא
השנה  מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר  "ארץ הקדושה, לארצנו - "תשמח" שנת של (וההבטחה)

ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש המקדש, ולבית הקודש להר הקודש, עיר לירושלים שנה", אחרית ,136ועד
במקומו" מקדש ש"יבנה כאמור, צדקנו, משיח עלֿידי בימינו במהרה .137שיבנה
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וֿז.121) כה, בהר
קו,122) רע"א. לט, ב"מ – הגמרא ועוד.לשון א.
פד.123) מצוה 'חינוך' וראה שכח. מצוה 'חינוך'
ז.124) פמ"א, שמו"ר
ד"חיים".125) ר"ת גם היא ח' שאות לכך נוסף
וש"נ.126) ב. ס, לר"ה דרושים לקו"ת ראה
ב.127) רצח,
סכ"ה.128) סי"ח. הא' התוועדות
ט.129) לב, פרשתנו
להצ"צ 130) סהמ"צ ב. רצח, א. סד, ח"ג ב. יד, ח"ב זהר ראה

בתחילתה. ה' אחדות מצות
וש"נ.131) .36 הערה 41 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ב.132) יו"ד, ירמי'

כפי 133) להם, להודות שייך לא דבר של שלאמיתתו אף
טיבותא  למרא ד"חמרא שהענין ב) ו, (דרמ"צ הצ"צ שמבאר
בחירה, בעל שהוא לאדם, בנוגע רק שייך ב) צב, (ב"ק לשקי'"
החוצב  ביד כגרזן אלא שאינם כו', והשרים למזלות בנוגע משא"כ

בו.
תסדֿה.134) ע' פרשתנו לוי"צ לקוטי
מחכה 135) הוא  יום" "בכל הכוונה שאין כמ"פ כמדובר

"כי  היום, שיבוא מחכה יום שבכל כיֿאם יבוא, סוף כל שסוף
היום". כל קוינו לישועתך

יז.136) טו, בשלח
או 137) הקב"ה ע"י יבנה השלישי ביהמ"ק (אם בזה התיווך

ועוד). .418 ע' חי"ח (לקו"ש במק"א נתבאר – צדקנו) משיח ע"י
ואכ"מ.



a'נח zecreezd - g"nyz'd daey zay ,epif`d zyxt zay zgiy

לבוא  ישראל כל זוכים (תשמ"ח) זו שנה הסוכות שבחג - כפשוטה "הקהל" מצות לקיים וזוכים
לתלפיות" "בנוי השלישי, משיחא.138לביתֿהמקדש מלכא דוד המלך, מפי הפרשיות קריאת את ולשמוע ,

אתם" וזהבם ו"כספם העם, שלימות גידים, ושס"ה אברים רמ"ח בגופים, נשמות - לנו" תהיה ,139ו"כן
גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי הארץ, ושלימות ומצוותיה, התורה שלימות ברוחניות, גם ועיקר 140כולל ,

ממש. ומיד תיכף - העיקרים כל

זשוריצי  ניע אחת). פעם – הרביעית (בבא אדה"ז ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
המזון. ברכת בירך שליט"א אדמו"ר כ"ק המקדש. בית שיבנה כלאפצי.

ברכה". של ו"כוס הבדלה לאחרי עד לאכול שלא יזהרו - מה"שיריים" שיחטפו אלו אמר: ואחרֿכך

ברכה". של "כוס שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה ערבית תפילת לאחרי

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן התחיל צאתו טרם
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א.138) ל, ברכות
ט.139) ס, ישעי'

ובפירש"י.140) ח יט, שופטים
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לבוא  ישראל כל זוכים (תשמ"ח) זו שנה הסוכות שבחג - כפשוטה "הקהל" מצות לקיים וזוכים
לתלפיות" "בנוי השלישי, משיחא.138לביתֿהמקדש מלכא דוד המלך, מפי הפרשיות קריאת את ולשמוע ,

אתם" וזהבם ו"כספם העם, שלימות גידים, ושס"ה אברים רמ"ח בגופים, נשמות - לנו" תהיה ,139ו"כן
גבולך" את אלקיך ה' ירחיב "כי הארץ, ושלימות ומצוותיה, התורה שלימות ברוחניות, גם ועיקר 140כולל ,

ממש. ומיד תיכף - העיקרים כל

זשוריצי  ניע אחת). פעם – הרביעית (בבא אדה"ז ניגון הכנה. ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
המזון. ברכת בירך שליט"א אדמו"ר כ"ק המקדש. בית שיבנה כלאפצי.

ברכה". של ו"כוס הבדלה לאחרי עד לאכול שלא יזהרו - מה"שיריים" שיחטפו אלו אמר: ואחרֿכך

ברכה". של "כוס שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק - והבדלה ערבית תפילת לאחרי

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן התחיל צאתו טרם
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א.138) ל, ברכות
ט.139) ס, ישעי'

ובפירש"י.140) ח יט, שופטים

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc oixcdpq(oey`x meil)

,mixg`.mixg`k yxce xaq opgei iaxy `vnpe .lbrd z` wx `le
:dpyna epipy'eë õaøîäå ãaëîä ÷Mðîäå ótâîä ìáàjqde £¨©§©¥§©§©¥©§©¥§©§©¥

xcepd oke .dyrz `la xaer dxf dceard z` lirpnde yialnde
.dyrz `la xaer enya raypde dxf dcear mya

epi` dfi` lre dwel el` mixeqi`n dfi` lr zx`an `xnbd
:dwelàúà ék[`aykÎ]éîéc áø,laal l`xyi ux`nøîàmya ¦£¨©¦¦¨©

íìek ìò ,øæòìà éaøxaery dpyna x`eany zeceard lk lr - ©¦¤§¨¨©¨
,dyrz `laä÷Bì,mdilrBîLa øãBpäî õeçdxf dcear ly ¤¥©¥¦§

íéi÷îäå[raypdÎ]BîLa.dwel epi` mdilr xaerdy §©§©¥¦§
:`xnbd zl`eyàðL éàîly e`ld dpey dna -BîLa øãBpä ©§¨©¥¦§
,BîLa íéi÷îäå'ExiMfz `l mixg` midl` mWe' `edy(bi bk zeny), §©§©¥¦§§¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ©§¦

é÷ì àìc,mixeqi` x`yak eilrBa ïéàL åàì' déì äåäc íeMî §¨¨¥¦©£¨¥¨¤¥
,'äNòîea oi`y e`le ,dyrn ea oi`y xeaic md dreaye xcpy ©£¤

ok m` ,eilr miwel oi` dyrnénð éðäe`ld ,zeceard x`y mb - ¨¥©¦
mda xen`dàeä úBììëaL åàìdnk epeyla llekd e`l - ¨¤¦§¨

,mixeqi`xn`py dn ixdy(ci e mixac)midl` ixg` oEklz `l'Ÿ¥§©£¥¡Ÿ¦
,'mixg`ikxc lka dxf dcear ixg` zkll xeq`y ezernyn £¥¦

,dxf dcearl ozeyrl xq`py zecear ipin dnk lleke ,dzcear
,úBììëaL åàì ìò ïé÷Bì ïéàåcg` lk lr e`ld cgiizp `ly oeik §¥¦©¨¤¦§¨

.el` mixeqi`n,zellkay e`l lr miwel oi`y epivn okeàéðúc§©§¨
xn`p ,`ziixaa(ek hi `xwie)df e`ln micnle ,'mCd lr Elk`z `l'ŸŸ§©©¨

,oey`x xeqi` .mixeqi` dnkäîäaä ïî ìëBàì ïépîxg` ¦©¦¨¥¦©§¥¨
dzhigyäLôð àözL íãB÷,zqkxtn oiicrykàeäLxaeràìa ¤¤¥¥©§¨¤§Ÿ

,'ícä ìò eìëàú àì' øîBì ãeîìz ,äNòúdnda elk`z `l xnelk ©£¤©§©ŸŸ§©©¨
,ipy xeqi` .diiga epiidc ,da dncy cera,øçà øácweqtdàì' ¨¨©¥Ÿ

'ícä ìò eìëàúy ,miycw xya iab cnll `aeìëàú àìz` Ÿ§©©¨ŸŸ§
dïééãòå øNayi÷øæna ícxeqi` .gafnd iab lr edewxf `ly ¨¨©£©¦¨©¦§¨

,iyilyïéøáî ïéàL ïéépî ,øîBà àñBc éaøzcerq mipzep oi` - ©¦¨¥¦©¦¤¥©§¦
mila`znd mila`l d`xadéâeøä ìòzezinãeîìz ,ïéc úéa ©£¥¥¦©§

,'ícä ìò eìëàú àì' øîBìlr d`xad zcerq elk`z `l xnelk ©ŸŸ§©©¨
,oic zia zezin ibexdl dpeekdy `id `xaqe ,enc jtypy gvxpd
,iriax xeqi` .mpeern extkziy ick ceak bdpn mda ebdpi `ly

Lôpä úà eâøäL ïéøãäðñì ïépî ,øîBà àáé÷ò éaødzinl epcy - ©¦£¦¨¥¦©¦§©§¤§¦¤¨§¤©¤¤

,dyry dxiar lr da aiigzpy in z`íeìk ïéîòBè ïéàLxg`l ¤¥£¦§
mzwiqt,'ícä ìò eìëàú àì' øîBì ãeîìz ,íBiä BúBà ìkxnelk ¨©©§©ŸŸ§©©¨

.dzinl mc` mzpcy xg`l elk`z `l,iying xeqi`éaø øîà)¨©©¦
äøBîe øøBñ ïáì äøäæà ,(ïðçBémieqn xeriya oiie xya lk`i `ly ¨¨©§¨¨§¥¥¤

,ïépîzeyrl `ly exidfd m` `l` aezkd eypr `l i`ce ixdy ¦©¦
,jk,'ícä ìò eìëàú àì' øîBì ãeîìzdlik` elk`z `l xnelk ©§©ŸŸ§©©¨

micnlp mixeqi` dyngy x`ean `vnpe .dilr ebxdizy efk
.df weqtnàîézéàå ,àiéç øa ïéáà éaø øîàåxn`y mixne` yie - §¨©©¦¨¦©¦¨§¦¥¨

z`fílek ìò ,àðäk øa ïéáà éaøcnlp oxeqi`y el` lk lr - ©¦¨¦©©£¨©¨
,'mCd lr Elk`z `l' weqtdnåàì' déì äåäc íeMî ,ä÷Bì Bðéà ŸŸ§©©¨¥¤¦©£¨¥¨

,'úBììëaLmiwel oi`e ,mixeqi` dnk ea milelky e`l xnelk ¤¦§¨
miwel recn ,'zellkay e`l' lr miwel oi`y epivny oeike .eilr
e`la exq`p ixd ,dyrn oda yiy zeceard lr dxf dceara

.zellkay
:df oipra xfrl` iax zrca jetd xe`ia d`ian `xnbdék ,àlà¤¨¦

àúà[`aykÎ]øîà ïéáømyaïlek ìò ,øæòìà éaølk lr - £¨¨¦¨©©¦¤§¨¨©¨
,dyrz `la mdilr xaery dpyna mix`eand mixeqi`dBðéà¥

BîLa øãBpä ïî õeç ,ä÷Bìdxf dcear lyíéi÷îäå[raypdÎ] ¤¦©¥¦§§©§©¥
,BîLa.oldl dfa weligd mrh x`azie ,dwel ok dyerdy ¦§

:`xnbd dywnàðL éàîdpey dn -ðäàé÷ì àìc Cx`y - ©§¨©¨¨§¨¨¥
meyn ,mdilr dwel epi`y raype xcepn ueg mixeqi`dce`ld §

mdixeqi` z` epnn micnly'úBììëaL åàì' déì äåä,x`eank £¨¥¨¤¦§¨
ok m`énð éðäixdy ,zewll el oi` raype xcep lr mb -ïéàL åàì' ¨¥©¦¨¤¥

eäðéð 'äNòî Ba'ExiMfz `l mixg` midl` mWe' ly e`ld -zeny) ©£¤¦§§¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ©§¦
(bi bk,dyrn zaygp dpi` eizty zniwry meyn ,dyrn ea oi`

.x`eank jk lr miwel oi`e
:`xnbd zvxznàeääraype xcepay xfrl` iax xn`y dn - ©

xaqy meyn ,dyrn mda oi`y s` miweløîàc äãeäé éaøkyåàì §©¦§¨§¨©¨
àéðúc .åéìò ïé÷Bì äNòî Ba ïéàLgqt oaxwa xn`p ,`ziixaa ¤¥©£¤¦¨¨§©§¨

(i ai zeny)ø÷a ãò epnî eøéúBú àì'W`A xwA cr EPOn xzPde Ÿ¦¦¤©Ÿ¤§©Ÿ¨¦¤©Ÿ¤¨¥
,exizedl xq`y xg` xzepd z` sexyl deivy dne ,'EtxUY¦§Ÿ

y meynïzéì áeúkä àazevnøçà äNòxeqi`d,äNòú àì ¨©¨¦¥£¥©©Ÿ©£¤
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המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום ראשון עמ' א
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

È·‚Ï "‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ·" ÌÈÏÈÓ‰ ÏÚ È"˘¯ È¯·„
‰˘Ó ˙ÂÓ

הפרשה  בעצם 1בסוף משה אל ה' "וידבר מסופר:
נבו... הר הזה העברים הר אל עלה לאמר הזה היום
אל  ה' "וידבר המילים על מתעכב רש"י בהר...". ומות

נאמר  מקומות "בג' ומסביר: הזה" היום בעצם משה
האחרים  המקומות שני את ומציין הזה", היום 2בעצם

הזה  היום ("בעצם לתיבה נח בכניסת כך: נאמר שבהם
נח..." הוציא 3בא הזה היום ("בעצם מצרים וביציאת (

דורו 4ה'" שבני היא הביטוי כוונת אלו מקומות בשני .(

מרגישין... אנו אם וכך "בכך אמרו והמצרים נח של
לנח  לאפשר לא ותכננו נוטלין...", אנו אלא עוד ולא
שמרחיב  כפי ממצרים, לצאת ולישראל לתיבה להכנס
הריני... הקדושֿברוךֿהוא "אמר ואז רש"י, ומפרט

בו  שיש מי וכל היום וימחה".5בחצי יבוא למחות כח

אותו  מניחים אנו "אין ישראל אמרו משה במות גם כך
אמר  לישראל), משה שעשה הטובות את מציין (ורש"י

היום...". בחצי מכניסו הריני הקדושֿברוךֿהוא

המילים  את להסביר צורך רואה שרש"י העובדה
הן, אלו מילים כי בפשטות, מובנת הזה" היום "בעצם

מיותרות  וילך 6לכאורה, (בפרשת הענין בתחילת :7(

והרי  היום", אנכי שנה ועשרים מאה "בן כתוב כבר
שכל  אפוא, כבר מובן היום. באותו נפטר משה
ומה  יום, באותו התרחשו מכן לאחר שארעו האירועים

הזה"? היום "בעצם המילים לחדש באות

לכך  רומזות אלו שמילים רש"י מסביר לפיכך

משה, פטירת את לאפשר הסכימו לא שישראל
מכניסו  "הריני הקדושֿברוךֿהוא אמר כך על וכתשובה

היום...". בחצי

להבין: יש אך

לחשוב  היו יכולים נח של דורו בני אכן א)
את למנוע המצרים zqipkשבכוחם ואף לתיבה, נח

את  למנוע יצליחו שהם עצמם את להשלות היו יכולים
z`ivi כיצד אך הרוב. היו שהם מפני ממצרים, ישראל

את למנוע שביכלתם יסברו שישראל של ezxihtייתכן
ודם  בשר בידי כלל נתון שאיננו דבר ?8משה,

רש"י מסביר מה לשם נאמר ba'ש"o`kב) מקומות
שני  על בהרחבה ומסביר מפרט ואף הזה", היום בעצם

את לפרש עליו היה האחרים. של eheytהמקומות
הפסוק את סרבו eplyמקרא, שישראל ולומר בלבד,

 ֿ הקדושֿברוך "אמר ואז משה, פטירת את להרשות
כך  שאכן העובדה לאור הדבר תמוה במיוחד הוא..."!

נח  בפרשת אלו למילים בפירושו עושה הוא 3הוא שם ,
דורו... בני שהיו הכתוב "למדך ֿ 9אומר הקדוש אמר

שום  מביא ואינו כולם...", לעיני מכניסו אני ברוךֿהוא
"בעצם  הביטוי פירוש שזהו לכך אחר ממקום דוגמא

הזה"? היום

הראשונה  בפעם אם יותר: עוד תמוהים הדברים
זקוק  הוא אין כזה, באופן אלו מילים מסביר שהוא
הוא  שאין עלֿאחתֿכמהֿוכמה והוכחות, לדוגמאות

השלישית. בפעם לכך זקוק

על  דבר מפרש רש"י אין בא בפרשת יתרֿעלֿכן:
ה'" הוציא הזה היום "בעצם ונראה 10הפסוק ,
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ואילך.1) מח לב,
גו'"2) הזה היום בעצם גו' "וימל כג) יז, (לך באברהם i"yxteמש"נ

מדרי') ב(גדולת המדובר שם שהרי לנדו"ד, שייך אינו – כו'" נתיירא "לא
mdxa` בנדו"ד משא"כ כו'"), נתירא ולא כו' שנצטווה ביום (ד"בו

הוא גו'" d"awdד"בעצם dprn וראה כו'". מניחין אנו ד"אין לאמירה
רש"י שמפרט שזהו וי"ל – כאן. רש"י מפרשי בג'oipndבארוכה :

תשמ"א. האזינו ש"פ שיחת בארוכה וראה הנ"ל. למעוטי – מקומות
יג.3) ז, נח
(4.10 הערה לקמן וראה נא. יב, בא
"שיש5) רש"י כ' נח בנח eciaאצל גם אי' עה"פ שבספרי (אף *"

" יש באם כי – י"ל השינוי וטעם בו"). אבלea"שיש כח "dyelg eci–
כהמשך התיבה, לבקע יוכל .i"yxtלא

(6" ההוספה לרש"י דקשה לפרש אין –mvraאבל הזה)" (היום
(בא t"nkשהרי כלום פרש"י ולא וכיו"ב הזה" היום "בעצם בתורה נאמר

(יז, לך יג), (ז, נח בפ' בפי' וגם ל). כט. כח. כא. יד. כג, אמור יז. יב,
" תיבת מפרש אינו – מא) (יב בא כו), "במראית mvraכג. כאן (כבפי' "

(שם, אמור מרמב"ן ולהעיר י). כד, משפטים בפרש"י ועד"ז כו'". אורו
ואכ"מ. כח).

ובפרש"י.7) ב לא,
כאן.8) עה"ת ש"ך ראה
הערה 9) לקמן ראה – נח דפ' ופרש"י כאן פרש"י שבין השינויים

.22
יצאו 10) הזה היום "בעצם מא) (יב, לפנ"ז שם מש"נ מפרש אלא

כהרף  המקום עכבן לא הקץ שהגיע שכיון "מגיד – גו'" ה' צבאות כל

.dfa miiepiy dnk ± i"yxc i"kae ,i"yxc 'ae '` qetca la` .epiptly miqetca d"k (*
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על  מסתמך שהוא מפני היא לכך שהסיבה בפשטות,
זאת  בכל צריך הוא איפוא, מדוע, נח. בפרשת פירושו
היום  "בעצם בביטוי התורה כוונת את כאן להסביר

והוכחות? דוגמאות ובתוספת בהרחבה וזאת הזה",

"חלק" הזה הפירוש אין שבפסוקנו לומר, הכרחי
הזה  הביטוי של פירושו שזהו העובדה אך כך, כל

כאן  גם פירושו שזהו מוכיחה אחרים .11במקומות

הבאת  לאחר באמרו, רש "י מדייק [ולפיכך
" ומצרים, נח על o`kהדוגמאות s` כנאמר שלא ,"...

ששם  רש"י, של הזה לפירושו המקור שהוא בספרי,
לומר  ראה "ומה מצרים, יציאת בענין כמו כתוב,
שזהו  שמוצאים לאחר שרק להדגיש כדי וזאת כאן...",

ש" ללמוד ניתן ומצרים, נח אצל הביטוי `sפירוש
פירושו]. זהו כאן"

.·

È"˘¯ Ï˘ ÂÂ˘Ï ÏÚ ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜Â ÌÈ˜ÂÈ„

רש"י. של בלשונו וקשיים דיוקים מספר עוד ישנם
מהם: חלק להלן

הסיבות  את מסביר רש"י אין ומצרים נח אצל א)
אנו  "אין אמרו והמצרים נח של דורו שבני לכך
אצל  ואילו מעצמו, מובן שהדבר מפני מניחים...",
לישראל, שעשה הטובות את לציין רש"י צריך משה
מובן  אין מדוע אותו". מניחים אנו "אין בגללן אשר

משה? של במותו רצו לא שישראל כאן, גם ופשוט

בדבריהם  מסתפק רש"י אין ומצרים נח אצל ב)
אלא כבעניננו, מניחים...", אנו אצל siqen"אין כך: על

" – cerנח `le וקרדומות כשלין נוטלין אנו אלא
" – המצרים ואצל התיבה", את אלא lecer`ומבקעין

הם  כלומר, בהם". והורגין זיין וכלי סייפות נוטלין אנו

יבטלו  אלא וכו', והיציאה הכניסה את רק ימנעו לא
("מבקעין  – וליציאה לכניסה האפשרות את לחלוטין

בהם")? "הורגין התיבה", את

אלא  עוד "ולא זו שבתוספת לכך הסיבה מהי ג)
רש"י מציין נוטלין..." והן ipyאנו נח אצל הן פרטים,

אצל  וקרדומות; (ב) כשלין (א) – נח אצל מצרים.
זיין? וכלי (ב) סייפות (א) – מצרים

 ֿ הקדוש דברי את רש"י מביא ומצרים נח אצל ד)
מי  וכל הקדושֿברוךֿהוא... "אמר סופם עד ברוךֿהוא
ואילו  וימחה", יבא למחות כח "בו") (או בידו שיש

הקדושֿברוךֿהוא במק  "אמר אומר: הוא שלנו רה
את  מזכיר ואיננו וכו'", היום בחצי מכניסו הריני
כותב  הוא מצרים לגבי אם תמוה: ולכאורה ההמשך.
שכבר  כך על מסתמך ואיננו הסוף, עד הדברים את
ב"וכו'"? כך על רומז הוא כאן מדוע נח, לגבי אמרם
שהוא  או "וכו'", בשניהם כותב שהוא או ממהֿנפשך:

הדברים. סוף את בשניהם מפרט

שעשה  הטובות את בפרטו רש"י, בוחר מדוע ה)
בטובות דוקא לישראל, רבינו "הוציאנו el`12משה :

והגיז  המן, את לנו והוריד הים, את לנו וקרע ממצרים,
את  לנו ונתן הבאר, את לנו והעלה השליו, את לנו

במדבר 13התורה" שהותם שנות ארבעים במשך והרי ?
אלה, על בנוסף רבות טובות לישראל רבינו משה עשה
סיחון  ארץ כיבוש במרה, המרים המים המתקת כגון:

.cere,14ועוג 

לנו  "ועשה גם כאן נאמר בספרי יתרֿעלֿכן: ו)
רש"י  זאת משמיט ומדוע וגבורות", ?15ניסים

שלמרות  להסביר, יש הדברים הבנת [לצורך
דלעיל, הדיוקים כל מוסבים שעליה רש"י, של שלשונו
לפי  מפרש שרש"י כיון זאת, בכל מה'ספרי', לקוחה
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פי' שלא ומה כו'". אמר myעין כו' מניחין אנו "אין אמרו דמצרים
בכורות  מכת שבעת מכיון כי – כו'"* היום בחצי מוציאן הריני הקב"ה

" וגם עמי" מתוך צאו "קומו גו'wfgzeאמרו גו'"xdnlמצרים לשלחם
אנו  "אין ואמרו התחרטו אחדות שעות שבמשך לומר קשה לאֿלג), (שם,

אחדים ימים שבמשך (אף כו'" ehxgzdמניחין ok"בעצם" ולכן .(
עין. כהרף עיכבן שלא רש"י מפרש השני,הראשון** "בעצם" ורק
כו'" מניחין אנו "אין שאמרו פירש מיותר, להיותו

מובן  שאי"ז אף כי בהדיא, שם לפרשו רש"י צריך אין שבכ"ז [אלא
k"k ימים במשך שהרי דקרא, בפשטי' "מונח" ג"ז אבל הענינים, בפשטות

ehxgzdאחדים ok.[(ס"ג כדלקמן – בנדו"ד (משא"כ כנ"ל
לעכב 11) שייך (איך בפנים הנ"ל קושיא היא שהקושיא לומר ואין

מתרץ אינו כו'" נאמר מקומות ש"בג' זה כי – כו') קושיא llkבנדו"ד
זו.

שלח.12) לפ' א' שיחה ח"ח בלקו"ש ונת' ל. יג, שלח פרש"י וראה
את 13) לנו "והוריד – (בספרי  מבספרי שברש"י הסדר שינוי טעם

בספרי  כי – לבסוף) הוא – וברש"י המן", את לנו "והוריד לפני התורה"
ע"ד מונה בפרש"י משא"כ החשיבות, סדר על סדר hytdמונה ע"פ –

הזמנים.
עד 14) המתין כו' לנו היטיב "מה ד) א, (דברים פרש"י ע"פ ובפרט

וכו'". ועוג סיחון שהפיל
ליתא.15) ובספרי הבאר", את לנו "והעלה רש"י מוסיף – ולאידך

.my `a z"eza 'ity enke ,df aezk lr mb yxtl xyt` (`l eze ± "meid mvra mixvna") o`k ixtqd oeyly hxtae (*
."'ebe mzxnye" lr mrh (`"k ,d`ivid xetiq `l) `ed my ik ± "'eb iz`ved dfd meid mvra ik" (fi ,my) f"ptl my p"yn lr melk i"yxt `lc `de (**
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כאן  מציין הוא שאין כיון ובמיוחד מקרא, של פשוטו
שבכל  לומר הכרחי מה'ספרי', לקוח פירושו כי

את מסביר הוא הללו מקרא].eheytהדיוקים של

"בעצם  המילים את רק בפירוש מסביר רש"י ז)
ב"דיבור  איפוא מצטט הוא מדוע הזה". היום

משה"? אל ה' "וידבר המילים את גם המתחיל"

.‚

„Â‚È· ÌÈÏÚÂÙ˘ ÌÈÚ˘¯ ÏÚ ¯·Â„Ó ÔÈ‡ Ô‡Î
'‰ ÔÂˆ¯Ï

הוא: לכך ההסבר

הדוגמאות  לבין שלנו המקרה בין בפשטות, ההבדל,
נח  של דורו בני הוא: המצרים ומן מנח המובאות
של  לרצונו בניגוד לפעול והתכוננו רשעים היו והמצרים

סיר  הם מדוע מובן ולכן לאפשר הקדושֿברוךֿהוא, בו

ממצרים, בניֿישראל יציאת ואת לתיבה נח כניסת את
ה'. לרצון בניגוד

לומר  ייתכן כיצד מובן: לא שלנו במקרה אך
בניגוד  ויפעלו בקדושֿברוךֿהוא ח"ו, ימרדו, שישראל
שאצלם  המדבר, דור על מדובר אין כאן לרצונו?
אלא  ה', רצון נגד פעלו שבהם מקרים מספר מוצאים
הדבקים  "ואתם נאמר שעליהם לארץ, שנכנס הדור על

אלקיכם" רצון 16בה' נגד התייצבו שהם לפרש וקשה ,
רבינו. משה פטירת בענין ה'

בעצם  נאמר מקומות ש"בג' ההוכחה ללא לפיכך,
הזה  הפירוש זו, מסיבה מתקבל, היה לא הזה...", היום
אך  כאן; מניחים...") אנו "אין על ה' תשובת (שזוהי

המקומות  ובשני נאמר...", מקומות ש"בג' כיון
קושי, שום ללא המילים מן ברור הפירוש האחרים

ש" לכך הוכחה הדבר o`kמהווה s`.כך הוא הפירוש "

.„

ÌÂ˜ÓÓ ¯·ÚÓ ÚÂÓÏ Âˆ¯ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ˙˘ÂÏ˘·
ÌÂ˜ÓÏ

גם  – משה? פטירת את למנוע ישראל חשבו כיצד
נח  על הדוגמאות הבאת לאחר באמרו, רש"י רומז לכך

" בהרחבה, o`kומצרים s` מדגיש הוא בכך ."...
שלושת  בכל זהה מניחים..." "אין של שהענין

המקומות.

מעבר  למנוע רצו והמצרים נח של דורו שבני כשם
ישראל), יציאת ואת נח כניסת (את לאחר אחד ממקום
משה  של מעברו את למנוע רצו ישראל בעניננו: גם כך

עלייתו את – למקום אמר xdlממקום שה' וכיון .
להר,xda"ומות משה עליית של מניעתה תגרום ,"...

פטירתו  .17לעיכוב

.‰

ÔÈ·Ï ÌÈ¯ˆÓ‰Â Á Ï˘ Â¯Â„ È· ÔÈ· Ï„·‰‰
Ï‡¯˘È

"אין  שלנו במקרה לומר מספיק מדוע מובן בכך
המקרים  בשני ואילו אותו", מניחים זקוק אנו האחרים

עוד...": "ולא להוספה רש"י

היו  לא רשעים, בהיותם והמצרים, נח של  דורו בני
לתיבה  הכניסה על הקדושֿברוךֿהוא שהוראת בטוחים

שבעה" עוד "כחצות 18"לימים מצרים יציאת ועל
אצא" כן ואחרי כך.19הלילה... בדיוק להתבצע חייבת

ביום  אותו" מניחים אנו ב"אין מסתפקים הם אין לכן
ושבועות, ימים להזהר עליהם יהיה אלא המיועד,
ייצאו  לא ושישראל לתיבה יכנס לא שנח תמידי, באופן
שתבטל  פעולה לבצע מוכרחים היו הם לכן ממצרים.

את את zexyt`dלחלוטין "מבקעין – ויציאה לכניסה
בהם". "הורגין התיבה",

צדיקים, על מדובר כאשר שלנו, במקרה כך לא
שהביאה  הקדושֿברוךֿהוא שגזירת בודאות שידעו

" משה אמות meidלדברי זה ביום – ימי" היא 20מלאו
ביום  ההר על יהיה לא משה שאם סברו והם מדוייקת,

df] הגזירה תתבטל משה, מות נגזר שעליו ,dneca
רש"י oklלדברי mcew21 סיחון ארץ כיבוש שלאחר ,

הנדר"]. ש"הותר משה חשב ועוג

לעלות  אותו" מניחים אנו ב"אין הסתפקו הם לכן
dfלהר meiaאת להסיר כדי ,dxifbd.משה פטירת על

.Â

Á È· ˙Â„ÈÈËˆ‰· ÌÈË¯Ù‰ È˘ ÔÂÈˆÏ ¯·Ò‰‰
ÌÈ¯ˆÓ‰Â

מציין שרש"י לכך של ipyההסבר בענין פרטים
הוא: נוטלין..." אנו אלא עוד "ולא

מתכוון  שהקדושֿברוךֿהוא ראו נח של דורו בני
לכן  לתיבה. כניסתו עלֿידי המבול מן נח את להציל
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ד.16) ד, ואתחנן
כאן.17) לספרי רב דבי בספרי גם תי' עד"ז
ד.18) ז, נח,

דֿח.19) יא, בא
ב20) לא, שם.i"yxtaeוילך
יב.21) כז, פינחס בפרש"י ועד"ז ואתחנן. ר"פ
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נח, של מקלטו מקום התיבה, שבירת שבגלל סברו, הם
הקדושֿב  יוכל" המבול."לא את להביא רוךֿהוא

שבירת  את למנוע ישתדל שנח בהבינם לפיכך,
יוכלו  שבה דרך לחפש מוכרחים היו הם התיבה,
נח, מהריגת להזהר זאת עם וביחד התיבה, את לשבור
המכשול  יוסר שוב הרי נח, את יהרגו הם שאם מפני

המבול  הורדת .22בפני

ל"קרדומות", בנוסף הצטיידו שהם רש"י אומר לכן
ב"כשילין": גם התיבה", "מבקעין שבהם

שופטים  של"שרי 23בפרשת רש"י ציין כבר
שרוצה  מי וכל בידיהם ברזל של "כשילין היו צבאות"

בידו הרשות eiweyלחזור z` gtwl אינם כשילין – "
כשלון: מלשון "כשילין", במילה רמוז [הדבר הורגים.

הריגה  לא אך מחסום, הם 24מכשול, בעניננו, וכך .[
נח  של הפרעתו את למנוע כדי ב"כשילין" הצטיידו

התיבה. לשבירת

הם  שאם ידעו המצרים במצרים: גם לכך בדומה
הם  לכן ישראל. עלֿידי מלחמה תפרוץ בישראל, יהרגו
ב"כלי  גם אלא הריגה) (כלי ב"סייפות" רק לא הצטיידו

הגנה 25זיין" כלי .26הכוללים

.Ê

‰˘Ó ÈÙÏÎ ‰·ÂË ÈÈÂÙÎ ˙ÂÈ‰Ï Âˆ¯ ‡Ï Ï‡¯˘È

לבצע  ישראל רצו זאת, בכל כיצד, תמוה: עדיין
לרצון  בניגוד זהו הן – משה פטירת לעיכוב פעולה

ה'?

"אדם  אמרו שישראל ואומר, רש"י ממשיך כך על
תבוא  בפרשת ממצרים...": התורה 27שהוציאנו לימדה

מניב  בשדה יהודי מברך הקדושֿברוךֿהוא שכאשר
להביא  חייב והוא טובה, כפוי להיות לו אסור פירות,

לה'. ולהודות ביכורים

רבות  טובות להם עשה רבינו משה ישראל: טענו
עליהם חלה ולכן כך, טובה daegכל כפויי להיות שלא

כ  יכלתם ככל ולעשות אף כלפיו, פטירתו, את למנוע די
ה' ציווי נגד זה העברים...".28אם הר אל "עלה

אחת  דוגמא בהבאת מסתפק רש"י אין לפיכך
אלא  "וכו'", וכתיבת לישראל משה שעשה לטובות
ישראל  שקבלו הטובות מספר שרב ככל כי מפרטן,
כפויי  להיות לא חובתם ומתחזקת גדלה כך ממשה,
למניעת  השתדלותם יותר מובנת וכך כלפיו, טובה

הר...". אל "עלה

.Á

¯‰Ï ‰˘Ó ˙ÈÈÏÚ ÌÂÈ· Ï‡¯˘È Â‰ ÂÏ‡ ˙Â·ÂËÓ

הטובות  מבין רש"י בוחר מדוע מובן זה לפי
ולא  אלו, דוגמאות דוקא לישראל, משה שעשה

אחרות:

שנות  בכל לישראל רבינו משה שעשה הטובות על
xard שהרי כלפיו, תודתם את הביעו כבר בודאי הם ,

טובה. כפויי היו לא

מהן  נהנו שישראל הטובות את רק רש"י מונה לכן
הזה", "ביום  xdl(גם) dyn ziilr meia חלה שעליהן ,

dzr.טובה כפויי להיות ולא תודה, להביע חובתם

"הוציאנו  גם מציין שרש"י כך על להקשות אין
התורה" את לנו ונתן הים... את לנו וקרע ,29ממצרים

ובכל  הדורות בכל ישראל לכל נמשכות אלו טובות כי
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רואים 22) אנו אילו אומרים דורו בני "שהיו פרש"י: שם שבנח ואף
אותה שוברים אנו לתיבה נכנס כותב oibxedeאותו שם הרי – כו'" אותו

אותנו רואים "אנו "בעצם"qpkpרש"י והנקודה: שינויים*. ועוד ."
האמינו המבול דור שגם  לומר גלאטער מאכט גדולה dcnaדפרשתנו ַַ

(ולכן גו'" "בעצם שנאמר במה ה' פארפאלן qpkiykבכח איז – לתיבה
הכת  בפשטות כו', פרשתנו שלומדים קודם משא"כ "רק כו'**), ה"ה ובים
ז). שם, נח מפרש"י (ולהעיר כו' במבול וכופרים גו'" רע

ט.23) כ,
ראה24) אבל כו'. לשמור סע"א): מד, סוטה מפרש"י i"yxtלהעיר

כשיל. ע' ערוך ו. עד, תהלים
"(סייפים)25) – הספרי מלשון ".zeaxgeומשנה
זיינך.i"yxtראה26) כלי כמו אזנך, יד) (כג, תצא
ג.27) שם, פרש"י ואילך. ב כו,
קדושים 28) כפרש"י – השני את דוחה א' שציווי בכ"מ שמצינו וע"ד

יב. כב, תצא ג. מטות cereיט, פרש"י משה) מיתת – (בעניננו גם וראה .
שנמסרו  עד ללכת רצו לא כו' תלוי' משה שמיתת "ומששמעו ה) (לא,

ogxk lr לקמן וראה בֿג). (שם, גו'" החלצו גו' "נקם ציווי שהי' אף – "
.33 הערה

"והוריד 29) לאחרי תיכף השלו" את לנו "והגיז רש"י שמביא מזה
שהרי  בהעלותך, דפ' להשלו (לא שכוונתו משמע, המן" את לנו
"ותעל  יג) (טז, בשלח בפ' למש"נ כ"א) טובה, ולא הי' "פורעניות"
כל  נמשך שזה דעתו בפנים) ו(עפמשנ"ת המן, ירידת מעת שעלה השלו"

וראה המן. עם ביחד שהובטח וכפשש"מ – במדבר היותם i"yxtזמן
פרש"י  עיין אבל, יב). (שם, בשלח רמב"ן בארוכה וראה רע"ב. טו, ערכין
– .182 ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש וראה שם. רמב"ן ד. יא, בהעלותך
"והעלה" ולא דבהעלותך) (דשלו "והגיז" רש "י לשון צ"ע אופן, ובכל

דבשלח). (כבשלו

.n"k`e .ci ,ci l`wfgi i"yxt mb d`xe (*
.fh ,my gp i"yxtn xirdl la` (**
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שהיא  סוף ים וקריעת מצרים, יציאת על התקופות:
לפניֿכן 30חתימתה  נאמר כבר בנך 31, ישאלך "כי ,

רש"י, פירוש לפי "מחר", של ומשמעותו – מחר..."
שהוא "מחר onfהיא xg` אזי – הגבלה ללא ,"

לבנך... נתינת epze`e"ואמרת גם וכך משם..."; הוציא
לכל  היא אלא בלבד, ההוא לדור מוגבלת איננה התורה

הדורות  כל במשך .32ישראל

לנו  "ועשה בספרי הכתוב את רש"י משמיט [לפיכך
הטובות  את רק מונה שרש"י כיון וגבורות", ניסים
ולא  להר, משה עליית ביום (גם) מהן נהנו שישראל

שהיו וגבורות" "ניסים בעבר].סתם

.Ë

‡ÏÂ ,‰˘ÓÏ ÔÂÂÎÓ ¯‰Ï ‰ÈÏÚ‰ ÏÚ ÈÂÂÈˆ‰
Ï‡¯˘ÈÏ

בכל  היה הן "חלק": הענין אין זאת בכל לכאורה,
ציווי וכיצד yxetnזאת הר...", אל "עלה הקב"ה של

טובה  כפיות לאי החובה שבגלל לחשוב ישראל יכלו
משה? פטירת את לעכב להם מותר

גם  הפסוק מן רש"י מצטט זו, תמיהה לתרץ כדי
אל ה' "וידבר המילים אל dynאת "עלה הציווי – "

רק כוון העברים..." אליהם.dynlהר ולא

זה  בענין ציווי שום אין שעליהם ומשה 33וכיוון ,
"לא  נאמר כך שעל אנוס, בהיותו להר עולה היה לא

דבר" רק34תעשה הם ,minxeb יקיים לא שמשה לכך
ה' ציווי החלה `eilאת שהחובה ישראל, סברו –

mdilr ענין את דוחה טובה, כפויי להיות שלא
dnixbd35.

ואומר  ממשיך רש"י אין מדוע מובן הנ"ל  כל לפי
יבוא  למחות כח בו שיש מי "וכל ה' דברי סוף את
לא  ישראל (וכו'): בלבד ברמז מציינם אלא וימחה",
להיפך, אלא הקב"ה, נגד למחות חלילה, התכוונו,
כפיות  אי על מהתורה חובתם את דעתם, לפי לקיים
מי  "כל בפירוש כותב רש"י היה אם לפיכך, טובה;

לגבי  כמו זאת, לפרש היה ניתן למחות..." כח בו שיש
של  ("מוחה") כמרידה והמצרים נח של דורו בני

הקדושֿברוךֿהוא  כנגד כך 36ישראל על רומז הוא לכן .
"וכו'". באמרו

.È

˙‡ ÂÈ·‰ Ï‡¯˘È˙ÈÈÏ˙Ï Á˙ÙÎ ‰˘ÓÏ '‰ È¯·„
Â· ¯·„‰

סוף  הן ההסבר: את להרחיב צורך יש זאת בכל
רצו  וכיצד להר, לעלות למשה ה' של ציווי היה סוף

ה'? ציווי את לקיים לו לאפשר לא ישראל

העובדה  שעצם הבינו, ישראל הוא: לכך ההסבר
קיום  (לאחר למותו תנאי והציב משה, אל רק דבר שה'
רק  יתאפשר זה שדבר רק שלא מוכיחה, הר") אל "עלה

כרחן" "כאן 37"על אלא מדין, כבמלחמת ישראל, של
בו" תלוי שהדבר והודיעו פתח לו את 38פתח (למנוע

כמו  – אנוס יהא משה כאשר ובמיוחד ה"עלה"),
העגל. מעשה בגזירת

.‡È

Ï‡¯˘È ÌÂÈ˜ "ÌˆÚ"Ï ˙Ú‚Â ‰˘Ó ˙¯ÈËÙ

אמנם  לומר: יש ולפנימיותם דברים של לעומקם
משה, פטירת על גזרֿהדין קביעת לאחר זה היה כבר
הציבור  תשובת יכולה ציבור, של ענין שזהו כיון אך

שנחתם" "אףֿעלֿגב הדין גזר את .39לבטל

"כל  ואומר ממשיך איננו שרש"י לכך הטעם גם זהו
דבר של שלאמיתו מפני למחות..." כח בו שיש yiמי

[כפי  גזרֿהדין את ולבטל כביכול, למחות, כח לישראל
זאת משה ylyשמוצאים תפילת באמצעות פעמים,

הועילה 40בעצמו  משה שתפילת וכשם לביטול 41,
יכלו  כך ה'", התאנף "ובאהרן של הגזירה מחצית
הוי'" התאנף בי "גם את לבטל ומעשיו הציבור תפילת
לגבי  זאת שמוצאים כמו – בי" התאנף "והוי' ואת
בני  נצחוני אומר שהקדושֿברוךֿהוא התורה,

].42נצחוני"
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(30.164 ע' שם לקו"ש ראה
(31" שם: (אבל ח יג, בא וראה ואילך. כ ו, גו'").בצ ilואתחנן אתי

ובפרש"י. יד שם,
(32" הספרי מלשון משנה דרש"י וכ'cixedeולהעיר התורה", את לנו

" –ozpe."'כו לנו
ואינו 33) מוחים. היו דלא י"ל לבנ"י מפורש ציווי הי' באם משא"כ

בא  לא שם כי ,(28 הערה (כנ"ל מטות דפ' כרחן" על ל"נמסרו דומה
כ"א שנמסרו, לאלה בפרט אבל llkaציווי – רצה לא בפרט כאו"א ולכן ,

בפנים. לקמן ראה
ובפרש"י.34) כו) (כב, תצא

הגזירה 35) לבטל השתדלות שה"ז בזה, יל"ע ההלכה ע"ד וגם
)p"ewt.ועוד תעשה ואל שב ע"י גרם. רק ,(

דקאי 36) – אותו" מניחין אנו "אין שאמרו רש"י למ"ש דומה ואי"ז
כח בו שיש מי "כל משא"כ משה, הקב"ה.zegnlעל על דקאי – "

ה.37) לא, מטות פרש"י
י.38) לב, .i"yxtaeתשא
א.39) יח, ר"ה
ד.40) טז, קורח פרש"י
(41i"yxt.יב י, שמיני
ב.42) נט, ב"מ
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הגזירה? את ישראל ביטלו לא באמת מדוע כך, אם
" באמרו הפסוק רומז כך ש"היום mvraעל הזה", היום

– ל"בעצם" נוגעת – זה ביום משה פטירת – הזה"

ישראל  את מכניס משה היה אם ישראל; קיום לעצם
נצחיים  הם משה ומעשי ישראל, היה 43לארץ יכול לא ,

מארצנו" "גלינו של הענין כך אחר לא 44להיות ואז ,
 ֿ הקדושֿברוך "שפך של באופן ישראל של ענשם היה

האבנים" ועל העצים על חמתו ישראל 45הוא על אלא ,

של  הענין להתקיים מוכרח היה לפיכך חלילה. עצמם,
העברים...". הר אל "עלה

.·È

È„Â‰È ÏÎÏ ‰‡¯Â‰‰

אחד  כל של ה' לעבודת מכך הנלמדת ההוראה

היא: ואחד

רבינו, משה "בחינת" קיימת יהודי כל של בנפשו

בתניא  בהרחבה הזקן אדמו"ר שמסביר יכול 46כפי .
רוצה  הקדושֿברוךֿהוא אם לטעון: היהודי אפוא
שבחינת  קבע הוא מדוע מצוות, ואקיים תורה שאלמד
לחשוב  שניתן כך כדי עד בהעלם, תהיה שבנפשו משה
הנפש  את רק חשים ובגילוי ח"ו, כלל קיימת היא שאין

הבהמית?

כי  לישראל, טובה שזוהי היא, כך על התשובה
" של הענין מתהווה כך רק mvraדוקא הזה": היום

כאן מושקעת כדי dcearכאשר עמל היהודי כאשר –
אז  רק – בכלל ובעולם בו הקיימת ההסתרה את להסיר

היהודי  של עצמיותו ה"עצם", רואים 47מתגלה ואז ,
הבאה  להתעלות הכנה רק היוו וההסתר שההעלם
שבנפשו, משה בחינת עלֿידי לגאולה לאחריהם,
גואל  הוא משה שהרי כללית, לגאולה פרטית ומגאולה

אחרון  גואל הוא .48ראשון

(f"kyz epif`d t"y zgiyn)
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תרומה.43) ר"פ צפע"נ צג. סה. ע' ואתחנן אוה"ת סע"א. ט, סוטה ראה
ועוד.

פ'44) ראובני בילקוט (הובא קפה* אופן עמוקות מגלה ראה
הקודמת. שבהערה אוה"ת ואתחנן. ר"פ ועוד אוה"ח אלשיך, ואתחנן).

ועוד. בתחילתו. חינוך ח"ב – לאדמוהאמ"צ – שע"ת
תהלים 45) פרש"י עט. מזמור תהלים מדרש יד. פ"ד, איכ"ר ראה

איסתייעא. ד"ה ב לא, קדושין שם.
מב.46) ר"פ
שדוקא 47) (58 ע' .65 הערה 13 (ע' ח"ט [המתורגם] לקו"ש וראה

כו', המס"נ ענין אמיתית נתגלה יהושע ע"י היתה לא"י שהכניסה זה מצד
עיי"ש.

(48.8 ע' חי"א בלקו"ש ונתבאר נסמן

.c"dh `ede .ftw :(bv 'r my z"de`a wzrp oke) my x"lia (*

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc oixcdpq(iying meil)

.ily dwyndn ezy mz`déé÷Làmina dy`d z` dwyd - ©§§¨
,syikyàøîç éàåä.xengl dzyrpe -ì ÷éìñ dáëøà÷eLakx - ©££¨¨©§©¨¥§¨

.weyl dlre dilrdzøáç àúàdzxag dribd -dì äøLt- £¨£¥§¨¨§¨¨
e .dy` zeidl dxfge ,mitykd z` dqndedééæç[ede`xÎ]áéëøc ©§¥§¨¥

à÷eLa àúzéàà éà÷å.weya dy` lr akex didy - §¨¥©¦§¨§¨
weqta xn`p :mixvna rcxtvd zkn zehytzd ote`(a g zeny)

,øæòìà éaø øîà ,'íéøöî õøà úà ñëzå òcøôvä ìòzå'xn`p ©©©©§©§¥©©§©¤¤¤¦§©¦¨©©¦¤§¨¨
y cnll ,cigi oeyla 'rcxtvd'äúéä úçà òcøôödzlry §©§¥©©©¨§¨

e xe`idnäöéøLämircxtv daxd dirnnäàlîez`õøà ìk ¦§¦¨¦§¨¨¤¤

íéøöî:`xnbd zxne` .mircxtvaéàpzkewlgp df xaca - ¦§©¦§©¨¥
.mi`pz,øîBà àáé÷ò éaøõøà ìk äàlîe äúéä úçà òcøôö ©¦£¦¨¥§©§¥©©©¨§¨¦§¨¨¤¤

El äî àáé÷ò ,äéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà .íéøöîwqerìöàixac ¦§©¦¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¦¨©§¥¤
äãbä,jl mixidp mpi`yéúBøacî älkE,jixac z` miiq -Cìå ©¨¨©¥¦©§¤§¥

úBìäàå íéòâð ìöàzknay itl ,jl mixidp mde mixeng mdy ¥¤§¨¦§¨¢
,mircxtvdäúéä úçà òcøôöe ,xe`idn dzlryíäì ä÷øLlkl §©§¥©¤¨¨§¨¨§¨¨¤

mircxtvd x`y,eàa íäå.dirnn dvixydy `le §¥¨
:dpyna xn`p'eë àáé÷ò éaø øîàoihwel mipy ,ryedi iax meyn ¨©©¦£¦¨

.aiig dyrn dyerd 'eke oi`eyw

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc oixcdpq(iying meil)

ïläì øîàðå ,'äiçú àì äôMëî' ïàkipiq xdl dilrd xeqi`a ¨§©¥¨Ÿ§©¤§¤¡©§©¨
,dxez ozn zrya(bi hi zeny)ïläl äî ,'äéçé àì Léà íà äîäa íà'¦§¥¨¦¦Ÿ¦§¤©§©¨

dpeekd ipiq xd oipra,äìé÷ñaxn`p ixdy(my)F` lwQi lFwq iM' ¦§¦¨¦¨¦¨¥
,'dxiI dxi.äìé÷ña ïàk óà ¨Ÿ¦¨¤©¨¦§¦¨

éñBé éaø Bì øîày ,jlyn sicr ily cenild ,`aiwr iaxlézðc éðà ¨©©¦¥£¦©§¦
[izcnlÎ],'äiçú àì'î 'äiçú àì',ixnbl zenec milin odyäzàå Ÿ§©¤¦Ÿ§©¤§©¨

,àáé÷ò éaø Bì øîà .'äéçé àì'î 'äiçú àì' zðc,sicr ily cenild ©§¨Ÿ§©¤¦Ÿ¦§¤¨©©¦£¦¨

y,ìàøNiî ìàøNé ézðc éðàmdipyy ,ipiq oicn dtykn oic epiidc £¦©§¦¦§¨¥¦¦§¨¥
,l`xyia exn`päaøä úBúéî áeúkä ïäa äaéøLep`vny - ¤¦¨¨¥©¨¦©§¥

ipiqa xen`d 'digi `l'ne ,mipey zezin ibeq mdiabl dxeza
.dliwqa `ed 'digz `l'y izcnléãáBòî ìàøNé zðc äzàå§©¨©§¨¦§¨¥¥§¥

íéáëBkoicn ,zezin ibeq dnk mdl yiy l`xyia dtykn oic - ¨¦
miakek icaer ody zene`d ray zbixdáeúkä ïäa äaéø àlL- ¤Ÿ¦¨¨¥©¨

zezin ibeq dnk mda oi`yàlà¤¨
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המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום חמישי עמ' א
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc oixcdpq(iying meil)

.ily dwyndn ezy mz`déé÷Làmina dy`d z` dwyd - ©§§¨
,syikyàøîç éàåä.xengl dzyrpe -ì ÷éìñ dáëøà÷eLakx - ©££¨¨©§©¨¥§¨

.weyl dlre dilrdzøáç àúàdzxag dribd -dì äøLt- £¨£¥§¨¨§¨¨
e .dy` zeidl dxfge ,mitykd z` dqndedééæç[ede`xÎ]áéëøc ©§¥§¨¥

à÷eLa àúzéàà éà÷å.weya dy` lr akex didy - §¨¥©¦§¨§¨
weqta xn`p :mixvna rcxtvd zkn zehytzd ote`(a g zeny)

,øæòìà éaø øîà ,'íéøöî õøà úà ñëzå òcøôvä ìòzå'xn`p ©©©©§©§¥©©§©¤¤¤¦§©¦¨©©¦¤§¨¨
y cnll ,cigi oeyla 'rcxtvd'äúéä úçà òcøôödzlry §©§¥©©©¨§¨

e xe`idnäöéøLämircxtv daxd dirnnäàlîez`õøà ìk ¦§¦¨¦§¨¨¤¤

íéøöî:`xnbd zxne` .mircxtvaéàpzkewlgp df xaca - ¦§©¦§©¨¥
.mi`pz,øîBà àáé÷ò éaøõøà ìk äàlîe äúéä úçà òcøôö ©¦£¦¨¥§©§¥©©©¨§¨¦§¨¨¤¤

El äî àáé÷ò ,äéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà .íéøöîwqerìöàixac ¦§©¦¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¦¨©§¥¤
äãbä,jl mixidp mpi`yéúBøacî älkE,jixac z` miiq -Cìå ©¨¨©¥¦©§¤§¥

úBìäàå íéòâð ìöàzknay itl ,jl mixidp mde mixeng mdy ¥¤§¨¦§¨¢
,mircxtvdäúéä úçà òcøôöe ,xe`idn dzlryíäì ä÷øLlkl §©§¥©¤¨¨§¨¨§¨¨¤

mircxtvd x`y,eàa íäå.dirnn dvixydy `le §¥¨
:dpyna xn`p'eë àáé÷ò éaø øîàoihwel mipy ,ryedi iax meyn ¨©©¦£¦¨

.aiig dyrn dyerd 'eke oi`eyw
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ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

צו

ביאור דיוק לשון הפסוק "אשר מלכו בארץ אדום", ואח"כ 
"וימלך באדום", וטעם הכפל וכו'

ואלה1 המלכים אשר מלכו בארץ אדום, בארץ אדום, 

באתר דכל דינין מתקיימין תמן, וכולהו לא אתקיימו...

דינין  דכל  אתר  הוא,  חדא  רזא  באדום,  וימלוך2 

מתקטרין תמן, ותליין מתמן.
ספר הזהר — אדרא רבא — פ' נשא דף קלה ע"א

בארץ3 אדום הלשון באתר דכל דינין מתקיימין 

תמן, ואח"כ על וימלוך באדום נקטו הלשון אתר דכל 
דינין4 מתקטרין תמן ותליין מתמן.

1( ]תרגום ללה"ק[ ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום )מפורש 

שכתוב(  ומה  מתו.  כך  ואחר  באדום  שמלכו  מלכים  שבעה  בתורה 

הדינים  שכל  )במקום  תמן  מתקיימין  דינין  דכל  באתר  אדום  בארץ 

כי  נתקיימו(  לא  )וכולם  אתקיימו  לא  וכולהו  אבל(  שם,  מתקיימים 

נשברו ומתו, והוא שרש ז' מלכי דתהו דמשם כל הגבורות )דינים(.

שכתוב(  מה  כי  לפרש  שמעון  רבי  בא  )ועתה  ללה"ק[  ]תרגום   )2

וימלוך באדום )קשה הלא כבר כתיב מקודם אלה המלכים אשר מלכו 

בארץ אדום, ועתה הי' צריך לומר "וימלוך בלע", למה חזר להזכיר 

פעם שנית וימלוך "באדום", והשיב( רזא חדא הוא )הם סוד אחד, 

דהיינו( אתר דכל דינין מתקטרין תמן )מקום שכל הדינים מתקשרים 

שם( ותליין מתמן )וכולם תלוים ומשתלשלים ויורדים משם(.

3( בסימן זה מדייק בלשון הזהר כמה שאלות, והכל נובע מדיוק לשון 

"באדום"  ל"ב  ובפסוק  אדום",  "בארץ  כתוב  ל"א  דבפסוק  הפסוק, 

סתם בלי ארץ. ראה הערה 4.

כתוב  לא(  )פסוק  אדום"  ד"בארץ  בהזהר,  הלשון  דיוק  מבאר   )4

נקט  לב(  )פסוק  באדום"  "וימלך   — וב"אדום"  תמן",  "מתקיימין 

הלשון "מתקטרין תמן ותליין מתמן". דחילוק הלשון הוא בשלשה:

"מתקטרין־ כתוב  רק  "מתקיימין"  הלשון  באדום  כתיב  דלא  א( 

ם  ׁשָ דיש  "מתקיימין", משמע  נקט  אדום"  ב"ארץ  ותליין", משא"כ 

קיום לדינים?

ב( ב"אדום" נקט ב' לשונות "מתקטרין" ו"תליין", משא"כ "בארץ 

אדום" נקט רק לשון א' "מתקיימין תמן"?

הלשון  ואח"כ  "תמן",  הלשון  מקודם  נקט  באדום"  ב"וימלוך  ג( 

"מתמן" בתוספות אות "מ". — "מתקטרין תמן", "ותליין מתמן" — 

מה טעם השינוי?

"רזא  מדייק  באדום"  "וימלוך  דבפסוק  דיוק,  עוד  מבאר  לקמן  ד( 

חדא הוא" ואח"כ מפרש "אתר דכל דינין וכו'", משא"כ בפ' "בארץ 

אדום" מתחיל מיד "באתר דכל דינין וכו'", מה טעם השינוי?

ה( וכן יבואר עוד דיוק בלשון הזהר, ד"בארץ אדום" כתוב "באתר 

דכל דינין" בתוספות אות ב', משא"כ בפסוק "וימלוך באדום" כתוב 

"אתר דכל דינין" בלי אות ב', מה טעם השינוי?

"ואלה המלכים אשר מלכו בארץ  כתוב  ל"א  דיוק, דבפסוק  עוד  ו( 

במל',  מקומות5  בג'  הם  והדינים  הגבורות  כי  י"ל, 

ואח"כ  אדום",  "בארץ  התיבות  הפעם  עוד  בזוהר  ומוסיף  אדום" 

מפרש "באתר דכל דינין וכו'", משא"כ בפסוק ל"ב "וימלוך בארץ 

מיד "רזא  אדום" אין כתוב בזוהר עוד הפעם "באדום" אלא מפרש 

חדא היא", למה מוסיף בפסוק ל"א עוד הפעם תיבות "בארץ אדום", 

הי' יכול לפרש מיד "באתר דכל דינין"?

וע"ז מבאר:

אצילות,  עולמות  ד'  דיש  בחסידות  מבואר  )בקיצור(,  פירוש   )5

בחי'  )בכללות  הוי'  שם  הוא  אצילות  עולם  עשיה.  יצירה,  בריאה, 

חכמה(, ועולמות בי"ע הוא בחי' אלקים, וכמו שיש ג' עולמות כמו"כ 

יש ג' בחי' אלקים — צמצומים, עולם הבריאה הוא בחי' בינה, יצירה 

— ז"א, עשי' — מלכות.

לא  מצות  כנגד  דהוא  קכז,  סימן  ח"א  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  ראה 

תעשה — מלכות, מצות עשה — ז"א, ולימוד עסק התורה — בינה.

ז'  וראה לקוטי שיחות חלק לט עמוד 90 ביאור על אגרת התשובה 

עמוד 90 ואילך.

)והוא ג"כ הג' אופנים בגימטריא דשם אלקים, אלקים דמילוי יודי"ן 

בחי'  בפשוט  אלקים  ז"א,  בחי'  דאחוריים  אלקים  בינה,  בחי'  הוא 

מלכות, ראה תורת לוי יצחק עמוד רסא. הערות על תניא עמוד מו. 

לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר פרשת בראשית עמוד קטז(.

ביאור הג' דרגות בעבודה, ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ג 

חלק ג עמוד 1610־1609. וז"ל: מבואר בכ"מ בפי' הכתוב )תהלים 

צט, ד( "משפט וצדקה ביעקב אתה עשית", "משפט" לפני "צדקה" 

— שלכל לראש צריך האדם לשפוט את עצמו )לפי מעשיו ועבודתו 

למסקנא  מגיע  זה  "משפט"  וע"י  רכושו,  מכל  לו  מגיע  כמה  כו'( 

שחלק גדול מרכושו אינו מגיע לו, ולכן נותן זאת לצדקה.

באגה"ק  המבואר   — לצדקה  המביא  ל"משפט"  פשוטה  דוגמא 

בקרה  וכסות  ועצים  הטף  לפי  לחם  צריך  "העני  שכאשר  )סט"ז( 

וכה"ג, כל דברים אלו קודמין לכל מלבושי כבוד וזבח משפחה בשר 

ודגים וכל מטעמים . . שאינן חיי נפש ממש", וכפי שמסיים שם שזהו 

עפ"י שורת הדין גמור", וכתוצאה ממשפט" זה — נותן הוא לצדקה 

את על עניני המותרות ביחס לחיי נפש ממש.

גבורה  דמלכות,  )גבורה  דגבורה  הבחי'  ג'  של  ענינם  מובן  ועפ"ז 

דז"א, וגבורה דבינה( — בעבודת האדם:

ענין ה"משפט" )דין וגבורה( בשייכות אל המעשה בפועל ממש — 

ענינה — מעשה  ספירת המלכות  כי  דמלכות",  "דינה  בחי'  זה  הרי 

בפועל.

דז"א.  גבורה  בחי'  הוא  למדות שבלב —  בשייכות  ענין ה"משפט" 

דהנה, מכיון שנתינת הצדקה צריכה להיות בסבר פנים יפות ומתוך 

)ולא מספיק רק המעשה בפועל( — מובן, שענין המשפט"  שמחה 

צריך לחדור גם ברגש הלב, היינו, במקום שיהי' בו הרגש "ארץ לא 

שבעה מים", "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים כו'" — יפעול בעצמו 

את הרגש שכל המותר ביחס לחיי נפשו מגיע לזולת. וזהו בחי' גבורה 

דז"א בעבודת אדם — ענין ה"משפט" )גבורה( ביחס לרגש שבלב.

הוא  כו'  תקן  "ויצחק  אאמו"ר:  )כמ"ש  יצחק  לבחי'  הקשר  וזהו 

מדת הגבורה דז"א שזהו בחי' יצחק"( — כי עבודתו של יצחק היא 

בחפירת בארות, היינו, שצריך לחפור )באופן של יגיעה רבה כו'( כדי 

שענין ה"משפט" יחדור גם ברגש שבלב.

וענין ה"משפט" בשייכות לשכל והבנה והשגה — הוא בחי' גבורה 

לענין  הקשור  בכל  ומחשבתו  בשכלו  ההתבוננות  שזוהי  דבינה, 

שמביא  השכלי  החשבון  )פ"ל(  בתניא  מבואר  דהנה,  ה"משפט". 

האדם"  כל  בפני  רוח  שפל  ד"הוי  ומצב  במעמד  להיות  האדם  את 

ילקוט לוי יצחק על התורה



סו

ובגבורה דז"א, ובבינה, כמ"ש בזוהר ח"ג דף קכ"ז ע"א 

בענין ענבים שכר ויין, ועיין ג"כ בפ' אחרי דף ס"ה ע"א 

ובפ' בראשית דף ל"א ע"ב אלקים עלאה. אלקים דפחד 

יצחק, אלקים בתראה, ועיין במאורי אור מע'6 אלקים 

בג' מקומות ע"ש.

ודינים דמל'.  בארץ אדום הוא בבחי' גבורות  זהו 

כי מל'7 נקראת ארץ, ושם יש להדינים8 קיום כי שם הוא 

סיומם, )והוא בחי'9 הב"ן דתהו(.

לחטוא,  לו  גרם  הזולת, ש"מקומו  על  זכות  לימוד  עי"ז שמוצא   —

להיות פרנסתו לילך בשוק כל היום ולהיות מיושבי קרנות . . ויצרו 

בוער כתנור בוערה מאופה כו'", וכך הולך ומלמד עליו זכות )היינו, 

מתייגע  הוא  הרי  זכות,  של  ענין  בו  רואים  לא  בגלוי  כאשר  אפילו 

זכות  לימוד  עניני  שכל  פשוט  וגם  מובן  והנה,  זכות(.  עליו  ללמוד 

 — כי  לעצמו!  בנוגע  מלבד  אדם,  לכל  ביחס  להיות  צריכים  הנ"ל 

כאשר האדם יתחיל ללמד זכות על עצמו ]שמה שיצרו מתאווה כו' 

— הרי זה מפני שכך בראו הקב"ה, ומה שאינו יכול לכבוש את יצרו 

— הרי זה מפני ש"יצרו בוער כתנור כו'", וכיו"ב[, מי יודע לאיזה 

מצב עלול הוא להגיע . . . ! אלא בנוגע לעצמו — צריך להיות ענין 

של "משפט" )גבורה ודין(, וזוהי בחי' גבורה דבינה — ההתבוננות 

בשכלו ומחשבתו לעשות "משפט" בנוגע לעצמו. ע"ש.

נק'  ובינה  ומלכות.  וגבורה,  בבינה,  מקומות,  בג'  אלקים  וז"ל:   )6

אלקים חיים מלובש בו' קצוות ז"א הנק' אלה עכ"ל.

ספר   — מנחם  תורת  ב.  ה,  עמוד  במדבר  פרשת  לקוטי  ראה   )7

המאמרים מלוקט חלק א' עמוד ער ואילך. חלק ד' עמוד קסח.

וכמארז"ל  נקבה,  נמשלה לאשה —  ו"ארץ"  ומצינו בחז"ל "שדה" 

)תענית ו, ב( "מיטרא בעלה דארעא הוא", וכן )כתובות ג, ב( "אסתר 

קרקע עולם הוא", דכמו הארץ מקבל הגשם ועי"ז מצמיח, כן האשה 

פירוש המשניות להרמב"ם פאה  )ועיין  מוליד,  ועי"ז  מקבל מהזכר 

פרק ח' משנה א'(.

 — וארץ  לאשה  נמשלה   — מלכות  בחי'  וחסידות  הקבלה  ובלשון 

מהשכל  שמקבל  "דיבור"  וכמו"כ  העליונות,  מספירות  שמקבלת 

ומדות וכו'.

רצב  דף   — האזינו  פרשת   — ג'  חלק  זוטא"  "אדרא  זהר  וראה   )8

וז"ל: "ואלה המלכים אשר מלכי בארץ אדום . . בארץ אדום באתר 

מתאחדין תמן", וזהו הדיוק "באתר" בתוספות אות ב' דיש  דדינים 

שם להדינים קיום. וד"ל.

9( ראה ספר המאמרים אדמו"ר האמצעי דברים חלק ג' עמוד תתצה. 

האזינו  פרשת  ה'תש"מ  קודש  שיחות  רנ.  עמוד  ענינים  התורה  אור 

זה  בארץ,  תיבת  כתיב  לא  שכאן  באדום  וימלוך 
קאי על הדינים והגבורות, דגבורה, ודבינה.

על דינים דגבורה, נקט מתקטרין תמן, כי בגבורה 

הוא התגברות כל הדינין.

תליין  רק  מתמן,  תליין  נקט  דבינה,  דינים  ועל 

בלבד, ונקט מתמן ולא תמן, כי בבינה עצמה אין דינים, 

רק מה שממנה10 מתפשטין דינין למטה, דינין מתערין 

מינה בסופה.

ונקט ע"ז רזא הוא, כי דינין דמל' הם בגילוי כי מל' 

היא בחי' גילוי, משא"כ בינה היא בחי' אתכסייא, וכן 

גבורה דז"א מכוסה בבינה עדיין.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר שמות־דברים עמוד שנח

סעיף כט.

10( ראה זהר חלק א' קנא, א. חלק ג' י, סע"ב ואילך. סה, א. עץ חיים 

מאמרי  ראה  פ"ב.  או"א(  )שער  יד  שער  פ"ח.  א"א(  )שער  יג  שער 

אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"ב עמוד תרכ. ביאורי הזהר במדבר לאדמו"ר 

שער  תסז.  עמוד  א'  חלק  צדק  הצמח  ולאדמו"ר  ד.  קמה,  האמצעי 

האמונה פרק מח. המשך תרס"ו עמוד עו )קה"ת תשע"א(.

אחד  בחי'  "היא  )אמונה(  חכמה  דבחי'  בחסידות,  מבואר  פירוש: 

האמת שהוא לבדו הוא ואין זולתו )תניא פרק לה בהגהה(, דבדרגא זו 

מאיר אלקות בפשיטות, בחי' ביטול בתכלית. )ראה ילקוט לוי יצחק 

על התורה חלק א' סימן רטו הערה 7. סימן קצז הערה 5. קכז הערה 

11(. וזהו שכתוב )איוב ד, כא( ימותו ולא בחכמה, דבחי' דין וגבורה 

מסתעף מבחי' בינה דוקא. והטעם בזה מבואר, דמבחי' בינה מתחיל 

בחי' "אותיות", ויכול להעלים על ה"אור" דחכמה, ומבינה גופא רק 

דינין מתערין )פי' נשתלשל( מיני' בחי' אחוריים דבינה.

רצט  עמוד  סוף  בש"ס  וביאורים  חידושים  יצחק,  לוי  בתורת  וראה 

ולבוש  וז"ל: בחי' חכמה הוא בחי' אור בכלל, שאין שם בחי' כלי 

לכסות. וכידוע שחכמה הוא בחי' חיוהי בכלל כמ"ש והחכמה תחי', 

שהוא בחי' אור בכלל, וגרמוהי בחי' כלים ולבושים מתחיל מבינה 

ולמטה, ועיין בלקו"ת בהביאור* דשבת שבתון ע"ש. ובינה היא בחי' 

כלי ולבוש לכסות על אור דחכמה, כי בבינה יש בחי' אותיות )ועיין 

בלקו"ת בד"ה ושאבתם מים** בששון ע"ש( שאותיות הם מכסים 

על האור שבתוכן. ע"ש.

*( לקוטי תורה דרושים ליום הכיפורים ע,ג.

**( שם דרושים לסוכות פ, א.
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המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום רביעי עמ' ב



סז

לב, יב – ה' בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

נכר.  אל  עמו  ואין  ינחנו  בדד  ה'  יב(  לב,  )דברים  א. 
שליטה  יש  ולכך  בהעלם  הוי'  השם  שעתה  והענין 
אלהים  ג"כ  נאחזים  אלקים  בשם  כי  אחרא  להסטרא 
ויקרא כמו  הוי'  אחרים, אך לעתיד לבא שיהי' התגלות 
שנכתב )פסחים נ( לא יהי' עוד שליטה להסטרא אחרא, 
וז"ש ה' בדד ינחנו שהשם הוי' לבד ינהג אותנו ואין עמו 
אל נכר כי בו אין אחיזה להסט"א ולזה יבער רוח הטומאה 

מן הארץ כי יתגלה שם הוי'.
קול יעקב1

פני מהם אראה  ויאמר אסתירה  כ –  לב, 
מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא 

אמון בם

בילקוט האזינו אמרו חז"ל, כי דור תהפוכות המה,  א. 
הכנסתי אתכם לארץ ישראל, אמרתי לא תהו גולין ממנו 
ישראל  אמרתי  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  לעולם, 

גלו יגלו מעל אדמתו.
צריך ביאור למה ע"י שאמרו אין לנו חלק בדוד גלו.

לאשתי  זה  גט  תן  האומר  )יא:(  דגיטין  פ"ק  דבמשנה 
ושחרור זה לעבדי, עד שלא בא לידם יכול לחזור בשתיהן 
משום דחוב הוא לעבד ואשה לצאת מיד בעלה ורבו דברי 
בעבד,  ולא  אשה  בגט  חוזר  אומרים  וחכמים  מאיר,  רבי 
רצה  ואם  בפניו  אלא  חבין  ואין  בפניו  שלא  לאדם  שזכין 
והוה  רשאי  אינו  אשתו  לזון  ושלא  רשאי  עבדו  לזון  שלא 
חוב לאשה לצאת מיד בעלה ויכול לחזור, אבל לעבד זכות 

ואינו יכול לחזור.
עמי  עשי  לעבד  לומר  הרב  יכול  ש"מ  יב.(  )שם  ופריך 
ואינו זנך, ומשני הכא במאי עסקינן דא"ל צאי מעשה ידיך 
במזונתיך, דכוותה גבי אשה דא"ל צאי מעשה ידיך במזונתך 
אמאי לא, אשה בדלא ספקא עבדא נמי בלא ספקי עבדא 
דנהום כרסי' לא שוי למרא למאי מבעי וכו' ואם מספקא 
מספקת  רשאי,  במזונתך  ידיך  מעשה  צאי  וא"ל  באשה 
מאי למימרא מהו דתימא כל כבודה בת מלך פנימה קמ"ל, 
פירש"י צנועה ואין דרכה לצאת ולסבב בעיר אחרת אחר 
מלאכה להשתכר, כגון אשה שגלה לעיר מקלט, ושם אין 
אדם מכירה להביא לה מלאכה לביתה בעלה חייב לפרנסה 

קמ"ל דאם ספקי יכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך.
ובפרק הערל )יבמות עז.( שדנו לפסול דוד שבא מרות 
אשר  ע"ד  בקהל  יבא  לא  מואבית  אפילו  וסברו  המואבי' 
לא קדמו בלחם ומים והתירוהו לבא לקהל שאין דרכו של 

אשה לקדם בלחם ומים משום כל כבודה בת מלך פנימה.

1( ר' יעקב צבי יאליש ז"ל, בעל מחבר ספר מלא הרועים על הש"ס ועוד.

ישראל  מארץ  להגלנו  כביכול  ית'  בידו  אין  זו  ולסברה 
לארץ  וחוץ  ישראל  לארץ  יורד  שהשפע  לפרנסתינו  שלא 
ניזון מתמצית, ותו בחוץ לארץ שאין לנו נחלה שדה וכרם 
אין בידינו להשיג פרנסתינו כי אם ע"י יגיעה וטירחא יתירא 
להקב"ה  אשה  בגדר  שאנחנו  אחרים  במקומות  לשוטט 

כביכול וכל כבודה בת מלך פנימה.
וזה ביאר המדרש הכנסתי אתכם לארץ ישראל אמרתי 
מלך  בת  וכ"כ  אשה,  בגדר  שאתם  לעולם  ממנו  יגלו  לא 
אחר  אחרים  למקומות  לשוטט  יצטרכו  יגלו  ואם  פנימה, 
וגליתם  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  אבל  פנסתם, 
לפסלו,  ורציתם  פנימה  מלך  בת  כבודה  כל  דאין  דעתכם 
מעשה  צאו  לומר  שאוכל  אדמתו,  מעל  יגלו  גלו  אמרתי 
המחי'  אחר  לשוטט  שתצטרכו  אף  במזונותיכם  ידיכם 
דן  לית דחש לכל כבודה בת מלך פנימה, הקב"ה  וכלכלה 

מדה במדה לפי סברתו ודעתו.
אבי שלום 

ואין  הוא  אני  אני  כי  עתה  ראו   – לט  ב, 
ואני  ואחיה מחצתי  אני אמית  אלקים עמדי 

ארפא ואין מידי מציל

ב. ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי אני אמית 
ואחי' מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל. כ' בעל הטורים 
א(  א,  )יחזקאל  ע"ד  גליות  ד'  נגד  בפסוק  אני  פעמים  ד' 
תכופים  שהיו  ומדי  בבל  נגד  והנה  ע"ש,  הגולה  בתוך  ואני 
וסמוכים בלי הפסק ביניהם על כן ב' אני סמוכים אני אני 
הוא, ונגד יון אשר כמעט אבדה תקוה ר"ל אמר אני אמית 
ואחי', אמנם נגד אדום אמר מחצתי ואני ארפא, ולא אמר 
אני מחצתי וארפא, מפני ב' טעמים כי להיות כי אנ"י הוא 
שהשכינה  הגולה  בתוך  ואני  וע"ד  אני  הנקראת  השכינה 
כבר  הזה  הארוך  ובגלות  מה(  סוכה  )כתוס'  בגלות  עמנו 
ירדנו עד עפר לא ניכר כלל היות השכינה עמנו כ"א בתכלית 
ההסתר כדכתיב ואני הסתר אסתיר, לכן לא כתיב אני גבי 
שלימה,  יותר  אח"כ  הבאה  הגאולה  להיות  אמנם  מחצתי, 
על כן כתיב אח"כ ואני בוי"ו משא"כ באחרות, כי ואני בוי"ו 

באה לרמז על יחוד קב"ה ושכינתי'. ]תקס"א[.
* * *

ראו עתה כי אני אני הוא וגו' מחצתי ואני ארפא, על דרך 
פשטות, על דרך שאמר בתחלת צמיחת ישראל )שמות ג, 
יד( אהי' אשר אהי' בגלות אחר כפירש"י שם, ואמר עתה 
הגיע אותו הזמן אשר אני אני הוא, אלא אז בגאולת מצרים 
עמכם,  לעתיד  אהי'  אמר  לכן  זמן  לאחר  עתיד  הדבר  הי' 
ועכשיו בגאולה אחרונה שכבר הגיע אותו הזמן אמר בהוה 

אני אני הוא וק"ל.
חתם סופר

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת האזינו

השם "שבת שובה" מורה שעניינו של השבת הוא עניין התשובה.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑,ּביׂשראל ּבהם מתרה ׁשאני «¬ƒ«»«ƒְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
להם  אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם ׁשאּתם וּתהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהם  העיד ולּמה הארץ". "ותׁשמע וכן עדים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתהיּו
אני  למחר ּבׂשרֿודם, 'אני מׁשה: אמר וארץ? ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשמים
מי  הּברית, עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו אם  ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹמת,
וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבא

יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. קּימים ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעדים
ּתּתן  והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדים
ּבהם  ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יּתנּו והּׁשמים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָיבּולּה,

ּתחּלה: העדים יא)יד ולא (לעיל הּׁשמים את "ועצר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
:ואחרּֿכ יבּולּה", את תּתן לא והאדמה מטר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהיה

העֹובדיּֿכֹוכבים  עלֿידי מהרה", ."ואבדּתם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ
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היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמים

הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָּוצריכה
ּתֹורה  אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיֹוׁשבי
ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
ּגדֹול  ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות על־מנת להיֹות צרי ְְְְֲִִִַַַַַַָָָהּלּמּוד

מעׂשה. לידי מביא ְֲִִֵֵֶֶַַַׁשהּתלמּוד
לידע  צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובעלי
יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ְְְְִִִִֶַַַָָֻׁשּמכרחת

ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ּפרק ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעל-ּכל-ּפנים

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועעעעּקּקּקּקר ר ר ר החּלּוק להדר זה זה זה זה ענינם, צרי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
הקוין. ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָיֹותר,
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי כן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו

מּצד  היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹובדי
המׁשכה  - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּנׁשמה,
ּבׁשמיעה  ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם הוי' ועֹובדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָלמּטה;
העלאה  - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּוקליטת

ְְַָלמעלה.
עם  המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל כן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּוכמֹו

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹּכּונת

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ּכׁשּמדּבר  נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהּסּבה
וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָעל
היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ּבּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו

חס  ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלגּבי
יּתכן  רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד יכחיׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹוׁשלֹום,
ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָׁשּנכנסה
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ּבסימן ּכ לׁשם ּדי ּבׁשּתי ותזותזותזותזּכּכּכּכרת רת רת רת ולכן, היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹ ְְִִֵֵֶֶֶֶֹֹ

ׁשאני  עדים יהיּו הרעה אתכם ּתקרה "ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָצּורֹות:
ׁשהרעה  מזּכירים העדים ּכלֹומר, זאת". ּבכל ּבכם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהתריתי
ׁשהּוא  הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאה

מאלקּות. על־ידי־זה ְְֱִֵֵֵֶַַֹמתנּתק
מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה לקלקלקלקּיּיּיּים ם ם ם והּדר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

והמצֹות. הּתֹורה ְְִֶַַָאת
על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת על ּבּבּבּברית רית רית רית לעּמת רק ׁשאינּנה , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

ּבקּיּום  התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָקּיּום
ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל והמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה

מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש ְֵֵֶֶַָָֹאּלא

והמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָוהּסּבה
אצל  הּקּים הּנפׁש מסירּות ּכח ּגּלּוי על־ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמתּבצעת
ּכפי  העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל.
ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשמבאר
ׁשעׂשּוי  ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ּגלּוי ּדבר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעל
נסּתר  ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹלהתּגלֹות

מתּגּלה. הּוא על־ידם ׁשרק ּבעדים, צר יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלחלּוטין
מּדרּגת  הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּולפיכ
יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה"ּיחידה"

מּמׁש. ּבעדּות ְֵֶַָֹצר
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הארץ הארץ הארץ הארץ  ותותותותׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע .... .... ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽהאזינהאזינהאזינהאזינּוּוּוּו
אּתם  וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהאזינּו
וכן  עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדים

הארץ" רש"י)ותׁשמע ובפירוש א. .(לב, ְְִֶַָָ
צריכה  ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיׁש
והארץ  הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעדּות
האזינּו, ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָיכלּו

ותׁשמע? ּבלׁשֹון ְְְְִִֶַָָולארץ
ׁשמים  "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ[ּב'ספרי'
ׁשמיעה  לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאזיני

האזנה]. לׁשֹון ּבארץ ְְֲֶַַָָָָוגם
הּתבֹות  את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻוהּנה
– ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"האזינּו
ּדבּׁשמים  ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ׁשהּׁשמים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדמׁשמע

רּבּוי יׁשנֹו שבעה עצמם לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו (כמו ְְִֶַָ
ועוד) ּומּלב רקיעים, לבּדם. ּגמּורה עדּות יּתנּו ּגם והם זאת ד ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

וגם  הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"ותׁשמע
ואם־ּכן  ּגמּורה. עדּות יּתנּו ארצֹות, מהרּבה הּכלּולה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ
וכת  "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיׁשנם

"ׁשמיעה". ּבלׁשֹון ְְִִֶֶַָאחרת

(á)íøéòNk éúøîà ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
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i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ ׁשאני ׁשּתעידּו, העדּות היא זֹו «¬…«»»ֲִִִֵֶֶָָ
ליׂשראל  ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, חּיים אֹומר ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּכאׁשר ,(ספרי)ּכּמטר ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
ּומטר  טל הּׁשמים וכן ∑Û¯ÚÈ.יערפּו יּטיף, לׁשֹון ְִַַַַַָָָ«¬…ְְִֵַ

סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïfz."יערפּו ְְֲִֶַַָָƒ«
Ïhk∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי ּבֹו, ««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָעצבים
יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי .ּכגֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

Ì¯ÈÚNk∑,סערה רּוח 'ּכרּוחי לׁשֹון ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒƒְְְְְֵַַָָ
העׂשבים  את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמטרא',
את  מגּדלין ּתֹורה ּדברי אף אֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָּומגּדלין

ׁשם ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.לֹומדיהן  על לי ונראה מטר. טּפי ְֵֶ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵַָָָ
אמר: ּדאּת ּכמה רביב, נקרא ּכחץ כא)ׁשּיֹורה (בראשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

קּׁשת" ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה טיפת , ֶַָ∆∆ֲִַ
ּבירק הארץ עׂשב,∑NÚ·.מכּסה קרּוי אחד קלח ְְֶֶֶָָָֻ≈∆ֵֶֶֶַָָ

עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין .וכל  ְְְִִֵֶַָָ

ÏËk‡ב  Ïa˜˙È ÈÙÏe‡ ‡¯ËÓk Ìq·È¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈ·L„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡aNÚ ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒ¯Îeƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«ƒ¿»

xcde fer - xwi ilk

(a)ìhk ìfz éç÷ì øènk óøòé©£Ÿ©¨¨¦§¦¦©©©
.éúøîàlr Wxtl d`xp ¦§¨¦¦§¤§¨¥©

wEqR lr WExR iYrnXW KxCel mildz) ¤¤¤¨©§¦¥©¨
(fiR lr ,"'d riWFz dndaE mc`"¨¨§¥¨¦©©¦

WxcOd(gpy l`wfgi hewli)d`EaPl El`W' ©¦§¨¨£©§¨
daiWd ,xRMzie dUrI dn `hFg¥©©£¤§¦§©¥¥¦¨

"zEnY z`hgd WtPd"(c gi l`wfgi), ©¤¤©Ÿ¥¨

,xRMzie dUrI dn `hFg dxFYl El`Ẅ£©¨¥©©£¤§¦§©¥
El`W ,xRMzie oAxw `iai daiWd¥¦¨¨¦¨§¨§¦§©¥¨£
dUrI dn `hFg `Ed KExA WFcTdl§©¨¨¥©©£¤
,xRMzie daEWY dUri aiWd ,xRMzie§¦§©¥¥¦©£¤§¨§¦§©¥
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KlY mipR lM lrW dndAl drEWY§¨©§¥¨¤©¨¨¦¥¥
KFYn la` ,mc`d oFr zxRkl dzinl§¦¨§©¨©£¨¨¨£¨¦
xn`W `Ed KExA WFcTd zaEWY§©©¨¨¤¨©
`vn dfA dPd ,xRMzie daEWY dUri©£¤§¨§¦§©¥¦¥¨¤¨¨
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i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈∆¿»ְְֲִִֵֵַ
ּכמֹו כג)'ּכאׁשר', הארץ",:(ויקרא אל תבֹואּו "ּכי ְֲִֶֶֶַָָָ

אּתם ה', ׁשם ואזּכר eÈ‰Ï‡Ïּכׁשאקרא Ï„b e·‰ ְְְְֵֶֶֶֶַָֹ»…∆≈…≈

ּכבֹוד  ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ְְְְִִֵֶָָָָּוברכּו
ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר טז)מלכּותֹו", .(תענית ְְְִֶַַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 106 cenr ` jxk a"nyz zeiecreezd)
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לאלהינלאלהינלאלהינלאלהינּוּוּוּו:::: גדלגדלגדלגדל הבהבהבהבּוּוּוּו אקראאקראאקראאקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּכּכּכּכיייי ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ
ׁשם  ּברּו' ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשאקרא

ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו' רש"י)ּכבֹוד ובפירוש ג. .(לב, ְְְְִֶַַַַָָָ
ּתלמּוד  ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו: ּב'ספרי' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה
- רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלֹומר
לאלקינּו ּגדל ׁשהבּו ּדפרׁש - מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹהמפרׁש
ולא  ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם' ּברּו' אמירת על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹקאי
יֹותר  לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל על ּדקאי ה'ּספרי' ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכפרּוׁש
ּברכה  אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּבפׁשטּות

ּבּמקּדׁש? ְְִֶֶַָֻמיחדת
המדּבר  זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם

האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹודֹות

לבני  הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹויׁש
ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָחּכה
על  מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהיֹות
ּבּׁשם  ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ה' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהזּכרת

ׁשם". ּברּו" עֹונים זה ּדעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמפרׁש
ּכי  לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹולכן
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָקּיּום
שם  להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

ולא  דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש

וכו'.) במשכן

¯·e˙‡ג  e·‰ ÈÏˆÓ ‡‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

xcde fer - xwi ilk

ìòå,ElNd miwEqR Ex`Azi ot`d df §©¤¨Ÿ¤¦§¨£§¦©¨
hEwlIA wiQOW WxcOd iR lr©¦©¦§¨¤©¦©©§

(anwzz fnx)minXd Epif`d'ElMYqd ©£¦©¨©¦¦§©§
,'Ek mzCn EPW `OW minXArnWze ©¨©¦¤¨¦¦¨¨§¦§©

ux`ddzPW `OW ux`A ElMYqd ¨¨¤¦§©§¨¨¤¤¨¦§¨
mc`A dCOd iEPW oipre .'Ek 'DzCn¦¨¨§¦§©¦©¦¨¨¨¨
xcBn `vFie F`xFA oFvx dPWnd `Ed©§©¤§§§¥¦¤¤
KM xg` xn` oM lr ,devOde dxFYd©¨§©¦§¨©¥¨©©©¨
zrC itM dPd mkzCn EPWY m`W¤¦§©¦©§¤¦¥§¦©©
on xhRdl xWt` i` dxFYde d`EaPd©§¨§©¨¦¤§¨§¦¨¥¦
la` ,dndAl F` mc`l F` dbixdd©£¦¨¨¨¨©§¥¨£¨

"dtExv 'd zxn`"(`l gi mildz)xhtl ¦§©§¨¦§Ÿ
`hFgde ,dbixdd on dndaE mc`̈¨§¥¨¦©£¦¨§©¥

:"Fl `txe" 'd l` aEWï¤§¨¨
eäæxn`W,igwl xhOM sxriExn`e ¤¤¨©©£Ÿ©¨¨¦§¦§¨§

l"f EpizFAx(.f ziprz)dtixr oi`' ©¥©¥£¦¨
xn`PW dbixd `N`(c `k lirl)Etxre" ¤¨£¦¨¤¤¡©§¨§
e ,"'dlbrd z` mWigwldxFzl iEPM ¨¤¨¤§¨§¦§¦¦§¨

gwl" z`xwp dxFYd iM ,d`Eaple§¦§¨¦©¨¦§¥¤©
"aFh(a c ilyn)dgEwl d`EaPd oke ,§¥©§¨§¨

W dWn xn`e .KxAzi FY`nigwlEpid ¥¦¦§¨©§¨©Ÿ¤¤¦§¦©§
dxFYd 'd z`n ip` iYgwNX dn©¤¨©§¦£¦¥¥©¨

mdipW ,d`EaPde,EtixriKFYn iM §©§¨§¥¤©£¦¦¦
F` mdn cg`l dbixd `vY mdipW§¥¤¥¥£¦¨§¤¨¥¤

dOd ixde ,dndAl F` mc`lxhOM ¨¨¨©§¥¨©£¥¥¨©¨¨
mlFrl KM ,FA mignU lMd oi`W dGd©¤¤¥©Ÿ§¥¦¨§¨
.dndAl F` mc`l F` dgnU o`M oi ¥̀¨¦§¨¨¨¨©§¥¨

mpn`,izxn` lHM lGYzxn`' iM ¨§¨¦©©©¦§¨¦¦¦§©
dndaE mc` zgOUn 'dtExv DFl ¡̀©§¨§©©©¨¨§¥¨
mc`' KM ,FA mignU lMdW df lhM§©¤¤©Ÿ§¥¦¨¨¨
mignU lMde ''d riWFz dndaE§¥¨¦©§©Ÿ§¥¦
zxhtdA xn`PW FnM ,'d zrEWzA¦§©§¤¤¡©§©§¨©

"l`xUi daEW"(eÎd ci ryed)`Rx`" ¨¦§¨¥¤§¨
iR` aW iM dacp mad` mzaEWn§¨¨Ÿ£¥§¨¨¦¨©¦
gxti l`xUil 'lHk' did` ,EPOn¦¤¤§¤©©§¦§¨¥¦§©

:'Fbe "dPWFXM©©¨§
eðéúBaøål"f(:et `nei)o`Mn Ecnl §©¥©¨§¦¨

dUrW cigi ENt`W'¤£¦¨¦¤¨¨
,mlFrd lklE Fl oilgFn daEWY§¨£¦§¨¨¨
,miAx oFWl 'mzaEWn `Rx`' xn`PW¤¤¡©¤§¨§¨¨§©¦
Epixacle .''EPOn iR` aW iM' aizkE§¦¦¨©¦¦¤§¦§¨¥
mc`d lr 'mzaEWn `Rx`' xn`iŸ©¤§¨§¨¨©¨¨¨

dlrnl xn`W FnM dndAde(b my ryed) §©§¥¨§¤¨©§©§¨
ixt dnNWpE"ici lr iM ,"EpiztU m §©§¨¨¦§¨¥¦©§¥

dfA iM EpizFaFg mNWp EpiztU iECe¦§¨¥§©¥¥¦¨¤
mrh iM ,daxwdd on mixRd mB ExhRi¦¨§©©¨¦¦©©§¨¨¦©©
mc`AW indAd gMW itl `Ed oAxTd©¨§¨§¦¤Ÿ©©©£¦¤¨¨¨
Fzige" zFndA x`Wl sYWn `Ed FA§ª¨¦§¨§¥§©§

zxEnY dndAd d`A oM lr "ux ¤̀¤©¥¨¨©§¥¨§©
oiA ei`ExA lM lr 'd zlngaE ,mc`d̈¨¨§¤§©©¨§¨¥
daEWY Kxc" dxFd' dndA oiA mc`̈¨¥§¥¨¨¤¤§¨

"'daaFXd zal(dilcb mevl zegilq t"r). §©©¥¨
iM KIW Fpi` 'daEWn' oFWNW iR lr s`e§©©¦¤§§¨¥©¨¦
,dndAd lr `le `hFgd mc`d lr m ¦̀©¨¨¨©¥§Ÿ©©§¥¨
KnFqe oAxw `ian mc`WM mFwn lMn¦¨¨§¤¨¨¥¦¨§¨§¥
lM EN`M dnFC ,eilr dCeznE eilr Fcï¨¨¦§©¤¨¨¤§¦¨
FnM dndA DzF`A mi`EUp eizFpFr£¨§¦§¨§¥¨§

xn`PW(ak fh `xwie)eilr xirVd `Upe" ¤¤¡©§¨¨©¨¦¨¨
mB llkl KIW Kkl ,"mzpFr lM z ¤̀¨£Ÿ¨§¨©¨¦§Ÿ©

:'mzaEWn' zazA dndAd©§¥¨§¥©§¨¨
øîàåcv lr `l iM ,'dacp mad`' §¨©Ÿ£¥§¨¨¦Ÿ©©

,dacpA m` iM miYad` aEIgd©¦£©§¦¦¦¦§¨¨
dacpA dNgYkl miz`xA ok iMd`x) ¦¥§¨¦§©§¦¨¦§¨¨

(b ht mildzlM ip` adF` dYr mB KM ,¨©©¨¥£¦¨
,'EPOn iR` aW iM' .dacpA ici dUrn©£¥¨©¦§¨¨¦¨©¦¦¤
mc`d mdipW Exhtp oM lr ,mc`d on¦¨¨¨©¥¦§§§¥¤¨¨¨
,'l`xUil lHk did` iM' .dndAde§©§¥¨¦¤§¤©©§¦§¨¥
gxti' .FA mignU lMdW df lHM©©¤¤©Ÿ§¥¦¦§©
dnFC daEWY lrA lM iM ,'dPWFXM©©¨¦¨©©§¨¤
xn`PW FnM ,mFi FzF`A clFp EN`M§¦©§§¤¤¡©

(dÎb bw mildz)Kinqe "ikpFr lkl glQd"©Ÿ¥©§¨£¥¦§¨¦
:"ikixErp xWPM WCgzY" Dilb dxez ¥¦§©¥©¤¤§¨§¦



epif`dעב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k oey`x meil inei xeriy

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑,חזק ׁשהּוא אףֿעלּֿפי «»ƒ»√ִֶַַָָ
הּוא  ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻּכׁשּמביא

ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, ּכיֿאם ‡eÓ‰.מביא Ï‡∑ ְֳִִִִִִֵָָ≈¡»
הּבא, לעֹולם צדקתם לּצּדיקים ואףֿעלּֿפי לׁשּלם ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ּתגמּולם, את ÔÈ‡Â.ׁשּמאחר ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈

ÏÂÚ∑ הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים .אף »∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
‡e‰ ¯LÈÂ ˜Ècˆ∑,ּדינֹו את עליהם מצּדיקים הּכל «ƒ¿»»ְֲִִִֵֶֶַַֹ

הּוא  ויׁשר הּברּיֹות, מּפי צּדיק להם. ויׁשר ראּוי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָוכ
להצּדיקֹו .וראּוי ְְְִַָ

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ולא ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¿ְְְְִַַָ
ÌÓeÓ.ליּה ÂÈa∑ׁשהׁשחיתּו והׁשחתה היּו, ּבניו ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מּומם  ÌÓeÓ.היא ÂÈa∑ ולא היה ּבניו ׁשל מּומם ִָ»»»ְֶָָָָָֹ
LwÚ.מּומֹו ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום "ואת (מיכה ƒ≈ְְְֶָָֻ

ׁשּׁשּניה  'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון יעּקׁשּו", היׁשרה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ועקּוׁשֹות' אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.עקּומֹות ֲֲַ¿«¿…
פערוויקקעלט) ּכ(פערדרעהט, ּומּקיפין , אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ּפתיל ְְִִִִֶֶַַַ

סביבֹות  הּתבֹות ∑ÏzÏ˙t.הּגדיל אֹותֹו מן ְְִִַ¿«¿…ִֵַ
סגלּגל  סחרחר, אדמּדם, ירקרק, ּכמֹו: .הּכפּולֹות, ְְְְְְְְְֲַַַַַַַַָ

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

xcde fer - xwi ilk

(c).Bìòt íéîz øeväKxcM x`an ©¨¦¨¢§Ÿ¨§¤¤
dnlW xn`W(hk f zldw) ¤¨©§ŸŸ

xWi mc`d z` dUr midl`d xW`"£¤¨¡Ÿ¦¨¨¤¨¨¨¨¨
icM `Ede ,"miAx zFpaXg EWwa dOde§¥¨¦§¦§Ÿ©¦§§¥

Nn xiqdloe` zFaWgn mc`d a §¨¦¦¥¨¨¨©§§¨¤
"drFY 'd lr xAcl"(e al diryi t"r) §©¥©¨

WIW xngd FA ozp F`xA xW` oO`dW¤¨¨¨£¤§¨¨©©Ÿ¤¤¥
FcInE zFWgEOd zFe`Yd l` dIhp Fl§¦¨¤©©£©¨¦¨
mixnF` Ep` oMW ,Ff dzgWd Fl dzid̈§¨©§¨¨¤¥¨§¦
"Epgp` xtr iM xEkf" zElSpzd KxC¤¤¦§©§¨¦¨¨£¨§

(ci bw mildz)aFI` xn` oke ,(h i)`p xkf" §¥¨©¦§¨¨
`Fai ilE`e ,'Fbe "ipziUr xngk iM¦©Ÿ¤£¦¨¦§§©¨

:FxvFiA FznW` zFlzl `hFgd©¥¦§©§¨§§
ìò`N` ,oM xaCd oi`W xn` dfxESd ©¤¨©¤¥©¨¨¥¤¨©

dnkgA mc`d z` xvi xW`minY £¤¨©¤¨¨¨§¨§¨¨¦
,FlrR'Epidl`M xIv oi`' iM(.i zekxa) ¨¢¦¥©¨¥Ÿ¥

ztFOde .oFxqg `lA minY FzNrR lke§¨§ª¨¨¦§Ÿ¤§§©¥
df lr,hRWn eikxC lk iMdid EN`e ©¤¦¨§¨¨¦§¨§¦¨¨

`l ,oM m` ,Fzxivi cSn xqg mc`d̈¨¨¨¥¦©§¦¨¦¥Ÿ
gxknM did iM dxigA lrA did̈¨©©§¦¨¦¨¨§ª§¨
`al iE`xd on did `le eiUrnA§©£¨§Ÿ¨¨¦¨¨¨Ÿ
dcFn dY` ixde ,eiUrn lr hRWnA§¦§¨©©£¨©£¥©¨¤
iCWl dllge" hRWn 'd ikxC lMW¤¨©§¥¦§¨§¨¦¨§©©

"lern(i cl aei` t"r)iM ,dpEn` l` ¥¨¤¦¥¡¨
,miwiCSl mNWller oi`eENt` mNWl §©¥©©¦¦§¥¨¤§©¥£¦

oicAW dcFn dY`W mWkE ,mirWxl̈§¨¦§¥¤©¨¤¤§¦
KM ,FpFvx iUFrl aFh xkU ozFp `Ed¥¨¨§¥§¨

W itl ,mirWxl Wiprn `Ed oicAwiCv §¦©£¦¨§¨¦§¦¤©¦
`Ed xWielMn 'xWi mc`d z` dUr'e §¨¨§¨¨¤¨¨¨¨¨¦¨

iM 'miAx zFpaXg EWwa dOde' ,cv©§¥¨¦§¦§Ÿ©¦¦
FCSn `le dzgWdd d`A mCSn¦¦¨¨¨©©§¨¨§Ÿ¦¦

:KxAzi¦§¨©
eäæxn`PW(d weqt),Fl zgWFnEBxzM ¤¤¤¡©¦¥§©§

dlAgd iM ,'Dil `le oFdl Eliag'©¦§§Ÿ¥¦©©¨¨
e' ,mzxigA rx cSn 'oFdA' diElY`l §¨§¦©Ÿ©§¦¨¨§Ÿ

KxAzi FA dlAgd zFlzl oi` iM 'Dil¥¦¥¦§©©¨¨¦§¨©
.llM,mnEn eipA `lxaCd oi`W xnFl §¨Ÿ¨¨¨©¤¥©¨¨

mdX dnA mnEn zFlzl EaWgW FnM§¤¨§¦§¨§©¤¥
ipUr xW` oO`d l` Kl xn`l ,eipÄ¨¥Ÿ¥¤¨¨¨£¤¨¨¦

'il z`G dzid FcIn' iM xng lrAt"r) ©©Ÿ¤¦¦¨¨§¨Ÿ¦
(`i p diryimnvr cSn mnEn xTr `N` ,¤¨¦©¨¦©©§¨
mdX dn,lYlztE WTr xFCmdl oi`e ©¤¥¦¥§©§Ÿ§¥¨¤

eipA mdW cSn oFxqge mEn mEW§¤§¦©¤¥¨¨
`lA zEninzA mlrR xESd iM ,KxAzi¦§¨©¦©¨¢¨¦§¦§Ÿ
mikxC mdl ExgA dOde ,oFxqg¤§§¥¨¨£¨¤§¨¦

:'d dEv `l xW` milwlwn§ª§¨¦£¤Ÿ¦¨
íbWxRW xiRW iz` i"Xx WxtlFl ©§¥¥©¦¨¥©¦¤¥¥

dvFxe ,`Ed KExA WFcTd iRlM§©¥©¨¨§¤
Dqgil Ff dzgWdW xnFlFl,KxAzi ©¤©§¨¨§©£¨¦§¨©

,`l`N` ,oM Fpi` df xnFl dvFxeipA Ÿ¤©¤¥¥¤¨¨¨
,mnEnmEn 'mnEn' dzgWdde Eid eipA ¨¨¨¨§©©§¨¨¨

:mdNW¤¨¤
øác,xg`,Fl zgWdzgWdd qgil ¨¨©¥¦¥§©¥©©§¨¨

,KxAzi Fl,`l`N` ,Fpi` df ¦§¨©Ÿ¤¥¤¨
,mnEn eipAdn `Ed mnEn xTrW ¨¨¨¤¦©¨©

eipA `Ed KExA WFcTd m`xTXci lirl) ¤§¨¨©¨¨¨¨
(`hEWR oM lr ,mnnFxe mlCbe§¦§¨§§¨©¥¨

a` mgxM" mdilr 'd mgxIW mdipirA§¥¥¤¤§©¥£¥¤§©¥¨

"mipA lr(bi bw mildz)zFIpE`A hiAi `le ©¨¦§Ÿ©¦§¦
cr mAl DaB" df KFYOW cFre .mdNW¤¨¤§¤¦¤¨©¦¨©

"zigWdl(fk eh 'a minid ixac t"r)KFYnE , §©§¦¦
KEnqaE .`hg icil E`A maal mEx§¨¨¨¦¥¥§§¨

qR x`AzioA zWxtA oIre .cFr df wE ¦§¨¥¨¤§©¥§¨¨©¥
dxFnE xxFq(gi `k lirl)drC lEHA ¥¤¦¥¨

:Ffd dxez

(d).íîeî åéða àì Bì úçLhEwlIA ¦¥Ÿ¨¨¨©©§
(anwzz fnx),wiQnEpif`d' ©¦©£¦

minXd(` weqt)minXA ElMYqd ©¨©¦¦§©§©¨©¦
mzCn EPW `OW mkWOWl iz`xAW¤¨¨¦§©¤§¤¤¨¦¦¨¨
`le xkUl `l E`xaPW EN` dnE ,'Ek¨¥¤¦§§Ÿ§¨¨§Ÿ
lre mdipA lr miqg opi`e cqtdl§¤§¥§¥¨¨¦©§¥¤§©
WIW mY` ,mzCn EPW `l mdizFpA§¥¤Ÿ¦¦¨¨©¤¤¥
lr miqg mY`e cqtde xkU mkl̈¤¨¨§¤§¥§©¤¨¦©
dOM zg` lr mkizFpA lre mkipA§¥¤§©§¥¤©©©©¨
inE .'mkzCn z` EPWY `NW dOke§©¨¤Ÿ§©¤¦©§¤¦
F` zFpA xiMfdW df Wxcn lral ciBd¦¦§©©¦§¨¤¤¦§¦¨
zWxR dlrnlE .df xnge lwA mipÄ¦§©¨Ÿ¤¤§©§¨¨¨©

miaSp(hi l)dOn df cnNW iYWxR ¦¨¦¥©§¦¤¨©¤¦©
minXd z` mka izcrd" mW xn`PX¤¤¡©¨©¦Ÿ¦¨¤¤©¨©¦
ornl" DixzA aizkE ,"ux`d z`e§¤¨¨¤§¦©§¥§©©
cEriA xiMfd dOle ,"Lrxfe dY` digY¦§¤©¨§©§¤§¨¨¦§¦§¦
.micErId lM x`WAn xzFi Frxf df¤©§¥¦¦§¨¨©¦¦
dUFr dY` oi` m` ,Fl xn` KM `N ¤̀¨¨¨©¦¥©¨¤
Lrxf iIg ornl `p dUr ,LiIg ornl§©©©¤£¥¨§©©©¥©§£

:zaE oA lr rahA qg dY` ixdW¤£¥©¨¨§¤©©¥©
ïëåxn`W xg` Ff dWxtAEpif`d §¥§¨¨¨©©¤¨©©£¦

,'Fbe minXdxn``l Fl zgW ©¨©¦§¨©¦¥Ÿ



עג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"k oey`x meil inei xeriy

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְִֵַָָ
וׁשהטיב  מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש מעציבין, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאּתם

הּטֹובֹות? ּבכל Ï·.לכם ÌÚ∑ את ׁשּׁשכחּו ְֶַָָ«»»ְֶֶָ
להם  ÌÎÁ.העׂשּוי ‡ÏÂ∑,הּנֹולדֹות את להבין ֶֶָָ¿…»»ְִֶַָָ

ּולהרע  להטיב ּבידֹו ‡·EÈ.ׁשּיׁש ‡e‰Œ‡BÏ‰ ְְְִֵֵֶַָָ¬»ƒ

Ew∑ׁשּקּננ ,חזקה,ׁשּקנא ּובארץ הּסלעים ּבקן »∆ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּתּקנה  מיני ּבכל ׁשּתּקנ.ENÚ ‡e‰∑ אּמה ְְִִֵֶֶַָָָ»¿ָֻ

וכן,∑EÎÈÂ.ּבאּמֹות  ּבסיס מיני ּבכל אחריֿכן ָֻ«¿…¿∆ְֲִִֵֵֵַַָָָ
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זאתזאתזאתזאת ּתּתּתּתגמלגמלגמלגמלּוּוּוּו ו)הלההלההלההלה'''' ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְִֵֵֶֶַַָֹֹ
מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר
וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹלפעל
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CøãáexAgn dfLpT Lia` `Ed `Fld §¤¤¤§ª¨£¨¦¨¤

F`xTX dn l`,lap mr ¤©¤§¨©¨¨
wEqR KWnp eixg`emlFr zFni xkf §©£¨¦§¨¨§Ÿ§¨

wEqtE,LcBie Lia` l`WKWnp lMd iM ¨§©¨¦§©¥§¦©Ÿ¦§¨
F`xTX dn l`.lap mrKci`l oke ¤©¤§¨©¨¨§¥§¦¨

oA F`xTX dn `qiB,mkg `lEkWnp ¦¨©¤§¨¥Ÿ¨¨¦§§
miwEqR eixg`EpiA ,Lppkie LUr `Ed ©£¨§¦¨§©§Ÿ§¤¦

Kl Exn`ie Lipwf ,xce xC zFpW: §Ÿ¨Ÿ§¥¤§Ÿ§¨
äàøðåiM ,xg` KxcA cFr mWxtl §¦§¤§¨§¨§¤¤©¥¦

on dgkFd dUrW Epxn` xaM§¨¨©§¤¨¨¨¨¦
Lppkie LUr `EdoAWmkg `l,dY` ¨§©§Ÿ§¤¤¥Ÿ¨¨©¨

zgkFd lr dgkFd dUr KM xg`e`Ed §©©¨¨¨¨¨©¨©
,Lppkie LUrdf z` mB WigkY ilE` iM ¨§©§Ÿ§¤¦©©§¦©¤¤

`Ed midl` 'd" iM xn`i o`n xn`l¥Ÿ©Ÿ©¦¡Ÿ¦
"EpUr(b w mildz t"r)miclFPd lM `OW , ¨¨¤¨¨©¨¦

zrcM ,Wi` on Wi` rahA EclFp§§¤©¦¦¦§©©
mlFrdW mixnF`d miqxFwiR`d̈¤¦§¦¨§¦¤¨¨
raHA KWnp miclFPd iX`e oFncw©§§¦¥©¨¦¦§¨©¤©
Kld xFC" cinY Wi`l Wi`n mlFrn¥¨¥¦§¦¨¦Ÿ¥

"`A xFce(c ` zldw)FnM oFncw mlFrde , §¨§¨¨©§§
oFncw oM mB `EdW `Ed KExA WFcTd©¨¨¤©¥©§
xnFl LxEql xfgY ilE`e ,mlFrd mr¦¨¨§©©§Ÿ§§©

:LiUrnA Kxv Ffi` Fl WIW¤¥¥Ÿ¤§©£¤
ìòxn` df,xce xC zFpW EpiAon iM ©¤¨©¦§Ÿ¨Ÿ¦¦

mc`d iIg ipW Eid gp cr mc`̈¨©Ÿ©¨§¥©¥¨¨¨
KM xg`e ,mipW sl`l hrnM riBn©¦©¦§©§¤¤¨¦§©©¨
zFpW Eid d`lde mXnE ,zF`n dOkl§©¨¥¦¨¨¨§¨¨§
zFxFC cr xFqge KFld xce xFC lM̈¨Ÿ¨§¨©



עה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּתכלית
ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּדירה

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים
.ְִֵָיתּבר

ß lel` f"k ipy mei ß

(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ ּבראׁשֹונים עׂשה מה ¿…¿»ִִֶָָָ
לפניו  ÂŒ¯c„¯.ׁשהכעיסּו ˙BL eÈa∑,אנֹוׁש ּדֹור ְְִִֶָָƒ¿…»…ֱ

ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי עליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהציף
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: eÈa.ּדבר ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

xcde fer - xwi ilk

dfe ,dpW miraW lr EcnrdW ElNd©¨¤¨¨§©¦§¦¨¨§¤
lr ,oFncw Fpi`e WCgn mlFrdW ztFn¥¤¨¨§ª¨§¥©§©
miaFxw EidW dOdd miWp`d Eig oM¥¨¨£¨¦¨¥¨¤¨§¦
on xzFi ax onf mlFrd zE`ixA onf l ¤̀§©§¦¨¨§©©¥¦
on d`ixAd onf on EwgxzPW zFxFCd©¤¦§©£¦§©©§¦¨¦
Wi iM .miWxtnd EgiPdW minrHd©§¨¦¤¦¦©§¨§¦¦¥
did WCgn mlFrd zFidA iM mixnF`§¦¦¦§¨¨§ª¨¨¨
`l iM zilkzA aFh oicr xie`d̈£¦£©¦§©§¦¦Ÿ
Wie .onGd KWndA oicr lwlwzp¦§©§¥£©¦§¤§¥©§©§¥
mipA dAxd EcilFIW icM mixnF`§¦§¥¤¦©§¥¨¦
mixnF` Wie .mdd miAxd minIA zFpaE¨©¨¦¨©¦¨¥§¥§¦
lM mipXd ozF`A cnll ElkEIW icM§¥¤§¦§Ÿ§¨©¨¦¨
mlFrd didW dk`lnE dnkg ipipr¦§§¥¨§¨§¨¨¤¨¨¨¨
`l mipW zF`n dOkA iM ,mdl Kixv̈¦¨¤¦§©¨§¨¦Ÿ
mixaC KM lM cnll oilFki Eid̈§¦¦§Ÿ¨¨§¨¦
zFxFCA cnll lFkIW FnM miWCgn§ª¨¦§¤¨¦§Ÿ©
dGn Kix`d oke ,zg` dpWA ElNd©¨§¨¨©©§¥¤¡¦¦¤

sFq sFq .dcwrAxce xC zFpWztFn ¨£¥¨§Ÿ¨Ÿ¥
cnlY EPOnE ,mlFrd WECg lr lFcB̈©¦¨¨¦¤¦§Ÿ

iMLppkie LUr `Ed: ¦¨§©§Ÿ§¤
íàåo`n xn`l df z` mB WigkY §¦©§¦©¤¤¥Ÿ©

ax onf zFxFCd ozF` EigW xnii¥©¤¨¨©§©©
xn` df lr ,ElNd zFxFCd on xzFi¥¦©©¨©¤¨©

,Kl Exn`ie Lipwf l`WmipwGd iM §©§¥¤§Ÿ§¨¦©§¥¦
mixaCd zrcl mixwFgd minkgd©£¨¦©§¦¨©©©§¨¦
ElAw ,mlFr zFnin EidW mincFTd©§¦¤¨¦¨¦§
zFxFCd cr Wi` iRn Wi` df xaC̈¨¤¦¦¦¦©©
dvtTW mipwGd iM ,'Lipwf' hwpe .mdd̈¥§¨©§¥¤¦©§¥¦¤¨§¨
Exn`i dOd ElNd zFxFCA dpwf mdilr£¥¤¦§¨©©¨¥¨Ÿ§
iM ,zFa` zFpWl mzFpW oiAW lCadd©¤§¥¤¥§¨¦§¨¦
mlFrd WECg xg` Exwgi `l m` s ©̀¦Ÿ©§§©©¦¨¨
,xaCA KM lM `zEwtp mdl oi` iM¦¥¨¤©§¨¨¨©¨¨
mdilr dvtw xW` mipwGd mFwn lMn¦¨¨©§¥¦£¤¨§¨£¥¤
m` Exwgi dOd ,zFhrEn mipWA dpwf¦§¨§¨¦¨¥¨©§§¦
dxiwgd ici lre ,minlFrl oM did̈¨¥§¨¦§©§¥©£¦¨
xFce xFC lM zFpW iM zn`A mdl rcEi¦¨©¨¤¤¡¤¦§¨¨
xie`d lEwlw zngn xFqge KlFd did̈¨¥§¨¥£©¦§¨£¦

rcEi dfaE ,minId Kix`dA dEdzPW¤¦§©¨§©£¦©¨¦¨¤¦¨©
iM zn`A Ll`EdKxAzi,Lppkie LUr §¤¡¤¦¦§¨©¨§©§Ÿ§¤

KxAzi Fl oi`W Ll KzFg ztFn dfe§¤¥¥§¤¥¦§¨©
:LiUrnA `le LA KxvŸ¤§§Ÿ§©£¤

äîexn`X(g weqt)miFB oFilr lgpdA ©¤¨©§©§¥¤§¦
,'FbezErHd lr ztFn ozp §¨©¥©©¨

drFh dY` Ki` d`x xn`e ,xiMfdW¤¦§¦§¨©§¥¥©¨¤
Kxv `Ed KExA WFcTdl WIW Lxn`A§¨§§¤¥§©¨¨Ÿ¤
iM ,eizFvn dUFr dY`X dnA zlrFze§¤¤§©¤©¨¤¦§¨¦
Ffi` LOn lAwn did EN` wtq ilA§¦¨¥¦¨¨§©¥¦§¥
dxFYd ozp `l dOl oM m` ,zlrFY¤¤¦¥¨¨Ÿ¨©©¨
cr xRqn izn Ll DxqnE miOrd lkl§¨¨©¦§¨¨§§¥¦§¨©
dO` did l`xUIn Wi` lM cbpMW¤§¤¤¨¦¦¦§¨¥¨¨ª¨

iM ,dnlWxRqnl miOr zlaB aiSd §¥¨¦¦¦§ªŸ©¦§¦§©
l`xUi ipA(my)Eid zFO` miraW iM , §¥¦§¨¥¦¦§¦ª¨

l`xUIn miraW cbpM(i"yx d`x)ike , §¤¤¦§¦¦¦§¨¥§¦
id EN` aFh xzFi Fl did `llAwn d Ÿ¨¨¥¦¨¨§©¥

:miAx miOr on zlrFY FzF`¤¤¦©¦©¦
÷Bãåzxn` i` `nlWA ,`qiB Kci`l §§¦¨¦¨¦§¨¨¦¨§©

DA sxvl m` iM dxFYd ozp `NW¤Ÿ¨©©¨¦¦§¨¥¨
sxvl Wg `l dOl dWw `l ,zFIxAd©§¦Ÿ¨¤¨¨Ÿ¨§¨¥

W itl ,miAx miOrawri FOr 'd wlg ©¦©¦§¦¤¥¤©©£Ÿ
Fzlgp lag(h weqt)md zFO`d lke ¤¤©£¨§¨¨ª¥

iM xCbl Wg did `l oM lr ,zFRlwM¦§¦©¥Ÿ¨¨¨¦§Ÿ¦
xAcOk xEA dcU F`vn iM EdcU m ¦̀¨¥¦§¨§¥©¦§¨

xn`W Edf .zEnlW lMn xqg dGdweqt) ©¤¨¥¦¨§¥¤¤¨©
(illi EdzaE xAcn ux`A Ed`vni¦§¨¥§¤¤¦§¨§Ÿ§¥

,onWiuxR" lMn mixqg Eid xnFl dvx §¦Ÿ¨¨©¨£¥¦¦Ÿ¨Ÿ
"qnxnl dide FxcB(d d diryi)oM lr , §¥§¨¨§¦§¨©¥

,EdppFai EdpaaqidxFY FcONW dOA iM §Ÿ§¤§§§¥¦©¤¤¦§¨
"oir zA oFWi`M" xOWnE aaFqn dUrp©£¨§¨§ª¨§¦©¨¦

(g fi mildz t"r)lM Ex`Azi KEnqaE .§¨¦§¨£¨
:xg` KxcA miwEqRd©§¦§¤¤©¥

øácxg`,mlFr zFni xkflr `Ed ¨¨©¥§Ÿ§¨©
l"f EpizFAx Exn`W KxCzea`) ¤¤¤¨§©¥©

(`"n d"t`xap zFxn`n dxUrA'©£¨¨©£¨¦§¨
`lde xnFl cEnlY dnE ,mlFrd̈¨©©§©©£Ÿ

`N` ,zF`xAdl lFki cg` xn`nA§©£¨¤¨¨§¦¨§¤¨
z` oicA`OW mirWxd on rxRdl§¦¨©¦¨§¨¦¤§©§¦¤
,'zFxn`n dxUrA `xaPW mlFrd̈¨¤¦§¨©£¨¨©£¨
d`x ,rx rWxl mixnF`W xnFl dvẍ¨©¤§¦¨¨¨©¨¨
`xap ixdW cA`n dY` lFcB xaC iM¦¨¨¨©¨§©¥¤£¥¦§¨
mini dXWA oke .zFxn`n dxUrA©£¨¨©£¨§¥§¦¨¨¦
zF`xAdl lFki didW ,mrHd dGn¦¤©©©¤¨¨¨§¦¨§
rWxl mixnF`W `N` ,cg` rbxA§¤©¤¨¤¨¤§¦¨¨¨
`xaPW lFcB xaC cA`n `Ed F`hgAW¤§¤§§©¥¨¨¨¤¦§¨
dUre .zFxn`n dxUraE mini dXWA§¦¨¨¦©£¨¨©£¨§¨¨
dxFYA zFIppFM `Ed KExA WFcTd Fl©¨¨¨¦©¨
zFxACd zxUrA dlElMd azkAW¤¦§¨©§¨©£¤¤©¦§
dXWA dlElMd dR lrAW dxFYaE©¨¤§©¤©§¨§¦¨
iElY mlFrd mEITW zFxFdl ,mixcq§¨¦§¤¦¨¨¨

xn` oM lr .mdA,mlFr zFni xkf ¨¤©¥¨©§Ÿ§¨
xnXde ,mini dXWA mlFrd `xaPW¤¦§¨¨¨§¦¨¨¦§¦¨¥

:df lFcB xaC cA`Y `NW Ll§¤Ÿ§©¥¨¨¨¤
ïëå,xce xC zFpW EpiAdxUr md §¥¦§Ÿ¨Ÿ¥£¨¨

cr gp onE gp cr mc` on zFxFC¦¨¨©Ÿ©¦Ÿ©©
xn`PW KxC lr .mdxa`(ai g zldw) ©§¨¨©¤¤¤¤¡©

"Fl Kix`nE z`n rx dUr `hg xW`"£¤Ÿ¤Ÿ¤¨§©©£¦
WFcTdW xg`n xnFl aWgze ,'Fbe§§©§Ÿ©¥©©¤©¨
DiciC daFB Fpi`e s` Kix`n `Ed KExÄ©£¦©§¥¤¦¥
didi oM lre ,oIce oiC zil xYl`l§©§©¥¦§©¨§©¥¦§¤

"rx zFUrl LAl `ln"(`i g zldw t"r). ¨¥¦§©£¨
on dpiA oiaze ,ghFA dY` xwWA dPd¦¥§¤¤©¨¥©§¨¦¦¨¦
eiptl miqirkn EidW zFxFC ozF`¨¤¨©§¦¦§¨¨
,lEAOd in mdilr `iadW cr KxAzi¦§¨©©¤¥¦£¥¤¥©©
,mNM xkU lAwe mdxa` `AW cre§©¤¨©§¨¨§¦¥§©ª¨

zFa` iwxtA wiQOW FnkE(my)xg` §¤©¦§¦§¥¨©©
cIn xiMfd 'Ek 'zFxn`n dxUrA'(a"n) ©£¨¨©£¨¦§¦¦¨

dOM ricFdl' EN` zFxFC dxUr oipr¦§©£¨¨¥§¦©©¨
Ll oi` KM ,'KxAzi eiptl miR` Kx ¤̀¤©©¦§¨¨¦§¨©¨¥§
mWkE .EN` lad inEgpY lr Knql¦§Ÿ©©§¥¤¤¥§¥
`PYd mknq KM ,df wEqtA EknqPW¤¦§§§¨¤¨§¨¨©©¨
l` xqEn mdipW iM ,zFa` iwxtA§¦§¥¨¦§¥¤¨¤

:xEn`M mi`hFgdf dxez ©§¦¨¨



epif`dעו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
¯cÂŒ¯c ˙BL∑ להטיב ּבידֹו ׁשּיׁש להּבא, להּכיר ¿…»…ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל .לכם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
EÈ·‡ Ï‡L∑ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו הּנביאים אּלּו ¿«»ƒְְְְִִִֵֶַָ

ּבאלּיהּו: ב)ׁשּנאמר יׂשראל"(מלכים רכב אבי ."אבי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
EÈ˜Ê∑(לב החכמים (קידושין ∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.אּלּו ¿≈∆ֲִֵַָ¿…¿»

.הראׁשֹונֹות  ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑ ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו ּכׁשהנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ
נחלתם, חלק את למכעיסיו ּוׁשטפם הּוא .הציפם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ
"יּצב  אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעבירם

אּבדם  ולא קּימם עּמים", Èa.ּגבּולֹות ¯tÒÓÏ ְְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈
Ï‡¯NÈ∑ לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ּבׁשביל ƒ¿»≈ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָ

יׂשראל  ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים ּולמסּפר ׁשם, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָמּבני
למצרים, לׁשֹון ׁשּירדּו ׁשבעים עּמים ּגבּולֹות .הּציב ְְְְְִִִִִִִֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּבּבּבּבניניניני למסלמסלמסלמסּפּפּפּפרררר עעעעּמּמּמּמיםיםיםים ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּוללללֹוֹוֹוֹותתתת ח)ייייּצּצּצּצבבבב ּבין (לב, הּקׁשר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ
את  לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבני
- זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְִִֵֶַַַַָָָָֹארצֹות
ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעל
עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל
("אחד  אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו
ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכם").
ּומׁשה  האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמתעּברת

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי ְְֵֵֵֶֶַַַַָָרּבנּו,

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑ ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

חלקֹו? הּוא ּומי לצאת. ועתיד ּביניהם ּכבּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָחלקֹו
עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• והּוא ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

ּבׁשל  הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, אבי הּׁשליׁשי זכּות זכּיֹות: ׁש ְְְְְֲִִִַַָָָָֹֻֻ

ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, ּוזכּות הּזה אביו, ּכחבל ׁש, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבג' עׂשּוי ְְְִִֶָָָָׁשהּוא

ּבנֹולנחלה, עׂשו ולא אברהם, ּבן יׁשמעאל ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
יצחק  .ׁשל ְִֶָ

(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

È·e˙י  ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
¯BÁÒ Ôe¯L‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ¯˙‡ ‡ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿
‡˙È¯B‡ ÈÓ‚˙t ÔeÙÏ‡ dzÎLÏ ¯BÁÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒƒ¿»≈«¿»

:ÔB‰ÈÈÚ ˙··k Ôe¯Ë¿»ƒ¿»«≈≈

xcde fer - xwi ilk

(g)éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥¤§¦§©§¦§¥
.íãàligzd dYrn ¨¨¥©¨¦§¦

KExA WFcTd dUrW micqgd xRql§©¥©£¨¦¤¨¨©¨¨
lM lr z`U xziA l`xUi mr `Ed¦¦§¨¥§¤¤§¥©¨
milEwW l`xUi iM d`xde ,miOrd̈©¦§¤§¨¦¦§¨¥§¦

xn` df lr .mNM cbpMoFilr lgpdA §¤¤ª¨©¤¨©§©§¥¤§
,miFBlkl dlgpl mlFrd wNgWM ¦§¤¦¥¨¨§©£¨§¨

liCade cixtd mrR FzF`A ,miFBd©¦§©©¦§¦§¦§¦
Fl xn`e mdxa` z` mdn(` ai ziy`xa) ¥¤¤©§¨¨§¨©

xn`PW Edf ,"Lvx`n Ll Kl"FcixtdA ¤§¥©§§¤¤¤¡©§©§¦
,'mc` ipA'`le mc` oiExw mY`' iM §¥¨¨¦©¤§¦¨¨§Ÿ

'zFO`d(.`q zenai d`x)WFcTd mcixtde , ¨ª§¦§¦¨©¨
cg` cvl mgwlE zFO`d on `Ed KExÄ¦¨ª§¨¨§©¤¨

e,l`xUi ipA xRqnl miOr zlaB aSi §©¥§ªŸ©¦§¦§©§¥¦§¨¥
lW Wtp miraW cbpM zFO` miraW¦§¦ª§¤¤¦§¦¤¤¤

awri(i"yx d`x)Wi` lMW dxFd dfA iM , ©£Ÿ¦¨¤¨¤¨¦

FnM ,dnlW dO`M lEwW mdn ihxR§¨¦¥¤¨§ª¨§¥¨§
lr LzlrdA zWxR dcwrA WxRW¤¥¥¨£¥¨¨¨©§©£Ÿ§©

wEqR(dÎc ft mildz)laaE adx xiMf`" ¨©§¦©©¨¤
:"DA cNi Wi`e Wi` xn`i oFIvlE ,'Fbe§§¦¥¨©¦§¦ª©¨

ék'Fbe FOr 'd wlg(h weqt)dxFd , ¦¥¤©§¨
d`xd xRqn ipin dWlWAW¤¦§Ÿ¨¦¥¦§¨¤§¨
iM l`xUi zAg `Ed KExA WFcTd©¨¨¦©¦§¨¥¦
.zE`ivOd lM cbpM milEwW dOd¥¨§¦§¤¤¨©§¦
Ecxi Wtp miraWA" ,cg` xRqn¦§¨¤¨§¦§¦¤¤¨§

"dnixvn EpizFa`(ai i lirl t"r)cbpM , £¥¦§¨§¨§¤¤
lW mixU miraWe zFO` miraW¦§¦ª§¦§¦¨¦¤

xn` df lr ,dlrnmiOr zlaB aSi ©§¨©¤¨©©¥§ªŸ©¦
l`xUi ipA xRqnl: §¦§©§¥¦§¨¥

øtñîihaW xUr mipW `Ed ipW ¦§¨¥¦§¥¨¨¦§¥
xUr mipW cbpM ,l`xUi¦§¨¥§¤¤§¥¨¨
FnM miOrd lkl 'd wlg xW` zFlGn©¨£¤¨©§¨¨©¦§

oPgz`e zWxR xn`PW(hi c lirl)otE" ¤¤¡©¨¨©¨¤§©©¤
z` zi`xe dninXd Lipir `UY¦¨¥¤©¨©¨§¨¦¨¤
,"miOrd lkl 'd wlg xW` 'Fbe WnXd©¤¤§£¤¨©§Ÿ¨©¦

o`M xn` df cbpM,FOr 'd wlg iM §¤¤¤¨©¨¦¥¤©
zFlGn xUr mipW ozF`W xnFl dvFx¤©¤¨§¥¨¨©¨
'd wlg' mpn` ,miOrd lM wlgl xqn̈©§¥¤¨¨©¦¨§¨¥¤

Ur mipW xRqnA oM mB md iM ,'FOrx ©¦¥©¥§¦§©§¥¨¨
deW Eidi wlgM wlg l`xUi ihaW¦§¥¦§¨¥¥¤§¥¤¦§¨¤

deWA(h w x"a d`x): §¨¤
øtñîzFnlFr dWlW `Ed iWilW ¦§¨§¦¦§Ÿ¨¨

df lr ,zE`ivOd lM millFMd©§¦¨©§¦©¤
xn`,Fzlgp lag awridf lagM ¨©©£Ÿ¤¤©£¨§¤¤¤

zFa` dWlW cinrd KM ,WNWnd©§ª¨¨¤¡¦§Ÿ¨¨
:zE`ivOd lkl cFqih dxez §§¨©§¦

(i).'Bâå øaãî õøàa eäàöîéwEqR ¦§¨¥§¤¤¦§¨§¨
lW ogaWA FWxtl Wi df¤¥§¨§§¦§¨¤



עז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ָָָ

ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו מדּבר, ּבארץ ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנאמנים
ועׂשו, יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֻּומלכּותֹו

לג)ׁשּנאמר: מהר (לקמן הֹופיע למֹו, מּׂשעיר "וזרח ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ÔÓLÈ.ּפארן" ÏÏÈ e‰˙·e∑,ּוׁשממה צּיה ארץ ָָ¿…¿≈¿ƒ…ְִֶֶָָָ

אחר  נמׁשכּו ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָמקֹום
לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא ְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהאמּונה,

ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה ב)מקֹום "לכּת(ירמיה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמדּבר" והּקיפם ∑e‰··ÒÈ.אחרי סּבבם ׁשם ְֲִַַַָ¿…¿∆¿ְְִִִָָָ

וסּבבם  רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבעננים
ּכגיגית  עליהם ׁשּכפהּו ההר, ∑e‰B·È.ּבתחּתית ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈

ּובינה  ּבתֹורה ועקרב ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ׂשרף, מּנחׁש, ְִָָָƒ¿∆¿ְְִַָָָָָ
העֹובדיּֿכֹוכבים  BÈÚ.ּומן ÔBLÈ‡k∑ הּׁשחר הּוא ְִִֵָָ¿ƒ≈ַָֹ

ּתרּגם:ׁשּבעין  ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל 'יסּפיקהּו (במדבר "ימצאהּו", ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

להם",יא) יז)"ּומצא ההר"(יהושע לנּו יּמצא ."לא ִֵֶָָָָָָָֹ
e‰··ÒÈ∑ אהל לׁשכנּתּה', סחֹור סחֹור 'אׁשרנּון ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ

רּוחֹות  לד' ּדגלים וארּבעה ּבאמצע .מֹועד ְְְְְִֵֶַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין וקאי זה עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּפסּוק  הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
זה  ויּובן עינֹו. איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָעינֹו,

xcde fer - xwi ilk

xAcn ux`A ENt`W xnFl ,l`xUi¦§¨¥©¤£¦§¤¤¦§¨
FnM KxAzi eixg` Ekld EdY mFwn§Ÿ¨§©£¨¦§¨©§

xn`PW(a a dinxi)"xAcOA ixg` KYkl" ¤¤¡©¤§¥©£©©¦§¨
zErnWn itMW K` ,i"Xx WExtM 'Fbe§§¥©¦©¤§¦©§¨
xn`PW FnM mgikFdl `AW dWxRd©¨¨¨¤¨§¦¨§¤¤¡©

(fk `l lirl)z`e Lixn z` iYrci iM"¦¨©§¦¤¤§§§¤
xnFl lkEp ,'Fbe "dWTd LRxr̈§§©¨¤§©©

:xAcn `Ed ozEpbAW¤¦§¨§©¥
ékmirx" Eid mixvn ux`AW rEci ¦¨©¤§¤¤¦§©¦¨¨¦

"c`n 'dl mi`Hge(bi bi ziy`xa t"r), §©¨¦©§Ÿ
l`wfgiA `zi`cM(fÎd k)mdl rcE`e" ¦§¦¨¦¤§¥¨¦¨©¨¤

Wi` mdl` xn`e ,'Fbe mixvn ux`A§¤¤¦§¨¦§¨Ÿ©£¥¤¦
Ea` `le ,'Fbe EkilWd eipir ivETW¦¥¥¨©§¦§§Ÿ¨
lW zFgkFzl df Knqe ,'Fbe "rnWl¦§Ÿ©§§¨©¤§¨¤
xW` zFlrOd lM lrW ,xn`e dlrn©§¨§¨©¤©¨©©££¤
miOrd lM lr z`U xziA mkl iYwlg̈©§¦¨¤§¤¤§¥©¨¨©¦
mB s`e ,iA mYwAcp `l mFwn lMn¦¨¨Ÿ¦§©§¤¦§©©
ux`A "lfxAd xEk"A mkzFidA z`fŸ¦§§¤§©©§¤§¤¤
mixifgn mdd mixEQId Eid `l mixvn¦§©¦Ÿ¨©¦¦¨¥©§¦¦
"mditA mlk` cFr" ahEOl mkz ¤̀§¤©¨¨§¨§¦¤

(l gr mildz)l` m`ivFd xW`M K` ,©©£¤¦¨¤
mFwn xAcOd,onWi lli EdYrxf `l ©¦§¨§Ÿ§¥§¦ŸŸ¤©

min `l ,lk`l mgl `l ,dp`zE§¥¨Ÿ¤¤¤¡ŸŸ©¦
xrd maal rpMi f`" F` ,zFYWl"l ¦§¨¦¨©§¨¨¤¨¥

'd l` EaWe(`n ek `xwie t"r): §¨¤
eäæxn`W,xAcn ux`A Ed`vni`l ¤¤¨©¦§¨¥§¤¤¦§¨Ÿ

oixEQi ElaQW iR lr s` ,okl mcwŸ¤¨¥©©¦¤¨§¦¦
mlW maal z` 'd `vn `l mixvnA§¦§©¦Ÿ¨¨¤§¨¨¨¥
arx ugl lcbl xAcOA m` iM ,FOr¦¦¦©¦§¨§Ÿ¤©©¨¨
.FOr mlW maal z` 'd `vn f` `nve§¨¥¨¨¨¤§¨¨¨¥¦
f` ,FOr mlW maal z` `vn xW`ke§©£¤¨¨¤§¨¨¨¥¦¨

Edpaaqi,FcFaM ipprAEdppFaidrC §Ÿ§¤§§©§¥§§§¥¥¨
e ,dxFYd zpizpA lMUde dpiAEdpxSi ¦¨§©§¥¦§¦©©¨§¦§¤§

'Fpir' oFWi`Meil` 'xUA ipir' `l §¦¥Ÿ¥¥¨¨¥¨
lr i`TW WxR o"Anxde .KxAzi¦§¨©§¨©§©¥¥¤¨¥©
oFWi` z` xvpi Wi`dW FnM ,mc`d̈¨¨§¤¨¦¦§Ÿ¤¦

:Fpir¥
ìòå,dxFYd l` fnxi fnxd cv §©©¨¤¤¦§Ÿ¤©¨

dxFgW W`A daEzM dzidW¤¨§¨§¨§¥§¨
dpal W` iAB lr(`"d e"t milwy inlyexi), ©©¥¥§¨¨

KM ,oale xFgW FA WIW df oirM§©¦¤¤¥¨§¨¨¨
oal d`xnM dlbp DA Wi dxFYd©¨¥¨¦§¤§©§¤¨¨
'EdpxSi' oM lr ,dxFgW d`xnM xYqpe§¦§¨§©§¤§¨©¥¦§¤§
mixvFp mdW FnM `Ed KExA WFcTd©¨¨§¤¥§¦
ipW iM ,'oir oFWi`'l dlWnPW dxFYd©¨¤¦§§¨§¦©¦¦§¥

:dfA df miiElY EN` zFxinW§¦¥§¦¤¨¤
øLðksgxi eilfFB lr FPw xiri(`i weqt), §¤¤¨¦¦©¨¨§©¥

milfFBde dlrnl xWPd ixd£¥©¤¤§©§¨§©¨¦
KM xg`e ,dHnlEdgTi eitpM Uxti §©¨§©©¨¦§Ÿ§¨¨¦¨¥

,Fzxa` lr Ed`VizFlfFBd ixd ¦¨¥©¤§¨£¥©¨
zrcl miMqn ,xWPd on dlrnl§©§¨¦©¤¤©§¦§©©

WxcOd(`k b mixiyd xiy)o"Anxd `iadW ©¦§¨¤¥¦¨©§©
dxU iIg zWxR(` ck ziy`xa)l`xUIW' ¨¨©©¥¨¨¤¦§¨¥

itM iM .'Eke 'm`e zFg`e zA E`xwp¦§§©§¨§¥§¦§¦
d`xpe ,zFbxcOd xcqM df oi` d`xPd©¦§¤¥¤§¥¤©©§¥§¦§¤
`Ed KExA WFcTd `xw dNgYOW¤¦§¦¨¨¨©¨¨

'Fbe "za irnW" 'zA' l`xUildn mildz) §¦§¨¥©¦§¦©§
(`iKM zAd lr zlWFn m`dW FnM iM ,¦§¤¨¥¤¤©©©¨

.l`xUiA lWFn `Ed KExA WFcTd©¨¨¥§¦§¨¥
g` lM iM ,'FzFg`' m`xw KM xg`e§©©¨§¨¨£¦¨¨
EN`M minFC miwiCSd KM ,oieW zFg`e§¨¨¦¨©©¦¦¦§¦
'Ek `Ed KExA WFcTdl mitYW EUrp©£ª¨¦§©¨¨

(f g x"a d`x)FnM ,'m`' m`xw KM xg`e .§©©¨§¨¨¥§
wiCv" KM zAd lr zlWFn m`dW¤¨¥¤¤©©©¨©¦

"'d z`xiA lWFn(b bk 'a l`eny)Exn`M , ¥§¦§©§¨§
l"f EpizFAx(:fh w"en)KExA WFcTd xn`' ©¥©¨©©¨¨

xakE ,'Eke 'wiCSd iA lWFn in `Ed¦¥¦©©¦§§¨
Fxzi zWxtA df lM Epx`A(c hi zeny) ¥©§¨¤§¨¨©¦§

"mixWp itpM lr mkz` `V`e" wEqRA©¨¨¤¨¤§¤©©§¥§¨¦
:'Fbe§
éàåwEqR x`an mW ixd ,Kl `iWw §¦©§¨¨£¥¨§Ÿ¨¨

'mixWp itpM lr mkz` `V`e'¨¤¨¤§¤©©§¥§¨¦
xW`M" 'zA' mzF` `xFw `EdW onfA¦§©¤¥¨©©£¤

"wpId z` on`d `Uid`xe ,ai `i xacna) ¦¨¨Ÿ¥¤©Ÿ¥
(my zeny epax ixacLgxM lrA o`ke ,§¨§©¨§£

WxtYFzxa` lr Ed`Vi EdgTixnFl §¨¥¦¨¥¦¨¥©¤§¨©
daEWY .''d z`xiA lWFn wiCS'W¤©¦¥§¦§©§¨
`l la` mitpMd xiMfd mW iM ,xaCl©¨¨¦¨¦§¦©§¨©¦£¨Ÿ
mitpMd mFwnA xiMfd o`ke ,FtEB lr©§¨¦§¦¦§©§¨©¦
ixacA aEzM `icdA iz`vnE ,'Fzxa`'¤§¨¨¨¦§¤§¨¨§¦§¥
lrW dvFPd Epid 'dxa`'W mixAgnd©§©§¦¤¤§¨©§©¨¤©
lr d`xFd zn`A Ffe ,WOn FtEB©¨§¤¡¤¨¨©
wiCSd z` `Ed KExA WFcTd hilWdW¤¦§¦©¨¨¤©©¦
wiCSde dxfB xfFB KxAzi `EdW eilr̈¨¤¦§¨©¥§¥¨§©©¦
,o`M ExMfp EN` zFevw ipWE .DlHan§©§¨§¥§¨¥¦§§¨
zFevw iYW oiAW zrSnnd hinWde§¦§¦©§ª©©¤¥§¥§¨

:EN ¥̀
íàåWxtl dvxYEdgTi eitpM Uxti §¦¦§¤§¨¥¦§Ÿ§¨¨¦¨¥

o`M Efnxp ,eilr `le eil` Epid©§¥¨§Ÿ¨¨¦§§¨
iM .mxcqM zFbxcn dWlW lM̈§Ÿ¨©§¥§¦§¨¦

dNgYn,sgxi eilfFB lrzFlfFBd ixd ¦§¦¨©¨¨§©¥£¥©¨
m`xTWM Edf ,KxAzi EPOn dHnl§©¨¦¤¦§¨©¤§¤§¨¨

KM xg`e .'zA'EdgTi eitpM Uxti ©§©©¨¦§Ÿ§¨¨¦¨¥
.'izFg`' m`xTW Edf ,Fl dnFC ,eil ¥̀¨¤¤¤§¨¨£¦

KM xg`eFzxa` lr Ed`VizFlfFBd §©©¨¦¨¥©¤§¨©¨
Edf ,lFkiaM KxAzi EPOn dlrnl§©§¨¦¤¦§¨©¦§¨¤
dWlW ExMfPW KxcM ,'m`' m`xTWM§¤§¨¨¥§¤¤¤¦§§§Ÿ¨
lM mW oIr Fxzi zWxtA EN` zFbxcn©§¥¥§¨¨©¦§©¥¨¨

:ahid x`A EP`vnze oiprd`i dxez ¨¦§¨§¦§¨¤©¥¥¥



epif`dעח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"k ipy meil inei xeriy
ידי  על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ּבאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל־ּדר־מׁשל
יׁש למעלה כן ּוכמֹו ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיׁשֹון
הּמה  הוי' עיני אּלה ׁשבעה ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', עיני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבחינת
ּבכל  מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָמׁשֹוטטים
(מׁשֹוטטים) ּדכּורא ּדבחינת הּמלאכים על ּדקאי ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהארץ,
והם  ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָּובחינת
ׁשּיתקּבל  אפׁשר אי ּׁשּלמּטה ּדכיון למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשלּוחי
ידי  על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹור
על־ּדר־מׁשל  זה ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
הראּיה, אֹור את מצמצמֹות הן ׁשהעינים למּטה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבאדם
ּגבּול, ּבלי הּוא הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
הן  והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
סּגי  מהּלׁשֹון ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצמצמֹות
ּובכדי  יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנהֹור,
צמצּום  ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשיתצמצם
מלּביׁשים  ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעינים,
מהּלבּוׁשים  נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצמצמים
נתּגּלה  אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָּוקרּומים
סּגי  וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָעצם
ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ּביכלּתֹו אין ׁשּלכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנהֹור,

אי־  ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
ׁשהאֹור  לפי למּטה, ההׁשּגחה ענין ידֹו על להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר
יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבהם  ימׁש ּבמציאּותם ׁשהם ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבמציאּותם
והּצמצּום  יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
מׁשֹוטטֹות, עיניו והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָהּוא
ׁשּנּוי  הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדקאי
זה  ידי ועל האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבהאֹור
על  קאי הוי' ּדעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָנמׁש
עיני  אּלה ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמלאכים
ּכדאיתא  עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהוי'
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם הׁשערים ּׁשבעה ּבענין יצירה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבספר
ּומאחר  ׁשּתים, רק הם ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָב'
על  ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאֹומר
זה  ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ׁשעל־ידם ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמלאכים,
ּכתיב  יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּוא
הׁשּגחה  יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו עינֹו, ּכאיׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּצרנהּו
אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנעלית

עצמֹו. הראּיה ּכח מּבחינת אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלבּוׁשים,

(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים נהגם ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ
ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּנׁשר
אילן  ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעד

ׂשּוכה  ּבין ויהא לאילן, ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לקּבלֹו ּכח ˜Bp.ּבהן ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÂÈÏÊBbŒÏÚ.יעֹורר ְְֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ«»»

ÛÁ¯È∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו לא (איוב ׁשּדי ְֵֵַַַַַָָֹ

נגלה  לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא ּכח, ׂשּגיא ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹמצאנּוהּו
ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת מרּוח (להלן עליהם ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבא לג) מּסיני מהר "ה' הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְִִִִִֵֵַַַַָָָ
קדׁש", מרבבֹות ואתה ג)ּפארן, מּתימן (חבקוק "אלּה ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

רביעית  רּוח זֹו e‰ÁwÈ.יבא", ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ ּכׁשּבא ְִִַָֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְֶָ
ּכׁשאר  ּברגליו נֹוטלן אינֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְְִִִֵַָָָָָָליּטלן
ׁשהּוא  הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָעֹופֹות,
ּברגליו  נֹוׂשאן לפיכ עליהם, ּופֹורח לעּוף ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמגּביּה
החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני
החץ  ׁשּיּכנס 'מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹוׂשאן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

יּכנס  ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:ּבי אף יט)ּבבני', (שמות ְְִִֵַַַָָָָֹ
מצרים  ּכׁשּנסעּו נׁשרים", ּכנפי על אתכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ואּׂשא

והּׂשיגּום ּבהם (חֹונים)אחריהם זֹורקים היּו הּים, על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּיד: ּבליסטראֹות, ואבני יד)חּצים מלא(שמות "וּיּסע ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

וגֹו' מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', ."האלהים ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – נהגם ה' »»ְֶַָָָָָ
Î¯.ּבּמדּבר  Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â∑ ּכח היה לא ְִַָ¿≈ƒ≈≈»ַָָֹֹ

ּכחֹוּבאחד  להראֹות העֹובדיּֿכֹוכבים אלהי מּכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֹ
על  ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו עּמהם. העתיד,ּולהּלחם ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰B· ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡¯Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈ¯t»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B¯·‡¡»ƒ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»
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עט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"k iyily meil inei xeriy
ּתֹוכחה  ּדברי אֹומר: ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָוכן

להם הם  הּׁשירה ּותהא והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשעׂשה  הראׁשֹונֹות יזּכרּו ולא לבּגד ׁשּסֹופן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹלעד,
להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא ְֲִֶֶֶַַָָָָֹלהם,

הּדבר  ליּׁשב צרי הענין לפיכ וכל ּולכאן, לכאן ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָ
ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על ְְְִַָָָֹֹֹמּוסב
היה  זה ּכל לעׂשֹות, עתיד וכן להם, עׂשה ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּכן

לזּכר  .להם ְִֶָֹ

ß lel` g"k iyily mei ß

(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא ּכל «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ
B‚Â'.ּכתרּגּומֹו e‰·k¯È∑ יׂשראל ׁשארץ ׁשם על ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצֹות  מּכל È„N.ּגבֹוה ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑אּלּו ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵ
מּכל  ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפרֹות

הארצֹות  ÚÏqÓ.ּפרֹות L·„ e‰˜iÂ∑ מעׂשה ֲֵָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ֲֶַ
ּבסיכני: לבנֹו ׁשאמר מן ּבאחד קציעֹות לי 'הבא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפיה, על צף הּדבׁש ּומצא הל 'זֹוהחבית'. לֹו: אמר ְִִֶַַַַַָָָָָָָ

היא' ּדבׁש ואּתה ׁשל לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר , ְְְְְִֶַַַַַָָָָ
מּתֹוכּה' קציעֹות LÈÓÏÁÓ.(ספרי)מעלה ÔÓLÂ ְֲִִֶַָ¿∆∆≈«¿ƒ

¯eˆ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים È˙Óa.חלב אּלּו ִֵֵֶָָ»√≈
ı¯‡∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון LÈÓÏÁ.לׁשֹון »∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
¯eˆ∑ לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּתקּפֹו

נקּוד  ּדבּוק ּוכׁשהּוא 'חלמיׁש', נקּוד ְְֲֲִֶֶַָָָָָׁשּלאחריו
.'חלמיׁש' ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk jxk ycw zexb`)

ארץארץארץארץ ּבּבּבּבמתימתימתימתי עלעלעלעל יג)ירירירירּכּכּכּכיבהיבהיבהיבהּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל (לב, ׁשׁשׁשׁשארץארץארץארץ ׁשׁשׁשׁשםםםם עלעלעלעל ְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הארצהארצהארצהארצֹוֹוֹוֹותתתת ממממּכּכּכּכלללל .(רש"י)ּגּגּגּגבבבבֹוֹוֹוֹוּהּהּהּה . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

מארץ  ׁשּבא ואף־על־ּפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּובֹו
מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרים
ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,
הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,
אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ
החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ∆¿«»»«¬≈…ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑ ּבימי היה זה ְִֵָֹƒ≈∆»ƒִֵֶָָ

ׁשּנאמר: הּׁשבטים, ו)עׂשרת ּכרים (עמוס "ואֹוכלים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָ

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

xcde fer - xwi ilk

,EPgpil`xUi z` dUr xnFl dvx ©§¤¨¨©¨¨¤¦§¨¥
FnM ccA mbdp iM ,mlFrA zg` daihg£¦¨©©¨¨¦¦¨¨¨¨§

xn`PW(h bk xacna)ccal mr od" ¤¤¡©¤¨§¨¨
l`xUi lr i`w 'cca'E ,"oMWi¦§Ÿ¨¨¨¥©¦§¨¥
cg` mr mzFidl miOrd on mliCadW¤¦§¦¨¦¨©¦¦§¨©¤¨
mCal dOd ccA ,KxAzi eil` cgin§ª¨¥¨¦§¨©¨¨¥¨§©¨

WM ,df i`pzA K` .zFO`d `leoi` §Ÿ¨ª©¦§©¤§¤¥
FOrl`xUi mr,xkp l`xnFl dvx ¦¦¦§¨¥¥¥¨¨¨©

zg` daihg KxAzi FzF` EUrIW¤©£¦§¨©£¦¨©©
dUr df zOrl df z` mB" f` ,mlFrÄ¨¨©¤¤§ª©¤¨¨

"midl`d(ci f zldw):bi dxez ¨¡Ÿ¦
(bi).'Bâå õøà éúBîa ìò eäákøé©§¦¥©¨¥¨¤§

e"ie aizM 'iznA' zNnA§¦©¨¨¥§¦¨
dn mixEHd lrA DA WxtE ,dxzi§¥¨¥¥¨©©©¦©

fnx Ff dxzi e"iEW xnF` ip`e .WxRX¤¥¥©£¦¥¤¨§¥¨¤¤
ExMfPW 'ux`' minrR dXW l ¤̀¦¨§¨¦¤¤¤¦§§

awr zWxtA(hÎf g lirl)ux` gaWA §¨¨©¥¤§¤©¤¤
xn` Kkl ,l`xUi,ux` izFnAEN`M ¦§¨¥§¨¨©¨¥¨¤§¦

:oiadl lwe ,ux` dXW xn`̈©¦¨¨¤§©§¨¦
øçàåxn` KM,rlQn Wac EdwpIe §©©¨¨©©¥¦¥§©¦¤©

d`xp ,c"Ei xqg 'EdwpIe' zNnA§¦©©¥¦¥¨¥¦§¤
mdl wipdW xEarAW dfA fnxW il¦¤¨©¨¤¤©£¤¥¦¨¤

,rlQn WaChraIe oExWi onWi(eh weqt) §©¦¤©¦§©§ª©¦§¨
zxUrA dlElMd dxFYd EgkWe§¨§©¨©§¨©£¤¤
WxRX dOn oFkp xzFi dfe .zFxAC¦§§¤¥¨¦©¤¥¥

oke .mixEHd lrAiWY Lcli xEvweqt) ©©©¦§¥§¨§¤¦
(gilr ExarW xEarA iM ,dPhw c"Ei§©¨¦©£¤¨§©

iRlM gM zEXY EnxB zFxAC dxUr£¨¨¦§¨§©Ÿ©§©¥

:lFkiaM dlrn©§¨¦§¨
úlîáemiOr zlaB aSi(g weqt)WxR §¦©©¥§ªŸ©¦¥¥

,e"ie xqg 'zlaB' mixEHd lrA©©©¦§ªŸ¨¥¨
zFlGn xUr mipW xnFlxRqnl aSi ©§¥¨¨©¨©¥§¦§©

.l`xUi ipAaYkYWM ,FWExtl WExR §¥¦§¨¥¥§¥§¤¦§Ÿ
dkM ,'e oM mB EPOn mlrPd ,e"ë©¤¡¨¦¤©¥¨¨
,dlbPd mFIA mizxWn dXW zFlGOd©©¨¦¨§¨§¦©©¦§¤
itlE ,zxYqPd dliNA mizxWn dXWe§¦¨§¨§¦©©§¨©¦§¤¤§¦

'l`xUil lGn oi`'W(.epw zay)oM lr ¤¥©¨§¦§¨¥©¥
e xqg 'zlaB'mdl oi`W xnFl ,e" §ªŸ¨¥¨©¤¥¨¤

m` iM mihaW xUr mipW lr dlWnn¤§¨¨©§¥¨¨§¨¦¦¦
xn`p Kkl ,miOrd lrzlaB aSi ©¨©¦§¨¤¡©©¥§ªŸ

miOr:ci dxez ©¦



epif`dפ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy
hÁ‰.מּצאן" ˙BÈÏk ·ÏÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ִֹ≈∆ƒ¿ƒ»ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÚŒÌ„Â·."ויהי ְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ¿«≈»
¯ÓÁŒ‰zLz∑ הּׁשבטים עׂשרת ו)ּבימי "הּׁשֹותים (עמוס ƒ¿∆»∆ְֲִִִֵֶֶַַָ

יין  a˜¯."ּבמזרקי ˙‡ÓÁ∑ מעל הּנקלט ׁשּומן הּוא ְְְִִֵַ∆¿«»»ְִֵַַָָ
החלב  ˆ‡Ô.ּגּבי ·ÏÁÂ∑ ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל חלב ֵֶַָָ«¬≈…ְֶֶָָֹ

ּכמֹוּדבּוק  ּפּתח, ּבחטף 'חלב' כג)נקּוד "ּבחלב (שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָָ
ŒÈa.ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים ∑ÌÈ¯k.אּמֹו" ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈

ÔL·∑היּו hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ ׁשמנים חּטים »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ
ּככּוליא  וגּסין ּכליֹות, ׁשֹותה ∑ÚŒÌ„Â·.ּכחלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ

חׁשּוב  יין וטֹועם ארּמי ∑ÓÁ¯.ענב ּבלׁשֹון .יין ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ
¯ÓÁ∑,ּבּטעם מׁשּבח לׁשֹון אּלא ּדבר, ׁשם זה אין »∆ְְֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבלע"ז מקראֹות (ווייניכט)ווינו"ש ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְִֵֵֵַַָָ
ּתקּפי  על 'אׁשרינּון אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום אחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָהּללּו

וגֹו''' .ארעא ְְַָ

(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", ּכמֹו »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְִִָ
טז) מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ"ּכי

אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים "וּיעׂש(שם)ּוכסליו ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
כסל" עלי קל ∑ÈNk˙.ּפימה לׁשֹון 'ּכּסּוי',יׁש ּבלׁשֹון ֲִֵֶָָ»ƒ»ְִִֵַָ

יב)ּכמֹו: 'ּכׂשית'(משלי ּכתב ואם ערּום". קלֹון "וכסה ְְְִִִֶַָָָָֹ

ּכמֹו: אחרים, את ּכּסית נׁשמע היה טו)ּדגּוׁש, "ּכי (איוב ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה ¯eˆ ÏaÈÂ∑ּכמֹו ּובּזהּו, ּגּנהּו ִָָָ«¿«≈¿À»ְִִָָ

ח)אמר:ׁשּנ אין "אחֹוריהם (יחזקאל וגֹו'", ה' היכל אל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַ
מּזה  ּגדֹול .נּבּול ִִֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«

i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ּבהם ∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָ
.""ּתֹועבה  ֵָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑אּלּו ,'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית ּכתרּגּומֹו: …¡…«ְְְְִִֵַ
עכׁשו  ּכמֹו ּכפּולה קנאה היתה לא צרֹו ּבהם .היה ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי)היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ
אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילים

יהּודי' צלם ‡·˙ÌÎÈ.'זה Ìe¯ÚN ‡Ï∑יראּו לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

ׂשערֹות  ּדר מּפניהם. ׂשערתם עמדה לא ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהם,
ל  ויׁשהאדם ּב'ּספרי'. נדרׁש ּכ יראה, מחמת עמד ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון  "ׂשערּום", עֹוד יג)לפרׁש ירּקדּו(ישעיה "ּוׂשעירים ְְְְְְִִֵַָָ
הם  ׂשעירים ׂשעירים ׁשם", אבֹותיכם עׂשּו לא ׁשדים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶָָֹ

.הּללּו ַָ

(çé)Lz Eãìé øeöé:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

i"yx£ÈLz∑ להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתׁשּכח. ∆ƒְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם מּלהטיב לכם, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

EÏÏÁÓ.לכם  Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא (תהלים ֶָ≈¿…¿∆ְֲִֵֶֶ
אּילֹות", מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם .""חיל ְִֵֵַַָָֹ

ß lel` h"k iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה Èk.מה »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ
‰n‰ ˙Ît‰z ¯B„∑רצֹונֹו Œ‡Ï.לכעס מהּפכין «¿À…≈»ְְְְִַַַ…

Ìa ÔÓ‡∑ נּכרים אין ּדרּגּדּולי הֹוריתים ּכי ּבהם, ≈À»ִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
מּמּנה  וסרּו ב)לׁשֹון ∑‡ÔÓ.טֹובה "ויהי (אסתר ְִֶָָָ≈Àְְִַ

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»



פי epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy
ּבלע"ז נודריטור"ה אחר:.(ערציהען)אֹומן", ּדבר ְֵֵַַַָָ

ּבסיני  אמרּו ּכתרּגּומֹו. אמּונה, לׁשֹון ְְְְְֱִֵַַָָֻ"אמן",
הבטחתם  ּבּטלּו קּלה ּולׁשעה ונׁשמע", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ"נעׂשה

העגל  .ועׂשּו ְֵֶָָ

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי ּבדבר ∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְָָ
אלּה להם ∑ÌÚŒ‡Ïa.ׁשאינֹו ׁשאין ּבעֹובדיּֿכֹוכבים ֱֵֶַֹ¿…»ְְִֵֵֶֶָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו כג)ׁשם, העם (ישעיה זה ּכׂשּדים ארץ "הן ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

אֹומר: הּוא ּובעׂשו היה", א)לא אּתה (עובדיה  "ּבזּוי ְֵֵַָָָָָֹ
‡ÌÒÈÚÎ.מאד" Ï· ÈB‚a∑ הּוא וכן הּכֹופרים, אּלּו ְֹ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵַ

יד)אֹומר: אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל .""אמר ְֱִִֵֵַָָָֹ

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היסֹוד עד .ּבכם »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ
dÏ·ÈÂ ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

ׁשּנאמר: ההרים, על הּמיּסדת קכה)ירּוׁשלים (שם ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
לּה סביב הרים .""ירּוׁשלים ְִִִַָָָָ

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑,רעה על רעה אחּבר «¿∆»≈»ֲֵַַָָָָ

כט)לׁשֹון  ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו "ספֹות (לעיל ְְְַָָָָ
ז)הרוה", אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו "עֹולֹותיכם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכמֹו אכּלה, יט)"אסּפה", ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְֲִֶֶֶֶַַָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ לפי זֹו, ּוקללה ּבהם. אׁשלים חּצי ּכל ¬«∆»ְְְִִִֶַַָָָָ

ּכלים  אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה .הּפרענּות, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבּבּבּבםםםם אכאכאכאכּלּלּלּלהההה כג)חחחחּצּצּצּציייי ּכּכּכּכליםליםליםלים(לב, אינםאינםאינםאינם והםוהםוהםוהם ּכּכּכּכליםליםליםלים (רש"י)חחחחּצּצּצּציייי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ויראה.חחחחּצּצּצּצי י י י  אהבה הינּו - ּכּכּכּכלים לים לים לים (למּוטב) אינםאינםאינםאינם ּבכלֹות והםוהםוהםוהם - ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּנפׁש
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלא
מּגיע  ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי" לא הוי' ּב"אני יהּודי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן

חסד  ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הּנפׁש? ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַלכלֹות
ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה'
ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש
ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚¯aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

·‰ÔB:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ¿«»«¡≈≈¿

xcde fer - xwi ilk

(k)øBã ék íúéøçà äî äàøà¤§¤¨©£¦¨¦
.änä úëtäzl`xUi ©§ªŸ¥¨¦§¨¥

,l`xUi ,awri ,zFnW dWlWA E`xwp¦§§¦§Ÿ¨¥©£Ÿ¦§¨¥
mW lr ,'oal' mdNW zFaY sFqe ,oExWi§ª§¥¤¨¤¨¨©¥
.mzFpFr 'd oiAli awri lW FzEkfAW¤¦§¤©£Ÿ©§¦£¨
FnM 'lap'l 'oal' zNn Ektd dOde§¥¨¨§¦©¨¨§¨¨§

dlrnl xn`PW(e weqt)`le lap mr ¤¤¡©§©§¨©¨¨§Ÿ
,mkgl"f EpizFAx Exn`M(.fv oixcdpq) ¨¨§¨§©¥©

,zEpinl lMd KRdzi giWn lW xFC'¤¨¦©¦§©¥©Ÿ§¦
xn`PW ,`xw i`n(bi bi `xwie)Ktd FNM" ©§¨¤¤¡©ª¨©

KERd iM xnFl dvFx ,"'`Ed xFdh oal̈¨¨¤©¦¦
:'lap' `Ed 'oal' zaY¥©¨¨¨¨

ìòo`M xn` oM,mzixg` dn d`x` ©¥¨©¨¤§¤¨©£¦¨
EN` zFnW dWlW lW zixg` iM¦©£¦¤§Ÿ¨¥¥
EpiAlIW lr fOxnd 'oal' zFIzF`¦¨¨©§©¥©¤©§¦

e ,mdiUrn,zkRdY xFC dOdEktdW ©£¥¤§¥¨©§ªŸ¤¨§

xn`PW FnM 'lap'l 'oal'`le lap mr ¨¨§¨¨§¤¤¡©©¨¨§Ÿ
.mkg'lap mr' wEqR iYWxR dlrnlE ¨¨§©§¨¥©§¦¨©¨¨

eilre ,iliM `Ede sqM adF`W inA§¦¤¥¤¤§¦©§¨¨
xn`p(`i fi dinxi)`le xWr dUr" ¤¡©Ÿ¤Ÿ¤§Ÿ

FnM ,"lap didi Fzixg`aE 'Fbe hRWna§¦§¨§§©£¦¦§¤¨¨§
o`M xn`PWmzixg` dn d`x`: ¤¤¡©¨¤§¤¨©£¦¨

úö÷eoiprd iM ,df Knql di`x §¨§¨¨¦§Ÿ¤¦¨¦§¨
p'A ligzn,'lap'A mIqnE 'la ©§¦§¨¨§©¥§¨¨
xn`PW FA ligzn(eh weqt)xEv lApie ©§¦¤¤¡©©§©¥

,FzrWixn`PW FA mIqnE(`k weqt) §ª¨§©¥¤¤¡©
,mqirk` lap iFbAxn`PW EdfiM §¨¨©§¦¥¤¤¤¡©¦
,dOd zkRdY xFc'oal' oikRdOW ©§ªŸ¥¨¤§©§¦¨¨

md cSd dGnE ,'lap'lon` `l mipA §¨¨¦¤©©¥¨¦Ÿ¥ª
mA: ¨
íäl` `la ipE`pw(`k weqt)Ektd iM , ¥¦§¦§Ÿ¥¦¨§

,'`l' FkERdA `EdW 'l`' zNn mB©¦©¥¤§¦Ÿ

"`Ed '`Fl' Exn`Ie 'dA EWgM" iMdinxi) ¦¦£©©Ÿ§
(ai d.,mdiladA ipEqrMlM KRdl ¦£¦§©§¥¤§©¥¨

EN` mikERd ipW cbpkE .zFNOdip` ©¦§¤¤§¥¦¦¥£¦
,mr `lA m`ipw`'`l' mdl" xn`l ©§¦¥§Ÿ¨¥Ÿ¨¤Ÿ

"mY` iOr(` a ryed)E`hg '`l'A , ©¦©¤§Ÿ¨§
'lapa'E E`hg 'lap'A ,Ewli '`l'aE§Ÿ¦§§¨¨¨§§¨¨

xn`PW Edf ,Ewli.mqirk` lap iFbA ¦§¤¤¤¡©§¨¨©§¦¥
xn`p Kkl(hk weqt)Epiai ,Enkg El §¨¤¡©¨§¨¦

mzixg`lEpAlIW ,'oal' `EdW §©£¦¨¤¨¨¤§©§
'd l` aEWl daEWYd ici lr mdiUrn©£¥¤©§¥©§¨¨¤

FA xn`PW(h f l`ipc)xEg blzM DWEal" ¤¤¡©§¥¦§©¦¨
did f`e ,"`wp xnrM DW`x xrUE§©¥¥©£©§¥§¨¨¨
mipXM mki`hg Eidi m`" mdA mIwn§©¥¨¤¦¦§£¨¥¤©¨¦
rlFYk EniC`i m`e ,EpiAli blXM©¤¤©§¦§¦©§¦©¨

"Eidi xnSM(gi ` diryi):`k dxez ©¤¤¦§



epif`dפב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"k iriax meil inei xeriy

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ
הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי
מגּדל  ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּטּולֹוׁש"א

ּבׂשרֹו על א ∑ÈÊÓ.ׂשער מזיא,לׁשֹון ׂשער, רּמי: ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵַַָָ
ּבמזיא ּדהוה  מהּפ.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑ הּׁשדים ְְְֲֵַַַָָ¿À≈∆∆ִֵַ

ׁשּנאמר: ּבהם, ה)נלחמּו יגּביהּו(איוב רׁשף "ּובני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשדים  והם È¯È¯Ó.עּוף", ·Ë˜Â∑ ׁשד ּוכריתּות ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְִֵ

מרירי. –ׁשּׁשמֹו ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, "אהי (הושע ְְְְֱִִִִֶֶֶָ
ׁשאֹול" קטב.˙Ó‰aŒÔLÂ∑(ספרי) היה מעׂשה ְְְָ¿∆¿≈…ֲֶַָָ

ּוממיתין  נֹוׁשכין הרחלים ÙÚ¯.והיּו ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ְְְְִִִִֵָָ¬«…¬≈»»
העפר, על ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָארס
מרּוצת  לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּכּמים
על  הּמׁשפׁשף ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמים

והֹול .העפר ְֵֶָָ

(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּתׁשּכלם לעיר מחּוץ ƒ¿«∆∆∆ְְִִֵַָ
ּגיסֹות  ‡ÓÈ‰.חרב ÌÈ¯„ÁÓe∑ ונמלט ּכׁשּבֹורח ְֶֶָ≈¬»ƒ≈»ְְְִֵֶַָ

לּבֹו חדרי החרב, אימה,מן מחמת עליו נֹוקפים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּדב  ּבּה. והֹול מת אימה",והּוא "ּומחדרים אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ּׁשּנאמר: ּכמֹו ּדבר, אימת ּתהיה ט)ׁשּבּבית "ּכי (ירמיה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות ּדבר (ספרי)עלה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ

ּׁשעׂשּו מה על ּתׁשּכלֿחרב", "מחּוץ ְִֵֶֶֶֶַַַַָאחר:
ׁשּנאמר: יא)ּבחּוצֹות, ירּוׁשלים (ירמיה חּוצֹות "ּומסּפר ְְֱִִֶֶַַַַָ

לּבׁשת" מזּבחֹות ‡ÓÈ‰.ׂשמּתם ÌÈ¯„ÁÓe∑ על ְְְִֶֶַַֹ≈¬»ƒ≈»ַ
ׁשּנאמר: חדרים, ּבחדרי ּׁשעׂשּו ח)מה "אׁשר (יחזקאל ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבחדרי  איׁש ּבחׁש עֹוׂשים יׂשראל ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹזקני
."מׂשּכיתֹו ְִַ

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑.אֹותם אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְִִִֶַַָָ
להׁשליכם  ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָויׁש

ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו הפקר, ט)מעלי "וּתּתן (נחמיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
להפקר, לפאה", ותחּלקם ועממים ממלכֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהם
'יחּול  ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש מנחם. חּברֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַוכן
לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא עליהֹון', ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹרגזי
ּכמֹו: ליסֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיהם',

מה) טז)"אאּזר",(ישעיה והא'(איוב פי", ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְֲֲִִֶֶַַָ
אחר  ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ראּויה אינּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּתיכֹונה
זֹו ּתבה החֹולקת ּב'ּספרי', הּׁשנּויה הּבריתא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָלׁשֹון
ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף אמרּתי ּתבֹות: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹלׁשלׁש
אּיה  עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, ּכאּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'אּתנם

.הם'? ֵ

¯ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L‡¡«»≈

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

xcde fer - xwi ilk

(ek)äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©§¦©§¥¤©§¦¨
.íøëæ LBðàî¥¡¦§¨
mziWl iYxn`' i"Xx WxR 'mdi`t`'©§¥¤¥¥©¦¨©§¦§¦¨
,xwtd DCal d`Rd ike .'d`tM xwtd¤§¥§¥¨§¦©¥¨§©¨¤§¥

lde,xwtd mNM d`tE dgkW hwl ` ©£Ÿ¤¤¦§¨¥¨ª¨¤§¥
xiMfdW d`xpe .`weC d`R hwp dOle§¨¨¨©¥¨©§¨§¦§¤¤¦§¦

iM ,dgkXde d`Rd o`Mmdi`t`Epid ¨©¥¨§©¦§¨¦©§¥¤©§
,d`Rmxkf WFp`n dziAW`Epid ¥¨©§¦¨¥¡¦§¨©§

xMfi `l iM mxkf ziAWi m` iM ,dgkW¦§¨¦¦©§¦¦§¨¦Ÿ¦§Ÿ
,dgkXd FnM mB xwtd md ixd ,mzF`¨£¥¥¤§¥©§©¦§¨
d`tA wlg ziAd lral oi`W FnM§¤¥§©©©©¦¥¤§¥¨

xn`PW mFwnA KM ,dgkWe(h weqt)iM §¦§¨¨§¨¤¤¡©¦
,FOr 'd wlg`l iM ipR cbPn mxiq` ¥¤©£¦¥¦¤¤¨©¦Ÿ

:cFr inW lr E`xTi¦¨§©§¦

ìáàEpizFAx Exn` iM ,xiMfd `l hwl £¨¤¤Ÿ¦§¦¦¨§©¥
l"f(d"n e"t d`t)dWlW hwl mipW' ©§©¦¤¤§Ÿ¨

on xzFi mixGtnd Eidi o`ke ,'hwl Fpi ¥̀¤¤§¨¦§©§ª¨¦¥¦
xEq`d hwl oiC mdl oi` oM lr ,mipW§©¦©¥¥¨¤¦¤¤¨¨
`Ed KExA WFcTd cizr `N` ,eilral¦§¨¨¤¨¨¦©¨¨

xn`PW mhTll(ai fk diryi)mY`e" §©§¨¤¤¡©§©¤
:'Fbe "cg` cg`l EhTlY§ª§§©©¤¨§

äîernWn wxEWA 'EhTlY' xn`PX ©¤¤¡©§ª§§ª©§¨
lr mihwlp Eidi iM ,xg` ici lr©§¥©¥¦¦§¦§¨¦©
mFwnA mipXW itlE ,giWOd Kln ici§¥¤¤©¨¦©§¦¤§©¦§¨
mihwlp Eidi oM lr ,hwl ied cg ¤̀¨£¥¤¤©¥¦§¦§¨¦
FA xn`PW giWOd Kln ici lr `weC©§¨©§¥¤¤©¨¦©¤¤¡©

(h h dixkf)ipre ,"xFng lr akxe ipr"¨¦§Ÿ¥©£§¨¦
EpidC 'cg` cg`' lW hwlA xYnª¨§¤¤¤¤¨¤¨§©§

mY`e' xn`p Kkl ,hwl iedC miYW§©¦©£¥¤¤§¨¤¡©§©¤
la` .miYW EpidC 'cg` cg`l EhTlY§ª§§©©¤¨§©§§©¦£¨
mFwnA mipXn xzFi miAx mixGtndWM§¤©§ª¨¦©¦¥¦§©¦§¨
ziAd lrA `Ed KExA WFcTd f` ,cg ¤̀¨¨©¨¨©©©©¦
FcFakaE FnvrA mhwli mlFrd lM lW¤¨¨¨¦§§¥§©§¦§

xn`PW Edf ,KxAzi(d fi diryi)FrxfE" ¦§¨©¤¤¤¡©§Ÿ
milAW hTlnM dide xFvwi milAW¦¢¦¦§§¨¨¦§©¥¦¢¦

dW rnWn "mi`tx wnrAKExA WFcT §¥¤§¨¦©§¨¤©¨¨
,xg` ici lr `l mhwli FrFxfA `Ed¦§¦§§¥Ÿ©§¥©¥
'cg` cg`l' dOW xiMfd `NW itl§¦¤Ÿ¦§¦¨¨§©©¤¨
mipW on xzFi mihwlPdW rnWn©§¨¤©¦§¨¦¥¦§©¦
zEWx on E`vi `l mde ,cg` mFwnA§¨¤¨§¥Ÿ¨§¦§
oFkp fnx dfe .mlFrl ziAd lrA©©©©¦§¨§¤¤¤¨

:xwiefk dxez §¨¨



פג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz '` iying meil inei xeriy

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé̈¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

[gk-fk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ ׁשּכעס לא אם ≈««≈»ִֶַַֹ
עליהם  ּכנּוס להם האֹויב יּוכל ואם להׁשחיתם, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

יתלה  ולא ּובאלהיו, ּבֹו, הּגדּלה יתלה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻויׁשחיתם,
ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּגדּלה

ּבעבֹודתּֿכֹוכ  ּגבּורתם לתלֹות ׁשאין הּדבר בים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלֹו B‚Â',.הּגדּלה ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ְֶַָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ

ּגֹוי  e·z‰.אֹותֹו Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡∑ …«≈≈»¿≈»∆¿»
חכמים  היּו וגֹו'ׁשאּלּו ירּדף "איכה זאת: ."יׂשּכילּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ß ixyz '` iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ יׂשראל ׁשל ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב .יּתנּו »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑ מּיׂשראל אלף ‰Ì¯ÈbÒ.מּמּנּו '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi jxk zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסהסהסהסּגּגּגּגירםירםירםירם והוהוהוה'''' מכרםמכרםמכרםמכרם צצצצּוּוּוּורםרםרםרם ל)ּכּכּכּכיייי ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו
מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי
לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.
ּכל־ׁשּכן  - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט
ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקל־וחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל צצצצּוּוּוּורם רם רם רם ּבתֹו- הסּגירם וה' מכרם ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָ
וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם
. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר
לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«

i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑ לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְִֶֶָָָָָ
הּנּצחֹון, ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהבין
צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

סלע  לׁשֹון ׁשּבּמקרא, צּור ּכל סלעם. ּכסלענּו לא .ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ÌÈÏÈÏt eÈ·ÈB‡Â∑,אֹותנּו ׁשֹופטים אֹויבינּו ועכׁשו ¿¿≈¿ƒƒְְְְִֵַָָ

להם מכרנּו צּורנּו להם)ׁשהרי מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי אחרים: .(ספרים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ
ׁשּמעׂשיהם  לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבלּבי

ועמֹורה  סדם ּכמֹו:∑Ó„L˙.מעׂשה ּתבּואה, ׂשדה ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ
ג) אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"ּוׁשדמֹות ב (מלכים ְֵֶָָֹֹ

קדרֹון" מר ∑LB¯ŒÈ·pÚ."ּבׁשדמֹות .עׂשב ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ
BÓÏ ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ לפי להם, ראּוי מר מׁשקה «¿¿…¿……»ְְִֶֶַַָָ

'ותׁשלמת  אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן ּפרענּותם, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻֻמעׂשיהם
ּכמררּותהֹון' .עֹובדיהֹון ְְִֵָָ

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰tÈ˜z È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿
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(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְַַָָ
ּכֹוס  נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֻּתּנינּיא

ּפרענּותם  ÌÈ˙t.מׁשּתה L‡¯Â∑ ׁשהּוא ּכֹוסם, ְְִֵָָֻ¿…¿»ƒֶָ
אכזרי  אֹויב .לּנׁשּו מהם אכזר ויּפרע .יבא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,ּכסבּורים ּכתרּגּומֹו ¬…»Àƒ»ƒְְְִִַ
ּוׁשמּורים  ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהם

ׁשדמֹותם,∑‰e‰Œ‡Ï‡.לפני  ּותבּואת ּגפנם ּפרי ְַָ¬…ְְְְִַַַָָ
עּמדי  .ּכמּוס ִִָָ

(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ נקם ּפרענּות ּומזּמן נכֹון עּמי ƒ»»¿ƒ≈ְְִִָָָָָֻֻ
ּגמּולם. להם יׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּלם
והּוא  'וׁשלֹום', ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", מפרׁשים ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָויׁש

ה)מּגזרת והּדּבּור.(ירמיה ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר : ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
– להם? אׁשּלם ¯‚ÌÏואימתי ËeÓz ˙ÚÏ∑ ְֲֵֵֶַַָָ¿≈»«¿»

עליו  סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות Èk.ּכׁשּתּתֹום ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ
Ì„È‡ ÌBÈ ·B¯˜∑ יֹום עליהם להביא ּכׁשארצה »≈»ְְְֲִֵֶֶֶֶָ

ׁשלּוחים  עלֿידי להביא לפני ּומזּמן קרֹוב ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻאידם,
BÓÏ.הרּבה  ˙„˙Ú LÁÂ∑ העתידֹות יבאּו ּומהר ְֵַ¿»¬ƒ…»ֲִֵַָָֹ

ה)ּכמֹו∑LÁÂ.להם  ּכאן (ישעיה עד יחיׁשה". "ימהר ֶָ¿»ְְִֵַַָָָ
הּׁשירה  להיֹות ּתֹוכחה ּדברי מׁשה עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהעיד
ׁשאני  ידעּו הּפרענּות עליהם ּכׁשּתבא לעד, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻהּזאת
ּדברי  עליהם העיד ואיל מּכאן מראׁש, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹהֹודעּתים
אׁשר  ּככל הּפרענּות, ּככלֹות עליהם ׁשּיבאּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּתנחּומין

למעלה: ל)אמר ּכל (לעיל עלי יבֹואּו כי "והיה ְְְִֶַַָָָָָָָ
אלהי ה' וׁשב וגֹו' והּקללה הּברכה האלה ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהדברים

וגֹו' ׁשבּות ."את ְְְֶ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְִִִֶָֹ
ּכמֹו עליהם, האמּורים לו)הּללּו ידין (איוב בם "ּכי ְֲֲִִִֵֶַָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַעּמים",
לׁשֹון  אּלא מעלה, ׁשל לּדברים טעם לתת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדהא'

ּכמֹו ּדּבּור, כה)ּתחּלת הארץ",(ויקרא אל תבאּו "ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹ
 ֿ הּקדֹוׁש ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּיבאּו

עבדיו  על עליהם ּברּוֿהּוא ּולרחם ∑ÌÁ˙È.לׁשּוב ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»
להרע  אֹו להטיב מחׁשבה, הפ È¯‡‰.לׁשֹון Èk ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆

„È ˙ÏÊ‡ŒÈk∑ יד ּכי וחֹוזקת ּכׁשּיראה הֹולכת האֹויב ƒ»¿«»ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָ
ועזּוב  עצּור ּבהם ואפס עליהם, נֹוׁשע ∑eˆÚ¯.מאד ְְְֲֵֶֶֶֶָָָֹ»ַ

ּבהם  ׁשּיעצר ּומֹוׁשל עֹוצר עלֿידי ∑eÊÚ·.עלֿידי ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ»ְֵַ
ילכּו ׁשּלא ּבעם העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר ְְֵֵֵֵֵֶַָָָֹעֹוזב.
לע"ז  ּבלׁשֹון האֹויב, על לּצבא ּבצאתם ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻמפּזרים

הּמֹוׁשל ∑eˆÚ¯.מיינטינדו"ר  ּבמעצֹור הּנֹוׁשע .הּוא »ְֲֵַַַָ
·eÊÚ∑ּכמֹו ג)מחּזק, עד (נחמיה ירּוׁשלים את "וּיעזבּו »ְְְְִֶַַַַַָָֻ

מט)החֹומה", ּתהּלה (ירמיה עיר עּזבה לא אי"". ְְִִֵַָָָֹֻ

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«
i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ֿ הּוא הּקדֹוׁשּֿברּו.È‡ ¿»«ֲֵֶַָָ≈

BÓÈ‰Ï‡∑ׁשעבדּו ·B.עבֹודתּֿכֹוכבים eÈÒÁ ¯eˆ∑ ¡…≈ְֲִֶַָָ»»
ּכלֹומר  והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסלע

הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין .ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ אלהּות אֹותן היּו ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ
יין  וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאֹוכלים,

Ò˙¯‰.נסיכם  ÌÎÈÏÚ È‰È∑ לכם יהיה הּצּור אֹותֹו ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ
ּומסּתֹור  .מחסה ְֲִֶַ

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈
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(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְִִִֵֵֶַָָֻ

ׁשאֹוׁשיעכם  הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעליכם
ּבידי  מֹוחה ‰e‡.ואין È‡ È‡∑ להׁשּפיל ואני אני ְְִֵֶָ¬ƒ¬ƒְְֲֲִִִַַ

È„nÚ.להרים  ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למחֹות ּכנגּדי .עֹומד ְִָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒ

ּבי  .הּפֹוׁשעים ְִִַ

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
351 cenr ` wlg d"nyz zeiecreezd

äðùä ùàø ìù ïåùàø íåéì äøèôä

á-à ÷øô à ìàåîù

ààíéôBö íéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦¦−

-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe íéøôà øäî¥©´¤§¨®¦§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤

:éúøôà óeö-ïá eçz-ïa àeäéìàáézL Bìå ¡¦²¤¬Ÿ¤−¤§¨¦«§¸§¥´

éäéå äpðt úéðMä íLå äpç úçà íL íéLð̈¦½¥³©©¸©½̈§¥¬©¥¦−§¦¨®©§¦³

:íéãìé ïéà äpçìe íéãìé äpðôìâçaæìå úBçzLäì äîéîé íéîiî Bøérî àeää Léàä äìrå ¦§¦¨¸§¨¦½§©−̈¥¬§¨¦«§¨¨Á¨¦̧©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨§¦§©£¯§¦§²Ÿ©

:ýåýéì íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðá éðL íLå äìLa úBàáö ýåýéìãäð÷ìà çaæiå íBiä éäéå ©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ§º̈§¥´§¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−©«Ÿ̈«©§¦´©½©¦§©−¤§¨®̈

mixn zxhrmixn zxhr
àíéúîøä-ïî ãçà Léà éäéå©§¦Á¦̧¤¹̈¦¨¨¨©²¦

,eéä úBîø ézLíéôBöúçtLnî §¥¨¨¦−¦¦§©©

íéàéáð ,íéôBöíéøôà øäîäéä éåì ¦§¦¦¥©´¤§®̈¦¥¦¨¨

-ïa íçøé-ïa äð÷ìà BîLe§¿¤Â§¨Â̈¤§Ÿ¨¯¤
éúøôà óeö-ïá eçz-ïa àeäéìà¡¦²¤¬Ÿ¤−¤§¨¦«

íéøôà øäî äéä óeö íb:áézL Bìå ©¨¨¥©¤§©¦§¸§¥´
íLå äpç úçà íL íéLð̈¦½¥³©©¸©½̈§¥¬
íéãìé äpðôì éäéå äpðt úéðMä©¥¦−§¦¨®©§¦³¦§¦¨¸§¨¦½

:íéãìé ïéà äpçìeâLéàä äìrå §©−̈¥¬§¨¦«§¨¨Á¨¦̧
äîéîé íéîiî Bøérî àeäääðMî ©³¥¦¸¦¨¦´¨¦½¨¦¨¨

ìäðLúBçzLäì'ä éðôì ìltúäì §¨¨§¦§©£¯§¦§©¥¦§¥

çaæìåäâéâç éîìLå äçîN éîìL íL §¦§²Ÿ©¨©§¥¦§¨§©§¥£¦¨

éðL íLå äìLa úBàáö ýåýéì©«Ÿ̈¬§¨−§¦®Ÿ§º̈§¥´
íéðäk ñçðôe éðôç éìr-éðáépâñ §¥¥¦À¨§¦¸¦´§½̈«Ÿ£¦−§©¥

äpäkäýåýéìLnL íäéáà éìò ék ©§ª¨©«Ÿ̈«¦¥¦£¦¤¦¥

äìBãb äpäëa:ãíBiä éäéåìL ¦§ª¨§¨©§¦´©½¤

xcde fer - xwi ilk

(hl).àeä éðà éðà ék äzò eàøltM §©¨¦£¦£¦¨©
`ivFdl ,'ip` ip`' xnFl©£¦£¦§¦
cg` ,md zFIWx iYW mixnF`d zrCn¦©©¨§¦§¥¨ª¥¤¨
lr lWFn cg`e zFaFHd lr lWFn¥©©§¤¨¥©

dPg dxn` oke .zFrxd(b a '` l`eny) ¨¨§¥¨§¨©¨
xnFl "ddab ddaB ExAcz EAxY l`"©©§§©§§Ÿ¨§Ÿ¨©
lMd `N` ,xEn`M midFaB ipW WIW¤¥§¥§¦¨¨¤¨©Ÿ
WixFn 'd" ,zg` dlgzdn `vï¨¥©§¨¨©©¦

"dIgnE zinn 'd ,xiWrnE(fÎe weqt my), ©£¦¥¦§©¤
.miktdd lM lrFR KxAzi `Ed iM¦¦§¨©¥¨©£¨¦
zFvn zNgzA ivETn dWn x"xd WxtE¥¥Ÿ¤¦¦¦§¦©¦§

dUr(a oiyr b"nq)dicrq EpAx mWA £¥§¥©¥§©§¨
iYW mixnF`d mixtFMl aiWdl§¨¦©§¦¨§¦§¥
mi`Xx mdipW m`' ,md zFIWẍª¥¦§¥¤©¨¦
WTaE dvxIX dn cg` lM zFUrl©£¨¤¨©¤¦§¤¦¥

cg`de mc`d z` zFigdl cg`d̈¤¨§©£¤¨¨¨§¨¤¨
zn `Edd Wi`d didIW iE`x ,Fzindl©£¦¨¤¦§¤¨¦©¥
okl .'Ek 'oir sxdM xYl`l zn ig ig©©¥§©§©§¤¤©¦¨¥

o`M xn``Ed ip` ip`lr lWFn ¨©¨£¦£¦¥©
zFrxd lre zFaFHdmidl` oi`e ©§©¨¨§¥¡Ÿ¦

,icOrdf lr ztFOdezin` ip` ¦¨¦§©¥©¤£¦¨¦
,liSn icIn oi`e dIg`ecg` did EN`e ©£©¤§¥¦¨¦©¦§¦¨¨¤¨

ig ig zn dide icIn liSn did icOr¦¨¦¨¨©¦¦¨¦§¨¨¥©©
iM liMUze oiaY dGnE ,oir sxdM zn¥§¤¤©¦¦¤¨¦§©§¦¦

icOr midl` oi`: ¥¡Ÿ¦¦¨¦
eðéúBaøål"f(:`v oixcdpq)o`Mn Ecnl §©¥©¨§¦¨

,dxFYd on mizOd zIgzl¦§¦©©¥¦¦©¨
xn`PW',dIg`e zin` ip`lFki ¤¤¡©£¦¨¦©£©¤¨

,cg`A miIge cg`A dzin `dYW¤§¥¦¨§¤¨§©¦§¤¨
xnFl cEnlY,`Rx` ip`e iYvgndn ©§©¨©§¦©£¦¤§¨©

miIge dzin s` cg`A d`EtxE iYvgÖ©§¦§¨§¤¨©¦¨§©¦
miCwdX dn mdixacl Knqe .'cg`A§¤¨§¤¤§¦§¥¤©¤¦§¦
mcw ig mc` lM iM ,miIgl dzin¦¨§©¦¦¨¨¨©Ÿ¤
mi`Ad miIgA xAcOW `N` ,zOW¤¥¤¨¤§©¥§©¦©¨¦

xn`PW ,dIpW di`x .dzin xg`lip` §©©¦¨§¨¨§¦¨¤¤¡©£¦
dIg`e zin`lr i`w 'ip`' zNn iM ¨¦©£©¤¦¦©£¦¨¥©

rvn`A 'ip`' qipkd izSgnaE ,mdipW§¥¤¦§¦¨¦¦§¦£¦§¤§©
,`Rx` ip`e iYvgndzinAW itl ¨©§¦©£¦¤§¨§¦¤§¦¨

dzin xnFle zFrhl mFwn Wi miIge§©¦¥¨¦§§©¦¨
qipkd `l oM lr ,cg`A miIge cg`A§¤¨§©¦§¤¨©¥Ÿ¦§¦
,mdipiA cixtdl `NW rvn`A 'ip`'£¦§¤§©¤Ÿ§©§¦¥¥¤
mFwn oi` d`EtxE dSgnA la £̀¨¦§¦¨§¨¥¨

'ugn `lA d`Etx oi`' iM zFrhli"yx) ¦§¦¥§¨§Ÿ©©
(my:cg`A lMd i`CeaE ,n dxez §©©©Ÿ§¤¨



פו

äéúBðáe äéða-ìëìe BzLà äpðôì ïúðå§¨©º¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨§¤−¨

:úBðîäék íétà úçà äðî ïzé äpçìe ¨«§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−©¨®¦¦³

:dîçø øâñ ýåýéå áäà äpç-úàåäzñrëå ¤©¨¸¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬©§¨«§¦£©³¨

ýåýé øâñ-ék dîrøä øeára ñrk-íb dúøö̈¨¨¸©©½©©£−©§¦¨®¦¨©¬§Ÿ̈−

:dîçø ãraæécî äðLá äðL äNré ïëå §©¬©§¨«§¥̧©£¤¹¨¨´§¨À̈¦¥³

àìå äkázå äpñrëz ïk ýåýé úéáa dúìr£Ÿ¨¸§¥´§Ÿ̈½¥−©§¦¤®¨©¦§¤−§¬Ÿ

:ìëàúçäîì äpç dLéà äð÷ìà dì øîàiå Ÿ©«©¸Ÿ¤¹̈¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤

Cááì òøé äîìå éìëàú àì äîìå ékáú¦§¦À§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´§¨¥®

:íéða äøNrî Cì áBè éëðà àBìäèí÷zå £³¨Ÿ¦¸´½̈¥£¨−̈¨¦«©¨´¨

å äúL éøçàå äìLá äìëà éøçà äpçéìr ©½̈©£¥²¨§¨¬§¦−Ÿ§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´

:ýåýé ìëéä úæeæî-ìr àqkä-ìr áLé ïäkä©Ÿ¥ÀŸ¥¸©©¦¥½©§©−¥©¬§Ÿ̈«

éäëáe ýåýé-ìr ìltúzå Lôð úøî àéäå§¦−¨´©¨®¤©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ

:äkáúàéúBàáö ýåýé øîàzå øãð øczå ¦§¤«©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸§¨¹

-àìå éðzøëæe Eúîà éðra äàøú äàø-íà¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´£¨¤À§©§©̧¦¸§«Ÿ

òøæ Eúîàì äzúðå Eúîà-úà çkLú¦§©´¤£¨¤½§¨©¨¬©£¨§−¤´©

äøBîe åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe íéLðà£¨¦®§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈−̈

:BLàø-ìr äìré-àìáéäúaøä ék äéäå Ÿ©£¤¬©Ÿ«§¨¨¸¦´¦§§½̈

:äét-úà øîL éìrå ýåýé éðôì ìltúäì§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨

âéì éìr äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ø daì-ìr úøaãî àéä äpçå:äøkLãéøîàiå §©À̈¦ µ§©¤¤́©¦½̈©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¥¦−§¦Ÿ̈«©³Ÿ¤

ðéé-úà éøéñä ïéøkzLz éúî-ãr éìr äéìàéìrî C:CåèäMà éðãà àì øîàzå äpç ïrzå ¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−¦§©¨¦®¨¦¬¦¤¥¥−¥¨¨«¦©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸´Ÿ£Ÿ¦½¦¨³

:ýåýé éðôì éLôð-úà CtLàå éúéúL àì øëLå ïééå éëðà çeø-úL÷æèéðôì Eúîà-úà ïzz-ìà §©¸©̧¨½Ÿ¦§©¬¦§¥−̈´Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«©¦¥¸¤£¨´§½¦§¥−

:äpä-ãr ézøac éñrëå éçéN áøî-ék ìriìa-úaæéì éëì øîàiå éìr ïriåìûøNé éýìûå íBìL ©§¦¨®©¦¥¬Ÿ¦¦²§©§¦−¦©¬§¦©¥«¨©©¯©¥¦²©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´¦§¨¥À

:Bnrî zìàL øLà CúìL-úà ïzéçééðéra ïç EúçôL àöîz øîàzådkøãì äMàä Cìzå E ¦¥¸¤¥´¨¥½£¤¬¨©−§§¥¦«©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−§¥¤®©¥̧¤¨¦¨³§©§¨¸

:ãBr dì-eéä-àì äéðôe ìëàzåèéíúéa-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì eåçzLiå ø÷aá eîkLiå ©Ÿ©½¨¤¬¨Ÿ¨−̈«©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤¥−̈

:ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà äð÷ìà òãiå äúîøäëïa ãìzå äpç øäzå íéîiä úBô÷úì éäéå ¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©©−̈©¥´¤¥®

mixn zxhrmixn zxhr
åéúBðaø÷ úàáääéða-ìëìe BzLà äpðôì ïúðå äð÷ìà çaæiå £¨©¨§§¨©¦§©−¤§¨®̈§¨©º¦§¦¨´¦§À§¨¨¤²¨
úBðî äéúBðáeíéîìMä çáfî:äïzé äpçìeúçà äðîéôéa úãçeéî §¤−¨¨«¦¤©©§¨¦§©¾̈¦¥²¨¨¬©©−§¤¤§Ÿ¦

íétàúBôé íéðt øáña ìa÷úäì äéeàøäøâñ ýåýéå áäà äpç-úà ék ©®̈¦¨§¨§¦§©¥§¥¤¨¦¨¦³¤©¨¸¨¥½©«Ÿ̈−¨©¬
:dîçøåäzñrëåäðéðtdúøö(úBøö äðàøwz ãçà Léàî íéLð ézL) ©§¨«§¦£©³¨§¦¨¨¨¨¸§¥¨¦¥¦¤¨¦¨¤¨¨

ñrk-íbúBaø íéîòtøeáraéãëa ©©½©§¨¦©©£−¦§¥

äpç äéäzLdîrøääôeö÷e äôeòæ ¤¦§¤©¨©§¦¨®§¨§¨

ãra ýåýé øâñ-ékãâðk:dîçø ¦¨©¬§Ÿ̈−§©¬§¤¤©§¨«
æäNré ïëåäð÷ìàäðLá äðL §¥̧©£¤¹¤§¨¨¨¨´§¨À̈

dúBàøäì øçáeî ÷ìç dì ïúBð¥¨¥¤§¨§©§¨

dáaçnLécîïîæ ìëadúìr ¤§©§¨¦¥³§¨§©£Ÿ¨¸
ïk ýåýé úéáadìòaL äaç éôì §¥´§Ÿ̈½¥−§¦¦¨¤©§¨

dì äàøîäpñrëzäðéðtäkázå ©§¤¨©§¦¤®¨§¦¨©¦§¤−
äpç:ìëàú àìåçdì øîàiå ©¨§¬ŸŸ©«©¸Ÿ¤¹̈

ékáú äîì äpç dLéà äð÷ìà¤§¨¨´¦À̈©¨¸¨´¤¦§¦À
òøé äîìå éìëàú àì äîìå§¨̧¤¸´Ÿ«Ÿ§¦½§−̈¤¥©´

éëðà àBìä Cááìéìà éúáäàC §¨¥®£³¨Ÿ¦¸©£¨¦¥©¦

Cì áBèïâîìe øæòì íbäøNrî ´½̈©§¥¤§¨¥¥£¨−̈
:íéðaèéøçà äpç í÷zå ¨¦«©¨´¨©½̈©£¥²
äìëàèòîäìLáúà úBéçäì ¨§¨¬§©§¦−Ÿ§©£¤

Lôpäå äúL éøçàåïäkä éìr ©¤¤§©£¥´¨®Ÿ§¥¦´©Ÿ¥À
ìëéä úæeæî-ìr àqkä-ìr áLéŸ¥¸©©¦¥½©§©−¥©¬

:ýåýééLôð úøî àéäådàBáa §Ÿ̈«§¦−¨´©®̈¤§¨

ãàîa dì äøî dLôð äúéä ,ìltúäì§¦§©¥¨§¨©§¨¨¨¨¦§Ÿ

:äkáú äëáe ýåýé-ìr ìltúzå©¦§©¥¬©§Ÿ̈−¨¬Ÿ¦§¤«
àéýåýé øîàzå øãð øczå©¦¸Ÿ¤¹¤©Ÿ©À§Ÿ̈¸

éðra äàøú äàø-íà úBàáö§¨¹¦¨¬Ÿ¦§¤´¨¢¦´
Eúîàøòöa äpòî éðàM äîa £¨¤À§©¤£¦§ª¨§©©

Eúîà-úà çkLú-àìå éðzøëæe§©§©̧¦¸§«Ÿ¦§©´¤£¨¤½
íéLðà òøæ Eúîàì äzúðå§¨©¨¬©£¨§−¤´©£¨¦®

ì áeLç òøæ äéäiL'ä éðôì úøL ¤¦§¤¤©¨§¨¥¦§¥

åéiç éîé-ìk ýåýéì åézúðe§©¦³©«Ÿ̈¸¨§¥´©½̈
äøBîeøòúåBLàø-ìr äìré-àì −̈§©©Ÿ©£¤¬©Ÿ«

'äì Lã÷å øéæð äéäé ék:áéék äéäå ¦¦§¤¨¦§Ÿ¤©§¨¨¸¦´

ýåýé éðôì ìltúäì äúaøäíéLãwä éLã÷ éðôìäét-úà øîL éìrå ¦§§½̈§¦§©¥−¦§¥´§Ÿ̈®¦§¥¨§¥©¢¨¦§¥¦−Ÿ¥¬¤¦«¨
ì ïézîî äéääéøácî òBîL:âéìáàdaì-ìr úøaãî àéä äpçåLçìa ¨¨©§¦¦§©¦§¨¤¨£¨§©À̈¦µ§©¤´¤©¦½̈§©©

äáLçiå rîMé àì dìB÷å úBòp äéúôN ÷ødúBà áLçéìr ©µ§¨¤´¨¨½§−̈´Ÿ¦¨¥®©©©§§¤¬¨¨©¨¥¦−
ìäøkLLçìa ìltúäì íéìéâø eéä àlL:ãééúî-ãr éìr äéìà øîàiå §¦Ÿ̈«¤Ÿ¨§¦¦§¦§©¥§©©©³Ÿ¤¥¤̧¨̧¥¦½©¨©−

ïéøkzLzìltúäì øeñà øBkL ék ¦§©¨¦®¦¦¨§¦§©¥

ìå,ïëì ,Lc÷na úBäL-úà éøéñä §¦§©¦§¨¨¥¨¦¬¦¤
ðéééìrî CCìà éàBáz Ck-øçàå ¥¥−¥¨¨«¦§©©¨¨¦¤

ìà éLc÷î:åèøîàzå äpç ïrzå ¦§§¥¥©©̧©©¨³©¸Ÿ¤¸
éðãà àì,øácä ïë àìäMà ´Ÿ£Ÿ¦½Ÿ¥©¨¨¦¨³

éëðà çeø-úL÷,äâàãe äøvî §©¸©̧¨½Ÿ¦¦¨¨§¨¨

ìltúäì äpä éúàa úòcîeøëLå ïééå ¦©©¨¦¥¨§¦§©¥§©¬¦§¥−̈
éLôð-úà CtLàå éúéúL àì́Ÿ¨¦®¦¨¤§¬Ÿ¤©§¦−

ýåýé éðôììB÷ íéøäì él äîe ¦§¥¬§Ÿ̈«©¦§¨¦

úìefì òéîLäì:æè-úà ïzz-ìà §©§¦©©¨©¦¥¸¤
éðôì EúîàBîk 'äìriìa-úa £¨´§½¦§¥−§©§¦®̈©

'ä úéáì äøBkL àBáìéçéN áøî-ék ¨¦¨§¥¦¥¬Ÿ¦¦²
éñrëåéúBà úñòëî éúøvLézøac §©§¦−¤¨¨¦©§¤¤¦¦©¬§¦

äpä-ãräfä ïîfä ãò:æééìr ïriå ©¥«¨©©§©©¤©©©̄¥¦²
ì éëì øîàiåéýìûå íBìL ©−Ÿ¤§¦´§¨®¥Ÿ¥´

CúìL-úà ïzé ìûøNéúà àlîé ¦§¨¥À¦¥¸¤¥´¨¥½§©¥¤

CúLwa:Bnrî zìàL øLà ©¨¨¥£¤¬¨©−§§¥¦«
çéïç EúçôL àöîz øîàzå©¾Ÿ¤¦§¨¯¦§¨«§²¥−

éðéraEíéîçø äéìò LwáìCìzå §¥¤®§©¥¨¤¨©£¦©¥̧¤
dkøãì äMàädúéáì dì äëìä ¨¦¨³§©§¨¸¨§¨¨§¥¨

äéðôe ìëàzåíéòøädì-eéä-àì ©Ÿ©½¨¤¬¨¨¨¦Ÿ¨−̈
:ãBrèéeåçzLiå ø÷aá eîkLiå «©©§¦´©ÀŸ¤©¦§©£¸

-ìà eàáiå eáLiå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½©¨ª²©¨¬Ÿ¤
äð÷ìà òãiå äúîøä íúéa¥−̈¨¨¨®¨©¥³©¤§¨¨¸
ýåýé äøkæiå BzLà äpç-úà¤©¨´¦§½©¦§§¤−¨§Ÿ̈«
äáBèì åéðôì dðBøëæ äìò: ¨¨¦§¨§¨¨§¨

ëøäzå íéîiä úBô÷úì éäéå©§¦¸¦§ª´©¨¦½©©¬©
äpçéwä úòìïBéøää éîé íeìLz ó ©−̈§¥¦¦©§§¥©¥¨

BîL-úà àø÷zå ïa ãìzå©¥´¤¥®©¦§¨³¤§¸



פז

:åézìàL ýåýéî ék ìàeîL BîL-úà àø÷zå©¦§¨³¤§¸§¥½¦¬¥Ÿ̈−§¦§¦«

àëýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìà Léàä ìriå©©²©¨¦¬¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²

:Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úàáëàì äpçå ¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«§©−̈´Ÿ

ørpä ìîbé ãr dLéàì äøîà-ék äúìr̈®̈¨¦¨§¨´§¦À̈©´¦¨¥³©©̧©¸

ýåýé éðt-úà äàøðå åéúàáäåíL áLéå ©£¦Ÿ¦À§¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½§¨¬©−̈

:íìBò-ãrâëéNr dLéà äð÷ìà dì øîàiå ©¨«©´Ÿ¤¨Á¤§¨¨̧¦¹̈£¦¯

éðéra áBhäí÷é Cà Búà Cìîb-ãr éáL C ©´§¥©À¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½©²¨¥¬
dða-úà ÷ðézå äMàä áLzå Bøác-úà ýåýé§Ÿ̈−¤§¨®©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤§½̈

:Búà dìîb-ãrãëøLàk dnr eäìrzå ©¨§−̈Ÿ«©©£¥̧¦¹̈©£¤´

ìL íéøôa ezìîbçî÷ úçà äôéàå äL §¨©À§¨¦³§Ÿ¨¸§¥¨̧©©¬¤̧©¸

:ørð ørpäå BìL ýåýé-úéá eäàázå ïéé ìáðå§¥´¤©½¦©§¦¥¬¥§Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©

äë-ìà ørpä-úà eàáiå øtä-úà eèçLiå©¦§£−¤©¨®©¨¦¬¤©©−©¤

:éìråëéðà éðãà ELôð éç éðãà éa øîàzå ¥¦«©¸Ÿ¤¸¦´£Ÿ¦½¥¬©§§−£Ÿ¦®£¦´

-ìà ìltúäì äæa äënr úávpä äMàä̈¦À̈©¦¤³¤¦§¨¸¨¤½§¦§©¥−¤

:ýåýéæëýåýé ïziå ézìltúä äfä ørpä-ìà §Ÿ̈«¤©©¬©©¤−¦§©®̈§¦©¦¥̧§Ÿ̈¬

:Bnrî ézìàL øLà éúìàL-úà éìçëíâå ¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬¨©−§¦¥¦«§©´

ýåýéì ìeàL àeä äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéì eäézìàLä éëðà̈Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸©«Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¬¨−©Ÿ̈®

:ýåýéì íL eçzLiåáàäîø ýåýéa éaì õìr øîàzå äpç ìltúzå ©¦§©¬−̈©Ÿ̈«©¦§©¥³©¨¸©Ÿ©½¨©³¦¦¸©«Ÿ̈½¨¬¨

:EúreLéa ézçîN ék éáéBà-ìr ét áçø ýåýéa éðø÷áLBã÷-ïéà ©§¦−©«Ÿ̈®¨³©¦̧©´§©½¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¥¨¬

:eðéäìàk øeö ïéàå Ezìa ïéà-ék ýåýékâääáb eøaãú eaøz-ìà ©«Ÿ̈−¦¥´¦§¤®§¥¬−¥Ÿ¥«©©§³§©§¸§Ÿ¨´

:úBììr eðkúð Bìå ýåýé úBòc ìû ék íëétî ÷úr àöé ääáâãúL÷ §Ÿ½̈¥¥¬¨−̈¦¦¤®¦´¥³¥¸§Ÿ̈½§¬¦§§−£¦«¤¬¤

:ìéç eøæà íéìLëðå íézç íéøabäelãç íéárøe eøkNð íçla íéráN ¦Ÿ¦−©¦®§¦§¨¦−¨¬§¨«¦§¥¦³©¤̧¤¸¦§½̈§¥¦−¨¥®

:äììîà íéða úaøå äráL äãìé äø÷r-ãrå:ìriå ìBàL ãéøBî äiçîe úéîî ýåýéæýåýé ©£¨¨¸¨§¨´¦§½̈§©©¬¨¦−ª§¨«¨§Ÿ̈−¥¦´§©¤®¦¬§−©¨«©§Ÿ̈−

:íîBøî-óà ìétLî øéLrîe LéøBîçíéáéãð-ír áéLBäì ïBéáà íéøé útLàî ìc øôrî íé÷î ¦´©«£¦®©§¦−©§¥«¥¦̧¥¨¹̈À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½§¦¸¦§¦¦½

mixn zxhrmixn zxhr
ék ìàeîLäøîà:åézìàL ýåýéîàëBúiìò úò àaLkLéàä ìriå §¥½¦¬¨§¨¥Ÿ̈−§¦§¦«§¤¨¥£¦¨©©²©¨¦¬

Bøãð-úàå íéîiä çáæ-úà ýåýéì çaæì Búéa-ìëå äð÷ìàäéäL ¤§¨−̈§¨¥®¦§¯Ÿ©©«Ÿ̈²¤¤¬©©¨¦−§¤¦§«¤¨¨

äðL ìëa çBaæì ìéâø:áëäúìr àì äpçåàéää äðMaäøîà-ék ¨¦¦§©§¨¨¨§©¨−´Ÿ¨¨®¨©¨¨©¦¦¨§¨´
dLéàìéúéaî æeæà àìørpä ìîbé ãréøçàå ,Lãç 24 àeä Bú÷éðé íìLz §¦À̈Ÿ¨¦¥¦©´¦¨¥³©©̧©¸¦§©§¦¨Ÿ¤§©£¥

Bìîbäåéúàáäå'ä úéa ìà BúBà íb ¦¨§©£¦Ÿ¦À©¤¥

ýåýé éðt-úà äàøðåúBåçzLäì §¦§¨¸¤§¥´§Ÿ̈½§¦§©£

ãleiä øòpä ìò Bì úBãBäìe åéðôì§¨¨§©©©©©¨

íìBò-ãr íL áLéåãBò áeLé àìå §¨¬©−̈©¨«§Ÿ¨

Búéáì:âëäð÷ìà dì øîàiå §¥©´Ÿ¤¨Á¤§¨¨̧
éðéra áBhä éNr dLéàCéôk ¦¹̈£¦¯©´§¥©À¦§¦

éNò CöôçBúà Cìîb-ãr éáL ¤§¥£¦§¦¸©¨§¥´Ÿ½
Bøác-úà ýåýé í÷é CàäéçiL ©²¥̈¬§Ÿ̈−¤§¨®¤¦§¤

äøãpM äî Ba íi÷úiL ïôàä äæa ïaä©¥§¤¨Ÿ¤¤¦§©¥©¤¨§¨

äpç-úà ÷ðézå äMàä áLzå ©¨©¥³¤¨¦¨¸©¥´¤¤
:Búà dìîb-ãr dða§½̈©¨§−̈Ÿ«

ãëezìîb øLàk dnr eäìrzå©©£¥̧¦¹̈©£¤´§¨©À
ìL íéøôaäL'äì çBaæìäôéàå §¨¦³§Ÿ¨¸¦§©©§¥¨̧

çî÷ úçàúBçðîìïéé ìáðå ©©¬¤̧©¸¦§¨§¥´¤©½¦
íéëñðìeäàázåøòpä úà-úéá ¦§¨¦©§¦¥¬¤©©©¥

ørð ørpäå BìL ýåýéCøå ïè÷: §Ÿ̈−¦®§©©−©¨«©¨¨§©

äëøtä-úà eèçLiåïBLàøä ©¦§£−¤©®̈¨¦

éìr-ìà ørpä-úà eàáiåBúBàøäì ©¨¦¬¤©©−©¤¥¦«§©§

Búlôz äìa÷úpL:åëéa øîàzå ¤¦§©§¨§¦¨©¸Ÿ¤¸¦´
éðãàãìiä úà ç÷å úàæ éúìàL àlî £Ÿ¦½©¥§¥¨¦Ÿ§©¤©¤¤

éðéò íéNå ,äfäåéìò EELôð éç ©¤§¦¥¤¨¨¥¬©§§−
éðãàòéaLäå,BLôð éiça ezéðà £Ÿ¦®§¦§¦©§©¥©§£¦´

úávpä äMàäät ézãîò øLà ¨¦À̈©¦¤³¤£¤¨©§¦Ÿ

äæa äënráLBé äzà íb EúBéäa ¦§¨¸¨¤½¦§§©©¨¥

ät:ýåýé-ìà ìltúäìæë-ìà Ÿ§¦§©¥−¤§Ÿ̈«¤
øeáòaïziå ézìltúä äfä ørpä ©£©©¬©©¤−¦§©®̈§¦©¦¥̧

øLà éúìàL-úà éì ýåýé§Ÿ̈¬¦¸¤§¥´¨¦½£¤¬
:Bnrî ézìàLçëíâåúòa ¨©−§¦¥¦«§©´§¥

ék ézøãð älôzäeäézìàLä éëðà ©§¦¨¨©§¦¦¨Ÿ¦À¦§¦§¦̧¸
äéä øLà íéîiä-ìk ýåýéììk ©«Ÿ̈½¨©¨¦¸£¤´¨½̈¨

íìBòä äæa äéäé øLà ïîæàeä §©£¤¦§¤§¤¨¨¬
íL eçzLiå ýåýéì ìeàLìàeîL ¨−©Ÿ̈®©¦§©¬−̈§¥

úBãBäìýåýéìB÷ìç íN øLà §©Ÿ̈«£¤¨¤§

'ä éãáBòî:àäpç ìltúzå ¥§¥©¦§©¥³©¨¸
õìr øîàzåçîNýåýéa éaì ©Ÿ©½¨©³¨©¦¦¸©«Ÿ̈½

'ä úòeLúaäîøääábéðø÷ ¦§©¨¬¨¨§¨©§¦−

ýåýéa,éáéBà Ba çbðìéáéBà-ìr ét áçøäø÷ò éúBéäa éúBà íéñéòënä ìò ©«Ÿ̈®§©¥©§©¨³©¦̧©´§©½©©©§¦¦¦¦§¦£¨¨

EúreLéa ézçîN ékïa éì zúðL:áïéà-ék ýåýék LBã÷-ïéààøBa ¦¬¨©−§¦¦«¨¤«¤¨©¨¦¥¥¨¬©«Ÿ̈−¦¥´¥

Ezìaåéìà ìltúäì éeàøLeðéäìàk øeö ïéàåäîãz øLà íéàøápäî éîe ¦§¤®¤¨§¦§©¥¥¨§¥¬−¥Ÿ¥«¦¥©¦§¨¦£¤¦§¤

àøBaä úMã÷ì BúMã÷:âääáâ ääáb eøaãú eaøz-ìà,úeqâå äåàb §ª¨¦§ª©©¥©©§³§©§¸§Ÿ¨´§Ÿ½̈©£¨§©

ìà÷úr àöé÷æç éøácék íëétî ©¥¥¬¨−̈¦§¥Ÿ¤¦¦¤®¦´
ýåýé úBòc ìûìkä òãBiäBìå ¥³¥¸§Ÿ̈½©¥©©Ÿ§¬

åéðôìeeðkúðíéðîðúBììräNòî §¨¨¦§§−¦§¦£¦«©£¥

úBiøaä:ãäæì ,ìkä òãBé àeäL ìòå ©§¦§©¤¥©©Ÿ¨¤

íBàúôe ,eäNòîk Léàì ílLîúL÷ §©¥§¦§©£¥¦§¤¬¤
íézç íéøabeøáMéíéìLëðå ¦Ÿ¦−©¦®¦¨§§¦§¨¦−

lçåíéLìéç eøæàçk eøâç:äälà §©¨¦¨¬§¨«¦¨§Ÿ©¥¤

eéäLíéráNãò íäéñëpî eãøé ¤¨§¥¦³¨§¦¦§¥¤©

íçlaíçì út øeáòaeøkNð ©¤̧¤¸©£©¤¤¦§½̈
.íîöòíéárøeíéøékNî eéä øLà ©§¨§¥¦−£¤¨©§¦¦

ïBáòøä øeáòa íîöòelãçeòðî ©§¨©£¨§¨¨¥®¨§

íøBñçî éc eàöî ék ,ïîöò øékNälî¦§©§¦©§¨¦¨§¥©§¨

ãräúéäL éî øLàäãìé äø÷r ©£¤¦¤¨§¨£¨¨¸¨§¨´
äráLíéðaäììîà íéða úaøå ¦§½̈¨¦§©©¬¨¦−ª§¨«¨

äéða úøáB÷ äúéä ék:åúéîî ýåýé ¦¨§¨¤¤¨¤¨§Ÿ̈−¥¦´
íéðaä úaø éðaäiçîe,äø÷òä éða §¥©©©¨¦§©¤®§¥¨£¨¨

äæáeãéøBîíéðaä úaø úa úà ¨¤¦¬¤©©©©¨¦

ìBàL,äøvä ÷îòììriåäø÷òä §−§Ÿ¤©¨¨©¨«©¨£¨¨

äìòî:æLéøBî ýåýéäæì ©§¨§Ÿ̈−¦´¨¤

øéLrîeäæììétLîíéøBabä úà ©«£¦®¨¤©§¦−¤©¦¦

íúøeáâa íéìLBnäíîBøî-óàúà ©§¦¦§¨¨©§¥«¤

lçä íéiðòäíéL:ç'äøôrî íé÷î ¨£¦¦©©¨¦¥¦̧¥¨¹̈
ïBéáà íéøé útLàî ìcBäéaâî À̈¥©§Ÿ¸¨¦´¤§½©§¦

ãòáéLBäìBúBàíéáéãð-ír ©§¦¸¦§¦¦½
íéáeLçå íéøNíìçðé ãBáë àqëå ¨¦©£¦§¦¥¬¨−©§¦¥®



פח

ß ixyz 'a iyiy mei ß

(î):íìòì éëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«

i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑ אּׂשא אּפי, ּבחרֹון ּכי ƒ∆»∆»«ƒ»ƒֲִִֶַַָ
עצמי אל ‡ÈÎ.ּבׁשבּועה ידי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑ לׁשֹון ְְִִִֶַָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְ

ּכאׁשר  לא אם ה' נאם אני חי [ּכמֹו הּוא, ְְְֲִִֶַַָָֹֻׁשבּועה

ּבאזני כח),דּברּתם יד "חי (במדבר נׁשּבע אני ּכאן] אף ְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
."אנכי  ִָֹ

(àî)éãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà̈¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑ אׁשּנן להב אם את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ
ּכמֹו כא)חרּבי, פלנדו"ר "(יחזקאל ּברק", לּה היֹות למען ְְְֱִַַַָָָ

È„È.(גלאנץ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ רחמים מּדת להּניח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְֲִִִַַַָ
והּמה ּבאֹויבי  מעט קצפּתי אני אׁשר לכם, ׁשהרעּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּדבר  לרעה. מּדת עזרּו את ידי", "ותאחז אחר: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
נקם  ולנקם ּבּה להחזיק Ì˜.הּמׁשּפט ·ÈL‡ ְְְְֲִִִַַָָָָֹ»ƒ»»

'B‚Â∑,הּמקרא לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, רּבֹותינּו למדּו ¿ְְְִִֵַַַָָָָָ

ּבׂשרֿודם  ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשאמר
חץ  זֹורק ּבׂשרֿודם מּדת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ִִֵֵַַַָָָָָָמּדת
חּציו  זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להׁשיבֹו, יכל ְְֲִִֵֵַַָָָָֹואינֹו
ּברק  ׁשהרי ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו להׁשיבן ּבידֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָויׁש
ּבמׁשּפט  ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹהּוא

ּפרענּות  לׁשֹון הּזה והּמׁשּפט ּבלע"ז ידי", הּוא, ְְְְְִִֶַַַַָָָֻ
.יושטיצא"ה 

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויב.ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«
¯Na∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ ּתהיה זאת »»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֹ

חללי ּדם מעון ּדם)להם חללי אחרים: וׁשביה (ספרים יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מהם  ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ ּתחּלת מּפׁשע ֵֶֶָ≈…«¿≈ְִִֶַַ

נפרע  ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי האֹויב, ְְְִִִֵֶַַָָָָּפרצת
ועונֹות  עונם עליהם ּפֹוקד הּוא ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹמהעֹובדיּֿכֹוכבים,

ּביׂשראל  ׁשּפרצּו ּפרצה מראׁשית .אבֹותיהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְַַַ
ׁשל  ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹובדיּֿכֹוכבים

הּתלאֹות  ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּדבקּו זֹו ְְְֶַַָָָָָָֻאּמה
ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ְְְְֲֲִֵֶֶָָָֹׁשעברּו

È¯Ó‡Â˙מ  ÈzÎL ˙Èa ‡ÈÓL· ˙È˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

ÛBÒÓמא  ‡˜¯· eÊÁÎ ÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚ·Ïe È‡ÒÏ ‡˙eÚ¯Ù ·È˙‡ È„È ‡È„·¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È··„¿»«¡«≈

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈

õøà é÷öî ýåýéì ék íìçðé ãBáë àqëå§¦¥¬¨−©§¦¥®¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥¤½¤

:ìáz íäéìr úLiåèøîLé åéãéñç éìâø ©¨¬¤£¥¤−¥¥«©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ

:Léà-øaâé çëá àì-ék encé CLça íérLøe§¨¦−©´Ÿ¤¦®̈¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©¦«
éýåýé írøé íéîMa åéìr åéáéøî ezçé ýåýé§Ÿ̈º¥©´§¦À̈¨¨¸©¨©´¦©§¥½§Ÿ̈−

ïø÷ íøéå Bkìîì æò-ïzéå õøà-éñôà ïéãé̈¦´©§¥®̈¤§¦¤´Ÿ§©§½§¨¥−¤¬¤

:BçéLî§¦«

mixn zxhrmixn zxhr
é÷öî ýåýéì ékúBãBñéõøà ¦³©«Ÿ̈¸§ª´¥§¤½¤

úLiåíNiåìáz íäéìríB÷î úà ©¨¬¤©¨¤£¥¤−¥¥«¤§

BîìBòa úBNòì Bãéa ïëì ,áeMiä©¦¨¥§¨©£§¨

BðBöøk:èék ,ètLîa ìkä íìeà ¦§¨©Ÿ§¦§¨¦

øîLé åéãéñç éìâøúãkìnî ©§¥³£¦¨¸¦§½Ÿ¦©§Ÿ¤

encé CLça íérLøeúòa eúøké §¨¦−©´Ÿ¤¦®̈¦¨§§¥

íúàñ àlîúð-øaâé çëá àì-ék ¦§©¥§¨¨¦¬Ÿ§−Ÿ©¦§©
Léàék ,íøLòå íúøeáb íìéòBz àì ¦«Ÿ¦¥§¨¨§¨§¨¦

'ä ãéa ìkä:éàðezçé ýåýéeéäé ©Ÿ§©¨§Ÿ̈º¥©´¦§

íéøaLðåéáéøîìL Bzîçìî éLðà ¦§¨¦§¦À̈©§¥¦§©§¤

éðaåéìrìtä ìòíézLíéîMa §¦¨¨¸©©§¦§¦©¨©´¦
írøéíúBà ìéäáäì ìBãb íòø äNòé ©§¥½©£¤©©¨§©§¦¨

.(é æ ïî÷ì)ýåýéàðïéãééða §Ÿ̈−¨¨¦´§¦

-éñôàúBö÷õøàèôBL úBéäì ©§¥§®̈¤¦§¥

íäéøò úBîB÷îa áañéå ,ìàøNéa§¦§¨¥¦©¥¦§¨¥¤

ì(æè íù) íèôLBkìîì æò-ïzéå §¨§¨§¦¤´Ÿ§©§½
éìîé éða øLàìeàL àeäå BúBà Cíøéå £¤§¦©§¦§¨§¨¥−
BçéLî ïø÷døîà ãåc ìò: ¤¬¤§¦«©¨¦£¨¨



פט epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a iyiy meil inei xeriy
ÌBwÈ.ּובׁשבחֹו' ÂÈ„·ÚŒÌ„ Èk∑,ּדמיהם ׁשפיכּות ְְִƒ«¬»»ƒְְִֵֶ
ÂÈ¯ˆÏ.ּכמׁשמעֹו ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ועל על ְְַָ¿»»»ƒ¿»»ְֵַַַָ

ׁשּנאמר: ּכענין ד)החמס, תהיה,(יואל לׁשּמה "מצרים ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָואדֹום

א)ואֹומר  וגֹו'"(עובדיה יעקב אחי tÎÂ¯."מחמס ְְֲֲִֵֵַַָֹ¿ƒ∆
BnÚ B˙Ó„‡∑ועּמֹו אדמתֹו הּצרֹות ויפּיס על «¿»«ְְִֵַַַַַָָ

האֹויב  להם וׁשעׂשה עליהם, לׁשֹון ∑tÎÂ¯.ׁשעברּו ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָ¿ƒ∆ְ
ּכמֹו ּופּיּוס, לב)רּצּוי 'אנחינּה(בראשית פניו", "אכּפרה ְְְֲִִִֵַַָָָ

‡„B˙Ó.לרגזּה' ¯tÎÂ∑.עּמֹו אדמתֹו? היא ּומה ְְֵֻ¿ƒ∆«¿»ְִַַַָ
אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּכׁשעּמֹו

פה) "ׁשבּת(תהלים ?ארצ רצית ּבמה ,"ארצ ה' ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ"רצית
יעקב" נ .ׁשבּות היא אחרים ּב'ּספרי',ּבפנים דרׁשת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

יהּודה  רּבי נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלקּו
ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּדֹורׁש
ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי העֹובדיּֿכֹוכבים. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכנגד
"ולא  עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל:
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ְִִֵֵַַָָָֹֹה'
ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורתי,
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן –ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
כצּורנּו לא "ּכי מכרם, צּורם ּכי לא אם ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמהם,
נחמיה  ורּבי ּתכליתֹו. עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹצּורם",
עצֹות  אבד גֹוי "ּכי העֹובדיּֿכֹוכבים: ּכלּפי ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּדֹורׁשּה
"ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָהּמה",

ÌÙb":ּפלילים  Ì„Ò ÔÙbÓ Èk∑ ֿ העֹובדי ׁשל ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'.ּכֹוכבים  ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ לּבם יׂשימּו ולא ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

ּבי  הּגדּלה LB¯ŒÈ·pÚ.לתלֹות BÓ·Ú∑ הּוא ְְִִַָֻ¬»≈ƒ¿≈
יׂשראל  על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאמר:
למֹו", מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹלהרעילם

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם ÌÈpzלהלעיט ˙ÓÁ ְְְִֶַַַַָָָ¬««ƒƒ
ÌÈÈ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À

È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו ּביד (תהלים כֹוס "ּכי ƒ»ƒְֱִֶֶַַַ
וגֹו' ¯‚ÌÏ":ה' ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר (ישעיה ּכענין ְ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ

רגל כו) BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְֶָ
לׁשֹון  ידין ואין 'ּדהא', ּבלׁשֹון ידין", "ּכי ְְְְְִִִִֵֵַָָָמׁשּמׁש
עֹוׁשקיהם, מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: אּלא ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָיּסּורין,

וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה ‡BÓÈ‰Ïּכי È‡ ¯Ó‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿»«≈¡…≈
ּכמֹוו  יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי יאמר: האֹויב ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

ּכענין  הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשאמר
ז)ׁשּנאמר: ּבּוׁשה,(מיכה ּותכּסה אֹויבּתי "ותרא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

אלהי ה' אּיֹו אלי ‡È":האֹומרה Èk ‰zÚ e‡¯ ְֱִֵַַָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ
'B‚Â∑:ויאמר יׁשּועתֹו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יגּלה אז ¿ְְְֶַַַָָָָֹ

עליהם  ּבאת מאּתי הּוא", אני אני ּכי עּתה ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָ"ראּו
עליהם  ּתבא ּומאּתי È„iÓ.הּטֹובה הרעה, ÔÈ‡Â ֲִִֵֵֶַָָָָָֹ¿≈ƒ»ƒ

ÏÈvÓ∑ אביא אׁשר הרעה מן אתכם ׁשּיּציל מי «ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ
È„Èעליכם: ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk∑,'נׂשאתי 'ּכי ּכמֹו ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִִָָ

ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָּתמיד
למּטה, וגּבֹור למעלה חּלׁש על אפּלּו העליֹון אימת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

מּלמּטה  וחּלׁש מלמעלה ׁשּגּבֹור וכלֿׁשּכן .הּתחּתֹון, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
È„È∑ּכמֹו ׁשכינתי, ב)מקֹום ידֹו",(במדבר על "איׁש »ƒְְְִִִַָָ

אנכי  ׁשחי אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהיה
ּבּדבר, ׁשהּות לי ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלעֹולם,
מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָּכי
מל החּיים. ּומן הּמתים מן ליּפרע ּבידי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהיכלת
ליּפרע  נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבׂשרֿודם
ׁשּלא  ונמצא אֹויבֹו, אֹו הּוא ימּות ׁשּמא ּכי ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבחּייו,

נקמת  הם ראה ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, ֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ
ּבמֹותם: אּפרע ּבחּייהם, נפרע a¯˜ואיני È˙BpL Ì‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָƒ«ƒ¿«

Èa¯Á∑ ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה «¿ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹחרּבי

.למעלה  ְְַָ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd
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צי

ß ixyz 'b ycew zay ß

(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל ׁשּבת ¿≈«ƒְֵֶַָָ
מׁשה  לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָֹהיתה,
ׁשּלא  ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻמתרּגמן
ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹיאמרּו

ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן קֹוראהּו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
עצמֹועליו, הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ

מּתחּלתֹו .(ספרי)ּכאׁשר ְֲִִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk jxk zegiy ihewl)

ננננּוּוּוּוןןןן ּבּבּבּבן ן ן ן  והוהוהוהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע מד)ההההּוּוּוּואאאא ....(לב, ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ּכּכּכּכאןאןאןאן קקקקֹוֹוֹוֹוראהראהראהראהּוּוּוּו ולולולולּמּמּמּמהההה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשר ר ר ר  עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ההההׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפיליליליל ּגּגּגּגדדדדּלּלּלּלהההה ללללֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּתּתּתּתנהנהנהנה ׁשׁשׁשׁשאףאףאףאף־־־־עלעלעלעל־־־־ּפּפּפּפיייי ....ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻ

ׁשל (רש"י)ממממּתּתּתּתחחחחּלּלּלּלתתתתֹוֹוֹוֹו ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
מן  נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׂשררה
,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול הּוא - ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשמים

ּתנּועה  אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָסימן
מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. הּדעת הרחבת ְְְְִִֶַַַַַַָָֻׁשל
את  להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאּדרּבה:
ּתתקּים  ׁשהּגדּלה לכ הּכלי ּגם וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמֹו

ְָּבידֹו.
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'milBxn zvrn LriWFi(:cl dheq)lke , ¦£¥£©§©§¦§¨

mIw did xFC FzF` on cg`W onf§©¤¤¨¦¨¨©¨
mY xW`ke ,'rWFdi' mWA `xwp did̈¨¦§¨§¥§ª©§©£¤¨
mFwn did `l `Edd xFCd lM̈©©Ÿ¨¨¨

F`xwE xfge ,Ff dNtzl¦§¦¨§¨©§¨
:'rWFd'dn dxez ¥©



epif`dצב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑ עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ƒ¿«¿∆ְִִֵֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻואזניו
מ) וׂשים (יחזקאל ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָ"ּבן

ּתבנית  ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלּב

אדם  צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבית,
ּדברי  – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָׁשּיהיּו

ּבׂשערה, הּתלּוין ּכהררין ׁשהן ֿ ּתֹורה, עלֿאחת ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
.ּכּמהֿוכּמה  ְַַָָ
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ולב, אזנים עינים ּביחזקאל: הּכתּוב מּסדר מׁשּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרׁש"י
ּבנֹוגע  מדּבר רׁש"י ּבפירּוׁש ּכי - ואזנים לב עינים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻוכֹותב:
ׁשהענין  לעֹולמֹות, ּבנֹוגע מדּבר ּביחזקאל ואילּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּתֹורה.

ּבית־הּמקּדׁש: הּוא ׁשּבֹו נעלה ְֲִֵֵֶֶַַַָהּיֹותר
ׁשּקדם  והינּו, ונׁשמע". "נעׂשה הּוא הּסדר - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּתֹורה
קדם  להיֹות ׁשּמּוכרחת ּכפׁשּוטּה, ׁשמיעה (לא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּׁשמיעה
ׁשּפירּוׁשּה ׁשמיעה) אּלא ּלעׂשֹות, מה לדעת ּכדי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעׂשּיה,
ולכן  עֹול. קּבלת ּד'נעׂשה', הענין להיֹות צרי והּׂשגה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהבנה
ׁשמיעה, - אזנים ואחר־ּכ עֹול, קּבלת - לב הּוא: ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסדר

והּׂשגה. ְֲַָָָָהבנה
הראּיה  ענין להיֹות צרי לכל־לראׁש יֹותר: ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹּובפרטּיּות
ענין  ּבא ּולאחרי־זה אמּונה; החכמה, ענין ׁשהּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(עינים),

(אזנים). הּׁשמיעה ענין ּבא ואחר־ּכ (לב), עֹול' ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָה'קּבלת
להיֹות  צרי ׁשּלכל־לראׁש הּוא הּסדר - ּבעֹולמֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹאבל
(ּבינה), ואזנים (חכמה) עינים חכמה־ּובינה, ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָהענין
"לב  - הּלב הרּגׁש עם ׁשּקׁשּור הּדעת, ענין ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָואחר־ּכ
ועד  ׁשייפין", לכל ּפליג "לּבא הּנה ּולאחרי־זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלדעת";
ּבׁשלמּות, הּבנין) ימי ׁשבעת (על־ידי הּבית ּבנין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָׁשּנעׂשה
העלּיה  ּתכלית ׁשהּוא ּבית־הּמקּדׁש, ׁשל ענינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ּכּנ"ל. ֶַַָָׁשּבעֹולם,
ּבּתֹורה, ׁשהּוא ּכפי הענין יׁשנֹו ׁשּתחלה - הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסדר
ּבעֹולם, ּגם נמׁש ואחר־ּכ אֹומר", הּוא "וכן רׁש"י ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּובלׁשֹון

לבית־הּמקּדׁש. ְְְִֵֵַַָּבנֹוגע
הּתלּוין  "ּכהררין הם ּתֹורה" ׁש"ּדברי הענין את ּגם לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש
ׁשהּתֹורה  לאחרי ׁשּגם - ּתֹורה' ׁשל 'יינּה על־ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבׂשערה"
היא  הרי הּגׁשמי, הּזה לעֹולם ׁשּבאה עד כּו' וירדה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנסעה

הררין ענין וזהּו למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ּבׂשערה,למּטה הּתלּויין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
למּטה, ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו ּבׂשערה, ׁשּתלּויין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאף־על־ּפי

למעלה. ׁשהּוא ּכפי "הררין", נׁשאר זה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָהרי
האדם: ּבעבֹודת ּבזה ְְֲִֶַַָָָָָָוהענין

הּצדי"ק, מּׁשנֹות אדמּו"ר מו"ח כ"ק ׁשל הּׂשיחה ְְְִִִֶַַַָָָידּועה
ׁשּמׁשה  ּומבאר, לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אֹודֹות מדּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּה

אבל  נפלא, מׂשּכיל והיה ּדאצילּות, חכמה מדרגת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָהּוא
"עֹובד". ּכמֹו יׂשראל ּבני עם ּדּבּורֹו היה ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָאף־על־ּפי־כן

ׁשּמּצד  - ווארט") ּפלא'דיקער ("א נפלא ּדבר ׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ[ואֹומר
ּדאצילּות, חכמה מדרגת על מׁשה ּבמדרגת יתרֹון יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹזה
מקנאה  ּדאצילּות חכמה הּנה זֹו, מעלה ׁשּמּצד ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומּובן,

ְֶֹּבמׁשה!].
"ערנסטע  לדּבר מׁשה התחיל ׁשנה ארּבעים ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוזהּו

לבבכם". "ׂשימּו יׂשראל לבני ואמר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָרייד",
מּצד  - מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם להיֹות צרי זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוענין
יהיה  הּיראה ענין ׁשּגם ׁשּפֹועלת ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבחינת

ּבּתניא. ּכמבאר זּוטרתי", "מיּלתא ְְְְְִִֶַַַָָָָֹאצלֹו
עם  ּגם לעסק עליו לפעל צרי לבבכם" ּד"ׂשימּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹוהענין
ּכמאמר  ּבניכם", את ּתצּוּום "אׁשר הּכתּוב: ּכהמׁש - ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּזּולת
וזֹוהי  הּתלמידים"; אּלּו - לבני "וׁשּננּתם ז"ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָרּבֹותינּו
חסר  ואם לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אצלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוכחה

ּבעצמֹו. החּסרֹון על הֹוכחה זֹו הרי הּזּולת, עם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבפעּולה
ועד  וגֹו'", ימים ּתאריכּו הּזה "ּובּדבר הּכתּוב: ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּוכסּיּום
אפילּו הּוא הּירּוׁשה ׁשענין יׂשראל, ארץ ירּוׁשת - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ"לרׁשּתּה"
ּבביאת  הפסק", לּה ׁש"אין ּובאפן יֹומֹו, ּבן ּתינֹוק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹאצל

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח
ואחד, אחד לכל מכּון - לבבכם" "ׂשימּו ּבענין לעיל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהאמּור
ׁשּנאמר  ענין זה ׁשאין והינּו, מּמׁש, ּבפֹועל ׁשּיבא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובכדי
מׁשה  ׁשאמרֹו העיקר) ׁשּזהּו (אף־על־ּפי ּבלבד ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וצרי הּזמּנים, לכל ׁשּנֹוגע ענין זהּו אּלא ּדֹורֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאנׁשי

ואחד. אחד ּבכל ּבפעל ְְְְִֶֶַָָָֹלהיֹות
האברים, חמׁשת על 'ּבעל־הּבית' אחד ּכל נעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָועל־ידי־זה

ּד"ּתמ  ּומּצב ּבמעמד ׁשּנעׂשה ועד וכּו', אזנים ים עינים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּבגׁשמּיּות  הּנכֹונה, ּבריאּות ּומּתֹו ,"אלקי ה' עם ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָֹּתהיה

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ְְְְְִִִֶֶַַָּוברּוחנּיּות,
האמּתי  לּטֹוב אל ועד ("אריינטאנצן") ריקּוד מּתֹו ׁשּבאים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּגאּולה
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ּבּה, ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, הּוא יגעים "ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאם  ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: ּדבר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּייכם".
אמרּו ׁשּכן ל ּתדע ׂשכר, מּתן ּבֹו ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתדרׁשּנּו
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לו)חז"ל: ּתמנע,(בראשית לֹוטן היתה "ואחֹות ותמנע ְְְְֲִִַַַַָָָָ

לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפילגׁש
לּמה? וכלּֿכ ּפילגׁשֹו', ואהיה הלואי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָלאּׁשה,

ּומלכים  ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע
ּבזרעֹו ליּדבק .מתאּוים ְְְִִִֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr al jxk zeiecreezd mgpn zxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

ימיםימיםימיםימים ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה מז)ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר ּבּבּבּבּמּמּמּמבבבבֹוֹוֹוֹואאאאֹוֹוֹוֹות ת ת ת (לב, מהמהמהמהּלּלּלּל היההיההיההיה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
קקקקֹוֹוֹוֹורא רא רא רא  היההיההיההיה אםאםאםאם .... .... ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע קריאתקריאתקריאתקריאת יקראיקראיקראיקרא לאלאלאלא ְְְְַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻההההּמּמּמּמטטטטּנּנּנּנפפפפֹוֹוֹוֹותתתת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ּתּתּתּתאריכאריכאריכאריכּוּוּוּו ההההּזּזּזּזהההה ּוּוּוּובבבבּדּדּדּדברברברבר אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ההההּכּכּכּכתתתתּוּוּוּובבבב עליועליועליועליו .... .... ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹוסקסקסקסק ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּוּוּוּובאבאבאבא,,,,

ב)ימיםימיםימיםימים כד, ּבּפסּוק.(ברכות זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹ
והתחּלקּות  הסּברה - רּבּוי ענינֹו ּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָויׁש

לבבכם  ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָלפרטים.
אבל  הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), לׁשֹון הּדברים", ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָלכל
הפסקה  אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז מחלטת, ׁשלילה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלא
הּדּבּור  את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן הּדּבּור. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבאמצע

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ
i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ∑ «¿«≈∆…∆¿∆∆««∆

הּזה ּבׁשל  הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות נאמר ":ׁשה ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ז)ּבנח  ּבמראית "ּבעצם(שם וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל ְְְְִִֵֶֶָָאֹורֹו
אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ,ְְִִִִִֵַַָָָוכ
ּכּׁשילין  נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּכנס
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו אמר הּתבה'. את ּומבּקעין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻוקרדּמֹות
ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא:

נאמר: ּבמצרים וימחה'. יבא למחֹות , יב)ּכח (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֹ
מצרּיים  ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"ּבעצם
אנּו אין ּבהם, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵֶַָָָָָאֹומרים:

נֹוטלין  אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם ְְִִִֵֶַָָָָֹמּניחין
 ֿ הּקדֹוׁשּֿברּו אמר להם'. והֹורגין זין ּוכלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפֹות
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָהּוא:
מׁשה  ׁשל ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹּכח
יׂשראל  ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר:
אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומרים:
לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּניחין
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעלה
'הריני  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. ֲִִִֵַַַָָָמּניחין

וכּו'' הּיֹום ּבחצי .מכניסֹו ְְֲִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiy ihewl)

היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
ּכפי  רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבנפׁשֹו
הּיהּודי  אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשמסּביר
ואקּים  ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלטעֹון:
ּתהיה  ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹמצֹות,
ּכלל  קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ּכ ּכדי עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבהעלם,

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחס־וׁשלֹום,
ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּתׁשּובה

" ׁשל הענין מׁשקעת ּבּבּבּבעצם עצם עצם עצם מתהּוה ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ההסּתרה עבעבעבעבֹוֹוֹוֹודה דה דה דה ּכאן את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקּימת
רק  הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז הּיהּודי, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעצמּיּותֹו
ּבחינת  על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻהכנה
מׁשה  ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ּומּגאּלה ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמׁשה

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל ֲִֵֵַהּוא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 343 cenr hi jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹוידוידוידוידּבּבּבּברררר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
. . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבׁשלׁשה

נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ובפירוש ּבמצרים מח. (לב, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָֹ
.רש"י)

נח  את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹוצרי
יׂשראל  מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמּלהּכנס
מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל מארצם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹלצאת

ּבכחם? ׁשאינֹו ְֵֶָָָֹּדבר

‰„ÔÈמח  ‡ÓBÈ Ô¯Îa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

xcde fer - xwi ilk

(gn).äfä íBiä íöòamFIW itl §¤¤©©¤§¦¤
,mc` lW FWnW axrd `xwp zeOd©¨¤¦§¨©£¥¦§¤¨¨
qp `le Fpir dzdk `l FznA" dWnEŸ¤§ŸŸ¨£¨¥§Ÿ¨

"dgil(f cl onwl)EN`M dnFC did oM lr , ¥Ÿ©¥¨¨¤§¦
EpidC ,eini rvn`A oicr cnFr did̈¨¥£©¦§¤§©¨¨§©§

dGd mFId mvrAWnXdWM §¤¤©©¤§¤©¤¤

:FnESrAhn dxez §¦
eðéæàä úLøt úìñç©§©¨¨©©£¦



epif`dצד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'b ycew zayl inei xeriy
העברים  הר אל עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹויׁש
יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּזה,

ּבעל  ּתלּויה ימיו ׁשּמיתתֹו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ

ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּוׁשנֹותיו,
ה ּגזרה. סיחון ּתתּבּטל ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה (ועל־דרך ְְִֵֵַַָ

הנדר) שהותר משה חשב .ועוג,

"dGd mFi" ± l`xUi ipaC mEITd mvr¤¤©¦¦§¥¦§¨¥©¤

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: ההההּזּזּזּזהההה ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם ּבּבּבּבעצםעצםעצםעצם אלאלאלאל־־־־ממממׁשׁשׁשׁשהההה הההה'''' מח)וידוידוידוידּבּבּבּברררר (לב, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
מּׁשּום  הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאף
הּצּבּור  ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא מׁשה ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמיתת

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל א)יכֹולה יח, השנה .(ראש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ
הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהּטעם
הּזה" ּד"הּיֹום הּזה", הּיֹום "ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָמרּמז

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם נֹוגע מׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפטירת
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות היה (מגלה מׁשה אּלּו , ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

יכֹולה  היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמכניס
ׁשל  ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,אחר־ּכ ּגלּות ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלהיֹות
ּבני  על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ"ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אל  "עלה להיֹות צרי היה זה ּומּטעם חס־וׁשלֹום, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

העברים". ֲִַָָהר

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְִָָ

אהרן  את מׁשה ׁשהפׁשיט אֹותּה, וחמדּת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשראית
לאלעז  והלּביׁשֹו ראׁשֹון ׁשליׁשי,ּבגד וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

עלה  אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹוראה

'ּפׁשט  ּופׁשט. !'ידי 'ּפׁשט ועלה. ְְְִֶַַָָָָָֹֹלּמּטה'!
!'ּפי 'קמץ ועצם. !'עיני 'עצם ּופׁשט. !'ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹרגלי
ׁשּמת  מי אׁשרי מׁשה: אמר לֹו. והל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקמץ,

זֹו .ּבמיתה ְִָ

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìò©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ÏÚ.ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«

È˙B‡ ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם ¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ
לכם: כ)אמרּתי והם (במדבר הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ונתן  עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָֻהּכּוהּו,

ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ּבלא ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו
ולא  לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיׂשראל
אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין זכה אם ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻלפרענּות,

ּכלֿׁשּכן'? לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ .לֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(áð)àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„‚pÓ Èk∑ מרחֹוק.'B‚Â ‰‡¯z∑ לא אם ּכי ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִִֹ
ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, Ï‡.ּתראּנה ‰nLÂ ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ¿»»…

‡B·˙∑ אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי ּכי »ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָ
ּוראה': 'עלה :ְְֲֵֵל

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

„Èמט  B·„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»

Lk˙‡Âנ  ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡¯eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡¯eË ¯B‰· CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

Ï‡¯NÈנא  Èa B‚a È¯ÓÈÓa Ôez¯˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
Ù :Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù

å øåáéöì äøèôääú"åîùìñø ¯ äðø íéãåîò ïî÷ì



צה

יום ראשון - כ"ו אלול
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק
ופרקים עו-עח

יום רביעי - כ"ט אלול
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קנ
ופרקים פה-פז

יום שני - כ"ז אלול
מפרק קכ

עד סוף פרק קלד
ופרקים עט-פא

יום חמישי - א' תשרי
פרק כ, מפרק א עד סוף פרק ט

ופרקים פח-צ

יום שלישי - כ"ח אלול
מפרק קלה

עד סוף פרק קלט
ופרקים פב-פד

יום שישי - ב' תשרי
פרק כ מפרק י עד סוף פרק יז

ופרקים צא-צג

שבת קודש - ג' תשרי
פרק כ

מפרק יח עד סוף פרק כב ופרקים צד-צו

שיעורי תהלים לשבוע פרשת האזינו

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 



`lelצו f"kÎe"k ipyÎoey`x mei Ð giÎfi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ו ראשון יום
אגרת יז ֿ יח  ,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êúåöî äáçø åäæå,ekw 'nr cr:'åë äçåðî

יום ראשון ֿ שני כ "ו ֿ כ "ז אלול 

אלול  כ"ז שני יום
אגרת יח  ,ekw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úéôé äî áéúë çé,252 'nr cr.à"÷ìá

,"c`n jzevn dagx" weqtd yxtl owfd epax xfeg ,oldl
" dlnd yxit lirlyjzevndwcvd zevnl `id dpeekdy "

zevn" z`xwpdj.`ed jexa yecwd ly devnd ,(jly devnd) "
" dlnd yxti zrkdagx,agx ghye ilk `id dwcvd zevny ,"

da yalzdl lkezy
Îoi` xe`" ly zelbzdd
onfa didzy "seq
epiax oeylae .diigzd

:owfdäáçø" eäæå§¤§¨¨
àéä ,"ãàî Eúåöî¦§¨§§Ÿ¦
àéäL ,ä÷ãvä úåöî¦§©©§¨¨¤¦
,ãàî áçø çèLå éìk§¦§¤©¨¨§Ÿ

úøàä da Laìúäì- §¦§©¥¨¤¨©
,zelbzdeóBñ-ïéà øBà¥

Bîëe) àeä-Ceøä§
:áeúkLy`x heita - ¤¨

:dpyd,("ä÷ãö BLeáì"§§¨¨
yeal `id dwcvy -
"seqÎoi` xe`" zlawl

,`edÎjexaøéàé øLà£¤¨¦
ípç ãñça úéìëúå ìeáb éìa úðéçáa ãéúòìyecwd ly - ¤¨¦¦§¦©§¦§§©§¦§¤¤¦¨

,`ed jexa"àzúìc àúeøòúà"amc`d zcear ici lr - §¦§¨¨¦§©¨
,dwcve cqg oipra dhnl."'ä Cøc" úàø÷pä ,Bæxkfpke - ©¦§¥¤¤

dhnln zexxerzd dpyiy zexnly (zxb`d zligza) lirl
ezin`l ,oky ."mpg cqg" df z`f lka - dwcvd zcear ici lr
`idy llk jxra dpi` dhnln mc`d zexxerzd xac ly
izla ziwl` zelbzd ly dlrnl efk zexxerzd xxerz

`id dwcvde ,mpg cqg df `l` ,efk zlabenilkcalazlawl
.ef zelbzde df cqgì eäæå,"ãàî" ïBL,"c`n jzevn dagx" - §¤§§Ÿ

.úéìëúå ìeáb éìa àeäLila agx ilk `id dwcvd zevny - ¤§¦§§©§¦
leab ila `idy ziwl`d zelbzdd zlawl zilkze leab

.zilkzeìáà:`id "c`n jzevn dagx" weqtd zlgzd - £¨
lî àéä ¯ "äìëz" ,"õ÷ éúéàø ¯ äìëz ìëì"úBìk" ïBL §¨¦§¨¨¦¦¥¦§¨¦¦§§

,ïãò-ïâaL "Lôpä,leabe uw dl yiy ,uw izi`x jkl ixd - ©¤¤¤§©¥¤
,ìéòì økæpk íeöîöå úéìëúå "õ÷" úðéçáa àéäL- ¤¦¦§¦©¥§©§¦§¦§©¦§¨§¥

`edy ,"oinlr lk `lnn" zpigan `ed ocrÎoba xi`nd xe`dy
wgvi iel 'x b"dxdl "wgvi iel ihewl"a .mvnevne laben xe`
ly eia` ,od`qxe`ipy
z` yxtn ,epiax w"k
,"uw" ly mipiprd zyly
mdy ,"mevnv"e "zilkz"

zepiga zylyaxe`d
oke ,ocrÎoba xi`nd
"uw" dlnd recn xiaqn
,weqta yexita daezk
,"uw izi`x dlkz lkl"
"zilkz" ly oiprd `le

."mevnv"e"äìëz ìëì"e§¨¦§¨
mirebrbd ibeq lkl -
oeeik ,ytpd zelke
zelk zece` o`k xaecny
Îobay mirebrbde ytpd
,`eti` ,recn - `wec ocr

" xne` `edlkl- ?"dlkzúBìòî änëå änk LiL éôì àeä§¦¤¥©¨§©¨©£
Bîk ,úBìònä íeø ãò äfî äìòîì äæ ïãò-ïb úBâøãîe©§§©¥¤¤§©§¨¦¤©©©£§
eðéúBaø øîàî Leøôa ì"æ é"øàäî ñ"Mä éèewìa áeúkL¤¨§¦¥©©¥¨£¦©§¥©£©©¥

äëøáì-íðBøëæ42,"'eë äçeðî íäì ïéà íéîëç éãéîìz" : ¦§¨¦§¨¨©§¦¥£¨¦¥¨¤§¨
dpeekdy ,l"fix`d yxtn ,"`ad mlera `le dfd mlera `l -

,`idïéàL äøBzä úâOäa äâøãîì äâøãnî ãéîz íéìBòL¤¦¨¦¦©§¥¨§©§¥¨§©¨©©¨¤¥
,'eë óBñ dì`l` ,zg` dbixcna cenrl dgepn mdl oi`e - ¨

,dbixcnl dbixcnn cinz miler mdäéäiL äiçzä øçà ãò©©©©§¦¨¤¦§¤
íäì,f` -:'eë äçeðîmei" `xwpd diigzd onf ixg` enk - ¨¤§¨

zay elekydgepne"43"seqÎoi`" zenvr"n xe` f` dlbzi ,oky ,
`ly ixd ,zebixcn ly zewlgzd mey ea oi`y ,"`edÎjexa
dgepn ly oipr df `l` ,dbixcnl dbixcnn dilr mey f` jiiy

."`edÎjexa seqÎoi` zenvr"n bpere

.çéy) ycew zexb`dy ,minrt dnke dnk lirl xkfed xakoe`bd ipa"

oaex eazkp ("`ipz"d xtqn wlgk "ycewd zxb`"a eraw "xagnd

lreta dcearl zexxerzd ipiprk mlekk1dwcvd oipra cgeinae

.l`xyi ux`a dceare dxeza miwqera wifgdl ,"c"ag llek"l xywda

oipr zece` da xaecny d`xp `l oir zi`xnly zxb` ixd jkl m`zda

oiay xywd z` `evnl lczydl ie`x ,dwcv ly e` lreta dcear ly

dwcvle llka lreta dcearl ef 'ycew zxb`'a xaecn ezece` oiprd

dnl ycew zxb` dze` ly jyndd z` mb - ixyt` xacd m`e ,hxta

ef zxb` xagnd oe`bd ipa eraw okl xy`e ,zncewd zxb`a xaecy

diptly zxb`d ixg`2.
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ùã÷ä úøâà
àéä ãàî êúåöî äáçø åäæå
ùáìúäì ãàî áçø çèùå éìë àéäù ä÷ãöä úåöî
øùà (ä÷ãö åùåáì ù"îëå) ä"á ñ"à øåà úøàä äá
íðç ãñçá úéìëúå ìåáâ éìá úðéçáá ãéúòì øéàé
ãàî ïåùì åäæå 'ä êøã '÷ðä åæ àúúìã àúåøòúàá
õ÷ éúéàø äìëú ìëì ìáà .úéìëúå ìåáâ éìá àåäù
'éçáá àéäù ò"âáù ùôðä úåìë ïåùìî àéä äìëú
ùéù éôì àåä äìëú ìëìå ì"ðë íåöîöå úéìëúå õ÷
ãò äæî äìòîì äæ ò"â úåâøãîå úåìòî äîëå äîë
'éôá ì"æéøàäî ñ"ùä éèå÷ìá ù"îë úåìòîä íåø
ãéîú íéìåòù 'åë äçåðî íäì ïéà ç"ú ì"æøàî
'åë óåñ äì ïéàù äøåúä úâùäá äâøãîì äâøãîî

:'åë äçåðî íäì äéäéù 'éçúä øçà ãò
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ברכות.42. תמיד.43.סוף מסכת ˘ËÈÏ"‡:1.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ להורות נ"ע: ז"ל המחבר הגאון בני שי' הרבנים הסכמת "וכל'
יעשון". אשר והמעשה בה ילכו הדרך ה' ˘ËÈÏ"‡:2.לעם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סדר ע"פ כ"א שנכתבו הזמן סדר ע"פ לא נסדרו "כי



צז lel` f"k ipy mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'd zad`a miillk mibeq ipy owfd epax xiaqn i"g oniq ycewd zxb`a

ribdl mc`d zcear geka oi`e dlrnln d`ad dad` ly cg` beq -

zbixcne zpiga `id efe ,dlrnln dpzn ly oipr wx `id oky ,dil`

,("dpikyd eifn oipdp" my) `ad mler oirn `idy "mibeprza dad`"

meyn da yi ef dad` ,xnelk

beq .zewl`n beprze d`pd

ly dad` - dad` ly ipy

,zewl`l dweyze oe`nv

ribdl mc`d geka yi dil`

.ezeppeazde ezcear ici lr

efd ycewd zxb` zekiiy

,(fi oniq) zncewd zxb`l

dtiqen `id dn `linae

iable llka lreta dceara

leki - cgeina dwcvd oipr

dlrnd iehia cil `a zncewd ycewd zxb`a ixd :`idy zeidl

mc`l zn`a yi ,dwcv zevn ziiyray ,dwcvd zcear ly zilrpd

,oky) diigzd onfn ,`ad mlern mbe ocrÎobn mb ,dyrn zrya ,dyerd

mlerae ,devnd ly dx`dc dx`d - cala "zexit"d elbzi ocr oba

oipray .(dnvr devnd ly xkyd ,"oxw"d dlbzz (diigzd onfa) `ad

zbyd ly ote`ae dpad ly oipra eze` "gwi" mc`dy ,zelbzdd

wx didi df ixd - devnay zewl`d ly zednd z` oian `edy zednd

z` miiwn `edy drya mc`l yi oiprd mvr ,j` .`ad mlerae ocr oba

mr ("xeaige `zeev" oeyln "devn") dfÎiciÎlr xagzn `edy) devnd

zg` dry dti" okly .(devnd deevn ,"`edÎjexa seqÎoi` zenvr"

dfd mlera miaeh miyrne daeyzalkn"`ad mler iig3mvry ,

ly miyrnd ,daeyzd zncwd iciÎlry) miaeh miyrne daeyz ziiyr

ndmixi`ne miaeh - md zeev4xy`n xzei aeh dfd mlera (lkzepigad

.`ad mler ly zebixcnde

ieliba df oi`e ,jka yg mc`d oi`y ,"mlrd" ly ote`a `ed df lk ,j`

dl` mibeq ipy owfd epax xiaqi - i"g oniq - ef ycewd zxb`a .eytpa

ote`a ytpd ybxd) ytpa zelbzd ly oipr ixd `id dad`y ,dad`a

zelbzd `ed ("mibeprza dad`") dad` ly cg` beq ,(zelbzd ly

oky ,miznd ziigza `eal cizrl didzy zelbzdl zekiiy dl yiy

eifn oipdpe mdiy`xa mdizexhre miayei miwicv" f` didiy oeeik

"dpikyd5ef dad` okl ,f` dlbziy "devn xky"n beprzde d`pdd ,

dad`" `idmibeprzaok` `edy itke ,beprz ly oipra deeln dad` ,"

dad`d .(dpikyd eifn) "'ek oipdpy ynn `ad mler oirn" dfy ,xikfn

weac zeidl dvex `edy) dweyze sqek ly ote`a `idy ,dipyd

sqek ,"dlkz" miiw my ,ocrÎobay ielibd oirne zelbzd `id ,(zewl`a

weqtd z` zncewd ycewd zxb`a xiaqdy itk) leabe uwa ,dweyze6

,jk ,(leabe uw yi ocrÎobay oeilkle sqekly ,"uw izi`x dlkz lkl"

oipr mvr ,devnd z` miiwn `edy drya icedil yiy cala ef `ly

ly ote`a ixd dfy (devnd deevn) `edÎjexaÎyecwd mr zexywzdd

el didzy mb leki `l` ;mlrdzelbzdzelbzddn mb - eytpa jkn

ielibd oirn `idy zelbzd (elit`) mbe ,"ocr ob"ay ielibd oirn `idy

.miznd ziigza `ealÎcizrl ly

oipr `idy "mibeprza dad`"l ribdl leki cg` lk `ly zexnl ,oky

zeciqga xaecn ixd - dlrnln dpzn ly7onhy "sqkd riab" oipra

"oinipa zgzn`a" sqei

,miwicv zbixcn df "sqei"y

mipepia zbixcn - "oinipa"e

ixd `id "ipepiad zcn"e)

zcn"lk("mc`8riab"e ,

dad`" zbixcn `ed "sqkd

oeyln "sqk") "mibeprza

"ztqkp seqkp"9jiiyd (

minrtl cxei df ixd ,sqeil

`l` ,(mipepial) oinipal mb

`edy ,"oinhd" ly ote`a

oey`xd ewlga c"i wxta xne` owfd epaxy itke ;jkn rcei epi` envr

"'da miwicv egny" ly dceard lr mby ,"`ipz"d xtq ly10dkixv ,

"xeair" ly ote`a elv` didi dfy zeidl leki ,oky .zelczyd zeidl

oirn `idy "mibeprza dad`" ly dad`d mby ,jk .wicv znyp ly

icedia didzy zeidl leki - diigzd onf lye `ad mler ly zelbzdd

miiwn `edy ,zeevnd meiwa zenily ly ote` ici lr ef oirn zelbzd

.'d zad` ly zeiga zeevn

:áéúkaezk -11:äáäà ,zîòp äîe úéôi äî" §¦©¨¦©¨©§§©£¨
"íéâeðòza12.iciÎlr jz` xagzdl znrp dne ziti dn - ©©£¦

beprze d`pd meyn da yiy dad` ici lr ,"mibeprza dad`"
ade`dy ote`a `ly ,dad`d ly zewiacaytgnad`pd z`

el yie ad`pa weac xak `edy `l` ,ea weac zeidl dvexe
.dad`dne zewiacdn beprzéðéî 'á äpäibeqe -,ïä úBáäà ¦¥¦¥©£¥

ipy mpyi illk ote`a j` ,zeaexn zebixcn opyi dad`a -
:miillk mibeqâpòúnL eðéäc ,"íéâeðòza äáäà" ¯ 'àä̈©£¨©©£¦§©§¤¦§©¥

Lôpä úçîN ,äîeöòå äaø äçîNa ,àìôð âðò 'ä ìò©Ÿ¤¦§¨§¦§¨©¨©£¨¦§©©¤¤
ãò úeáøò úeîéòð ,íéòðå 'ä áBè ék dîòèa ,dúBìëe§¨§¨£¨¦§¨¦§¦£¥©

,àéìôäì`l` ,mibiyny dbyd ly zeaixre zenirp `l - §©§¦
,dbydn dlrnly ,"`lt" ly ote`a,Lnî àaä íìBò ïéòî¥¥¨©¨©¨

Lmdiy`xa mdizexhre miayei miwicv ixd `ad mlera - ¤
Îe,'eë ïéðäp,zewl`n mibprzne -äæ ìòådad`d ote` lr - ¤¡¦§©¤

,zewl`n dgnye beprza:áéúkaezk -53:íé÷écö eçîN" §¦¦§©¦¦
;"'äa,zewl`a dgnye beprzd ote` epyi miwicvay -àìå ©§Ÿ

àðäk" úðéça àéä Bæå ,äæì äëBæ íãà ìkmipdk - ¨¨¨¤¨¤§¦§¦©©£¨
zpigaa `id mzcearyLBãwä øäfaL "àaìc àúeòøa13,- ¦§¨§¦¨¤©Ÿ©©¨

`evxe xiya `ly ,"i`yg" ly ote`a dzid mipdka dceard
ly ote`d ,miield lv` did dfy itk oeilke dweyze sqek ly

ly invr oevx `ed "`alc `zerx"e i`ygzeinipt,aldìòå§©
øîàð äæ14'Bâå äðzî úãBáò" :- mkzpdk z` oz` - ¤¤¡©£©©¨¨§

dpzn ly ote`a `id ("mibeprza dad`") dpedkd zpigay
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ùã÷ä úøâà
áéúë çé.íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôé äî

äáäà 'àä ïä úåáäà éðéî 'á äðä
äçîùá àìôð âðåò 'ä ìò âðòúîù åðééäã íéâåðòúá
áåè éë äîòèá äúåìëå ùôðä úçîù äîåöòå äáø
á"äåò ïéòî àéìôäì ãò úåáéøò úåîéòð íéòðå 'ä
àìå 'äá íé÷éãö åçîù áéúë æ"òå 'åë ïéðäðù ùîî
àúåòøá àðäë úðéçá àéä åæå äæì äëåæ íãà ìë
øæäå 'åâå äðúî úãåáò øîàð æ"òå ÷"äåæáù àáìã
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."(110 ע' תש"ה (סה"ש מי"ז.3.הענינים פ"ד ובכ"מ.4.אבות א. פב, מטות א.5.לקו"ת יז, צו.6.ברכות קיט, לקו"ת 7.תהלים
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`lelצח g"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ח שלישי יום
,252 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáäà àéä úéðùäå,fkw 'nr cr:åäòã

,dlrnln"'Bâå áøwä øfäå15.eiabl df ,dcear ly df ote`l - §©¨©¨¥§
,dfl jiiy `ed oi` ,oky .miigd jtiddâéOäì Cøc ïéà ék¦¥¤¤§©¦¨

zòâé" :äéìò ïéìàBML ,äàøiä Bîk ,øNa úòéâé éãé-ìò©§¥§¦©¨¨§©¦§¨¤£¦¨¤¨¨©§¨
,"äàøéa òbéúð àlL øNáì éBà"å ,"äàøéaribdl - §¦§¨§§¨¨¤Ÿ¦§©©§¦§¨

,"d`xi"láeúkL Bîk§¤¨
'äîëç úéLàø'a16, §¥¦¨§¨

:äàøéa áéúëeiabl - §¦§¦§¨
aezk "d`xi"17:íà"¦

,"'Bâå óñkë äpL÷áz- §©§¤¨©¨¤§
f` dpytgz mipenhnke

,'"d z`xi oiazãnìî§©¥
äëéøvL,"d`xi"d - ¤§¦¨

äîeöòå äaø äòéâé§¦¨©¨©£¨
.úBøöBà øçà Ntçîk- ¦§©¥©©¨

wlga a"n wxta xkfpk
xtq ly oey`xd
in enky ,"`ipz"d
i`ceay xve` ytgny

ercia ,dxitgd zceara siirzn `ed oi` f`y ,rwxwa oenh
,ytgl icedi lr jk - dnc`d iwnrna `vnp xve`dy ze`ceea
zpia"a i`cea `vnpy miny z`xi ly xve`l ribiy cr ,xetgl
ly oiprl qgia `ed xen`d lk ,mxa .icedi lk ly "ald
d`xi" ,d`xia xzeia dpeilrd dbixcnd iabl elit`y ,"d`xi"
.dil` ribdl lczydle rbiizdl jiiy ok mb ,(dpeilr) "d`lir

.dil` ribi i`ceea `ed dribi ici lr ,okyBæ äaø äáäà ìáà£¨©£¨©¨
éìa äìòîlî äéìàî íãàì úìôBð ,[íéâeðòza äáäà]©£¨©©£¦¤¤¨¨¨¥¥¤¨¦§©§¨§¦

,dì ïeëéå ïéëiLd`a `id ,j` -òbéúpL øçà ÷øå Cà ¤¨¦¦©¥¨©§©©©¤¦§©©
,"úeîîBøä úàøé"a`edy ,"d`xi"ay dpeilrd dbixcna - §¦§©¨§

ly ezennex iptn `xi
,`ed jexa yecwdå- §

- y ixg`úéìëúì òébä¦¦©§©§¦
äpnî âéOäì ìëeiM äî©¤©§©¦¦¤¨

,zennexd z`xin -éôì§¦
BúîLð úðéçacg`y - §¦©¦§¨

eznyp yxeyl m`zda
ef dbixcnl ribdl leki
dbixcnl - ipye ,d`xia
`ed m` ,ixd ,xzei dpeilr
dbixcnl ribd xak

ay xzeia dpeilrdegek
- ribdlàìénî éæà£©¦¥¨

äáäà"ä äàä¨¨©£¨
ì ,äìòîlî "íéâeðòzaBkøc" ék ,äàøiä íò ãçéúäìe ïkL ©©£¦¦§©§¨¦§Ÿ§¦§©¥¦©¦§¨¦©§

,"'eë øfçì Léà ìLdy` lr -18éèewìa øàaúpL Bîk ¤¦§©¥§¤¦§¨¥§¦¥
.íéøîà"n wxt ,oey`x wlg "`ipz"a -z`xwp dad`y ,b £¨¦

"'d z`xi dy`" z`xwp d`xie ,"xkf"e "yi`"19xn`n zpeek -
,`id dceara "dy` lr xfgl yi` ly ekxc" :df l"f epizeax
."d`xi" dpyiy okid ribdle xfgl `id ef dad` zpiga jxcy

úéðMäåipyd beqd -äeàúî LôpäL ,äåàúå äáäà àéä §©¥¦¦©£¨§©£¨¤©¤¤¦§©¨
øøöì ,'äa ä÷áãì äöôçå úáäBàå,xeyw zeidl -øBøöa §¤¤©£¥¨§¨§¨©¦§Ÿ¦§

Báe ,ãàî dì áBè íéäìà úáø÷å ,íéiçäl` daxwa - ©©¦§¦§©¡Ÿ¦¨§Ÿ
,miwl`d,õtçzaexw zeidl wx `ed iniptd dpevxe dvtg - ©§Ÿ

,`ed jexa yecwd l`òøå§©
epnî ÷çøúäì ãàî dì̈§Ÿ§¦§©¥¦¤
,íBìLå-ñç Cøaúé¦§¨¥©§¨
ìæøa ìL ävçî úBéäì¦§§¦¨¤©§¤

íéðBöéçäîzetilwdn - ¥©¦¦
,dyecwd jtid ody

ú÷ñôîoial epia - ©§¤¤
zewl`.íBìLå-ñç- ©§¨

deedzn efk dvign
oevx jtid mdy mipiprn

,xnelk .melyeÎqg jk didiy c`na xacd rx ixd ,oeilrd
mb dlelk ,`ed jexa yecwdl aexw zeidl dvex `edy dad`a
iel ihewl"a .zewl`n melyeÎqg wegx zeidl `ly ,d`xi
w"k ly eia` ,od`qxe`ipy wgvi iel 'x 'eke b"dxdl "wgvi

"dvitg" ,"zade`" ,"de`zn" zepeyld z` xiaqn ,epiax
zrax`a ody itk dnypd ly zepey zebixcna "dwacl"e

.'eke ,dxivia - "zade`" ,diyra - "de`zn" :zenlerdäáäàå§©£¨
,ìàøNé ììk áìa úøzñeî àéä Bæ,l`xyin cg` lk ly - ¦§¤¤§¥§©¦§¨¥

,íéòLøa elôàitk - £¦¨§¨¦
wxta hexhexta xaqeny
oey`xd wlga h"ie g"i
,"`ipz"d xtq ly
dpyi ef zxzeqn dad`y

,miryxa mbäpnîe- ¦¤¨
,zxzeqnd dad`dn

íäì äàa,miryxl - ¨¨¨¤
.äèøçädhxgd - ©£¨¨

ixg` miryxa dpyiy
- ("dhxg mi`ln miryx" :l"f epinkg xn`nk) dxiar ziiyr
dad` mdl yiy ,xacd jk m` ,`l` .ef zxzeqn dad`n d`a
jk lr xne` ?miryx md ,`eti` ,recn - `ed jexa yecwdl ef

:oldl owfd epaxúðéçáa äîìòðå úøzñeî àéäL éðtî Cà©¦§¥¤¦§¤¤§¤§¨¨¦§¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åîë øùá úòéâé é"ò äâéùäì êøã ïéà éë 'åâå áø÷ä
àìù øùáì éåàå äàøéá úòâé äéìò ïéìàåùù äàøéä
äðù÷áú íà äàøéá áéúëå ç"øá ù"îë äàøéá òâééúð
ùôçîë äîåöòå äáø äòéâé äëéøöù ãîìî 'åâå óñëë
[íéâåðòúá äáäà] åæ äáø äáäà ìáà .úåøöåà øçà
äì ïååëéå ïéëéù éìá äìòîìî äéìàî íãàì úìôåð
úéìëúì òéâäå úåîîåøä úàøéá òâééúðù øçà ÷øå êà
àìéîî éæà åúîùð úðéçá éôì äðîî âéùäì ìëåéù äî
ãçééúäìå ïåëùì äìòîìî íéâåðòúá äáäàä äàá
.à"÷ìá ù"îë 'åë øæçì ùéà ìù åëøã éë äàøéä íò

úáäåàå äåàúî ùôðäù äåàúå äáäà àéä úéðùäå
íéäìà úáø÷å íééçä øåøöá øåøöì 'äá ä÷áãì äöéôçå
åðîî ÷çøúäì ãàî äì òøå õåôçú åáå ãàî äì áåè
ú÷ñôî íéðåöéçäî ìæøá ìù äöéçî úåéäì å"ç 'úé
åìéôà ìàøùé ììë áìá úøúñåî àéä åæ äáäàå å"ç
àéäù éðôî êà äèøçä íäì äàá äðîîå íéòùøá
äôéì÷ä éøä óåâá úåìâ úðéçáá äîìòðå úøúñåî
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ז. מקומו.16.שם.15.יח, ואילך.17.צ"ע ד ב, ב.18.משלי ב, א.19.קידושין לא, משלי



צט lel` g"k iyily mei Ð gi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ì äìBëé ätìwä éøä ¯ óeba úeìbçeø eäæå ,äéìò èìL ¨©£¥©§¦¨§¨¦§Ÿ¨¤¨§¤©
íãàì àéèçnä úeèL20.lr dxizqne dqkn "zehy gex"d - §©©£¦¨¨¨

wzipe wgxzn `ed `hgd ici lry yegi `ly ,ef dad`
,`ed jexa yecwdn,ïk ìòå,okle -BðB÷ì íãàä úãBáò §©¥£©¨¨¨§

øabúäìe ÷fçúäì ,àéä¦§¦§©¥§¦§©¥
ìkî ìka ätìwä ìò©©§¦¨©Ÿ¦Ÿ

.ìk,mipiprd lka - Ÿ
dLøâì älçzî ,eðéäc- §©§¦§¦¨§¨§¨

z` yxbl xac ziy`x
,dtilwd,éøîâì óebäî¥©§©§¥

mey dl didz `ly -
,sebd ixa` lr dhily

äáLçnîaeygi `ly - ¦©£¨¨
mipipr meyjtid mdy

ly oipr dfy ,'d oevx
,dtilwøeac`ly - ¦

mdy mixeaic mey xaci
,'d oevx jtidäNòîe- ©£¤

miyrn mey dyri `ly
,'d oevx jtid mdyL- ¤

md dl` mipipr dyly
ìå çîaç"îøe ïBL §Ÿ©§¨§¨

,íéøáà`l gendy - ¥¨¦
xacz `l oeyld ,aeygi
mey eyri `l mixa`de

.dtilw ly mipipr-øçàå§©©
àéöBäì ïk-íb ìëeé Ck̈©©¥§¦
,ãé ÷æça øéqà øbñnî¦©§¥¨¦§Ÿ¤¨
dyxi `ly ixg` -
,eteba yalzdl dtilwl
ly mipipra xnyidl

ly mipipr zeyrl `le xacl `le aeygl `ly ,"rxn xeq"
x jtid mdy mipipr) dtilwz` zelbl mb lkei ,('d oev

ly mipipra ielba `hazzy ,"zxzeqnd dad`"d"aeh dyr",
dad` ielba yegl eze` `iaiy xac ,'d zelcba aeygi gendy
,dyrnae xeaica zeevn miiwle dxez cenll ef dad`ae ,'dl
äáäàä úBéäì ,íéøBaba Baì õénàå ÷æç úBéäì ,eðéäc§©§¦§¨¨§©¦¦©¦¦¦§¨©£¨
.óebaL Lôpä é÷ìç úBçk ìëa áø éelâa úéìâð úøzñîä©§ª¤¤¦§¥§¦©§¨Ÿ¤§¥©¤¤¤©

,eðéäc,xnelk -,çnaL äáLçîáe ìëNa øwòä,oky - §©§¨¦¨§¥¤§©£¨¨¤©Ÿ©
- zelbzda `id dad`dyke ,dad`d ielibl ixd xfer lkyd

,mixa`d x`ya dad`d zezn`zdl xacd `ianìëOäL¤©¥¤
,Cøaúé àøBaa BúìkNäå BìëN éôk ãéîz ïðBaúéå áBLçé©£§¦§¥¨¦§¦¦§§©§¨¨©¥¦§¨¥

éàììëa íéiçä éiç àeäL C,mlera -,èøôa BúîLð éiçå ¥¤©¥©©¦¦§¨§©¥¦§¨¦§¨
ly miigd `edÎjexaÎyecwde ,mc`d iig ixd `id dnypd -

,dnypdïk ìòå,okle -Ba ÷eác úBéäì äeàúéå óñëé §©¥¦§Ÿ§¦§©¤¦§¨
óñBkä ïák ,éòáè óñk ,åéìà áBø÷åwwezynd -úBéäì §¨¥¨Ÿ¤¦§¦§¥©¥¦§

dòáèa ãéîz äìòîì äìBòä Là Bîëe ,åéáà ìöà ãéîz̈¦¥¤¨¦§¥¨¨§©§¨¨¦§¦§¨
.døB÷îìxtq ly oey`xd wlga h"i wxta xiaqdy itk - ¦§¨

dlrnl cinz zkynp `idy `ed y`d rahy ,"`ipz"d
,dyxyläæ óñk BìëNa áLçì ãéîúiM äî ìëå- §¨©¤©§¦©£Ÿ§¦§Ÿ¤¤

zewwezydef,äëk̈¨
äæ óñk èMtúéå øabúé¦§©¥§¦§©¥Ÿ¤¤
åéøáà ìëáe åéôa íb©§¦§¨¥¨¨
,úBöîe äøBúa ÷ñòì©£Ÿ§¨¦§

íäa ä÷áãì,oci lr - §¨§¨¨¤
àúéøBàc ,Lnî 'äa©©¨§©§¨

àLã÷åéøa-àlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨
ãç21.yecwde dxez ,ik - ©

,cg` xac md `ed jexa
ef dad` rityz okle
x`yae eitae egena
dxez cenll ,mixa`
.ef dad`a zeevn miiwle

äæ óñk ìòådad` lr - §©Ÿ¤¤
,ef:áéúk áø éelâaL- ¤§¦©§¦

aezk22:éLôð äàîö"¨§¨©§¦
,"'Bâå,miwl`l -íãàk §§¨¨

Bì ïéàå íéîì àîvä©¨¥§©¦§¥
.ììk ïéãò âeðòz- ©££©¦§¨

z` deexn `edyk
,j` ;beprz el yi ,epe`nv
mey el oi` ,`nv ezeida
- wfg oe`nv `l` ,beprz
ly oipr `id ef dad` jk
`l ,zewl`l oe`nv
jez beprz da yiy dad`
zewiac zbyd ick
dad`" ly dpey`xd dbixcna xacdy itk ,zewl`a

.zewl`l oe`nva xaecn o`k `l` ,"mibeprzaíâå23óñk ìò §©©Ÿ¤
íéøézòî eðà ,eða úøzñeîä Bæ äáäàå äæmilltzn ep` - ¤§©£¨©§¤¤¨¨©§¦¦

,øbñnî dàéöBäì ,eðøæòa úBéäì 'äìzexnl ,xnelk - ©¦§§¤§¥§¦¨¦©§¥
dze` el ewipriy zekfl mc`d lry oipr dppi` ef dad`y
ielibe ,l`xyin cg` lka dpyi ef dad` mvr oky ,dlrnln
lr mb z`f lka - ezeppeazdae ezceara ixd ielz ef dad`
dzelbzdl xefriy `ed jexa yecwd l` milltzn ef dad`

,ielibd l` mlrddn dze` `ivedleàìî álä äéäiLå§¤¦§¤©¥¨¥
dúéáa dúøö ñðkz àìå ,dcáì äpnîala xexyz `ly - ¦¤¨§©¨§Ÿ¦¨¥¨¨¨§¥¨

,`ed jexa yecwdl dad`d cbp ody de`ze zxg` dad` mey
àéäL`id "dxv"d -,äfä íìBò úåàzcebip `id de`zdy - ¤¦©£©¨©¤

,'d zad`làéä äéäzL ÷ø,cala -úéaä úø÷òzlra - ©¤¦§¤¦£¤¤©©¦
,ald ly dcigid dhilyd ,ziaddLøâìe dúøöa ìLîì¦§Ÿ§¨¨¨§¨§¨

àlL íâä ,íéðt-ìk-ìò äNòîe øeac äáLçnî äöeçä©¨¦©£¨¨¦©£¤©¨¨¦£©¤Ÿ
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ùã÷ä úøâà
íãàì àéèçîä úåèù çåø åäæå äéìò èåìùì äìåëé
ìò øáâúäìå ÷æçúäì àéä åðå÷ì íãàä úãåáò ë"òå
óåâäî äùøâì äìçúî åðééäã ìë ìëî ìëá äôéì÷ä
íéøáà ç"îøå ïåùìå çåîáù î"åã äáùçîî éøîâì
åðééäã ãé ÷æåçá øéñà øâñîî àéöåäì ë"â ìëåé ë"çàå
äáäàä úåéäì íéøåáâá åáì õéîàå ÷æç úåéäì
ùôðä é÷ìç úåçë ìëá áø éåìéâá úéìâð úøúåñîä
ìëùäù çåîáù äáùçîáå ìëùá ø÷éòä åðééäã óåâáù

ë ãéîú ïðåáúéå áùçéàøåáá åúìëùäå åìëù éô
èøôá åúîùð ééçå ììëá íééçä ééç àåäù êéà êøáúé
óñåë åéìà áåø÷å åá ÷åáã úåéäì äåàúéå óåñëé ë"òå
ùà åîëå åéáà ìöà ãéîú úåéäì óñåëä ïáë éòáè
ãéîúéù äî ìëå äøå÷îì äòáèá ãéîú äìòîì äìåòä
óñåë èùôúéå øáâúé äëë äæ óñåë åìëùá áåùçì
ä÷áãì úåöîå äøåúá ÷åñòì åéøáà ìëáå åéôá íâ äæ
óñåë ìòå ãç àìåë ä"áå÷å àúééøåàã ùîî 'äá íäá
àîöä íãàë 'åâå éùôð äàîö áéúë áø éåìéâáù äæ
äæ óñåë ìò íâå ììë ïééãò âåðòú åì ïéàå íéîì
úåéäì 'äì íéøéúòî åðà åðá úøúñåîä åæ äáäàå
äðîî àìî áìä äéäéùå øâñîî äàéöåäì åðøæòá
æ"äåò úåàú àéäù äúéáá äúøö ñðëú àìå äãáì
äùøâìå äúøöá ìåùîì úéáä úø÷ò àéä äéäúù ÷ø
éøîâì äçìùì ìëåé àìù íâä ô"ëò î"åãçîî äöåçä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

א.20. ג, א.21.סוטה ס, ח"ב א. כד, זח"א מ 22.ראה ג.תהלים ˘ËÈÏ"‡:23.ב, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- כאן זה להוסיף "מוכרח
לצדקה". שייכות גם זו בעבודה יש ועפ"ז - וצדקה. תפלה ע"י כ"א התבוננות ע"י לא נעשה הגילוי שזה ס"ד מש"כ לתרץ



`lelק h"k iriax mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"ט רביעי יום
אגרת יט  ,fkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øåà äèåò èé,254 'nr cr.úåìéöàã

ì ìëeé,Balî éøîâì dçlL,ala de`z mey el didz `ly - ©§©§¨§©§¥¦¦
`id ef dad` ,okyde`zd ala zniiw mda ,"mipepia"a ixd

daygna dlrzy ozep `l `edy `l` ,zindad ytpd ly
wlga a"i wxta dlrnl xaqedy itk) dyrne xeaic

xtq ly oey`xd
,("`ipz"díéðt-ìk-ìò©¨¨¦

úøzñî àéä äéäz¦§¤¦ª§¤¤
úeãáòå úeìb úðéçáa¦§¦©¨§©§
,dzøáb úéaä úø÷òì©£¤¤©©¦§¦§¨
,zewl`l dad`d `id -
dad`dy mewnay

" didz zewl`lzxzeqn dad`didz - zelb zpigaae "
,zelb zpigaae zxzeqn zindad ytpd ly de`zd

da LnzLäì,de`za -,ãáì dì íéçøëä íéøáãì §¦§©¥¨¦§¨¦¤§¥¦¨§©

,äiúLe äìéëàkseba miiwzz ziwl`d ytpdy icky - ©£¦¨§¦¨
dzyie lk`i mc`dy gxkdd on ,zeevne dxez miiwl lkeze
,miinyb mipiprl zindad ytpd oevxa ynzyiy ixd -
,'d zceare dxez ly mipipra ziwl`d ytpd oevx rval

:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky24:éëøc ìëa"E §¨§¨¤
:"eäòcmikxcd lka - ¨¥

jlydidze) z` rcz
jexa yecwd (l` xeyw
,xaecn ,xnelk ,`ed
mikxcd ,"jikxc" zece`
,"edrc" dfa didiy ,j` .mc`d ly miinybd mipiprde
ziwl`d ytpd ixd zynzyn ,zewl`a zexywzdde zrcd

"edrc" didiy ick zindad ytpd ly oevxa25.

.èéweqtl zqgizn - hi oniq - ef ycewd zxb`1."dnlyk xe` dher" :

reci2oial "seq oi` xe`" oia rvenn `idy ,dxez zece` xacn df weqty ,

" ly oipr ixd `ed "seq oi` xe`" ,oky .zenlerseq oi`zenlere ,(leab ila) "

zenlerd zeedzd didz eci lr rvennl miwewf `lina ,leab ilra md

rvennd .zenlera drtydde

.dxez - `ed mdipiareci ok3,

gxkdd on rvenn lky

zebixcnd izyn ea dpiidzy

dxeza yi okl ,oxagn `edy

:"dnly"e "xe`" zepigad izy

zeinipt `ed dxez ly "xe`"

seq oi` ly oipr `idy ,dxezd

ux`n dkex`" ,(leab ila)

"dcn4`idy "dnly"e ;yeal

yi ,xeriye leab da yiy ,(zilbpd dxezd) dxezc `ilb ly oiprd `id -

yi dxezc dlbpay owfd epax xiaqn ef zxb`a .zenlerl zekiiy dl

z` xiaqn oke ,dxezd zeinipt ,"xe`" ly xzei dlrpd oiprd z` mlrda

.d`eap ly dbyd oial dxez ly dbyd oia lcadd

."'Bâå äîìOk øBà äèò"xzzqne yalzn xe`dy ,dpeekd - Ÿ¤©©§¨§
zelbzdn dlrnly dxezd xe`y xiaqi owfd epaxe .yeala

.mlrde yeala yalzne shrznìL 'äøBz éèewì'a ,äpä¦¥§¦¥¨¤
áúk àø÷iå úLøôe àOú ék úLøt ì"æ é"øàä5úâOä ék , ¨£¦©¨¨©¦¦¨¨¨©©¦§¨¨©¦©¨©

úeiîéðt úðéçáa äúéä àì íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨Ÿ¨§¨¦§¦©§¦¦
,äàlò äîëçc,dpeilrd dnkgd zeinipt -àaà" àø÷pä §¨§¨¦¨¨©¦§¨©¨

,"úeìéöàcody zebixcn opyi "d`lir dnkg"a ,oky - ©£¦
mc`'c dnkge xzkay dnkg enk ,"zeliv`c dnkg"n dlrnl
dyn zbydy xne` `edy dny ,yxtn `ede - dnecke 'oencw
wx dpeekd oi` ,dpeilrd dnkgd zeinipta dzid `l epax
dnkgd zebixcnl
,"zeliv`"n dlrnly
dnkgd zeinipta mb `l`
"zeliv`"ay dpeilrd
"d`lir dnkg"y itk)
,("zeliv`c `a`" z`xwp
úøéôña ïkL-ìëå§¨¤¥¦§¦©
,äpnî äìòîlL øúkä©¤¤¤§©§¨¦¤¨

,"dnkg"n -àø÷pä©¦§¨
éøà","ïétðà Cixd - £¦©§¦

ixd `ed "oitp` jix`" oky ,dfa dbyd el dzid `ly i`cea
seba zyaelnd dnype ;leab ila zekix` ,"jix`" ly dpiga

,leab ila ly oipr biydl dgeka oi` - leab lra `edyíà-ék¦¦
,biyd dyn -íéøBçà úðéçáa,zeipevigd -äîëçcef oi` - ¦§¦©£©¦§¨§¨

dl yiy zeipevigd `l` ,"dnkg"d zbixcn mvre zeiniptd
,"dnkg"n dhnly zebixcna dcixil zekiiy xakúLaìîä6 ©§ª¤¤

úLaìúnä ,äðéáazyalzn "dpia" -úBðBzçz úBøéôñ 'æa §¦¨©¦§©¤¤§§¦©§
,"ïétðà øéòæ" úBàø÷pLly oipr -mevnve zephw ,"xirf" ¤¦§¨¦§¥©§¦

" mya ze`xwpd zecnd ray od el` ,dlabdezecnoeyln ,"
oipra yalzn "seq oi` xe`"y itk xak df ,oky .xeriye "dcn"
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåãáòå úåìâ 'éçáá úøúñåî àéä äéäú ô"ëò åáìî
íéçøëä íéøáãì äá ùîúùäì äúøáâ úéáä úø÷òì
:åäòã êéëøã ìëá áéúëãë äéúùå äìéëàë ãáì äì

äèåò èééèå÷ìá äðä .'åâå äîìùë øåà
àùú éë 'ô ì"æéøàä ìù äøåú
úðéçáá äúéä àì ä"òøî úâùä éë áúë àø÷éå 'ôå
ù"ëå 'éöàã àáà àø÷ðä äàìéò äîëçã úåéîéðô
à"ë à"à àø÷ðä äðîî äìòîìù øúëä úøéôñá
úùáìúîä äðéáá úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá
úèùôúîå äøåúä ãåñ à"æ '÷ðù úåðåúçú úåøéôñ 'æá
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ו.24. ג, ˘ËÈÏ"‡:משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בארוכה סרל "א או "ח השו"ע ˘ËÈÏ"‡:25."וכפס "ד ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מהי "עצ "ע
ובאופןÂ˙Î‰Ï·השייכות והנועם להיופי הטעם שם בתו"ח המבואר ע"פ וי"ל גו'?! יפית מובן „‰ÏÙ‡‰מה - גו') ומה גו' (מה 

ונועם)". דיופי ההפלאה בה אין שלכן - לאהמ"ס בנוגע (וכן כאן באגה"ק כמבואר היא ב.1.שאהב"ת קד, אור 2.תהלים יהל ראה
עה"פ. הצ"צ) וש"נ.3.(רשימות ואילך. 11 ע' חי"ט לקו"ש ˘ËÈÏ"‡:4.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ט יא, ‡„ÂÓ"¯5."איוב ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘דוקא שנלמד ואיך בל"ת, ממ"ש - באגה"ק כהנ"ל ללמוד איך היטב ובויקרא".·ˆÛÂ¯È"עיי"ש בכ"ת שלפנינו:6.הנא' בתניא
כבפנים. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" ב"הערות אבל "המלובשת",



קי ixyz '` iying mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  א' חמישי יום
,254 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä ïéðòä êà,gkw 'nr cr.úåéúåàä

,zenlerl xewn zeidl xeriy lye dcn ly,äøBzä ãBñ- ©¨
("dpia" ici lr) zcxei `idy itk (dpeilr) "d`lir dnkg"
mipicde zeklddy ,dxezd oipr ly ceqd df - zecnd raya
mi`a ,xedhe `nh ,i`kfe aiig ,leqte xyk ,dxezd ly

i`kf ,xyk :zecndn
.cqgd zcnn - xedhe
zcnn - `nhe aiig ,leqt

,'eke ,dxeabdúèMtúîe¦§©¤¤
úBøéôñ 'ã óBñ ãò©§¦
-çöð :ïäL ,úBðBzçzä©©§¤¥¤©

,úeëìî-ãBñé-ãBä- §©§
zexitq ,onvr zecnay
,zecnd zeinvr opi` el`
zecn ly mitprd m` ik
,zx`tz ,dxeab ,cqg
z` ynnle cixedl
,"dxeab" ,"cqg" zecnd

,"zx`tz"äúéä íLå§¨¨§¨
Búàeáð úâOäly - ©¨©§¨

,epax dyn-çöðc úeiîéðt úðéçaî eðéäc ,úeiîéðt úðéçáa¦§¦©§¦¦§©§¦§¦©§¦¦§¤©
,úeëìî-ãBñé-ãBäz` cixedl opiipry ,el` zexitqa `wec - §©§

i zepeilrd zexitqdn drtydddhnly zenlera xze
zbyd dzid ok`e zeidl dleki dzid `wec my - "zeliv`"n

zexitq zeinvre zeinipta epax dyn ly d`eapdel`,ìáà£¨
äâOä íeL Bì äúéä àì úeëìî-ãBñé-ãBä-çöpî äìòîì§©§¨¦¤©§©§Ÿ¨§¨©¨¨

íéøBçà úðéçáa íà-ék ,úeiîéðta,zeipevigd -äîëçc ©§¦¦¦¦¦§¦©£©¦§¨§¨
úLaìîä74úeiîéðt CBz úèMtúîe úLaìîä ,äðéaa ©§ª¤¤©¦¨©§ª¤¤¦§©¤¤§¦¦

,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöðc.zeinipta dbyd el dzid my wx - §¤©§©§
owfd epax ycgn dn :dl`yd "mipewize zexrd"a oiivn iaxd
yalznd dnkgc miixeg` ly oiprd lr mrtd cer exfga
yie ?df iptl xak z`f xn` ixd ;m"idpa zyalznd ,dpiaa
zecnd x`ya zeyalzdd z` xikfn owfd epax oi` o`ky oiivl

.cala m"idpae dpiaay zeyalzdd `l` ,lirl xkfpkãBña- §
yxcna xne`y7:,"äøBz ¯ äìòîlL äîëç úBìáBð"- §¨§¨¤§©§¨¨

`idy cr ,xzeia dpezgz dbixcna zcxei `idy itk "dnkg"
("zelaep" ly oipr dfy) "dnkg"d zbixcnl `nbece oirnk wx
dppi` dxezdy ,`id xacd zernyn ixd .dxezd oipr edf -
"zelaep"d m`Îik ,(dpeilr) "d`lir dnkg" ly zeinvrd

zcxl leki df wx oky ;"d`lir dnkg" ly zeipevigde
zpiga ,zelbzd ly oipr `idy dxez zpigaa ,dxenb zelbzda

,dxezc dlbpàéäL`id dxez -,"ïétðà øéòæ" úðéçáa- ¤¦¦§¦©§¥©§¦
,leabe mevnve zephw ly oipr ,lirl xkfpk:áéúëãëeenke - §¦§¦
aezky8:úà úéàøå"§¨¦¨¤

éðôe ,éøçà,zeiniptd - £Ÿ̈¨©
,"eàøé àìdf weqt - Ÿ¥¨

mb ik ,epax dyn lr xn`p
did leki epax dyn
zpiga wx ze`xl
zeiniptd `le "miixeg`"
"dnkg"d ly zeinvrde

,dlrnlyíL ïiò- ©¥¨
ly "dxez ihewl"a

,l"fix`døòLáe§©©
.à ÷øt äàeápä©§¨¤¤
;àéìôäì Lé äøBàëìå§¦§¨¥§©§¦

øîàð éøä9í÷ àìå" : £¥¤¡©§Ÿ¨
ìàøNéa ãBò àéáð̈¦§¦§¨¥

,"äLîkxzeia zedeabd zebixcna biyd epax dyny - §Ÿ¤
,d`eapaéàåänk Løãå epnî øúBé ì"æ é"øàä âéOä C §¥¦¦¨£¦©¥¦¤§¨©©¨

úBaø úBâøãîe úBøéôña elôà ,úeiîéðt úðéçáa íéLeøc§¦¦§¦©§¦¦£¦¦§¦©§¥©
?úeìéöàc øúëå äîëçäî äìòîlL"miyexc" mpyiy - ¤§©§¨¥©¨§¨§¤¤©£¦

,zeliv`c "dnkg" zeinipta wx `l l"fix`d zlawa miaexn
,zeliv`c "dnkg"n dlrnly zebixcnd zeinipta mb `l`
dyn lr xne` l"fix`dy oeeik ,ixd ;zeliv`c "xzk"n elit`e
wx `l` ,zeliv`c "dnkg" zeinipta ez`eapa biyd `ly epax
- 'eke zeyalzda zcxei "dnkg"y itk ,"dnkg" ly miixeg`a
"zedbd ihewl"a !?epax dyn xy`n xzei biyd l"fix`dy ,ixd

"`ipz"l10"`"ahixd iyecig" oeyl o`k `aen11dakxn dyrn" :
dreci dceqe mlern mi`iap da elkzqp `ly dyecwd dpeilrd
dlrnly "dakxn") dpeilrd dakxnd dyrn - "zn`d ilral
,"d`ixa"d mlera "dakxn"d oipr yi ,oky ."zeliv`"n
dlrnl "dakxn"d oipr epyie ,"zeliv`"d mlera "dakxn"e

dakxn dyrn ixd ,("zeliv`"ndpeilrdmlern dlrnly)
ebiyd `l) ,da elkzqd `l mlern mi`iapdy ,("zeliv`"d
milaewnd dl` ,zn`d ilral dreci dceqe ,(mz`eapa dze`

."zn`d znkg" z`xwpd dlawd znkg mirceid

èeLt àeä ïéðòä Cà©¨¦§¨¨
Løôä LiL ,ìkì ïáeîe¨©Ÿ¤¥¤§¥
éîëç úâOä ïéa ìBãb̈¥©¨©©§¥
é"øàäå é"aLøk úîàä̈¡¤§©§¦§¨£¦

äîëç úâOä àéäL ,ì"æ©¤¦©¨©¨§¨
äLî úâOä ïéáe ,úòãå̈©©¥©¨©Ÿ¤
øàLe íBìMä-åéìò eðaø©¥¨¨©¨§¨

íéàéápä,ebiydy - ©§¦¦

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

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äúéä íùå î"éäð ïäù úåðåúçúä úåøéôñ 'ã óåñ ãò
úåéîéðô 'éçáî åðééäã úåéîéðô 'éçáá åúàåáð úâùä
äâùä íåù åì äúéä àì î"éäðî äìòîì ìáà .î"éäðã
úùáåìîä äîëçã íééøåçà 'éçáá à"ë úåéîéðôá
î"éäðã úåéîéðô êåú úèùôúîå úùáåìîä äðéáá
à"æ 'éçáá àéäù äøåú äìòîìù äîëç úåìáåð ãåñá
øòùáå ù"ò åàøé àì éðôå éøåçà úà úéàøå áéúëãëå
àìå øîàð éøä àéìôäì ùé äøåàëìå .à"ô äàåáðä
ì"æéøàä âéùä êéàå äùîë ìàøùéá ãåò àéáð í÷

éîéðô 'éçáá íéùåøã äîë ùøãå åðîî øúåéåìéôà úå
øúëå äîëçäî äìòîìù úåáø úåâøãîå úåøéôñá

.úåìéöàã

ùøôä ùéù ìëì ïáåîå èåùô àåä ïéðòä êà
àéäù ì"æéøàäå é"áùøë úîàä éîëç úâùä ïéá ìåãâ
íéàéáðä øàùå ä"òøî úâùä ïéáå úòãå äîëç úâùä
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ז.7. פי"ז, כג.8.ב"ר לג, י.9.תשא לד, תשל"ג.10.ברכה א.11.קה"ת כח, לסוכה
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äàeáða12:Lnî "äiàø" íLa áeúka äpëîä ,ici lry - ¦§¨©§ª¨©¨§¥§¦¨©¨
dnkg ly dbyda eli`e ,xacd "zedn" z` mi`ex "di`x"
,jk lr .(ezedn `le) xacd "ze`ivn" z` wx mipian zrce
aezky dnn zei`x owfd epax `ian ,"di`x" z`xwp d`eapy

:epax dynaúà úéàøå"§¨¦¨¤
,"éøçàdyna wx `le - £Ÿ̈

d`eapd zbixcny) epax
(xzeia ddeabd dzid ely
`l` ,"di`x" oeyld aezk

aezk `iapd diryia mb13:
,"'ä úà äàøàå"- ¨¤§¤¤

,dxez ozn iptl elit`e
xak ,epia` mdxa`a
"di`x" oeyld ok mb aezk

:ez`eapaåéìà àøiå"©¥¨¥¨
"'ä14.oeyl ixd aezk -

zii`x `idy ,"di`x"
.ynn zedndL óàå- §©¤

oipra "di`x" oeyld
d`eapd,ìLî Cøc eäf- ¤¤¤¨¨

df "di`x"lynlr
,d`eapïéò úiàø dðéàå§¥¨§¦©¥

-ìkî .Lnî éîLb øNä¨©§¦©¨¦¨
éøö ìLîpä ,íB÷îC ¨©¦§¨¨¦
,ìLnì äîBc úBéäì- ¦§¤©¨¨

dpeekd lynay oeeike
,xacd zedn zii`x `id

(d`eapd zii`x) lynpa mb jk ,zinybd oira mi`exy itk
z` "zgwel"d zipgex di`x ly dfk beq ,dpeekd zeidl dkixv

,d`eapa mi`exy ziwl`d dbixcnd ly zednd:íebøúëe§©§
úðéça àeäL ,"'eëå déì àéìbúàå" ¯ "'ä åéìà àøiå"©¥¨¥¨§¦§©§¨¥§¤§¦©

åéìà äìâpL ,úelbúä15àeä-Ceøa íìòpä,xzqpe mlrp - ¦§©¤¦§¨¥¨©¤§¨¨
,zelbzdn dlrnl.úelbúä úðéçáa,dzernyn "zelbzd" - ¦§¦©¦§©

di`xa enk jxcÎlr ,xzei dkenpd dbxca mb hlwp dfy
ipgexdy ,ipgex xac wx zhlewd drinya enk `ly ,zinyb
`ed ,di`x ly xzei dpezgzd dbixcna hlwidl leki epi`
df oi`y xacd zernyne ,cala zipgex dricia x`yp
"zelbzd" eli`e .xzei dpezgzd dbxcd iabl zelbzda
`ed xacd ik ,xzei dpezgzd dbxca mb hlwp dfy - dyexit

,zelbzda,úîàä éîëç úâOäa ïk-ïéàM-äî,milaewnd - ©¤¥¥§©¨©©§¥¨¡¤
íäéìà äìâð àlL16àeä-Ceøa íìòpä ä"éåä17úðéçáa ¤Ÿ¦§¨£¥¤£¨¨©¤§¨¨¦§¦©

] íìòpä äîëç úBîeìòz íéâéOî íäL ÷ø ,úelbúägQp ¦§©©¤¥©¦¦©£¨§¨©¤§¨ª¨

:xg`[íìòpa,ipgex xac zhlewd "driny" jxcÎlr - ©¥©¤§¨
"zgwel" dbydde drinyde ezeipgexa f` x`yp "ipgex"dy
`edy oiprd z` mzbyda mihlew md jk ,ezeipgexa eze`
zelbzda mdil` dlbzn mlrpd oiprdy `l j` ,`ltpe mlrp
.mzbixcnl dcixi ly
ïëìå .íäî àìôîeª§¨¥¤§¨¥

:eøîàl"f epinkg -18: ¨§
éãò íëç","àéápî ó ¨¨¨¦¦¨¦

ìBëiL,mkgd -âéOäì ¤¨§©¦
äìòî äìòîì Búîëça§¨§¨§©§¨©§¨
ãøéì eìëeiL úBâøãnî¦©§¥¤§¥¥
úelbúä úðéçáa ähîì§©¨¦§¦©¦§©
äàøîa íéàéáðì¦§¦¦§©§¥

íúàeáð19,oeeik ,oky - §¨¨
jixv ,mi`iapd l`y
ote`a dhnl zcxl xacd
zebixcnd ixd ,di`x ly
jxcÎlr - xzeia zedeabd
zeiniptd ,lirl xkfpy
"d`lir dnkg" ly
odl xyt` i` - (dpeilr)
,zelbzda dhnl zcxl
ãøéì eìëeé àì ék¦Ÿ§¥¥

,íäéìà úBlbúäìe- §¦§©£¥¤
d`xn"a mi`iapl

,"d`eapdúBâøãî ÷ø©©§¥
:ïäL ,úBðBzçzä- ©©§¤¥

zexitqãéîz úBãøBiä ïä ïäL ,úeëìî-ãBñé-ãBä-çöð¤©§©§¤¥¥©§¨¦
òeãik ,úeiçå ïéçî úðéçáa ìa÷îäì òétLnäî úBlbúîe¦§©¥©©§¦©§©§©¥¦§¦©Ÿ¦§©©¨©

,ïç éòãBéì,dlawd zxez icnell recik --ãBñé-ãBä-çöpäL §§¥¥¤©¤©§
ïBéìòä ìL úeëìîefy ,xzei dpeilrd dbixcnd ly - ©§¤¨¤§

,dpeilrd dbixcnd ly xzeia dpezgzd dbixcndíéLaìúî¦§©§¦
ïBzçza,xzei dpezgzd dbixcna -éìk ïä ïäL ,BúBéçäì ©©§§©£¤¥¥§¥

ïBzçzì ïBéìòäî úeiçä úãøBäå äòtLäädbixcndn - ©©§¨¨§¨©©©¥¨¤§©©§
,xzei dpezgzd dbixcnl xzei dpeilrdúBîìBòä ìëa§¨¨¨

úðéçáa íéàéápì úBlbúnä ïä ïä ïk-íb ïëìå ,úBâøãnäå§©©§¥§¨¥©¥¥¥©¦§©©§¦¦¦§¦©
,Lnî úelbúädfy ,lirl xkfpk ,d`eapd oipra xacdy itk - ¦§©©¨

.zelbzd ly ote`a mdil` cxeiïëBúáeÎcedÎgvp zexitqa - §¨
,zeklnÎceqiøBà Laìîzxitq -úðéça àéäL ,äðéaä §ª¨©¦¨¤¦§¦©

] øBàî úeäìàä úðáä:xg` gQp,àeä-Ceøa óBñ-ïéà [øBàå £¨©¨¡Ÿ¥ª¨©¥§¥¨
xe`e zewl`d zpad - reaix i`vga ,ipyd gqepd itl e` -
dpada cxei `edÎjexa "seqÎoi` xe`" mby ,`edÎjexa seqÎoi`
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ùã÷ä úøâà
úà úéàøå ùîî äéàø íùá áåúëá äðåëîä äàåáðá
êøã åäæù óàå 'ä åéìà àøéå 'ä úà äàøàå éøåçà
ìùîðä î"î .ùîî éîùâ øùá ïéò úééàø äðéàå ìùî
äéì àéìâúàå 'ä åéìà àøéå íåâøúëå ìùîì äîåã ì"ö
ä"á íìòðä åéìà äìâðù úåìâúä 'éçá àåäù 'åëå
àìù úîàä éîëç úâùäá ë"àùî úåìâúä 'éçáá
÷ø úåìâúä 'éçáá ä"á íìòðä 'éåä íäéìà äìâð

] íìòðä äîëç úåîåìòú íéâéùî íäùà"ð[íìòðá
éãò íëç åøîà ïëìå íäî àìôåîåìåëéù àéáðî ó

åìëåéù úåâøãîî äìòî äìòîì åúîëçá âéùäì
íúàåáð äàøîá íéàéáðì úåìâúä 'éçáá äèîì ãøéì
úåâøãî ÷ø íäéìà úåìâúäìå ãøéì åìëåé àì éë
úåìâúîå ãéîú úåãøåéä ïä ïäù î"éäð ïäù úåðåúçúä
ç"éì òåãéë úåéçå ïéçåî 'éçáá ìá÷îäì òéôùîäî
ïäù åúåéçäì ïåúçúá íéùáìúî ïåéìòä ìù î"éäðäù
ìëá ïåúçúì ïåéìòäî úåéçä úãøåäå äòôùää éìë ïä
íéàéáðì úåìâúîä ïä ïä ë"â ïëìå úåâøãîäå úåîìåòä
àéäù äðéáä øåà ùáåìî ïëåúáå ùîî úåìâúä 'éçáá

] øåàî úåäìàä úðáä 'éçáà"ðäëåúáå ä"á ñ"à [øåàå
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.12:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'וכו בכתר השיגו ודעת" חכ' ב"השגת השגתם יא.13."משא"כ ו, א.14.ישעי' יח, וירא

הנעלם".15. הוי' "אליו שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" הגי'16.ב"הערות הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" ב"הערות
טעה  ואולי אינו). הצ"צ כתי"ק (גוף המעתיק בכת"י הוא כן וז"ל: שם בהערות שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"ז ומעיר עליהם, שצ"ל: כאן

לפנ"ז:‡Ì‰ÈÏ.וצ"ל: באגה"ק שצ"ל:ÂÈÏ‡.17.וכמו"ש כאן הגי' הצ"צ אדמו"ר כ"ק אשר מביא ותיקונים" בבחי'ב"הערות הוי'
ב"ה"). "הנעלם תיבות א.18.(בלי יב, ˘ËÈÏ"‡:19.ב"ב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כנ"ל בהשגתם, "משא"כ
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,efdëBúáe,"dpia"a -àéäL ,äîëçc íéøBçà íéLaìî- §¨§ª¨¦£©¦§¨§¨¤¦
,`id "dnkg"úeäìàa äðáääå ìëOäî äìòîlL äâøãî©§¥¨¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨¨¡Ÿ

L ék ,àeä-CeøaìëOä øB÷î ìò äøBî "äîëç" í ¨¦¥¨§¨¤©§©¥¤
.äðáääå,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga g"i wxta xkfpk - §©£¨¨

gk" `id "dnkg" dlndy
"dn20xa epi`y xac ,

,lkya dbyde dpadïëìå§¨¥
àúéøBà"c ,øäfa eøîà̈§©Ÿ©§©§¨

,"ú÷ôð äîëçîdxez - ¥¨§¨¨§¨
xdefa ,dnkgn d`a
xn`p (` ,aq) glya
d`a (dxez) `ziixe`y
"d`lir dnkg"n
xdefa mb jke ,(dpeilr)
opgz`e (` ,atw) zweg
,zenewn cerae (` ,`qx)
àì úBöî éîòè ék¦©£¥¦§Ÿ

,elbúðlky ly oiprk - ¦§©
,dpad lyeäìòîì íäå§¥§©§¨

,äðáääå ìëOäî- ¥©¥¤§©£¨¨
."dnkg"n dlrnlíâå§©

älbúpL ïîB÷î eäæéàa§¥¤§¨¤¦§©¨
íòhä äæ ïéà ¯ äøBàëì eðì ïáenä íòè äæéà Løtúðå§¦§¨¥¥¤©©©¨¨¦§¨¥¤©©©

úéìëz Bcáì eðì ïáenä,seq -íòhä,devnd ly -,Bìeáâe ©¨¨§©©§¦©©©§
,xzei wner el oi`e mrhd miizqn o`ky xn`py -BëBúa àlà¤¨§

,mrhd jeza -äìòîlL äîëç úBîeìòúå úeiîéðt Laìî§ª¨§¦¦§©£¨§¨¤§©§¨
.äðáääå ìëOäîdyecw dgiya -21epaxy ,iaxd mrt xiaqd ¥©¥¤§©£¨¨

d seq df oi` ,"mrhd zilkz" df oi`y oeyla wiicn owfdmrh
devnd zilkz df oi`y cala ef `ly ,xnelk ,devnd ly

d zilkz `l elit` df `l` ,dnvrmrhdpipr oky ,devnd ly
,mrhn ixnbl dlrnly oeilrd oevxd `ed devn ly izin`d
jexa yecwd oevx miiwl ick `ed zeevnd meiw xwir ixd okly
jxc" extqa azek "wcv gnv"d x"enc` w"ky itke .`ed

xtq" mb `xwpd) "jizevninrhly xtq `ed ik ,zeevnd
minrhzeevn lrdpey`xd devna cin (22dpeekd xwiry ,

epeeiv jky devnd ziiyra oeekl ,`id devn meiwa zyxcpd
miiwn `ed dyrn eze`ay mc`d rciye ,zeyrl mlerd `xea
z` rcei `ed oi`y zexnl ,`edÎjexaÎyecwd ly epevxe eieeiv
oaeny dny oldl my xne` `ede ,devnd ly dxhnde oeeknd
dxiwgd ,zeciqgde dlawd jxc lr enk) devnd mrhn edyn
min dtihke ,oiprd ly fnx wx zn`a df oi` (yexcde
yealy mc`d oky ,ynn jexrÎoi`a efn dxizie ,qepiiwe`d
xaky epax dyne ,zeipgex biydl el xyt` i` (sebd) xnega
l` lign cinz jlede ocrÎoba dpy mitl` zylyn dlrnl
epax dyny dn) dl` lk lre ,zeevnd inrh zbyd wnera lig

aezk (biyn23ly oeilkle dbydly) "uw izi`x dlkz lkl"
"c`n jzevn dagx" dnvr devnd eli`e ,(leabe uw yi ocrÎob

xzei deabe deab da yi oky ,leab ila ,"dagx" `id24dn .
" wxy xne` `edyonewn edfi`a,devnd mrh dlbzp "

daxd ixd opyi dxe`kly
"mihtyn" ly zeevn
mrh oda yiy ,"zecr"e
.zeevnd aex ode ,ielb
xne` `ed ,`eti` ,cvik

a wxydl` i`zeevn
lr `aen ?onrh dlbzp
lr "mixe`ia ihewl"a jk
('iy sx`w axdl) "`ipz"

mby ,iaxd myaoze`a
devnl wx mrh yi zeevn

llkadihxt eli`e ,
- devnd ly miaexnd
,enk ,mnrh dlbzp `l
,oilitz zevn ,lynl
dl yi llka devndy
lr ze`l" didiy ,mrh

"jci25dihxt eli`e ,
zeiyxt rax` ,zeraexn dpiidzy :oilitz zevn ly miaxd
,cala cg` "zia" ci lyae ,y`x lya "miza" drax`a

.ielba mrh mdl oi` dl` lk - dnecke ,zexegy zerevxïëå§¥
,íéàéápì àeä-Ceøa-LBãwä étî àöiL øeaãå øeac ìëa§¨¦§¦¤¨¨¦¦©¨¨©§¦¦

,C"ðza íéáeúkä`ed j"pzay d`eap ly xeaic lky - ©§¦©§©
d lkl d`eapea dxn`p d`eapdy onf eze`l wx `l ,zexec26,

äçëBz éøác ïä'd xaca l`xyi ipa z` egiked mi`iapy - ¥¦§¥¥¨
z` giken `iapdy df oi` ixd f`y ,mdil` dlbzpy d`eap ly
lr l`xyi ipa z` giken `edÎjexaÎyecwdy `l` ,l`xyi ipa

,`iapd iciúBiNòî éøetñ ïäåe` dxeza riten xetiqd m` - §¥¦¥©£¦
,rxi` jky ,eheytk dfy xacd zn` ixd ,miaezka e` mi`iapa
lkl igvp oipr `ed ezernyn ,dxeza rawp dfy oeeik j`

,mipnfdíëBúa Laeìî,zeiyrnd ixetiqae dgkezd ixaca - §¨§¨
äàøpk ,äðáääå ìëOäî äìòîlL úeäìà úîëç úðéça§¦©¨§©¡Ÿ¤§©§¨¥©¥¤§©£¨¨©¦§¤

,"áéúk"äå "éøw"ä ïéðòî Leçalcad yiy j"pza milin - §¥¦§©©§¦§©§¦
,oze` mi`xewy ji` oial oze` miazeky ji` oia"éøw"ä ék- ¦©§¦

,dlnd z` mi`xewy ji`,eðì úéìâpä äðáää éôì àeä§¦©£¨¨©¦§¥¨
"áéúk"äå,dlnd z` miazeky ji` -ìëOäî äìòîì àeä §©§¦§©§¨¥©¥¤

dúáéúëk Bæ äázL ,äðáääå,dazkpy itk -Leáì dì ïéà §©£¨¨¤¥¨¦§¦¨¨¥¨§
.Leáì dì Lé ¯ äta dúàéø÷áe ,äðáää úðéçáaly - ¦§¦©©£¨¨¦§¦¨¨©¤¥¨§

enk .oiprd ly heytd epkez itl dlnd z` mipiany ,dpad
"ezirxn o`ve enr epgp` (ele) `le epyr `ed" ,lynl27,

`ed ixwde ,"oi`e" `id dpeekdy (s"l`a) "`le" `ed aizkdy
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ùã÷ä úøâà
äìòîìù äâøãî àéäù äîëçã íééøåçà íéùáåìî
äøåî äîëç íù éë ä"á úåäìàá äðáääå ìëùäî
àúééøåàã øäæá åøîà ïëìå äðáääå ìëùä øå÷î ìò
äìòîì íäå åìâúð àì úåöî éîòè éë ú÷ôð äîëçî
äìâúðù ïîå÷î åäæéàá íâå .äðáääå ìëùäî
íòèä äæ ïéà äøåàëì åðì ïáåîä íòè äæéà ùøôúðå
åëåúá àìà åìåáâå íòèä úéìëú åãáì åðì ïáåîä
ìëùäî äìòîìù äîëç úåîåìòúå úåéîéðô ùáåìî
ä"á÷ä éôî àöéù øåáéãå øåáéã ìëá ïëå äðáääå
éøåôéñ ïäå äçëåú éøáã ïä ê"ðúá íéáåúëä íéàéáðì
äìòîìù úåäìà úîëç úðéçá íëåúá ùáåìî úåéùòî
áéúëäå éø÷ä ïéðòî ùåçá äàøðë äðáääå ìëùäî
àåä áéúëäå åðì úéìâðä äðáää éôì àåä éø÷ä éë
äì ïéà äúáéúëë åæ äáéúù äðáääå ìëùäî äìòîì
ùåáì äì ùé äôá äúàéø÷áå äðáää úðéçáá ùåáì
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א.20. כח, ה'תשכ"ד.21.זח"ג וישב ב.22.ש"פ יז.23.ד, סימן לעיל נתבאר צו. קיט, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
כ' ובפיה"מ לקבוע... כדי הקן] [דשילוח דשה"ק המצוה טעם פי' פמ"ח ח"ג במו"נ אשר האומר... ב): לג (ברכות מהמשנה "להעיר

טעם'!". לו ש'אין מצוה שהיא עצמו ח.25.הרמב"ם ו, א.26.ואתחנן יד, מגילה רפ"ק.27.ראה ב"ר וראה ג. ק, תהלים



ixyzקד 'a iyiy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ב' שישי יום
,gkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîëç 'éçá äðäå,256 'nr cr.ì"æéøàäî

(eil`e) "ele" ixwd ixd - "eil`e" `id dpeekdy (e"`ea) "ele"
- "epyr `ed ik" :o`k xaecny ,oiprd zehyt itl yeal el yi

ep` eil`e ,"epgp` ele"
o`ve enr" xeza micgein
aizkd eli`e ;"ezirxn
(s"l`a) "`le" `ed
ezernyna ixd ,"oi`e"

xaqd jkl yi dwenrd28oi` - heytd yexitd yeala la` ,
dpad mey jkl29.ïäL ,C"ðzaL úBìBãb úBiúBàa ïéðòä ïëå§¥¨¦§¨§¦§¤©§©¤¥

,äàlò àîìòîmlern - ¥¨§¨¦¨¨
zxitqa ,xzei oeilr

,"dpia"díMî úBøéàîe§¦¦¨
øàLk Leáì éìa éelâa§¦§¦§¦§¨

.úBiúBàä̈¦

â"éøúa úLaìîä àeä-Ceøa úeäìà úîëç úðéça ,äpäå§¦¥§¦©¨§©¡Ÿ¨©§ª¤¤§©§©
,613 -íéøBçà úðéça" íLa úàø÷ð ¯ äøBzä úBöî¦§©¨¦§¥§¥§¦©£©¦

,"äîëçcdny ,owfd epax xn` lirl ."dnkg"d zeipevig - §¨§¨
wx `ed ,"dnkg"d zpigae zxitqa ,d`eapa epax dyn biydy

,"dnkgc miixeg`"
dn mby ,xn` okn xg`le
"zwtp dnkgn" dxezy
df ("dnkg" zpigan d`a)
"miixeg`" zpiga ok mb
miixeg`" mby ,dnkg ly
oipr `ed "dnkgc
dpadne lkyn dlrnly
dxezy okl mixne` -
`ed oke ,dnkgn d`a
zewl` znkgy xne`
zeevn b"ixza zyaelnd
zpiga ok mb `id -

,dnkg ly miixeg`ék¦
úBøéôqaL íéøBçà ìk̈£©¦¤©§¦
úBðBöéçä úBâøãî ïä¥©§¥©¦
äìòîa úBðBzçzäå§©©§©©£¨
äî ,Bæ äøéôñaL¤¦§¦¨©
èMtúäìe ãøéì eìëeiM¤§¥¥§¦§©¥
Laìúäì ähîì§©¨§¦§©¥

,íéðtä úðéçáe ;íúBéçäì íéàeøaaly ziniptd dpigad - ©§¦§©£¨§¦©©¨¦
,dxitqdóBñ-ïéà dìéöàîa úãçéîä dîöò äøéôqä àéä¦©§¦¨©§¨©§ª¤¤§©£¦¨¥

äîëç úøéôñ ,ìLî-Cøc ïBâk .ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦§¤¤¨¨§¦©¨§¨
,o`k xaecn dzece` -óBñ-ïéà dìéöàîa úãçéî àéäL¤¦§ª¤¤§©£¦¨¥

Búîëçå àeä-Ceøa-LBãwä ék ,ãeçiä úéìëúa àeä-Ceøä§©§¦©¦¦©¨¨§¨§¨
,(ìéòì øàaúpL Bîk) ãçàwlga a"p wxtae 'a wxta - ¤¨§¤¦§¨¥§¥

,"`ipz"d xtq ly oey`xdBúîëçî èMtúîe øéànM äîe©¤¥¦¦§©¥¥¨§¨
,úéìëúå ìeáb éìòa íäL ,íéðBzçza ähîì Cøaúéyi - ¦§¨¥§©¨©©§¦¤¥©£¥§§©§¦

,seqe leab mdlLaìúîeíäa"xi`n" oky ,zeinipta - ¦§©¥¨¤

epi` xe`dy ,"siwn" ly ote`a zeidl ixd leki "hytzn"e
epi`e ,hytzne xi`n `ed eay xacd jxr itl mvnvzn
itl mvnvzn xe`dy ,ixd `id "zeyalzd" eli`e ,ea cg`zn
mi`xapd m` ,ixd .ez` cg`zne yalzn `ed eay xacd jxr
md ,xe`d yalzn mday
i` ,zilkze leab ilra
xe`dy zeidl ixd xyt`
xe` didi mda yalznd
itk - leab ila zpigaay
dnvr dxitqa xacdy
liv`na zcge`n `idy
myke ,cegid zilkza
"seq oi`" `ed liv`ndy
mb jk ,"leab ila"e
ila" zpigaa `id dxitqd
xi`ny dn ixd ,"leab

hytzneyalzne
mi`xapaàø÷ð¦§¨

,"íéøBçà"zeipevigd - £©¦
dxitqd `le dxitqd ly

,dnvrïk-íb àø÷ðå§¦§¨©¥
äiNò" úðéça§¦©£¦¨

"úeìéöàaL30.- ¤©£¦
zeipevigde "miixeg`"d

"dnkg"d zxitq lyly dpigad ixd `id "dnkg"y)
d zpiga `xwp ("zeliv`"diyrly dpiga - "zeliv`"ay

.dhnl zcxl dlekiy "zeliv`"Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤¨¨§
ähîì Bæ ,úBâøãî 'ä BúîLða LiL ïBzçzä íãàaL¤¨¨¨©©§¤¥§¦§¨©§¥§©¨
,äNòîe øeaãå äáLçîe úBcnäå ìëOä úðéça ïäL ,Bfî¦¤¥§¦©©¥¤§©¦©£¨¨§¦©£¤

àéä äNònäådbixcnd -,ílëaL äðBzçzäytpd ielib - §©©£¤¦©©§¨¤§ª¨
x`ya xy`n daxda dzegt dbixcna `ed "dyrn"a epyiy

,dlbzn ytpd ociÎlry zepigadèMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥
úeiçä éaâì ïéàk àeä ,äNònä çëa Laìîe äîLpäî¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©©©£¤§©¦§©¥©©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

àîìòî ïäù ê"ðúáù úåìåãâ úåéúåàá ïéðòä ïëå
.úåéúåàä øàùë ùåáì éìá éåìéâá íùî úåøéàîå äàìéò

â"éøúá úùáåìîä ä"á úåäìà úîëç 'éçá äðäå
ìë éë äîëçã 'ééøåçà úðéçá íùá '÷ð äøåúä úåöî
úåðåúçúäå úåðåöéçä úåâøãî ïä úåøéôñáù íééøåçà
èùôúäìå ãøéì åìëåéù äî åæ äøéôñáù äìòîá
àéä íéðôä 'éçáå íúåéçäì íéàåøáá ùáìúäì äèîì
úéìëúá ä"á ñ"à äìéöàîá úãçåéîä äîöò äøéôñä
äìéöàîá úãçåéî àéäù äîëç úøéôñ î"ã ïåâë ãåçéä
ãçà åúîëçå ä"á÷ä éë ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à
'úé åúîëçî èùôúîå øéàîù äîå (ìéòì ù"îë)
ùáìúîå úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéðåúçúá äèîì
'éô 'éöàáù äéùò 'éçá ë"â '÷ðå íééøåçà '÷ð íäá
úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
äáùçîå úåãîäå ìëùä 'éçá ïäù åæî äèîì åæ
íìåëáù äðåúçúä àéä äùòîäå äùòîå øåáãå
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
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.28:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.עה"פ לתהלים להצ"צ אור) (יהל אוה"ת ב. קכ, ˘"˘Â.29:‡"ËÈÏ."זח"א ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
שם". פירש"י עיין ˘ËÈÏ"‡:30."אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'עשי הול"ל ולכאורה שראיתי. בהדפוסים אפ"ל ˘·ÓÎÁ‰"כ"ה ואולי .

שבאצי'. מדגיש ולכן דבריאה, תורה - שלמדתנו דאציל', תורה - תורתך - ואצילות בי"ע - ובל"ג דגבול בהחילוק מדבר שכאן
הספירות". שאר ובי"ע שבשם) (יו"ד חכ' הוא דאצי' הא ה"ה דאצי' דבל"ג - זל "ז שבין והשייכות



קה ixyz 'b ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' קודש שבת יום
אגרת יט  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðì úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr.òãåðë

àeäL ,øeacä çëa Laìîe äpnî èMtúnägek - ©¦§©¥¦¤¨§ª¨§Ÿ©©¦¤
`ed ,xeaicdäpnî èMtúnä úeiçä éaâì ïéàk- §©¦§©¥©©©¦§©¥¦¤¨

,dnypdnìëNå úBcîe äáLçîa Laìîedl` lk - §ª¨§©£¨¨¦§¥¤
,ytpl "yeal" `idy daygn elit` ,oky .ytpd mr micge`n

cge`nd yeal `id la`
zniiw `ide ,ytpd mr
ytpdy myk cinz
eli`e ,cinz zniiw dnvr
md dyrne xeaic
,"micxtp miyeal"
elit` okly) ,ytpdn
xacl zr" ixd xeaica

"xacln zeygl zre31,(
"dyrn" ,`teb mdae
ytpdn xzei daxd cxtp

,xeaic xy`n-ìò ïk¥©
Lnî äæ-Cøcenk - ¤¤¤©¨

,ytpd ly lyna xacdy
Búîëç úðéça àéä¦§¦©¨§¨
ìëeiM äî ,Cøaúé¦§¨¥©¤©
äpnî èMtúäì§¦§©¥¦¤¨
[Laìúäì] (òétLäì)§©§¦©§¦§©¥

,ílk íéðBzçza,oky - ©©§¦ª¨
dnkga mlek" ixd

"ziyr32lr deedzp lkd ,
efi`e ,mi`xapd lka zyalzn "dnkg"y ixd ,"dnkg" ici

mi`xapd lka yalzdl dleki "dnkg" ly dpigaíä33ïéàk ¥§©¦
íéðt úðéça éaâì,"dnkg"d zeinipt -ìéöàna ãçéîä §©¥§¦©¨¦©§ª¨©©£¦

,áéLç àìk dén÷ àlëc ,àeä-Ceøaiabl lkd ,oky - ¨§ª¨©¥§¨¨¦
" `idy dpigady ixd - melkl aygp `ed jexa yecwd'inw"

.melk `lk eiabl `id - (ez` zcge`n)ìëì äòtLääå§©©§¨¨§¨
äãéøé úáLçð ¯ úéìëúå ìeáb éìòa íäL ílk íéàøápä©¦§¨¦ª¨¤¥©£¥§§©§¦¤§¤¤§¦¨
ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìéöànä éaâì ìBëéák íeöîöå§¦§¦§¨§©¥©©£¦¥¨©
íãàä ìëNì íeöîöå äãéøé úáLçpL Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§¤¤§¤¤§¦¨§¦§§¥¤¨¨¨
.Lnî úéøîçå úeiîLb äiNò äæéàa íöîöîä ìékNnä©©§¦©§ª§¨§¥¤£¦¨©§¦§¨§¦©¨
,äîëçc íéøBçà ãò âéOäL ,íBìMä-åéìò eðaø äLî ïëìå§¨¥Ÿ¤©¥¨¨©¨¤¦¦©£©¦§¨§¨

,lirl xkfpk -àéäL ,äøBzä Bãé-ìò ïúpzL äëæ,dxezd - ¨¨¤¦¨¥©¨©¨¤¦
`idäpnî ìáBpM äî Leøt ,"äìòîlL äîëç úBìáBð"§¨§¨¤§©§¨¥©¤¥¦¤¨

ähîì ãøBéådøwòL ,eðlL úeiîLb äøBúa Laìúîe §¥§©¨¦§©¥§¨©§¦¤¨¤¦¨¨
dúéìëúå,dxez ly -äNòå äNòú-àì úBönä íei÷ àeä §©§¦¨¦©¦§Ÿ©£¤©£¥

øîàîk ,Lnî äNòîe ìòôa34,"íúBNòì íBiä" :itke - §Ÿ©©£¤©¨§©£©©©£¨
oiaexira zxne` `xnbdy35xgnl `le mzeyrl meid" :jk lr

meiw onfy ,"mzeyrl
,meid `weec `ed zeevnd

.dfd mleraìBãâ"å§¨
éãéì àéánL ãeîìz©§¤¥¦¦¥

"äNòî36,ixd - ©£¤
cenlz ly zelcbdy
dfy iptn `id (cenil)

`ian,zeevnd ziiyrl
- `id zilkzdy ixd

,zeevnd meiwãîBlä"å§©¥
Bì çð ¯ úBNòì àlL¤Ÿ©£Ÿ©

"'eëå BúéìL äëtäpL37, ¤¤§§¨¦§¨§
,`xap did `le -ìëå§¨

ìbìbúäì çøëî íãà̈¨ª§¨§¦§©§¥
â"éøzä ìk íi÷iL ãò- ©¤§©¥¨©©§©

,613,Lnî ìòôa úBöî¦§§Ÿ©©¨
ì"æ é"øàäî òãBpk38:- ©©¥¨£¦©

iaxdl "xe` ldi"a
,mildz lr ,"wcv gnv"d
lr `ian ,369 cenr
owfd epax :ef ycew zxb`
xqg zxb`ae ,"dnlyk xe` dher" weqta zxb`d z` ligzn
miixeg`"y xazqn dncwddn `l` ,df weqt lr xe`iad
"dnly"d df ,"dxez dlrnly dnkg zelaep" `xwpd "dnkgc
(dnkgd zeinipt) `a` zeinipt zpigae ,dxezc dlbpe (yeald)
itk ,giynd z`iaa dlbzi df exwiray) ,dxez inrh `id

weqtd lr xne` i"yxy39dlbi giyny ,"edit zewiypn ipwyi" ,
dpkd `idy zeciqgd zelbzd `id df oirne ,dxez inrh

(zay axra - zayd ilk`nn minrehy jxcÎlr ,giynl40.
yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a "wcv gnv"d jiynn) `ede
,"miwicvl efpb"y oey`x meia `xapy xe`d df ,oky ."dnly"a

dxeza - efpb okide41f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt" edfe ,
jzelrda zyxta xne`42'xeciq'dn my oiivn "wcv gnv"de .

"ziviv mdl eyre" xn`na43.

zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligzndÎxeaic ,d`ad zxb`d

dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda etqepy

etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky itk ,ycew zexb`

"w"db`dn zehnyd"44.
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ùã÷ä úøâà
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä
àéä ùîî æ"ãò ïë ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå
øîàîë ùîî äùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî

:ì"æéøàäî òãåðë ùîî
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ז.31. ג, קהלת כד.32.ראה קד, הוא.33.תהלים שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" יא.34.ב"הערות ז, כב,35.ואתחנן
ב.36.א. מ, ה"א.37.קידושין פ"א שבת ומ"מ.38.ירושלמי בציונים שם ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' א,39.ראה שה"ש
שם.40.ב. בהערות ובהנסמן  282 ע' חט"ו לקו"ש שם.41.ראה ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, דא"ח 43.ח"ג עם סידור

תשכ"ה). ˘ËÈÏ"‡:44.(קה"ת, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'ע תש"ח (סה"מ זמן לאחר באגה"ק הוסיף בעצמו שאדה"ז שמצינו "ולהעיר



ixyzקו 'b ycew zay mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ji` xaecn zncewd zxb`a ixdy ,`ed zncewd zxb`l ef zxb` jynd

zekynp ritynd ly - zekln ,ceqi ,ced ,gvp - "m"idp" zepigad wxy

mb xaqen ("zelbpd zeize`d" ligzndÎxeaic) ef zxb` seqae ,lawna
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קז היום יום . . . 

ה'תש"גכו אלוליום ראשון

חומש: האזינו, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי. עו־עח.

תניא: אך הענין . . . ־קכח־ האותיות.

סדר הכשר בשר לאכילה להוציא ממנו דם האסור הוא: שרי', מליחה, הדחה. ענינם 
בעבודה: שרי' - ווייקען זיך אין  דברי הרב, מליחה - יחידות, הדחה - ניגון.

ִעְנָיָנם  ֲהָדָחה.  ְמִליָחה,  ה,  ִרּיָ ׁשְ הּוא:  ָהָאסּור  ם  ּדַ ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ַלֲאִכיָלה  ר  ׂשָ ּבָ ר  ֶהְכׁשֵ ֵסֶדר 
ְבֵרי ָהַרב, ְמִליָחה – ְיִחידּות, ֲהָדָחה – ִנּגּון. ּדִ רֹות ַעְצמֹו ּבְ ה – ְלַהׁשְ ִרּיָ ֲעבֹוָדה: ׁשְ ּבַ

ה'תש"גכז אלוליום שני

חומש: האזינו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד. עט־פא.

תניא: והנה בחי' . . . ־256־ ושכל.

מדברי קודש רבינו הזקן: ישראל גוי אחד בארץ, דער עם ישראל אויך אין דער 
ערדישער וועלט איז פארבונדען מיט ה' אחד, השי"ת מַאכט פון רוחניות גשמיות, און 

דער עם ישראל מַאכט פון גשמיות רוחניות.

ָקׁשּור  ָהעֹוָלם,  ַאְרִצּיּות  ּבְ ם  ּגַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעם  ָאֶרץ".  ּבָ ֶאָחד  ּגֹוי  ָרֵאל  "ִיׂשְ ֵקן:  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֹקֶדׁש  ְבֵרי  ִמּדִ
ִמּיּות רּוָחִנּיּות. ׁשְ ה ֵמַהּגַ ָרֵאל עֹוׂשֶ ִמּיּות, ְוַעם ִיׂשְ ׁשְ ה ֵמָהרּוָחִנּיּות ּגַ ֵרְך עֹוׂשֶ הּוא ִעם ה' ֶאָחד. ה' ִיְתּבָ

ה'תש"גכח אלוליום שלישי

חומש: האזינו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט. פב־פד.

תניא: כן עד"ז . . . .־256־ מהאריז"ל.

ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני 
צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה בלייבט ניט קיין בעל חוב, 
פאר יעדער גוטער זאך ווָאס א איד טוט, צָאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.

ִעְנְיֵני ְצָדָקה  ָצְרֵכי ִצּבּור ּבְ ַמּנֹו ַלֲעֹסק ּבְ ְכָלל ּוִבְפָרט ְלַהּנֹוֵתן ֵמִעּתֹו ּוִמּזְ יר", ּבִ ֲעׁשִ ת ה' ִהיא ּתַ ְרּכַ "ּבִ
הּוִדי  ּיְ ׁשֶ טֹוב  ָדָבר  ל  ּכָ ֲעבּור  חֹוב.  ַעל  ּבַ ַאר  ִנׁשְ לֹא  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ּוְכַמֲאָמר:  ֲהדּות,  ַהּיַ ְוִחּזּוק 

ֶרַוח[. ים, ּוַפְרָנָסה ּבְ ָבִנים, ַחּיִ י ּוְמזֹוֵני ְרִויֵחי ]=ּבְ ָבֵני ַחּיֵ 'ֵמיַטב', ּבְ ם הּוא ּבְ ּלֵ ה, ְמׁשַ עֹוׂשֶ

ה'תש"גכט אלול, ערב ר"היום רביעי
יִלין.  ְבׁשִ ָרה. ֵערּוב ּתַ ַרת ְנָדִרים, ּוַבֲעׂשָ ִים. ַהּתָ ֹמֶרת ַהּבֶֹקר, ְוֵאין ְנִפיַלת ַאּפַ ַאׁשְ ְסִליחֹות ּבְ

חומש: האזינו, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ. פה־פז.

תניא: האותיות הנגלות . . . כנודע.

יום הולדת את הצ"צ - שנת תקמ"ט.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . קח
מפתגמי רבינו הזקן: מען הָאט גָאר קיין השגה ניט, ווי עס איז טייער בא השי"ת 

דער גוף פון א אידען.

ַנת תקמ"ט. ַמח ֶצֶדק" – ׁשְ ֶדת ֶאת ַה"ּצֶ יֹום ֻהּלֶ

ל ְיהּוִדי. רּוְך־הּוא ּגּופֹו ׁשֶ דֹוׁש־ּבָ ה ָיָקר ֵאֶצל ַהּקָ ּמָ ג, ַעד ּכַ ֵקן: ֵאין ָלנּו ׁשּום ֻמּשָׂ נּו ַהּזָ ֵמי ַרּבֵ ְתּגָ ִמּפִ

ה'תש"דא תשרי, א דר"היום חמישי

חומש: האזינו, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט. פח־צ.

תניא: כ. איהו . . . ־258־ בלה"ק.

ִעיָלה. ְלָדִוד גו'  יׁש, ְלַבד ִמּנְ ּדִ ּקַ ּבַ א"  ֶהֱחָינּו. ֵאין ּכֹוְפִלין "ְלֵעּלָ רֹון. ׁשֶ ּכָ ל יֹום ַהּזִ רֹות: ׁשֶ ת ַהְדָלַקת ַהּנֵ ְרּכַ ּבִ
ה מֹוֲעֵדי", ְו"ַאְתִקינּו".  י ֹחק. ְוֵאין אֹוְמִרים "ֵאּלֶ ְקעּו, ּכִ ִקּדּוׁש ַהּיֹום: ּתִ ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה גו' - ֹקֶדם ָעֵלינּו. ּבְ

ית־ָקָטן. ּלִ ִליְך: ְמַנֲעִרים ׁשּוֵלי ַהּטַ ְלַתׁשְ
ָרָכה ְוֹקֶדם ָהֲאִכיָלה. אֹוְכִלים ֹראׁש ַאִיל, ֲאָבל ֵאין אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון"  ּפּוַח - ַאַחר ַהּבְ ַעל ַהּתַ "ְיִהי ָרצֹון" ׁשֶ

ּפּוַח. י־ִאם ַעל ַהּתַ ּכִ

ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ַמע"  ִריַאת־ׁשְ ַהּקְ ַער  "ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ ׁשֶ סּוִקים  ֵמַהּפְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ֵהם  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ רּוׁשֹו:  ּפֵ ֹכַח",  ּבְ א  "ָאּנָ אֹוְמִרים  ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ
ָבה, ֲאָבל ֵאין  ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ ם מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ ֵ ִני ִמּשׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ָנתֹו  ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז ּכַ רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ בֹות. ְוָהעֹוֵסק ּבְ אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ

ְרצּוָיה.

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ ׁשַ נּו:  ַרּבֵ לֹו  ר  ִסּפֵ תקס"ד  ֱאלּול  ּבֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ב  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ יִחידּות  ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאלֶֹקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ָהיּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ל  ּכָ ֱאלִֹקים.  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ֱאלֶֹהיָך, 
יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ָאַמר,  יּפָאִלי  ֵמַאּנִ זּוְסָיא  ְמׁשּוָלם  ר'  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַהִהיא.  ִמּתֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִעם ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך. ש, ׁשִ

ֶלֶכת ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc oixcdpq(iriax meil)

:zxg` jxca zcnel `ziixadïk íà ,àlàdyly jixv recn ¤¨¦¥
,yxge `iyp oiicl miweqtBà àø÷ áBzëðiweqt z`íéäìà[oiicÎ] ¦§§¨¡Ÿ¦

Løçå,cala,xzein eweqte mdn cnli `iyp ly epiceBàz` §¥¥
iweqt,Løçå àéNðweqtde'íéäìà'oiic zllw zece`,éì änì ¨¦§¥¥¡Ÿ¦¨¨¦

e` `iypa ,cg` weqty oeike .yxge `iypn ecnell xyt`y
,xzein ,oiicaïéðò Bðéà íà[jxvp epi`Î],Bôeâìïéðò eäðzyi - ¦¥¦§¨§§¥¦§¨

epnn cenllìzlliw xeq`.åéáà §¨¦
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäy'íéäìà'epi` weqta xkfpd ¨¦¨§©§¨©¡Ÿ¦

`l` 'd myìBç.xen`k cenll xyt` ,oiicl dpeekde `edàlà¤¨
øîàc ïàîìmy `edy,LãB÷,myd zkxa z` xqe` weqtdeéàî §©§¨©¤©

,øîéîì àkéàlr cenll xezii oi`e ,llk oiic lr weqt oi` ixdy ¦¨§¥©
.a`

:ef drc oda `aeny zeziixa d`ian `xnbd,àéðúc'íéäìà' §©§¨¡Ÿ¦
llwz `l midl`' weqta xn`pd'`edìBç,oiicl dpeekdeéøác¦§¥

,LãB÷ 'íéäìà' øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø.myd zkxal `ae ©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¡Ÿ¦¤
,ïéépî íMä úà Cøáîì äøäæà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúå§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©§¨¨¦§¨¥¤©¥¦©¦

øîBì ãeîìz-.'ìl÷ú àì íéäìà' ©§©¡Ÿ¦Ÿ§©¥
`ld :ycew 'midl`' c"nl `iyewd z` zvxzn `xnbdïàîì§©

øîàc,ìBç 'íéäìà',oiicl dpeekdeìBçî LãB÷ øîbcnel i`ce - §¨©¡Ÿ¦¨©¤¦
dxezdy jk jezny ,oiic zlliw xeqi`n myd zkxa xeqi`
,xeqi`d llka myd zkxa mby oiadl yi ,'midl`' oiicl d`xw

mb dzrne,LãB÷ 'íéäìà' øîàc ïàîì,myd zkxal dpeekde §©§¨©¡Ÿ¦¤
LãBwî ìBç ïðéøîbzkxa xeqi`n oiic zlliw xeqi` micnel - ¨§¦©¦¤

xeqi`ne ,oiic zlliw xeq`l weqt epl yi aey ok m`e .myd
`vnpe ,`iyp zlliw xeqi` cnlp yxg zlliw xeqi`e oiic zlliw

.eia`l oipr edpz `iypl oipr epi` m`e ,xzein `iypa weqtdy
:`xnbd dywnLãB÷ øîb ,ìBç 'íéäìà' øîàc ïàîì àîìLaxeqi`] ¦§¨¨§©§¨©¡Ÿ¦¨©¤

xengd [myd zkxaìBçî,lwd [oiic zllw xeqi`]ïàîì àlà ¦¤¨§©
øîàc,LãB÷ 'íéäìà'ikeàîìéc ,LãBwî ìBç øîb`ny -LãBwà §¨©¡Ÿ¦¤¨©¦¤¦§¨©¤
øäæàmle` ,dxezd dxidfd -.øäæà àì ìBçà ©§©©¨©§©

:`xnbd zvxznïk íàzkxa lr wx xidfdl dxezd zpeeky ¦¥
,myd' àø÷ áBzëìmidl`,'ì÷ú àì ¦§§¨Ÿ¨¥
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קט היום יום . . . 
ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ָ ֲאִריכּות ֲחִמּשׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eq sc oixcdpq(iriax meil)

:zxg` jxca zcnel `ziixadïk íà ,àlàdyly jixv recn ¤¨¦¥
,yxge `iyp oiicl miweqtBà àø÷ áBzëðiweqt z`íéäìà[oiicÎ] ¦§§¨¡Ÿ¦

Løçå,cala,xzein eweqte mdn cnli `iyp ly epiceBàz` §¥¥
iweqt,Løçå àéNðweqtde'íéäìà'oiic zllw zece`,éì änì ¨¦§¥¥¡Ÿ¦¨¨¦

e` `iypa ,cg` weqty oeike .yxge `iypn ecnell xyt`y
,xzein ,oiicaïéðò Bðéà íà[jxvp epi`Î],Bôeâìïéðò eäðzyi - ¦¥¦§¨§§¥¦§¨

epnn cenllìzlliw xeq`.åéáà §¨¦
:`xnbd dywnøîàc ïàîì àçéðäy'íéäìà'epi` weqta xkfpd ¨¦¨§©§¨©¡Ÿ¦

`l` 'd myìBç.xen`k cenll xyt` ,oiicl dpeekde `edàlà¤¨
øîàc ïàîìmy `edy,LãB÷,myd zkxa z` xqe` weqtdeéàî §©§¨©¤©

,øîéîì àkéàlr cenll xezii oi`e ,llk oiic lr weqt oi` ixdy ¦¨§¥©
.a`

:ef drc oda `aeny zeziixa d`ian `xnbd,àéðúc'íéäìà' §©§¨¡Ÿ¦
llwz `l midl`' weqta xn`pd'`edìBç,oiicl dpeekdeéøác¦§¥

,LãB÷ 'íéäìà' øîBà àáé÷ò éaø ,ìàòîLé éaø.myd zkxal `ae ©¦¦§¨¥©¦£¦¨¥¡Ÿ¦¤
,ïéépî íMä úà Cøáîì äøäæà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúå§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©§¨¨¦§¨¥¤©¥¦©¦

øîBì ãeîìz-.'ìl÷ú àì íéäìà' ©§©¡Ÿ¦Ÿ§©¥
`ld :ycew 'midl`' c"nl `iyewd z` zvxzn `xnbdïàîì§©

øîàc,ìBç 'íéäìà',oiicl dpeekdeìBçî LãB÷ øîbcnel i`ce - §¨©¡Ÿ¦¨©¤¦
dxezdy jk jezny ,oiic zlliw xeqi`n myd zkxa xeqi`
,xeqi`d llka myd zkxa mby oiadl yi ,'midl`' oiicl d`xw

mb dzrne,LãB÷ 'íéäìà' øîàc ïàîì,myd zkxal dpeekde §©§¨©¡Ÿ¦¤
LãBwî ìBç ïðéøîbzkxa xeqi`n oiic zlliw xeqi` micnel - ¨§¦©¦¤

xeqi`ne ,oiic zlliw xeq`l weqt epl yi aey ok m`e .myd
`vnpe ,`iyp zlliw xeqi` cnlp yxg zlliw xeqi`e oiic zlliw

.eia`l oipr edpz `iypl oipr epi` m`e ,xzein `iypa weqtdy
:`xnbd dywnLãB÷ øîb ,ìBç 'íéäìà' øîàc ïàîì àîìLaxeqi`] ¦§¨¨§©§¨©¡Ÿ¦¨©¤

xengd [myd zkxaìBçî,lwd [oiic zllw xeqi`]ïàîì àlà ¦¤¨§©
øîàc,LãB÷ 'íéäìà'ikeàîìéc ,LãBwî ìBç øîb`ny -LãBwà §¨©¡Ÿ¦¤¨©¦¤¦§¨©¤
øäæàmle` ,dxezd dxidfd -.øäæà àì ìBçà ©§©©¨©§©

:`xnbd zvxznïk íàzkxa lr wx xidfdl dxezd zpeeky ¦¥
,myd' àø÷ áBzëìmidl`,'ì÷ú àì ¦§§¨Ÿ¨¥
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המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oixcdpq(oey`x meil)

ux`l e`ay mixkp eyry dxf dceard lr dyxc d`ian `xnbd
:l`xyi,áø øîà äãeäé áø øîàaixgpq `iady zene` lr xn`p ¨©©§¨¨©©

dixre oexneya maiyede l`xyi ux`l(l fi 'a mikln)ìáá éLðàå'§©§¥¨¤
,'úBða úBkñ úà eNòzFMq' dnyy dxf dcear eyr ,xnelk ¨¤ª§ª

,'zFpAeäéð éàîezenck ,dieyr dzid cvike -úìBâðøz.dawp §©¦©§§¤
zFMq' z`xwp dzidelr ditpka zkkeqny my lr ,'zFpA ª§

.mdilr obdl digext`jyndae(my)xn`púà eNò úeë éLðàå'§©§¥¨¤
,'ìâøðdnyy dxf dcear eyr 'zEk' dnyy dne` iyp` ,xnelk ¥§©

,'lbxp'eäéð éàîezenck ,dieyr cvike -ìBâðøz'lbxp'y .xkf ¥§©©¦©§§¥§©
jyndae .zeize`d jetida lebpxz `ed(my)xn`púîç éLðàå'§©§¥£¨

eäéð éàîe ,'äîéLà úà eNòzenck ,'dniy`' dieyr cvike - ¨¤£¦¨©¦
àçø÷ àçøajyndae .fr -(`l fi my),xn`p(ïçáð úà) eNò íéeòäå' ©§¨©§¨§¨©¦¨

æçáð],'÷zøz úàå [zecear izy eyr 'miEr'd zne` iyp` ,xnelk ¦§©§¤©§¨©¦
,'wYxY'e 'fgap' onyy zexfeäéð éàîe'fgap'd ,zeieyr eid cvik - ¦§©©§¨©¦¦§©

zenck dieyráìk,ezgiap my lr 'fgap' z`xwpe gaepå'wYxY'd ¤¤¦§©§©§¨
zenck dieyr,øBîç`ynd z` `yepy my lr 'wYxY' `xwpe £©§¨

.eiciv ipya `ynd caek z` zeeydl ick ,miwy ipya eilry
jyndae(my)xn`pñäå'(íäéúBða úàå) íäéða úà íéôøBN íéåøô §©§©§¦§¦¤§¥¤§¤§¥¤

,'íéåøôñ éäìà Cìnðòå Cìnøãàì Làaeid 'miextq'd zne` iyp`y ¨¥§©§©¤¤©£©¤¤¡Ÿ¥§©§¨¦§©§¨¦
,'KlOpr'e 'KlOxc`' onyy mdly zexf zecear izyl micaer©§©¤¤£©¤¤

,mceakl y`a mdipa z` mitxey eidy jkaeäéð éàîecvike - ©¦
zenck 'KlOxc`'d ,zeieyr eidå ,ãøtäzenck 'KlOpr'd,ñeqä ©§©¤¤©¤¤§£©¤¤©

`xwp cxtd,'êìnøãà'meyn ,'jln xc`' oeylndéøîì déì øcàc ©§©¤¤§©©¥§¨¥
eipec` z` xcdne cakny -,äðéòèaz` eilr oec`d jilyny ¦§¦¨

.ex`ev lr e`yepl eilr didy e`ynå`xwp qeqd,'Cìnðò'meyn §£©¤¤
déøîì déì éðòceipec`l riiqny -àáø÷a.dnglna mgldl - §¨¥¥§¨¥¦§¨¨

e :df oipra dyrn `xnbd d`ianóàaLwéa ,äãeäé Cìî äi÷æç ©¦§¦¨¤¤§¨¦¥
åéáàjlnd fg`,ïk Bì úBNòìdxf dcearl y`a etxeyl epiidc ¨¦©£¥

fg` lr xn`py ,miextqd miyer eidy itk(b fh my)FpA z` mbe'§©¤§
,diwfg caln oa el didy epivn `le ,'miFBd zFarzM y`A xiard¤¡¦¨¥Ÿ£©¦

L àlày`l eia` eqipkdy mcewBnà Bzëqdphw dig mca ¤¨¤¨©¦
dnyy,'àøcðîlñ'mipy ray ea dxra y`dy xepzn z`veiy ©¨©§§¨

ea zhley y`d oi` dncn jqde ,wqtd `la(.fk dbibg)diwfg okle ,

.sxyp `l
:dxf dcear l`xyi ecar recn x`and xn`n d`ian `xnbd
ïéàL íéáëBk úãBáòa ìàøNé eéä ïéòãBé ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©§¦¨¦§¨¥©£©¨¦¤¥

,Lnî dadcear xeqi` lr `le ,llk zedel` gk da oi`y xnelk ¨©¨
,mxvi mtwz dxfeãáò àìålàlà íéáëBk úãBáòmtwzy meyn §Ÿ¨§£©¨¦¤¨

dxez ler mdilrn wextl evx dxf dceard ici lre ,zeixrd xvi
jkae ,zeevneíäì øézäìixeqi`àéñäøôa úBéøò`le ,ielba - §©¦¨¤£¨§©§¤§¨

.jk lr mze` egikei
rxd xvi llk l`xyil did `ly x`ean el` `xnbd ixacn

:`xnbd dywn f"re .dxf dcearl,àéLøLî áø áéúîweqta xn`p ¥¦©§¨§§¨
dcedi ipa micaer eidy dxf dcear lr(aÎ` fi dinxi)dcEdi z`Hg'©©§¨

ebe lfxA hrA daEzM,øæòìà éaø øîàå ,'Bâå 'íúBçaæî íäéða økæk ' §¨§¥©§¤¦§Ÿ§¥¤¦§§¨§§¨©©¦¤§¨¨
dceard zegafnl mirbrbzne mixkef eidy ,`ed weqtd yexit

dxfBða ìò ïéòebòâ Bì LiL íãàk.gp`p ea xkfpykeeidy x`eane §¨¨¤¤©§¦©§
.dcaerl rxd xvi mdl didy `vnpe ,dxf dcearl miweac
dne ,dxf dcearl xvi l`xyil did `l dligzn :`xnbd zvxzn

epiid ,dil` mirbrbzn eidy weqta xn`pydéa e÷éáàc øúa- ¨©©£¦¥
mdl xizdle dxez ler mnvrn wextl ick decary xg`l

.mnvrn dil` exywp f`y ,zeixr
:ax lr zeywdl `xnbd dtiqen,òîL àzxtqay dgkeza xn`p ¨§©

`xwie(l ek),l`xyi e`hgi m` ,ézúðå'z`éøât ìò íëéøât §¨©¦¤¦§¥¤©¦§¥
,'íëéìelb.mdly dxf dceard lr mzena elti ,xnelk(øîà) ¦¥¤

e,[eøîà],oey`xd ycwnd zia oaxeg onfa dfk dyrn did ok`y ¨§
y÷écvä eäiìàáòø éçeôz ìò øfçî äéämigetpd oia aaeqn - ¥¦¨©©¦¨¨§©¥©§¥¨¨
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המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום ראשון עמ' ב
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ה'תשע"ז  אלול כ"ו ראשון יום רשע  אב כיבוד

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ¯ÓÓ ˙ÂÎÏ‰òLø åéáà äéä elôà£¦¨¨¨¦¨¨
.epnî àøéúîe Bãaëî ¯ úBøáò ìòáe©©£¥§©§¦§¨¥¦¤

רמ)ה'טור ' סי' חובה(יו"ד שאין וכתב  הרמב"ם  על חולק 

בגמרא  וכמפורש רשע , אב  ב)לכבד צד, קמא שיתומים(בבא

קודם תשובה  עשה  לא  אם  הרשע  אביהם  בכבוד חייבים אינם

מותו.

חייבים אין  אמנם  משנה ': ה 'לחם  ביאר  הרמב "ם  ובדעת 

חייבים בחייו  מקום  מכל אך  מותו, לאחר  רשע  אב  בכבוד 

בכבודו.

והביאור :

אביו את  לשמש  א . חלקים : שני יש  אב  כיבוד במצוות 

ובקשתו  רצונו את  ומשקה,ולמלא  'מאכיל ג: הלכה לעיל (כמבואר

ומכסה') בפניו.מלביש שלא אפילו והערכה , כבוד לו לחלוק  ב. .

החובה שונים : ענינים  משני נובעים  אלו  חלקים  ושני 

שגידל  כך על  הטוב הכרת בתורת  היא  האב צרכי  את  למלא 

שלא אפילו כבוד בדרך  ההנהגה  ואילו צרכיו, את ומילא  אותו 

מרוויח  אינו האב  שהרי  טובה  לאב לגמול  כדי אינה  בפניו ,

מצד  לכבדו שצריך עצמו  בפני דין אלא  מאומה , בזה 

חכם . ותלמיד נשיא כבוד מצות  כמו  חשיבותו,

גומל  הבן כאשר האב , בחיי  רק שייך הראשון  חלק  והנה ,

בטל  מותו  לאחר  אך עמו, שעשה  הטובה  כנגד הגוף טובת לו

וחשיבות . הערכה  יחס  של  השני הדין רק  ונותר זה  כיבוד דין 

דין את מבטל זה אין עבירות , ובעל  רשע  האב  וכאשר 

צרכיו, את  ולמלא  לכבדו  צריך בחייו  ולכן  כלפיו  הטוב הכרת 

החשיבות , דין  רק ונותר זה  כבוד דין  בטל  מיתה  לאחר  אך

רשע . באב שייך אינו וזה 

(7 'nr ,laeie dhiny zekld ± uari zpyn)

ה'תשע"ז  אלול כ"ז שני יום לקרוביו? להיטמא קטן לכהן מותר האם

:Â ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰úåöî äøeîç änk©¨£¨¦§©
÷qòúiL éãk ,åéáBø÷ éðtî äàîhä Bì úéçãð éøäL ,úeìáà£¥¤£¥¦§¥©ª§¨¦§¥§¨§¥¤¦§©¥

.ïäéìò ìaàúéå ïänò¦¨¤§¦§©¥£¥¤
המצות' ב 'ספר הרמב "ם כתב לז)וכן  "שציוונו(מ"ע :

איש כל כי בתורה... הנזכרים  לקרובים  הכהנים  שיטמאו

באר זה חיוב  ולחזק  קרוביו... על להתאבל  חייב  מישראל 

שלא כדי  שיטמא ... הטומאה  על מוזהר שהוא  בכהן אותו 

האבלות". דין יחלש 

הכהן' 'ושב  סק"א)ובספר  שעג סי' יו"ד תשבה בפתחי הובא נו. (סי'

הסתפק :

היא לקרוביו  להיטמא  הכהן על שהמצווה  הרמב "ם לדעת

להיטמא קטן לכהן מותר  האם – עליהם שיתאבל כדי 

שחיוב כיון  אולי  או להתאבל, חייב  אינו הקטן שהרי לקרוביו

להיזהר לחנכו כדי  חינוך, מדין  הוא  מטומאה להפרישו  האב

עליו מצווה  בגדלותו  והרי כשיגדל  המצוה  את  ולקיים 

לקרוביו ? מטומאה להימנע  לחנכו אין לקרוביו , להיטמא

הרמב "ם  כתב הי"ב)והנה, פ"ג הרי(להלן קטן , "כהן :

מעצמו, להתטמא  בא  ואם  יטמאוהו , שלא  מוזהרים  הגדולים

לחנכו צריך אביו אבל  להפרישו  מצווין  דין בית  אין 

בקדושה".

חינוך' ה 'מנחת  כתב  זה  סי'ולפי  לויה' ה'מחנה וכ"כ רסד. (מצוה

סק"א) בידים צ הקטן  את לטמא  שלא  מוזהר  `elitשהגדול
eiaexwlאבלות בדיני לנהוג הקטן צריך  חינוך שמדין  אף כי  ,

לקרוביו להיטמא  עליו  אבלות הרמב"ם)ומדין  הרי(לדעת –

התורה מן  איסור דוחה ואינו  מדרבנן  הוא  (מ'אמור..חינוך

הקטנים) על גדולים להזהיר שצריך למדים .ואמרת'

צריך  אביו ואין לקרוביו להיטמא  יכול עצמו הקטן  אך

אדרבא הרי  חינוך מדין  כי בקדושה , לחנכו כדי  להפרישו 

אבלות , מצות  משום לקרוביו  להיטמא  עליו  מצוה  כשיגדל

זו. למצוה  מתחנך הוא הרי כעת , לקרוביו וכשנטמא 

ה'תשע"ז  אלול כ"ח שלישי יום מעוברת  כהן אשת

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰eøäæä àì ïøäà úBða§©£ŸŸª§£
úBða àìå ¯ ïøäà éða íéðäkä ìà øîà :øîàpL .úî úàîè ìò©ª§©¥¤¤¡©¡Ÿ¤©Ÿ£¦§¥©£Ÿ§Ÿ§

.ïøäà©£Ÿ
הוא שעוברה  שיתכן  מעוברת ֿ כהן אשת  האם  לברר : ויש 

מת ? בטומאת  מלהיטמא  להיזהר  צריכה  זכר

הרוקח כתב סק"א)והנה, שעא סי' יו"ד בש"ך כהן(הובא שאשת 

ספיקא "דספק כיון המת  באוהל להיכנס  מותרת מעוברת 

ספק זכר , העובר אם  ואפילו נקבה  העובר שמא  ספק הוא ":

הוא . נפל

אברהם' ה 'מגן  עליו  סק"ב):והקשה  שמג הוא(או"ח כלל הרי 

שהעובר כיון ובענייננו , טומאה , מקבל  אינו  הבלוע שדבר 

אינה המעוברת  אמו כן ואם  נטמא  אינו אמו בבטן 'בלוע '

רק הרוקח התיר ומדוע מלכתחילה , לטומאה  לחשוש  צריכה

ספק ֿספיקא ? מטעם

האחרונים  שם)ותירצו  במ"ב הובא – שם או"ח חיים דברי(נתיב :

והיא ללדת האישה  ימי קרבו כבר  כאשר  אמורים  הרוקח 

ושמא ולד  שם  שתלד בודאי  לנו "ונראה המת לאוהל נכנסת 

הוולד  שמא  חשש  שיש במצב  היינו  שם ", ויטמא  זכר יהיה

המת לאוהל להיכנס  מותרת  מקום  ומכל – ייטמא  הנולד

ללדת , ימיה  קרבו לא כאשר  אבל  האמור, ספק ֿספיקא  משום 

ֿ ספיקא . ספק  של הטעם  ללא גם  מותרת  אכן

שהספק ספיקא' 'ספק  של ההיתר  בגוף  לעיין יש  אמנם
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בני יולדות  הנשים  רוב  והלא  – נפל הוא שמא  הוא  השני 

נפלים  ולא  שם)קיימא  הפמ"ג שהקשה ?(כפי

האחרונים  ג)וביארו אות רסג מצוה מנ"ח שנד; סי' יו"ד חת"ס (שו"ת

נקיבות שהם למחצה  נפלים  שהם  המיעוט את  לצרף  שיש 

נקיבות") למחצה נפלים מיעוט זכרים("סמוך נגד  רוב  כאן  יש  וביחד 

למיעוט. חוששים  שלא  הוא  וכלל  המיעוט  שהם  בני ֿקיימא 

ה'תשע"ז  אלול כ"ט רביעי יום מת  כל על קריעה

:È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰òø÷å úî Bì únL éî¦¤¥¥§¨©
òø÷ òøB÷ ¯ äòáL CBúa íà :øçà úî Bì úî Ck øçàå ,åéìò̈¨§©©¨¥¥©¥¦§¦§¨¥©¤©

.øçà©¥
בגמרא  הוא  ההלכה  ב)מקור  כו, ב 'תלמוד (מו"ק אך ,

צריך  אינו  שבעה , בתוך נוסף  מת לו מת  שאם  נאמר  ירושלמי'

כבר . הקרוע  בבגד  קריעה  חובת  ידי יוצא  אלא  כלום  להוסיף 

חיוב במהות  היא  והירושלמי  הבבלי שמחלוקת  ונראה 

שהולך  בכך מתקיימת  המצווה הירושלמי לדעת הקריעה .

על  גם  קריעה  חובת  ידי לצאת יכול ולכן קרוע בבגד לבוש 

המצוה הבבלי לדעת אך בגד , אותו  בלבישת  השני  המת

קריעה פעולת נדרשת  ולכן הקריעה , בפעולת  מתקיימת 

מת . כל  עבור  חדשה 

תתקכא)וה 'מרדכי' סי' בתוך (מו"ק קרוב  לו מת  שאם כתב 

המשותפים האבלות  ימי לו  עולים  אחר , מת  על השבעה ימי 

צריך  שאינו הירושלמי מדברי  זה  דין ולמד ולכאן , לכאן 

צריך  שאינו הדין והוא  השני. המת  על נוספת קריעה לקרוע

השני. למת  מיוחדים  אבלות  ימי שבעת לנהוג 

אלא הירושלמי  כדברי  שלא  נפסק  שלהלכה  פי על ואף 

משום זה  הרי  השני , המת  על חדשה  קריעה  לקרוע שחייב

לצאת יכול אינו ולכן  הקריעה  בפעולת מתקיימת  שהמצוה 

קריעה , פעולת  עושה  אינו שהרי  הקיימת  בקריעה  חובה  ידי 

חובה ידי לצאת  יכול  אכן  בפעולה , תלויים  שאינם  בדינים אך

כאחד. מתים  שני  עבור 

(fl 'iq zelia` ± axd ixeriy)

ה'תשע"ח  תשרי א' חמישי יום במועד  אבלות

:‚ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äðMä Làø ïëå ,íéìâøä̈§¨¦§¥Ÿ©¨¨
.ïäa âäBð úeìáà éøácî øác ïéà ¯ íéøetkä íBéå§©¦¦¥¨¨¦¦§¥£¥¥¨¤

הרמב"ן א)לדעת  כד, קטן אינה(מועד בפרהסיא  אבלות  ,

שבצנעה ' ב 'דברים נוהגת  אבל במועד וכד)נוהגת  בחמין ,(רחיצה

הגמרא  מדברי כן  גירסתנו)והוכיח לפי א. ד, אבלות(כתובות שאין 

כן פי על ואף  המשתה  ימי בשבעת  וכלה  בחתן  נוהגת 

לדברי ראיה  מזה  ומביאה  אבלות , נוהגים  שבצנעה ' ב 'דברים

בדברים אבלות  יש  במועד, אבלות  שאין שאף  יוחנן רבי 

שבצנעה .

שכתב וכפי  כלל, במועד  אבלות אין הרמב "ם  לדעת אך

אבלות(ה"ח)להלן עליו  חלה  לא  הרגל  בתוך מתו את  "הקובר 

של  דינו  בגמרא  ולגירסתו שבצנעה. דברים  אפילו  היינו  כלל",

נאמר אבלות , נוהגת  שבצנעה שבדברים  יוחנן  ולאzayaרבי

crena.

הריטב "א  ב)וכתב  כג, שב(מו"ק הרמב "ם  zayשגירסת 
ימי שמחת  כי יותר , מדויקת  שבצנעה  בדברים  אבלות  נוהגת 

טוב ליום לדמותה  ואין מדרבנן היא  וכלה  חתן של המשתה 

שמחה לדמות אפשר  אך התורה, מן היא  בו לשמוח שהמצוה 

לשבת  התורה)זו  מן שמחה מצות בה בה(שאין נוהגת  אבלות שאין

שבצנעה . בדברים אלא 

יוסף ' והוי)וה 'בית ד"ה תקמח סי' נוהג(או"ח בשבת  אם  הקשה:

ביום גם  כך הדין  אין  מדוע  שבצנעה , בדברים  אבלות  דין 

שבעת שאין  וכיון ימים שבעת נוהג אבלות  דין  ומבאר : טוב ?

אבלות  מקצת  בשבת  יש  לכן  שבת , ללא  שבצנעה)ימים  (בדברים

טוב יום  לפני שהחלה  אבלות  מפסיק  טוב שיום  כיון אבל 

זו) הלכה בהמשך הוא(כמובא "דין האבלות , חלה  לא כשעדיין הרי  ,

כלל ". בו ינהוג  שלא 

התוספות סוברים  הרמב "ן שכדעת  יוסף ' ה 'בית וכתב 

שם)והרא "ש  וכך (כתובות למעשה . הלכה  היא  שכך לו ונראה

ערוך ' ב 'שלחן  ס"ד)פסק  שם נוהג(או"ח ברגל, מתו  שהקובר 

תשובה' וב 'שערי שבצנעה . בדברים עם(שם)אבלות  הוסיף 

לגמרי בטל לישב  נכון "לא כי  תורה  ללמוד  שמותר זאת 

אין דברגל ליה  דסבירי הרמב"ם  הוא  ו "כדאי  תורה " מדברי

שבצנעה". דבר  אפילו נוהג

ה'תשע"ח  תשרי ב' שישי יום בהנאה? אסורים המת תכשיטי

:‡Î ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù Ï·‡ ˙ÂÎÏ‰äàðäa øeñà únä©¥¨©£¨¨
.Bôeâ BðéàL éðtî ,äàðäa øzî àeäL BøòOî õeç ;Blkª¦§¨¤ª¨©£¨¨¦§¥¤¥

המת כי שמתה אשה  משערות  ליהנות  אסור  רב  לדעת

מותרות המת  שערות  יצחק  בר נחמן רב  ולדעת  בהנאה , אסור 

עשוי שאינו  הוא " מיתה  בר לאו  המת  "שיער  כי בהנאה ,

המיתה  ידי על אלא)להשתנות  ד"ה שם ורש"י ב ז, .(ערכין

התוספות  דעת  וכן יצחק  בר  נחמן  כרב הרמב "ם (בבא ופסק 

שהשור) ד"ה א י, ערוך 'קמא וה 'שלחן הטור  אך ס"ב). שמט סי' (יו"ד

בהנאה  אסור המת ששער  כרב  משנה).פסקו  (לחם

ערוך ' ה 'שלחן כתב המחוברים(שם)והנה , המת "נויי :

עצמו". המת  כמו אסורים  בה  וכיוצא  נכרית פאה  כגון  בגופו,

אינן אבל  בשערות, קשורים  כשהם  "ודווקא הרמ"א: והוסיף 

רש "י דברי  פי  על והוא  מותר", שם)קשורים  רב(ערכין שלדעת 

הראש . לשערות  הקשורה  נכרית פאה  גם  נאסרה 

פרנק  הגרצ "פ כתב  זה רעו)ולפי סי" יו"ד צבי שיניים(הר שדין 

ה 'שלחן לדעת  אלו : דעות בשתי תלוי  המת  של מזהב תותבות 

לגופו, המחוברים  המת  נויי כמו בהנאה  אסורות  - ערוך'

הרמב "ם לדעת  ואילו בהנאה , האסור  מת  של כשערו שדינם
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הגוף שנויי  מסתבר  המת, משיער  ליהנות  שמותר  והתוספות 

בהנאה . מותרים תותבות  זהב  שיני  וכן המחוברים 

אסורים זהב  שיני הרמב "ם  לשיטת  שגם  כתב  למסקנה  אך

דבר אלא  המת כגוף  אינו  מיתה ' 'בר  שאינו  השיער כי בהנאה ,

הזהב שיני אבל  המיתה , מחמת  נאסר  ואינו  עצמו  בפני

בהנאה . ואסורים לגוף  וטפלים  מחוברים 

כשהם אסרו  והרמ "א  ערוך' שה 'שלחן  המת נויי ובדין

תשובה ' ה 'פתחי הביא  לגוף , וקשורים סק"ד)מחוברים  שם (יו"ד

רק הם  בהנאה  האסורים המת  שתכשיטי  שור' מה 'בכור 

לשערות הקשורה  נכרית פאה כמו  גופו ', כעין  ב 'תכשיטים 

"דלא נאסרו  לא תכשיטים  שאר  אבל  תותבת , שן  או (בימיהם)

אפילו דפשוט המת ממלבושי וזהב  כסף  תכשיטי  עדיפי

תכשיטים להתיר ויש  נאסרו". לא  מיתה  בשעת בו  קשורים 

בשעת וקלועים  קשורים היו אם  אפילו הגוף' מעין  'שלא 

ישראל ". של ממונם  להשחית  "ולא המיתה 

ה'תשע"ח  תשרי ג' קודש שבת התורה? ספר את להקדיש האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈÎÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìò Cìnä áLiL úòa§¥¤¥¥©¤¤©
øôqä ìò øúé Bîöòì äøBz-øôñ Bì áúBk ,Búeëìî àqk¦¥©§¥¥¤¨§©§¤¤©©¥¤
¯ ãáàpL Bà åéúBáà Bì eçépä Bì íà ...åéúBáà Bì eçépäL¤¦¦£¨¦¦¦£¨¤¤¡©

.äøBú-éøôñ éðL áúBk¥§¥¦§¥¨
קיים האם – הכנסת לבית  אותו  והקדיש  תורה ספר  הכותב 

תורה ? ספר  כתיבת מצוות  את 

לא ש "אם  זו  מהלכה  זו שאלה  פשט פיינשטיין הגר "מ

אבותיו לו  ca`yהניחו  e`ובוודאי תורה " ספרי שני  כותב 

קודםca`pyהכוונה נאבד אם  (כי אותו  ירש  שכבר  לאחר 

שחייב ומכך  אבותיו '), לו הניחו  'לא  בכלל  זה  הרי  לכן ,

מחייבת שהמצווה  מבואר  תורה  ספרי  שני  לעצמו לכתוב

onfd lk ezeyxa dxezd xtq `vniiyחובה ידי  יוצא  ואינו 

מסוים . זמן  ברשותו  היה שהספר  בכך

הכנסת , לבית  אותו ומקדיש  תורה  ספר  כותב  שאם  ומכאן 

ברשותו הספר אין מעתה שהרי המצווה  את  מבטל  הוא  הרי 

נב) סי' א או"ח משה .(אגרות

המלך  של  המצוה לגבי  רק  נאמר  זה  שדין שכתבו יש  אך

בעצם חובתו ידי יוצא  אדם  כל אך  תורה , ספרי שני לו  לכתוב

החילוק וטעם  מרשותו, יצא  כך אחר  אם  אף הספר  כתיבת

ספר בידו שיש בכך מתקיימת המלך  של שהמצוה  משום הוא 

את  לו  'וכתב  ככתוב  שני , dxezdתורה dpyn,' ספר על הזאת 

הראשון, הספר בידו  מצוי  אין  השני הספר  כתיבת  בעת  ואם 

תורה '. 'משנה  קרוי זה  אין

נאבד התורה  ספר  אם  אפילו  כי כתבxg`lויתכן שכבר 

די לא  כי חובה , ידי  יוצא  אינו  מקום מכל השני, הספר  את 

לעולם אלא  תורה' 'משנה  בבחינת  היה  הכתיבה  שבעת  בכך

בו שנאמר המלך של התורה בספר  זה וכל  כזה . להיות עליו

הראשון הספר  גם ולכן  חייו', ימי כל בו וקרא עמו 'והיתה 

'משנה בבחינת  יהיה  השני שהספר  כדי  תמיד , להתקיים צריך

מתקיימת שהמצוה  יתכן  אדם  כל של תורה בספר  אך תורה ',

ו הכתיבה  הזמןבעצם  כל ברשותו להתקיים  צריך (עמק אינו 

ג). ס"ת, כתיבת מצות ברכה,

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אלול, תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ג אלול עם הפ"נ, אשר קראתיו ביום הבהיר ח"י אלול על הציון של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח  וכלל,  כלל  להצטער  ממה  לו  אין  בריאותו,  בענין  הוא  שמצטער  במכתבו  שכותב  ומה 

קרא בהזכרונות בארוכה ע"ד עבודת כ"ק אביו של אדמו"ר הזקן בגן ובשדה, ואין אתנו יודע בסוד 

הבירורים ובאיך ובאיזה ענין ואופן עלינו להשלים את הכוונה העליונה, ועל אבינו שבשמים נשען אשר 

ינחנו בדרך הטובה לטוב לנו בטוב הנראה ונגלה בגשמיות וברוחניות.

נהניתי לקרות במכתבו מהשתדלותו בהחזקת היהדות של... וגם את שמותיהם הזכרתי על 

הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואקוה אשר תקל עליו עתה ההשתדלות עמהם; וכהבטחת רז"ל )תמורה 

ותורה  ביהדות  וכיו"ב  עליהם  שמשפיע  כיון  הרי  כו'  שניהם  עיני  מאיר  נפגשו  ורש  עשיר  ע"א(  ט"ו 

ומצות, הנה יאיר גם עיניו ה' להצליח לו בלימוד הנגלה והחסידות ובשאר עניניו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו, 

ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת הצלחה בלימודיו ובשאר עניניו.
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רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בדבר 1) חבריו על שיחלוק עד ממרא זקן נעשה שאינו

המביאים  דברים חטאת. שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים
ואפילו  רחוקה, בדרך אפילו כרת, עליהם שחייבים דבר לידי
הזקן  שחייב בהם. במחלוקתו הזקן חייב - דברים מאה אחר
עונש  לידי מביאה כשאינה אפילו תפילין, מצוות על החולק

כרת.

.‡ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏÚ ˜ÏÁL ‰Ê∆∆»««≈ƒ«»¿»»∆«»ƒ«
˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê2ÌÈ¯ÒB‡ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa , ¿»≈¿«ƒ¿»«»≈∆»≈¿ƒ

È¯‰ - ¯ÒB‡ ‡e‰Â ÔÈ¯ÈzÓ Ô‰ eÈ‰L ÔÈa ¯ÈzÓ ‡e‰Â¿«ƒ≈∆»≈«ƒƒ¿≈¬≈
‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê3,‰Ïaw‰ ÈtÓ ¯ÓB‡ ‰È‰ ‡e‰ elÙ‡ . ∆«»ƒ»¬ƒ»»≈ƒƒ««»»

‰‡¯ Ck :ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰Â ,È˙Ba¯Ó ÈzÏa˜ Ck :¯Ó‡Â¿»«»ƒ«¿ƒ≈««¿≈¿ƒ»ƒ¿∆
Ô˙B ÔÈc‰L eÈÈÚa4Ô˙Â ‡OÂ ÏÈ‡B‰ ,5Ô‰ÈÏÚ ¿≈≈∆«ƒ≈ƒ¿»»¿»«¬≈∆

ÔÈ‡Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BOÚÏ ‰¯B‰L B‡ ‰OÚÂ ,¯·ca«»»¿»»∆»«¬¬≈∆«»¿≈
‰Ïaw‰ ÈtÓ ÌÈ¯BÓ Ì‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ6Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ«ƒ≈ƒƒƒ««»»¿≈ƒ

LiL ¯·„a e¯ÊbL ˙B¯Êb‰ ÔÓ ‰¯Ê‚a Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁ»«¬≈∆ƒ¿≈»ƒ«¿≈∆»¿¿»»∆≈
ıÓÁ‰ ¯Èz‰L ÔB‚k ,˙¯k BB„Êe ˙‡hÁ B˙‚‚La7 ¿ƒ¿»«»¿»≈¿∆ƒƒ∆»≈

˙ÈML ‰ÚLa ÔÒÈa ¯OÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa8B¯Ò‡ B‡ , ¿«¿»»»»¿ƒ»¿»»ƒƒ¬»
˙ÈLÈÓÁ ‰ÚLa ‰‡‰a9‰˙ÈÓ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -10ÎÂ .Ô «¬»»¿»»¬ƒƒ¬≈∆«»ƒ»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

שווה"2) "גזירה הלומד מאיר רבי כדברי א, פז, סנהדרין
למשפט", דבר ממך ייפלא "כי כאן: נאמר דבר. - דבר
מה  - הקהל" מעיני דבר "ונעלם יג) ד, (ויקרא שם ונאמר
אף  חטאת שיגגתו ועל כרת זדונו על שחייבים דבר להלן
הוא  תפילין מצוות על שגם ג הלכה להלן וראה וכו'. כאן"

ממרא. כזקן בישראל.3)נידון מחלוקות ירבו שלא כדי
העצמי.4) והעיון הסברא עימם.5)מצד והתווכח דן

עליהן". וחלק "הואיל הנוסח: תימן יד ובכתב
ג,6) פרק לעיל והשווה א), פח, (שם יותר עדיפה שקבלתם

ד. חמץ.7)הלכה החמץ 8)אכילת על גזרו וחכמים
חמץ  בהלכות כמבואר זו, בשעה ובהנאה באכילה שייאסר

ט. הלכה א, פרק אלא 9)ומצה אסור אינו חכמים ולדעת
שם. כמבואר בלבד, חמץ 10)באכילה איסור שעיקר כיוון

זו  גזירה גם משנה, הכסף ולדעת (רדב"ז). כרת בו יש
בשעה  בחמץ אשה יקדש אם שהרי כרת, איסור לידי מביאה
אחר  יבוא ואם כלל, מקודשת אינה חכמים לדברי שישית,
הזקן  ולדברי לשני, מקודשת זו הרי כן אחרי ויקדשנה
תופסים  השני קידושי ואין לראשון, היא מקודשת החולק

כל  כרת.בה איסור שהיא ערווה, באיסור שנחלקו נמצא ל,
בשורש  לרבינו המצוות ספר על בהשגותיו ברמב"ן וראה
זקן  נעשה אינו ולדעתו בזה, רבינו על שחולק ראשון,
מביאה  היא אם אפילו מדבריהם, גזירה על כשחולק ממרא,

מאן  "האי א) מ, (שבת אמרו וכן כרת. עונש איסור לידי
על  שעבר (=מי עבריינא" למקרייה שרי אדרבנן, דעבר
אלא  הזכירו שלא הרי - עבריין) לקרותו מותר דרבנן איסור
רבינו  דברי אולם ממרא. כזקן נידון שהוא אמרו ולא זה, את
עליהם  חלק אם שם: שאמרו א פז, בסנהדרין מקורם
זה  הרי אדר, כל או פורים עד מעברים אם שנה, בעיבור
בגזירה  עליהם חלק שאפילו הרי ב), הלכה להלן (ראה חייב

מלך). (קרית חייב - הגזירות מן

.·ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„a e˜ÏÁpL „Á‡∆»∆∆¿¿¿»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·„a e˜ÏÁpL B‡ ,˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»∆∆¿¿¿»»«≈ƒƒ≈»»
?„ˆÈk .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»≈«

‰Â¯Ú ‡È‰ Ì‡ BÊ ‰M‡a e˜ÏÁ11Â‡Ï Ì‡12Ì‡ , ∆¿¿¿ƒ»ƒƒ∆¿»ƒ»ƒ
‡Ï B‡ ‰M‡a ‡nËÓ ‰Ê Ì„ ‰‡¯Ó13‰‡ÓË BÊ Ì‡ , «¿≈»∆¿«≈¿ƒ»…ƒ¿≈»

‡Ï B‡ ‰„Ï14‡Ï B‡ ‰·Ê BÊ Ì‡ ,15‰Ê ·ÏÁ Ì‡ , ≈»…ƒ»»…ƒ≈∆∆
¯eÒ‡16¯·„a ˜ÏBÁ È¯‰ - el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,¯zÓ B‡ »À»¿…«≈»≈¬≈≈¿»»

„ˆÈÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈«
ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL ¯·„ È„ÈÏ ‡È·n‰ ¯·c»»«≈ƒƒ≈»»∆«»ƒ«¿»≈¿«
Ì‡ ,‰L ¯eaÚa e˜ÏÁpL ÔB‚k ?˙‡hÁ B˙‚‚Lƒ¿»«»¿∆∆¿¿¿ƒ»»ƒ
;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯„‡ ÏÎa B‡ ÌÈ¯et‰ „Ú ÌÈ¯aÚÓ¿«¿ƒ««ƒ¿»¬»¬≈∆«»

ÁÒÙa ıÓÁ È„ÈÏ ‡È·Ó ‰fL17ÔÈ„a e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆≈ƒƒ≈»≈¿∆«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ
ÔÈic‰ ÔÈÓa B‡ ˙BBÓÓ ÈÈcÓ18˙BBÓÓ ÈÈc ÔÈcL ƒƒ≈»¿ƒ¿«««»ƒ∆»ƒƒ≈»

‰fL ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈ƒ¿»»∆∆∆≈∆∆
˙Èa Èt ÏÚÂ ,ÏË ÔÈ„k - epnÓ ÏËpL Ïk ,‰ÊÏ ·iÁ«»»∆…∆»«ƒ∆¿ƒ»«¿«ƒ≈
¯Ó‡L B‡ ,¯eËt ¯ÓB‡L ‰Ê ÏL ÂÈ¯·„ÏÂ ;ÏË ÔÈcƒ»«¿ƒ¿»»∆∆∆≈»∆»«

Ôe„Ï ÔÈÈe‡¯ el‡ ÔÈ‡L19ÏËpL Ïk ,20‡e‰ ÏÊb - ∆≈≈¿ƒ»…∆»«»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa21È¯·„Ïe ; ¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿ƒ¿≈

ÏË BlL ¯ÓB‡‰22,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰ , »≈∆»««»»∆»¿≈ƒ»»≈
˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BLa23¯·„ È„ÈÏ ‡È·Ó ¯·c‰ ‡ˆÓÂ ; ¿≈«»«»¿ƒ¿»«»»≈ƒƒ≈»»

Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÔÈ·iÁL∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»«»¿≈ƒ
B‡ ,BÈ‡ B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ ‰Ê Ì‡ ,˙BkÓ ÈÈ„a e˜ÏÁ∆¿¿¿ƒ≈«ƒ∆«»«¿≈

Ì‰ÈÙa ÔÈ˜BlL ÌÈic‰ ÔÈÓa ˜ÏÁL24‰Ê È¯‰ - ∆»«¿ƒ¿«««»ƒ∆ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˜BÏ BÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ25Ì‰ ÔÈÏ·BÁ - «»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆¿ƒ≈

Â ,BaÌlLÏ ÔÈ·iÁ26;ÏËB ÔÈ„k - Ô‰Ó ÏhiL ÏÎÂ , ¿«»ƒ¿«≈¿…∆ƒ…≈∆¿ƒ≈
‡e‰ ˙e˜ÏÓ Ôa ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe27- Ô‰Ó ÏhiL Ïk , ¿ƒ¿≈»≈∆«¿…∆ƒ…≈∆

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,B„Èa ‡e‰ ÏÊb28. »≈¿»¿ƒƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆
ÔÈÎ¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ29ÔÈÓ¯Áa B‡30·iÁ ‰Ê Ì‡ , ¿≈ƒ∆¿¿«¬»ƒ«¬»ƒƒ∆«»
‰Ê È¯‰ - BÈ‡ B‡ ÔzÏ31¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ƒ≈≈¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈

,ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡ ,ÔzÏ ·iÁ BÈ‡≈«»ƒ≈ƒ»¿ƒ∆¬≈∆»≈
˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜Ó‰Â32˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿«≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ»«

ecÙ ‡Ï B‡ ecÙ Ì‡ ,ÌÈL„˜ ÔBÈ„Ùa Ô‰ÈÏÚ33È¯‰ - ¬≈∆¿ƒ¿»»ƒƒƒ¿…ƒ¿¬≈
Ì‡ ,ÔBÈ„t ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈≈∆ƒ¿ƒ

˙Lc˜Ó dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜34e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈ƒ»≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿
‰Ï‚Ú‰ ˙ÙÈ¯Úa35‡Ï B‡ ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁ el‡ Ì‡ ,36- «¬ƒ«»∆¿»ƒ≈«»ƒ¿»ƒ…

- ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈«»ƒ¿»ƒ
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Ba Lc˜Ó‰Â ,‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37dÈ‡ - ‰M‡ ¬≈ƒ¬»«¬»»¿«¿«≈ƒ»≈»
˙Lc˜Ó38‰Ï¯Úa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .39e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À∆∆¿≈ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈ƒ∆¿¿

˙Èa‰ ÏÚ·Ï B‡ ÌÈiÚÏ ‰Ê Ì‡ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa40 ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ∆»¬ƒƒ¿««««ƒ
- ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈¿««««ƒ
dÈ‡ - ‰M‡ Ba Lc˜ Ì‡Â ,ÈÚ‰ „Èa ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿«∆»ƒ¿ƒƒ≈ƒ»≈»

‡Ó ·‡a Ô‰ÈÏÚ ˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó,‰‡Óh‰ ˙B· ¿À∆∆¿≈ƒ»«¬≈∆¿»≈¬«À¿»
¯Oa ÈÚ‚ ÔB‚k41ÌÈza ÈÚ‚ B‡42ÌÈ„‚a ÈÚ‚ B‡43 ¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿»ƒ

¯zÓ - ¯B‰Ë ¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈»À»
ÏÎ‡ÏÂ Lc˜na Òk‰Ï44¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ;ÌÈL„˜ ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿∆¡…»»ƒ¿ƒ¿≈»≈

ÒÎ Ì‡ ,‡ÓË45,˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa ÏÎ‡ B‡ »≈ƒƒ¿«»«¿≈ƒ»»≈
,Ú¯ˆÓ ˙¯‰Ëa e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .˙‡hÁ ·iÁ - ‚‚BL·e¿≈«»«»¿≈ƒ∆¿¿¿»√«¿…»

‰ÊÏ LÈ Ì‡46e˜ÏÁ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ‡ B‡ ‰¯‰Ë ƒ≈»∆»√»≈¿≈ƒ∆¿¿
dÈ‡ B‡ ˙BzLÏ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ Ì‡ ,‰ËBÒ ˙‡˜L‰a¿«¿»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»

‰ÎÈ¯ˆ47¯ÓB‡‰ È¯·„Ï È¯‰L ;·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»¬≈∆«»∆¬≈¿ƒ¿≈»≈
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰zLzL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡ ,‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ≈«««…∆∆ƒ¿∆¬≈¬»

dÓ·ÈÏ48.˙ÓaÈ˙Ó - ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ¯ÓB‡‰ È¯·„Ïe ; ƒ»»¿ƒ¿≈»≈≈»¿ƒ»ƒ¿«∆∆
‰˙È‰ Ì‡ ¯˜ÁÏÂ ˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆¿ƒƒƒ¿…¿«¿…ƒ»¿»
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰Ê ¯·„Â ,‰Ê ¯·„ È„ÈÏ ‰‡È·Ó BÊ ˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ»ƒ≈»»∆¿»»∆≈ƒƒ≈
ÛBqa ‡B·È Ì‡ ,ÌÈ¯·„ ‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÈL ¯·„»»≈ƒ¬ƒ««≈»¿»ƒƒ»«
Ô˜f‰ ‰È‰L ÔÈa ,˙‡hÁ B˙‚‚LÂ ˙¯k BB„fL ¯·„Ï¿»»∆¿»≈¿ƒ¿»«»≈∆»»«»≈
ÔÈl˜Ó Ô‰Â ¯ÈÓÁÓ ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ÔÈ¯ÈÓÁÓ Ô‰Â Ï˜Ó≈≈¿≈«¿ƒƒ≈∆»»«¿ƒ¿≈¿ƒƒ

·iÁ -49. «»

בכרת.11) שהיא ערווה, איסור בתו 12)אסורה כגון,
בת), ממנה והוליד זנות, דרך אשה על (=שבא מאנוסתו
מבת  וחומר בקל נלמדת אלא בתורה, מפורש איסורה שאין
- ערוה שאינה ואמר הזקן חלק ואם א). עו, (סנהדרין בתו
ב, פרק ביאה איסורי הלכות וראה ב, פז, (שם חייב זה הרי

ו). מטהרים 13)הלכה שהחכמים ירוק, דם שראתה כגון,
בן  ועקביא ו), הלכה ה, פרק ביאה איסורי הלכות (ראה

ב). פז, (שם מטמא מתוך 14)מהללאל דם ששפעה כגון,
שלא  שבועיים, לאחר - נקבה) שילדה (ללידתה, שבועיים
לידה  טומאת ימי שהם - שבועיים בתוך מעיינה פסק
טוהר  ימי כשאר טהור, זה דם אם החכמים ונחלקו לנקיבה,
יב, ויקרא (ראה יום ושישה שישים שהם נקבה, יולדת של
זה  הרי השבועיים, בתוך המעיין, נסתם שלא מכיוון או ה),
הלכות  וראה ב פז, (שם לידה" "ימי מעיין של טמא, דם

ז). הלכה ז, ופרק א הלכה ו, פרק ביאה כגון 15)איסורי
רצופים  ימים שלושה דם (=שראתה ימים שלושה "קשתה
זיבה), (=ימי יום עשר אחד בתוך לידה) קישוי מחמת
וילדה, לידה), מחבלי לעת מעת (=נחה לעת מעת ושפתה
לא  שראתה דם שאותו הדבר, (שהוברר בזוב יולדת זו הרי
לילה  אומר: יהושע רבי זיבה), דם אלא הלידה, מקושי היה
טהורה  לעת מעת שפתה שאפילו ויומו" שבת כלילי ויום
כשבת  שלם יום כן ואחרי שלם לילה שתשפות עד היא,
אם  בזה, והזקן החכמים נחלקו ואם ד). משנה ד, פרק (נדה

זב  טמאה ב).היא פז, (סנהדרין חייב זה הרי לא, או ה
שלרבי 16) קשת, כמו עקום הקיבה, שעל חלב כגון,

אסור, אלא אינו עקיבא ולרבי כרת, עליו חייבים ישמעאל

מאכלות  והלכות ב מט, (חולין כרת עליו ענושים אין אבל
הרי  והזקן החכמים בו נחלקו ואם ו), הלכה ז, פרק אסורות
יחמיר  הזקן ואפילו כרת. בו יש חלב איסור שהרי חייב, הוא
זו. הלכה סוף רבינו בדברי כמבואר חייב, הוא הרי

לעבר 17) שצריך נמצא אדר, כל לעבר מורה הדין בית שאם
של  באיחור יחול ניסן וחודש שני, אדר בה להוסיף זו, שנה
יעברו  לא הזקן ולדברי הפסח. חג יתקיים ואז יום, שלושים
הפסח  יעשו נמצא פורים, עד עיברוה שלא כיוון השנה,
בו  ויאכלו אייר, יהיה כבר שלאחריו ובחודש הבא, בחודש
פז, (סנהדרין הפסח אז חל הדין בית שלדעת בעוד חמץ,

שני 18)א). הדין, בית של ההרכב להיות צריך כמה
שלושה. או בית 19)דיינים ואין שניים, אלא ואינם הואיל

משלושה. פחות בגזל 21)התובע.20)דין שהמקדש
א). נב, (קידושין מקודשת שלא 22)אינה וילנא; בדפוס

גלוייה. טעות והיא היא 23)נטל, והרי היא, שמקודשת
ב). פז, (סנהדרין איש או 24)אשת הם, שלושה אם

א). י, סנהדרין (ראה נפשות דיני ככל ושלושה, עשרים
מלקות.25) חייב שחייב 26)שאינו בחבירו חובל כשאר

(בבא  דברים חמישה לו ב).לשלם פג, ֿ 27)קמא שבית
מכות. דיני דן שלושה של ב.28)דין פז, סנהדרין

לו 29) שאין חודש, מבן פחות שהוא תינוק שהעריך כגון,
נותן  אומר: מאיר רבי אולם כלום, נותן ואינו ערך, עדיין
דבריו  מוציא אדם שאין בשוק, נמכר שהוא כמו דמיו,
וגמר  חודש, מבן לפחות ערך שאין יודע והוא לבטלה,

א). פח, (שם דמים לשם אלה 30)והחליט נכסי שאמר
או  הבית לבדק אם פירש ולא דבריו, וסתם חרם, הם
לקדש  ויכול ממונו, הוא הרי לכהן שייך זה שאם לכהנים.
בו  לקדש יכול הכהן אין הבית לבדק זה ואם אשה, בו

ממונו. זה שאין זה.31)אשה, ממרא סנהדרין 32)זקן
הקדש 33)שם. דברי אין יעקב בן אליעזר רבי שלדעת

החפץ  ערך את השמים שמאים מעשרה בפחות נפדים
שם  ראה שמאים, שלושה מספיקים החכמים ולדעת הנפדה,

ב. מקודשת,34)יד, אינה במזיד בהקדש שהמקדש
שם). (סנהדרין ג הלכה ה, פרק אישות בהלכות כמבואר

(ראה 35) היכהו מי נודע ולא חלל, מציאת על שמביאים
אֿג). כא, מודדים 36)דברים בגוף מקום מאיזה שנחלקו

או  מטבורו, אם (=ההרוג), החלל אל הקרובה העיר אל
עגלה, מביאה מטבורו החלל אל הקרובה העיר אם מחוטמו,

מביאה. מחוטמו לו הקרובה בה.37)או תימן: יד בכתב
שם).38) (סנהדרין ב נו, בקידושין כגון,39)כמבואר

זה  עץ חייב החכמים שלדעת רבים, לצורך מאכל עץ הנוטע
השנים  שלוש כל בהנאה אסורים ופירותיו בערלה,
מערלה  פטור זה עץ יהודה רבי ולדעת לנטיעתו, הראשונות

ע  בפירות המקדש נמצא ב), משנה א, פרק של (ערלה רלה
יהודה  ולרבי מקודשת, אינה החכמים לדעת זה, עץ

"שני 40)מקודשת. ה) משנה ו, פרק (פאה ששנינו כמו
לבעל  (=ושייכים שכחה אינם ושלושה שכחה, - עומרים
אינם  ושלושה לעניים), (=ושייך לקט שיבולים שני הבית);
לעניים  - שלושה אומרים שמאי בית כולם ועל לקט...
ישמעאל  רבי בה נחלקו - ופאה הבית; לבעל - וארבעה
את  וטחן לקצור, שדהו בסוף פאה הניח לא אם וחכמים,
העיסה  מן פאה מפריש ישמעאל רבי ולדעת ולשה, התבואה
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העיסה  קנה שכבר הפאה, מן פטור ולחכמים לעני, ונותנה
א). פח, (סנהדרין מעשה שהם 41)בשינוי אדם, נגעי

לבן  לשיער קדמה בהרת אם ספק שיש כגון בשרו, בעור
החכמים  - וטהור לבהרת לבן השיער שקדם או טמא, והוא

ב). פז, (שם מטהר יהושע ורבי כגון,42)מטמאים,
הבית  - שלחכמים הבית, קירות בשני גריסים כשני שנראו
עד  טמא הבית אין שמעון, ברבי אלעזר ולרבי טמא,
בקרן  כתלים בשני אבנים, שתי על גריסים כשני שייראה

(שם). הבגד,43)זווית בכל הצרעת שפרחה כגון,
(שם  טמא זה בגד ולחכמים טהור, הבגד נתן, רבי שלדברי

א). הם.44)פח, נפרדים דברים שני שיש 45)שהרי זה
המנוגע. בבגד שנגע או המנוגע, לבית שנכנס או הנגע, בו

שלדעת 46) ימנית, ואוזן רגל ובוהן יד בוהן לו שאין
דם  את לתת מה על שאין עולמית, טהרה לו אין החכמים
אליעזר  רבי ולדעת ידֿיז), יד, ויקרא (ראה והשמן האשם
לו  אסור טהרה לו אין ואם (שם). ויוצא מקומו על לו נותן
הוא. טמא שהרי הקדשים, מן לאכול או למקדש להיכנס

פלוני,47) עם תיסתרי אל עדים; שני בפני לה שקינא כגון,
פל  אותו עם נסתרה שהיא והעיד אחד עד לרבי ובא וני,

נאסרה  שתתה, לא ואם המרים, מי לשתות צריכה אליעזר
עדים  שני גם שיהיו עד משקה אינו יהושע ולרבי בעלה. על

א). פח, (שם הסתירה א.48)על ב, בסוטה כמבואר
על  אסורה זו סוטה אין זאת שבכל מקשה, משנה והכסף
מדברי  וכנראה בלבד, לאו איסור אלא כרת, באיסור היבם
ואינה  "חולצת שהיא י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות רבינו
פטורה  הייתה ממש, ערווה כדין דינה היה ואילו מתייבמת",
וב"מרכבת  ההלכה. בראש שם כמבואר החליצה, מן גם
חיוב  לידי המביא דבר כאן יש זאת שבכל מתרץ המשנה"
שאין  יבמה, ככל היא הרי להתייבם, צריכה שאם כרת.
איש  אשת בהם נעשית ואינה בה, גומרים היבם קידושי
ה, פרק ייבום בהלכות כמבואר עליה, שיבוא עד גמורה,
השוק  מן אחר יקדשנה בינתיים אם ולפיכך ב, הלכה
יתחייב  אחר, אדם עליה יבוא ואם בה, תופסים קידושיו
אסורה  האומר: לדברי אבל איש, אשת על כבא כרת
קידושין  מקודשת זו הרי היבם יקדשנה אם להתייבם,
היא  שאסורה פי על ואף ייבום. חסירה אינה שהרי גמורים,
אסורה  שאינה בה, תופסים קידושיו זאת בכל היבם, על
וב"מגיד  ב יא, ביבמות כמבואר לאו, איסור אלא עליו
יקדשנה  אם ומעתה י"ט, הלכה ו, פרק ייבום הלכות משנה"
ואין  היא, גמורה אשתֿאיש שהרי לו, מקודשת אינה שני
בחיי  אחר: עליה יבוא ואם באשתֿאיש תופסים קידושין
דין  לה שיש מכלום, פטור - מותו לאחר כרת, ענוש - היבם
כלל. בה תפסו לא השוק מן השני וקידושי הואיל פנוייה,

כשתי 49) תורה ותיעשה בישראל, מחלוקות ירבו שלא כדי
התורה  "הרי ד הלכה ג, פרק לעיל והשווה (רדב"ז). תורות

כבוד". להם חלקה

.‚Ck È„ÈÏ ˙˜ÏÁn‰ ‡È·z ‡Ï Ì‡Â50‰Ê È¯‰ - ¿ƒ…»ƒ««¬…∆ƒ≈»¬≈∆
„·Ïa ÔÈlÙz ˙ÂˆnÓ ıeÁ .¯eËt51‰¯B‰ ?„ˆÈk . »ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿«≈«»

˙ÈLÈÓÁ ˙ÙËBË ÛÈÒB‰Ï52‰pOÚÈÂ ÔÈlÙza53LÓÁ ¿ƒ∆∆¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«¬∆»»≈
‰lÁza ‰OÚiL ‡e‰Â .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÙËBË»¬≈∆«»¿∆«¬∆«¿ƒ»

‰Ê Ô˙ÎÏ‰k ÌÈza ‰Úa¯‡54˜a„ÈÂ ˙ÈLÈÓÁ ‡È·ÈÂ , «¿»»»ƒ¿ƒ¿»»∆¿»ƒ¬ƒƒƒ«≈

¯ÈÂ‡‰ ˙‡ ‰‡B¯ BÈ‡L ÔBˆÈÁ‰ ˙Èa‰L ;ÔBˆÈÁa55- «ƒ∆««ƒ«ƒ∆≈∆∆»¬ƒ
„ÈÓz56‰ÎÏ‰ - ‰Ê ¯·c ÏÚ ‡¯ÓÓ Ô˜Ê ·eÈÁÂ .ÏeÒt »ƒ»¿ƒ»≈«¿≈«»»∆¬»»

‰Ïaw‰ ÈtÓ57ÔB‚k ,˙BˆÓ ¯‡La e˜ÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ƒƒ««»»¬»ƒ∆¿¿ƒ¿»ƒ¿¿
·ÏeÏ È¯·cÓ ¯·„a ˜ÏÁL58˙ÈˆÈˆ B‡59,¯ÙBL B‡ ∆»«¿»»ƒƒ¿≈»ƒƒ»

È„È ‡ˆÈ ¯ÓB‡ ‰Ê ,¯Lk ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÏeÒt ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈»¿∆≈»≈∆≈»»¿≈
‰ÊÂ ,¯B‰Ë ¯ÓB‡ ‰Ê ,‡ˆÈ ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B˙·BÁ»¿∆≈…»»∆≈»¿∆

‰‡ÓËÏ ÈL ¯ÓB‡60‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ -61. ≈≈ƒ¿À¿»¬≈∆»ƒ«ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חטאת.50) שגגתו ועל כרת, זדונו על שחייבים דבר לידי
הגורם 51) דבר בה ואין בלבד, עשה מצוות שהיא למרות

וכו'. כרת שדינה 52)לידי ראש, של בתפילה חמישי בית
פרשה  תפילין, של פרשיות ארבע ובהם בתים, ארבעה רק
אל  "והטף מגזרת: דיבור לשון - טוטפת בית. בכל אחת
העיניים  בין קשורות אותן שהרואה ב), כא, (יחזקאל דרום"
שם  והרמב"ן טז). יג, לשמות (רש"י בו וידבר הנס יזכור
והם  טוטפת, בראש: המונח לדבר קוראים שרבותינו מפרש,
וראה  לקבלו. ראוי ומהם בו שמדברים הלשון בעלי היו

לטטפת. המתחיל דיבור ב לד, למנחות או 53)בתוספות
ו. הלכה ג, פרק לעיל ראה עשאה, בעצמו שהוא

איננה.54) זו תיבה תימן יד בכתב וכן רומי בדפוס
מפני 55) המסתירו אחר, דבר בצידו שהוסיף זה כגון,

שבחוץ. איננה.56)האוויר זו תיבה תימן יד בכתב
מפורש 57) אינו החיצון, האוויר את הבית ראיית עניין שכל

פח, ושם א). פט, (סנהדרין הקבלה מפי אלא ואינו בתורה,
תורה, מדברי שעיקרו דבר, על אלא חייב "אינו אמרו: ב
שפירשו  מה (=על להוסיף בו ויש סופרים, מדברי ופירושו
ואין  בתוספתו), הראשון את (פסל גורע הוסיף ואם חכמים)
כתוב  עיקרה תפילין מצוות כלומר וכו', תפילין" אלא לנו
הסופרים, ידי על אלא לנו נתפרשה לא אבל בתורה,
יוסיף  ואם פרשיות, ארבע ובהם בתים לארבעה שהכוונה
אבל  פסלן. - בהכשר כבר שנעשו אחרי חמישי בית עליהם
אין  בתים חמישה בת ראש של תפילה מתחילה עשה אם
שלא  מתחילתה היא ועומדת גרועה אלא וגורע" "מוסיף זה
האומר  יהודה כרבי היא הזאת השיטה וכל בהכשר. נעשית
מדברי  ופירושו תורה, מדברי שעיקרו דבר "על א: פז, שם
קודמו  מאיר רבי לדברי מודה שהוא רבינו וסובר סופרים"
כרת" שזדונו דבר על אלא חייב "אינו האומר: שם בברייתא
למרות  תפילין", "מצוות גם עליו מוסיף שהוא אלא וכו',
משנה  (כסף בלבד עשה מצוות אלא ואינה כרת, בה שאין

מינים 58)ורדב"ז). ארבעה על חמישי מין להוסיף שאמר
החוטים 59)שבלולב. שמונת על תשיעי חוט להוסיף

ג,60)שבציצית. פרק מקדש ביאת בהלכות  נתבאר וכבר
כרת, חייב אינו למקדש, שנכנס לטומאה ששני ט"ו, הלכה

כרת. חיוב זה בדבר שאין ועונשים 61)נמצא מכים אבל
ג, פרק לעיל כמבואר הגדול, דין בית עיני ראות כפי אותו

ז. הלכה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהו 1) מנתח רופא אותם. והמכה ואמו אביו המקלל דיני

לכיבוד  ביחס לעבד גר בין ההבדל הוריו. בניתוח שיטפל
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לבן  מותר אם להריגה, דינם ונגמר רשעים הוריו היו הוריו.
לבן  המותר לבנו, שבועה שנתחייב אב לקללם. או להרגם
מהאב  האח דם גאולת דין האלה. בשבועת להשביעו

הרוצח.

.‡Bn‡Â ÂÈ·‡ :¯Ó‡pL ;Ï˜Ò - Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰«¿«≈»ƒ¿ƒƒ¿»∆∆¡«»ƒ¿ƒ
Ba ÂÈÓc ,Ïl˜2¯Á‡Ï B‡ Ô‰ÈiÁa Ïl˜Ó‰ „Á‡Â . ƒ≈»»¿∆»«¿«≈¿«≈∆¿««

Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - Ô˙˙ÈÓ3ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .4,‰‡¯˙‰Â ƒ»»¬≈∆ƒ¿»¿»ƒ≈ƒ¿«¿»»
ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk5LÈ‡‰ „Á‡Â . ƒ¿»»¿À¿≈ƒ≈ƒ¿∆»»ƒ

‰M‡‰ „Á‡Â6ÒBÈ‚B¯c‡‰Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,7‡e‰Â . ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿»«¿¿ƒ¿
ÌÈÏB„‚ eÈ‰iL8.ÔÈLÚ‰ ÏÏÎÏ eÚÈb‰L ∆ƒ¿¿ƒ∆ƒƒƒ¿«»√»ƒ

בם"2) דמיהם אותם, ירגמו "באבן כז) (שם, להלן ונאמר
א). סו, (סנהדרין בסקילה כאן אף בסקילה, להלן מה -
שאינו  המכה, מן יותר במקלל הכתוב החמיר הרדב"ז: וכתב
רעות: שתים בו שיש משום ה"ה), להלן (ראה בחנק אלא
(שאין  לבטלה שמים שם הוצאת וגם ואמו, אביו קלון
ה"ב), להלן ה', משמות בשם שיקלל עד חייב המקלל

מהחנק. חמורה שהסקילה ידוע אביו 3)והדבר שנאמר:
הפסוק: בראש כתוב כבר שהרי מיותר, שהוא קלל, ואמו
לאחר  לרבות - וגו' אמו" ואת אביו את יקלל אשר "איש
- מיתתם לאחר ואמו אביו המכה אבל ב). פה, (שם מיתה
תקעו, אות חסידים" וב"ספר ה"ה. להלן כמבואר פטור,
לנשמתו, לאב היזק שיש מועילה, הקללה כי מנמק:
גופנית, מכה אלא אינה ההכאה כי בהכאה. מהֿשאיןֿכן
צער  היא הקללה אבל בזה, מרגיש הגוף אין המוות ולאחר

(מהר"ל). המיתה לאחר גם קיימת והרוח שלא 4)רוחני,
עדים  שם ואין ההורים, בבית לרוב מצויה הקללה תאמר:
הוצרך  וכן עדים, בלא גם יתחייב כן ואם בו, להעיד כשרים
ה"ג), (להלן ואמו אביו במכה גם זה דין להשמיענו רבינו

(כסףֿמשנה). הטעם מאותו ממרא,5)הכל לזקן בניגוד
התראה". צריך ש"אינו ה"ח, פ"ג לעיל שלא 6)השנוי

תלמוד  האשה, את להוציא בפרשה, כתוב "איש" תאמר:
אחר  מיעוט שאין האשה, לרבות - איש" "איש לומר:
ד"ה  שם וב'תוספות' ט סו, (סנהדרין לרבות אלא מיעוט

ואע"פ 7)לרבות). נקבה, ספק זכר ספק שהם
(שם). חייב זאת בכל - הוא עצמו בפני בריה שאנדרוגינוס

שערות.8) שתי שהביאו שנה שלשֿעשרה בני

.·˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa ÌÏÏ˜iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ·iÁ BÈ‡≈«»¿ƒ»«∆¿«¿≈¿≈ƒ«≈
ÔÈ„ÁÈÓ‰9ÈepÎa ÌÏÏ˜ Ì‡ Ï·‡ ;10ÔÓ ¯eËt - «¿À»ƒ¬»ƒƒ¿»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈ˜q‰11Ì„‡ Ïk ˙ÏÏ˜ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ‰˜BÏÂ , «¿ƒ»¿∆¿∆∆∆∆«ƒ¿«»»»

Ï‡¯OiÓ ¯Lk12. »≈ƒƒ¿»≈

הם:9) שמות ושבעה למחקם. שאסור בזה, המיוחדים
ואלהים, אלוה, ואֿל, ה"א, וא"ו ה"א יו"ד הנכתב "השם
פ"ו, התורה יסודי בהל' רבינו כדברי וצבאות", ושדי ואהיה,

חנון 10)ה"ב. כגון: ה', את בהם שמכנים כבוד תארי
ה"ב. פ"ב, שבועות הל' השווה וכדומה. אפים, ארך ורחום,

(ויקרא 11) שנאמר החכמים, וכדעת א. סו, בסנהדרין משנה
 ֿ תלמוד "מה יומת", שם בנקבו ה'... שם "ונוקב טז) כד,
מקלל  על לימד יומת), בנקבו לכתוב: לו (היה "שם"? לומר

בשם". שיקלל עד חייב שאינו ואמו כמבואר 12)אביו
א  לה, בשבועות ומקורו ה"ג. פכ"ו, סנהדרין הל' לעיל
וכן  בלאֿתעשה", עובר בכולן וחבירו, עצמו "המקלל

ה"י. פ"ד, שם בירושלמי

.‚Ïl˜Ók ‰Ê È¯‰ - Bn‡ È·‡Â ÂÈ·‡ È·‡ Ïl˜Ó‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¬ƒ»ƒ«¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ï‰w‰ ¯‡MÓ „Á‡13. ∆»ƒ¿»«»»

כהנים"13) ב"תורת ומקורו בלבד. לוקה אלא נסקל שאינו
אביו; אבי את ולא - אביו את יקלל "כי פ"ט קדושים פרשת

אמו". אבי את ולא - אמו ואת

.„?ÔÈpÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Ó ÏL ‰¯‰Ê‡14LÚ «¿»»∆¿«≈»ƒ¿ƒƒ«ƒ…∆
‡Ï ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰¯‰Ê‡‰ Ï·‡ ,Le¯Ùa eÚÓL»«¿¿≈¬»»«¿»»¬≈ƒƒ¿«…

L¯Á Ïl˜˙15Ì„‡ Ïl˜Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ . ¿«≈≈≈ƒ¿À¿»∆…¿«≈»»
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÂÈ·‡ È¯‰ ,Ï‡¯OiÓ16. ƒƒ¿»≈¬≈»ƒƒ¿«ƒ¿»≈

כמבואר 14) מזהירין, אלאֿאםֿכן עונשים אין והלא
ב. נו, שחרשותו 15)בסנהדרין חרש ששונה לדחות, ואין

שהרי  מדאי, יותר ולצערו לקללו שלא לו, גרמו ושפלותו
לוקה  שהוא חבירו את למקלל אזהרה למדו א לו, בשבועות
שאפילו  לומר, הכתוב שכוונת הרי - חרש" תקלל מ"לא
על  לוקה - זו בקללה נצטער ולא שומע "שאינו זה חרש
ה"א, פכ"ו סנהדרין הל' לעיל רבינו כלשון קללתו",

שם. לפרשת 16)וכביאורנו כהנים" ב"תורת שנינו וכן
לרבות  מנין חרש, אלא לי אין חרש, תקלל "לא פ"ג קדושים
למה  א"כ תאור, לא בעמך ונשיא תלמודֿלומר: אדם ? כל
שאינו  המת יצא בחיים, שהוא מיוחד חרש מה חרש, נאמר
אדם  כל "שאר כז: פכ"ב, לשמות במכילתא וראה בחיים",
הל' לעיל והשווה תאור", לא בעמך תלמודֿלומר: מנין?

ה"ב. פכ"ו, סנהדרין

.‰Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kn‰17:¯Ó‡pL ;˜Áa B˙˙ÈÓ - ««∆»ƒ¿ƒƒ»¿∆∆∆∆¡«
˙ÓeÈ ˙BÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓ18ÌÈ„Ú CÈ¯ˆÂ .19 «≈»ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â20„Á‡Â . ¿«¿»»ƒ¿»»¿À¿≈ƒ«≈ƒ¿∆»
.ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓh‰ ÔÎÂ ,‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰»ƒ¿∆»»ƒ»¿≈«À¿¿«¿¿ƒ
„Ú ˜Á ·iÁ BÈ‡ .ÔÈLÚ ÏÏÎÏ eÚÈbiL ‡e‰Â¿∆«ƒƒ¿«√»ƒ≈«»∆∆«
‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰¯eaÁ Ô‰a ‰OÚiL∆«¬∆»∆«»¬»ƒ…»»»∆«»

Ï‡¯OiÓ „Á‡ ‰kÓk ‰Ê È¯‰ -21Ô˙B‡ ‰kn‰Â . ¬≈∆¿«∆∆»ƒƒ¿»≈¿««∆»
¯eËt - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï22. ¿««ƒ»»

בלבד.17) חבורה בהם עשה אלא נפש הרגם שלא
חנק 18) אלא אינה - סתם בתורה האמורה מיתה וכל

סייף, מיתת חייב נפש, הרגו ואם ב). פד, שהיא (סנהדרין
שחייב  חבירו את הורג משאר גרוע זה שאין מחנק, חמורה

שם. סנהדרין וראה ב). ח, (מכות לעיל 19)סייף ראה
ג. אות לעיל 20)בביאורנו המבוארים המקלל, כדיני הכל

הכאה  ומדמים) (=משווים "מקשינן רבינו: וסובר א. הלכה
ב). פה, (שם לאו,21)למקלל באיסור אלא שאינו

הל' לעיל וראה א. הלכה ה, פרק חובל בהלכות כמבואר
קלא. אות ה"ד, פי"ט במכה 22)סנהדרין חבורה שאין

ב). פה, (שם מיתה לאחר

.Â·iÁ - BL¯ÁÂ BÊ‡ ÏÚ ÂÈ·‡ ˙‡ ‰k‰L ÈÓ23 ƒ∆ƒ»∆»ƒ«»¿¿≈¿«»
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‡l‡ ,‰¯eaÁ ‡Ïa L¯Á ‰OÚiL ¯LÙ‡ È‡L .‚¯‰Â¿∆¡»∆ƒ∆¿»∆≈»∆≈≈¿…«»∆»
ÌÈÙa Ìc ˙tË ˙‡ˆÈ24.L¯Á˙Â ÔÊ‡a »»ƒ«»ƒ¿ƒ»…∆¿ƒ¿»≈

חנק.23) וכן 24)מיתת תימן, ובכת"י א. פו, בבאֿקמא
וכו'. בפנים יצאת דם טיפת אפילו הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס

.ÊÂÈ·‡Ï Ìc ÊÈwn‰25BÏ C˙ÁÂ ‡ÙB¯ ‰È‰L B‡ , ««ƒ»¿»ƒ∆»»≈¿»«
¯eËt - ¯·‡ B‡ ¯Oa26,¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . »»∆∆»««ƒ∆»

ÔBlÒ ‡ÈˆB‰Ï B‡ .‰OÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ27ÂÈ·‡ ¯OaÓ ¿«¿ƒ»…«¬∆¿ƒƒƒ¿«»ƒ
‰¯eaÁ ‰OÚÈ ‡nL ,‡ÈˆBÈ ‡Ï - Bn‡ B‡28‰na . ƒ…ƒ∆»«¬∆«»«∆

Ì‡ Ï·‡ ;˙BOÚÏ ¯Á‡ ÌL LiLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»«≈«¬¬»ƒ
- ÔÈ¯ÚËˆÓ Ô‰ È¯‰Â ,‡e‰ ‡l‡ ‰OÚiL ÈÓ ÌL ÔÈ‡≈»ƒ∆«¬∆∆»«¬≈≈ƒ¿«¬ƒ

e‰L¯iM ‰Ó ÈÙk C˙BÁÂ ÊÈwÓ ‰Ê È¯‰29.˙BOÚÏ ¬≈∆«ƒ¿≈¿ƒ«∆«¿≈«¬

כד,26)לרפואה.25) (ויקרא שנאמר ב. פד, סנהדרין
מכה  מה - יומת" אדם ומכה ישלמנה, בהמה "ומכה כא):
הזיקה), לא שהרי התשלומין, (=מן פטור - לרפואה בהמה

פטור. - לרפואה אדם מכה זה 28)קוץ.27)אף והרי
(שם). חנק באיסור קדומים:29)שוגג ובדפוסים האב,

ההורים. לרשות והכוונה, שירשוהו. מה

.Á,eÚÓL LÚ ?ÔÈpÓ ÂÈ·‡ ‰kÓ ÏL ‰¯‰Ê‡«¿»»∆«≈»ƒƒ«ƒ…∆»«¿
˙Bk‰Ï ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ .eÚÓL ‡Ï ‰¯‰Ê‡«¿»»…»«¿ƒ¿À¿»∆…¿«

Ì„‡Ï‡¯OiÓ30ÏÏka Bn‡Â ÂÈ·‡ È¯‰ -31. »»ƒƒ¿»≈¬≈»ƒ¿ƒ«¿»

פן 30) יוסיף, לא יכנו "ארבעים ג) כה, (דברים שנאמר
ציוה  להכותו, רשות תורה שנתנה זה אם ומה וגו', יוסיף"
האדם, כל לשאר קלֿוחומר רשעו, על להכותו שלא הכתוב

הי"ב. פט"ז, סנהדרין בהל' רבינו מכילתא 31)כלשון
שם. רש"י וכפירוש א פה, בסנהדרין ונזכרה טו. כא, לשמות
עונש  רבותינו: שאמרו "מה סט: מצוה ה"חינוך" וכתב
בדבר  לנו תבוא לא שאם הוא, הענין מנין? אזהרה שמענו,
משמע  היה בכך, יענש פלוני דבר העושה אלא האל, מניעת
על  לעבור העונש... לקבל הרוצה כל ביד רשות שיש
כלומר: וממכר, מקח כגון המצוה דבר ויחזור המצוה...
ואין  ויעשהו... וכך כך יתן פלוני, דבר לעשות הרוצה
בדברים, מנענּו לטובתנו האל אלא בכך, המצוה על ְָָהכוונה
רצונו, העברת מלבד לנו, המגיע העונש בקצתם והודיענו

וכו'. הכל" מן קשה שהיא

.ËÈ˜e˙L32ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡Â ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -33. ¿ƒ«»«ƒ¿≈«»«»ƒ
‰˜c·pL Èt ÏÚ Û‡34‡e‰ ÈBÏt Ôa :‰¯Ó‡Â Bn‡35 ««ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»∆¿ƒ

‰Èt ÏÚ ˜Á B‡ Ï˜Ò BÈ‡ -36ÔÓ Ba Ï·‡ . ≈ƒ¿»∆¡»«ƒ»¬»¿ƒ
ÏÚ ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰«ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ≈«»…«

Bn‡ ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈ·‡37B˙¯B‰L ¯b ÔÎÂ .38‡lL »ƒ¿…«ƒ¿≈≈∆»∆…
‰M„˜a39‰M„˜a B˙„lL Èt ÏÚ Û‡ ,40·iÁ BÈ‡ - ƒ¿À»««ƒ∆≈»ƒ¿À»≈«»

B˙ÏÏ˜Â ÂÈ·‡ ˙kÓ ÏÚ41. «««»ƒ¿ƒ¿»

מיהו 32) ידוע ואינו בזנות, שנתעברה הפנויה, לאמו שנולד
"שמכיר  הי"ב: פט"ו, ביאה איסורי בהל' רבינו כלשון אביו,
אותו  שמשתיקים ובוודאי אביו", את מכיר ואינו אמו את
לומר  אותו, מדחים הבנים שהרי יורשו, שאינו אביו, מנכסי

ב. יג, כתובות ראה אחיהם, על 33)שאינו או הכאתו על
ונחקרה.34)קללתו. שאינו 35)נשאלה כשר, איש של

יא 36)שתוקי. פרק יבמות (ירושלמי לחייבו נאמנת אינה
אמו, על חייב שהוא בשתוקי עקיבא רבי "מודה ב) הלכה

אביו". על חייב שאינו לשום 37)אףֿעלֿפי בנו שאינו
לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ד) כא, (שמות ככתוב דבר,
רבינו  וכדברי ב), כב, (יבמות אחריו מתייחסים הם אין
- השפחה מן הבא שזרע ד: הלכה א, פרק יבום בהלכות
אמו  על וגם אינם". וכאילו גוי, – הגויה מן והבא עבדים,
כ"קטן  היא הרי ונתגיירה נשתחררה שאם חייב, אינו
והוא  נשתחררה לא ואם ביניהם, קרבה כל ואין שנולד",
כל  לו שאין שנולד" כ"קטן והוא גויה, אמו הרי נשתחרר,

(כסףֿמשנה). עמה אביו 39)הריונו.38)יחוס שהולידו
גוי. נמצא 40)כשהיה מעוברת, בהיותה אמו שנתגיירה

מלידתו. גר שכל 41)הבן אח"כ, אביו יתגייר אם אפילו
ביניהם. קרבה שום ואין דומה" שנולד כקטן שנתגייר, "גר

.È.Bn‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ Ck ,ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«»«»ƒ»≈«»«ƒ
ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ ‡e‰L ˙‡ .Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈»ƒ¿ƒ∆∆«»«»ƒ

ÂÈ·‡ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L ‰ÊÂ ,Bn‡ ÏÚ ·iÁ -42BÈ‡ - «»«ƒ¿∆∆≈«»«»ƒ≈
Bn‡ ÏÚ ·iÁ43. «»«ƒ

פי"ג 42) עדות הל' והשווה לעיל. כאמור בנו, זה שאין
הי"א. פי"ד, ביאה איסורי והל' יבמות 43)ה"ב, ירושלמי

שם. עקיבא וכרבי א כ, ויקרא כהנים" וב"תורת ה"ב, פי"א
על  חייב שאינו אע"פ אמו, על השתוקי חייב זאת ובכל
ידוע  שאינו מצד הוא הפטור שם כי ה"ט)? לעיל (ראה אביו
היה  אביו שזה ומעידים עדים באים היו ואילו אביו, מיהו
עליו, חייב אינו אביו, שזה אע"פ גר אבל עליו, חייב

ורדב"ז). (כסףֿמשנה אמו על גם פטור ולפיכך

.‡È.B˙Bk‰Ïe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÂÈ·‡ Ïl˜Ï ¯eÒ‡ ¯b‰«≈»¿«≈»ƒ»≈»ƒ¿«
‰¯eÓÁ ‰M„wÓ e‡a :e¯Ó‡È ‡lL È„k .e‰f·È ‡ÏÂ¿…¿«≈¿≈∆……¿»ƒ¿À»¬»

‰l˜ ‰M„˜Ï44Ba ‚‰B ‡l‡ .ÂÈ·‡ ‰f·Ó ‰Ê È¯‰L , ƒ¿À»«»∆¬≈∆¿«∆»ƒ∆»≈
„B·k ˙ˆ˜Ó45„·Ú‰ Ï·‡ .46ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ -47‡l‡ , ƒ¿»»¬»»∆∆≈ƒ∆»

¯·c ÏÎÏ ÂÈ·‡ BÈ‡L ÈÓk ÂÈ·‡ È¯‰48Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈»ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»»««ƒ
e¯¯ÁzLpL49. ∆ƒ¿«¿¿

שאינו 44) אלא - ובקללתו בהכאתו היה אסור גוי, שבהיותו
שנתגייר, ועכשיו א. סא, בנזיר כמבואר בעונש, עליו הוזהר
עריות  איסור לענין א כב, ביבמות זה וכעין לו! הותר

כמו 45)בגרים. בכבודו, לנהוג שעליו גיותו, כבימי
הקב"ה  לו "אמר פל"ט): (לךֿלך רבה' ב'מדרש שאמרו
פוטר  אני ואין ואם, אב מכיבוד פוטרך אני לך (=לאברהם),

ואם". אב מכיבוד כנעני.46)לאחר אינו 47)עבד
אביו. אחר "הכל 48)מתייחס א) סב, (יבמות שאמרו כמו

פה  לכם שבו דכתיב: (=יחוס), חייס לו שאין בעבד מודים
פט"ו, אישות הל' והשווה לחמור". הדומה עם - החמור עם

יחוס". לו אין "שהעבד הרי 49)ה"ו: ונתגיירו, והבן האב
וב"אור  ביניהם. קרבה יחס כל שאין שנולד", כ"'קטן הם
"יש  א) צט, (יבמות שאמרו ממה לזה, ראיה הביא שמח"
לקח  ישראל כיצד? כתובתה, אמו להגבות אביו את מוכר
ונשאה, השפחה את ושחרר בן, ולהם השוק מן ושפחה עבד
את  מוכר (=הבן) זה נמצא - לבנה נכסיו כל וכתב ועמד

לבזותו. לו שמותר הרי - כתובתה" לאמו להגבות אביו
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.·ÈÈ¯·BÚÂ ÌÈ¯eÓb ÌÈÚL¯ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰L ÈÓƒ∆»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈
‚¯‰Ï ÌÈ‡ˆBÈ Ì‰Â ‰‚È¯‰Ï ÔÈc ¯Ó‚ elÙ‡ ,˙B¯·Ú¬≈¬ƒƒ¿«ƒ»«¬ƒ»¿≈¿ƒ≈»≈

ÌÏÏ˜Ïe Ô˙Bk‰Ï ¯eÒ‡ -50Ô‰a Ï·Á B‡ Ïl˜ Ì‡Â . »¿«»¿«¿»¿ƒƒ≈»«»∆
¯eËt -51‚¯‰Â ,·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLz eOÚ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»¬≈∆«»¿∆¡»

‰˙ÈÓÏ ÔÈ‡ˆBÈ Ô‰ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ52‰na . ¬≈∆««ƒ∆¬≈≈¿ƒ¿ƒ»«∆
e‰k‰Â ‡aL ¯Á‡ Ï·‡ ;B·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿¬»«≈∆»¿ƒ»

,BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ BÏl˜Â‰·eLz ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿««∆ƒ¿«ƒ««ƒ∆»»¿»
‰˙ÈÓÏ CÏB‰ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯eËt ‰Ê È¯‰ -53Ì‡Â . ¬≈∆»ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ

Li·Ó‰ Ò˜a ·iÁ - BLia54. ƒ¿«»ƒ¿««¿«≈

שליח 50) נעשה הבן "אין ב): פה, (סנהדרין שאמרו כמו
בסמוך  וכמבואר ולקללו", להכותו לאביו ביתֿדין) (שמש
נענשה  אמנו שרחל מצינו, ב קסד, ויצא פרשת ובזוהר הי"ג.
התרפים, את ממנו בלקחה אביה לבן את שציערה על
ולא  מתה ולכן אלילים, מעבודת להפרישו שנתכוונה למרות
רמא  סי' ליו"ד ברכה (שיורי בנה בנימין את  לגדל זכתה

ד). כז)51)סעיף כב, (שמות שנאמר א, עמ' שם סנהדרין
שעובר  וזה עמך, מעשה בעושה - תאור" לא בעמך "ונשיא
לקללתו. הכאתו ומדמים עמך, מעשה עושה אינו - עבירה

בהכאתו. כך פטור, - שבקללתו גרוע 52)כשם זה אין
אביו  שהמכה ואע"פ חייב. שהוא מותו לאחר אביו ממקלל

א  - פטור מיתתו עד לאחר חייב שאינו משום אלא זה ין
חי  זה אבל חבורה, אין מיתה ולאחר חבורה, בו שיעשה

ב). עמ' שם (רש"י למות שסופו אלא והתורה 53)הוא
שראוי  שבעמך, במקויים - בעמך" "ונשיא אמרה:
לקמן  והשווה וברש"י). (שם דינו שנגמר זה ולא להתקיים,
לו  ואין כהרוג הוא הרי דינו, שנגמר מי "שכל ה"ט: פ"ז,

הבושה.54)דם". גודל לפי מבייש כל שחייב בקנס
היורשים, לבנים הקנס לתת חייב שהמבייש רבינו וכוונת
שאמרו  וכמו אביהם, את בביישו בושה להם גרם שהרי
חייב", שנתו) (=תוך ומת ישן "ביישו א) פה, (סנהדרין
חובל  שבהל' אלא כאן. והואֿהדין בניו, נתביישו שהרי
ולא  שנתו בתוך מת "ואם רבינו: כותב ה"ג, פ"ג ומזיק
מן  זו בושת גובים אין שביישו, בזה הרגיש ולא הקיץ
משום  מידם", מוציאים אין היורשים תפסו ואם המבייש,
ומספק  ב. פו, בבבאֿקמא נפשטה שלא בעיא היא שזאת
בקנס  חייב כאן: רבינו שהדגיש וזהו זו, בושת גובים אין
תפסו  ואם גובים, שאין ומת" ישן "בייש כדין המבייש,

מידם. מוציאים אין - היורשים

.‚È‰È‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜BlL ‰¯·Ú ÏÚ Bn‡Â ÂÈ·‡ ¯·Ú»«»ƒ¿ƒ«¬≈»∆ƒ»∆»¿»»
ÔfÁ ‡e‰55Ì‡ ÔÎÂ .Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï - ÌÈic‰ ÈÙÏ «»ƒ¿≈««»ƒ…«∆»¿≈ƒ

Èec e·iÁ˙56ÛÁ„È ‡ÏÂ .Ì˙BcÏ ÁÈÏL ‰È‰È ‡Ï - ƒ¿«¿ƒ…ƒ¿∆»ƒ«¿«»¿…ƒ¿«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙eÁÈÏLa Ì˙B‡ ‰f·È ‡ÏÂ Ì˙B‡»¿…¿«∆»ƒ¿ƒ≈ƒ««ƒ

‰·eLz eOÚ ‡ÏÂ CÎÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L57. ∆≈¿ƒ¿»¿…»¿»

סנהדרין 55) הל' לעיל ראה הדיינים. עלֿפי המכה שמש,
הי"א. או 56)פט"ז, ביתֿהדין, לפסקֿדין ציית שלא על

הי"ב, פ"ו תורה תלמוד הל' ראה וכדומה, החכם  שביזה
פ"ז, (שם בשמתא" יהיה "פלוני עליו: שאומרים והי"ד,

כשעשה,57)ה"ב). ד"ה ב כב, ביבמות ה'תוספות' ולדעת
תשובה. כשעשו אלא לקללם איסור אין

.„È˜Ïe B˙Bk‰Ï ÁÈÏL ‰OÚ Ôa‰ ÔÈ‡ ÏkÏıeÁ ,BÏÏ «…≈«≈«¬∆»ƒ«¿«¿«¿
ÁÈcÓe ˙ÈÒnÓ58‡ÏÂ ÏÓÁ˙ ‡Ï :‰¯Bz ‰¯Ó‡ È¯‰L . ƒ≈ƒ«ƒ«∆¬≈»¿»»…«¿…¿…

ÂÈÏÚ ‰qÎ˙59. ¿«∆»»

שהדיח 58) או לעבודהֿזרה חבירו את מסית אביו היה אם
יד. יג, דברים ראה לעבדה, העיר אנשי סנהדרין 59)רוב

פ"ב  ליבמות ברי"ף אולם מדיח, הוזכר לא ושם ב. פה,
ומדיח, ממסית חוץ מביא: ב) כב, דף של לסוגיא (השייך

קלד. סימן סוף בלק, פרשת בשאילתות וכן

.ÂË,„ÈÓz Ba eÈ‡¯ Ck - B·Ï ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ
‰Ï‡‰ ˙Úe·La BÚÈaLÓ BÈ‡L60‡a ‰Ê È¯‰L , ∆≈«¿ƒƒ¿«»»»∆¬≈∆»

da ÔÈ‡L ‰Úe·L BÚÈaLÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙ÏÏ˜Ï¿ƒ¿«»ƒ∆»«¿ƒ¿»∆≈»
‰Ï‡61e¯‡a ¯·Îe .62ÔÈ‡ - Ba ˙‡ ‚¯‰L ·‡‰L , »»¿»≈«¿∆»»∆»«∆¿≈

Ìc‰ Ï‡B‚ ‰OÚ ‚¯‰ ÏL ÂÈÁ‡Ó „Á‡63ÏÚ ‡ÏÂ . ∆»≈∆»∆∆¡»«¬∆≈«»¿…«
‡l‡ ,‰¯Bz ‰„Èt˜‰ „·Ïa ‰ÏÏw‰ ÏÚ ‡ÏÂ ‰‡k‰«»»¿…««¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ»»∆»
elÙ‡ ,Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ ‰f·Ó‰ ÏkL .ÔBÈfa‰ ÏÚ Û‡«««ƒ»∆»«¿«∆»ƒƒ¬ƒ
ÈtÓ ¯e¯‡ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÈÓ¯a elÙ‡Â ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»¬≈∆»ƒƒ

‰¯e·b‰64Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó ¯e¯‡ :¯Ó‡pL .65È¯‰Â . «¿»∆∆¡«»«¿∆»ƒ¿ƒ«¬≈
·‡Ï ‚ÚÏz ÔÈÚ :¯ÓB‡ ‡e‰66Ì‡ ˙‰wÈÏ Ê·˙Â67 ≈«ƒƒ¿«¿»¿»Àƒ¿«≈

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰Ê ÏÚ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï LÈÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿≈¿≈ƒ¿««∆«««¿
e‡¯iM ‰Ó ÈÙk LÚÏÂ68. ¿«¬¿ƒ«∆ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

a`l brlz oir xne` `ed ixde ,en`e eia` dlwn xex`"
."'ebe m` zdwil feaze

הפסוק  את הרמב"ם הביא מה לשם הרדב"ז, והקשה
בפסוק  הסתפק ולא כו'" לאב תלעג "עין מהכתובים

כו'". ואמו אביו מקלה "ארור מהתורה
שהרי  נח, בבני נאמר לא ואם אב כיבוד שחיוב לומר, ויש

אומרת ב.)הגמרא נו, נח,(סנהדרין בני עליהן שקיבלו "שבע
נח  שבני היינו ואם", אב וכיבוד ושבת דינין עליהן והוסיפו

ואם. אב כיבוד על נצטוו לא
אביו, בנח כבוד נהג שלא על חם נענש מדוע קשה וא"כ
שהגם  אלא אביו", לפני להשיב ש"קפץ על נענש לבן וכן
חיוב  עליהם שיש הרי ואם, אב כיבוד חיוב נח בני על שאין
כי  הנ"ל. בפסוק הרמב"ם משמיע זה ואת לבזותם, שלא
ללמוד  צריך היה כו'" תורה ניתנה לא "אלמלא נאמר הנה
הרמב"ם  שמביא והפסוק חיים, מבעלי הנהגות וכמה כמה
לבנ"י  אמנם כי ולאמו, לאביו ללעוג העורב בהנהגת מדבר
חיוב  אין נח בני ועל ואמו" אביו מקלה "ארור הציווי נאמר
ילמדו  ואותו - לבזותם שלא חיוב יש אבל ואם, אב לכבד

מהעורב.
(43 dxrd 155 cenr f"k wlg y"ewl itÎlr)

לה',60) ארור הוא "הרי שאומר: קללה, עמה שיש שבועה
(הל' כלום" אצלי לזה יש אם חנון, ששמו למי ארור או

ה"ט). פי"א, חייב 61)שבועות שאיני בה'... נשבע הריני
וראה  רצט. סימן הגאונים מתשובת זה וכל (שם). כלום לזה
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לומר  שהמנהג בשמם, שמביא ב, ס"ק רמא סי' ליו"ד בט"ז
לידי  תבוא שלא אחר, לאיש תביעתך הקנה התובע, לבן

אביך. ה"ג.62)קללת פ"א, רוצח את 63)בהל' להמית
א. יב, במכות ומקורו הגבורה 64)אביו, שכל הקב"ה,

ב). צח, (סנהדרין -65)שלו מקלה שם: רש"י ומפרש
אחיך. ונקלה לשון בעין.66)מזלזל, ברמיזה אפילו

עמים"67) יקהת "ולו מלשון: שבפניה, הקמטים לקבוץ
שם: במשלי הכתוב וסוף שם), וברש"י י. מט, (בראשית

נחל". עורבי ב 68)"יקרוה קי, בחולין שמצינו כמו
אביו  כבוד הוקיר שלא מי את להלקות, העמוד על שכפתו
בצדה  שכרה שמתן 'עשה' שעל שם שהעירו ואע"פ ואמו,
עליה, מוזהר שלמטה ביתֿדין אין ימיך) יאריכון (=למען
ודאי  ממש, בבזיון אבל וכיבוד. הוקרה להעדר בנוגע רק זה

שם). לחולין אריה" ("לב מרדות מכת אותו שמכים

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מותו.1) לאחר האב כיבוד ומוראם. ואם אב כיבוד דיני

שלא  ולדקדק בניו, על עולו להכביד שלא האב על החיוב
דעתם. שנטרפה בהורים להתנהג איך מכשול. לידי יביאם
עדיף. מהם מי ואם אב כיבוד אביו. בכבוד הממזר חיוב

אמו. בעל או אביו אשת כיבוד

.‡‡¯BÓ ÔÎÂ .‰ÏB„‚ ‰OÚ ˙ÂˆÓ - Ì‡Â ·‡ „eakƒ»»≈ƒ¿«¬≈¿»¿≈»
Ï˜L .Ì‡Â ·‡2B‡¯BÓ·e B„B·Îa ·e˙k‰ Ô˙B‡3. »»≈»«»«»ƒ¿¿»

ÈÈ ˙‡ „ak :·e˙ÎÂ ,En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak :·e˙k»«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿»«≈∆¿»
,e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :·e˙k Bn‡Â ÂÈ·‡·e .EB‰Ó≈∆¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒƒ»

„k .‡¯Èz EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ :·e˙ÎÂ„B·k ÏÚ ‰evL C¯ ¿»∆¿»¡…∆ƒ»¿∆∆∆ƒ»«¿
‰eˆ Ck ,B‡¯BÓe ÏB„b‰ BÓL4Ì‡¯BÓe Ì„B·k ÏÚ5. ¿«»»»ƒ»«¿»»»

וכמוראו.3)השוה.2) ככבודו תימן: ובכת"י
ב.4) לב, רבי 5)קידושין אמר ה"א, פ"א פאה ובירושלמי

הקב"ה  שהעדיפו ואם אב כיבוד "גדול יוחאי: בר שמעון
(משלי  ונאמר אמך. ואת אביך את כבד נאמר: מכבודו, יותר
שחננך, ממה מכבדו אתה ממה מהונך, ה' את כבד ט): ג,
ומאכיל  ולולב... סוכה ועושה ופאה... שכחה לקט מפריש
בכולם. חייב אתה לך, יש אם הרעבים... ואת העניים את
אם  אבל...כיבוד מהן. באחת חייב אתה אין לך, אין ואם
אביך  את כבד - הון לך שאין בין הון, לך שיש בין ואם,

הפתחים". על מסבב אתה ואפילו אמך, ואת

.·Ûc‚Ó‰Â ,‰ÏÈ˜Òa - Bn‡ B‡ ÂÈ·‡ Ïl˜Ó‰6- «¿«≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿«¿«≈
LÚa Ô˙B‡ ‰ÂL‰ ‰p‰ .‰ÏÈ˜Òa7Ì‡Ï ·‡ ÌÈc˜‰ . ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»»¿…∆ƒ¿ƒ»¿≈

„B·ÎÏ8‡¯BÓÏ ·‡Ï Ì‡ ÌÈc˜‰Â ,9Ì‰ÈML „nÏÏ . ¿»¿ƒ¿ƒ≈¿»¿»¿«≈∆¿≈∆
„B·ÎÏ ÔÈa ‡¯BÓÏ ÔÈa ,ÌÈÂL10. »ƒ≈¿»≈¿»

טוֿטז.6) כד, ויקרא ראה ה', את ב.7)מברך ל, קידושין
שאדם  בזמן בו... שותפים ששלשתם בדין, "וכן סיימו: ושם
עליכם, אני מעלה הקב"ה: אמר אמו, ואת אביו את מכבד

וכבדוני". ביניהם דרתי אביך 8)כאילו את כבד ככתוב:
אמך. תיראו.9)ואת ואביו אמו איש אלא 10)ככתוב:

שמשדלתו  מפני מאביו יותר אמו את מכבד שהבן מתוך
ומתוך  לכיבוד; - לאם אב הכתוב הקדים לפיכך בדברים,

- תורה שמלמדו מפני מאמו, יותר מאביו מתיירא שהבן
א). לא, (שם האב למורא האם מורא הקב"ה הקדים

.‚„ÓBÚ ‡Ï - ‡¯BÓ ?„B·k e‰Ê È‡Â ,‡¯BÓ e‰Ê È‡≈∆»¿≈∆»»…≈
BÓB˜Óa11BÓB˜Óa ·LBÈ ‡ÏÂ ,12˙‡ ¯˙BÒ ‡ÏÂ , ƒ¿¿…≈ƒ¿¿…≈∆

ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÈ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÂÈ¯·c13,BÓLa BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ . ¿»»¿…«¿ƒ«∆¿»»¿…ƒ¿»ƒ¿
È¯Ó ‡a‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ ,B˙BÓa ‡ÏÂ ÂÈiÁa ‡Ï14‰È‰ . …¿«»¿…¿∆»≈«»»ƒ»»

˙‡ ‰pLÓ - ÌÈ¯Á‡ ÌLk Ba¯ ÌL B‡ ÂÈ·‡ ÌL≈»ƒ≈«¿≈¬≈ƒ¿«∆∆
ÌÓL15‡e‰L ÌLa ‡l‡ CÎa ¯‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È . ¿»≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¿»∆»¿≈∆
‡Ït16Ba ÔÈLc Ïk‰ ÔÈ‡L ,17ÔÈ‡¯BwL ˙BÓM‰ Ï·‡ ; ∆∆∆≈«…»ƒ¬»«≈∆¿ƒ

‰LÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÔB‚k ,ÌÚ‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆»»¿«¿»»ƒ¿»¿«¬…∆
Ô‰a ‡¯B˜ - ÔÓÊ ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿»¿«≈»∆

ÌÈ¯Á‡Ï18ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL19e‰Ê È‡ . «¬≈ƒ∆…¿»»¿≈¿»¿≈∆
ÏMÓ - ‰qÎÓe LÈaÏÓ ,‰˜LÓe ÏÈÎ‡Ó ?„B·k»«¬ƒ«¿∆«¿ƒ¿«∆ƒ∆

·‡‰20ÔÈÙBk - ÔaÏ ÔBÓÓ LÈÂ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔÈ‡ Ì‡Â . »»¿ƒ≈»»»¿≈»«≈ƒ
ÏBÎÈ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk Bn‡Â ÂÈ·‡ ÔÊÂ B˙B‡21‡ÈˆBÓe . ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ

ÌÈLnM‰L ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BLnLÓe ÒÈÎÓe«¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¿»ƒ∆««»ƒ
·¯‰ ˙‡ Ô‰a ÌÈLnLÓ22‡e‰L C¯„k ÂÈtÓ „ÓBÚÂ . ¿«¿ƒ»∆∆»«¿≈ƒ»»¿∆∆∆

Ba¯ ÈtÓ „ÓBÚ23. ≈ƒ¿≈«

חבריו 11) עם זקנים בסוד שם לעמוד לו, המיוחד במקום
לו  המיוחד במקום או ב) לא, לקידושין (רש"י בעצה

ב). סעיף רמ סי' (יו"ד לו 12)להתפלל המיוחד במקום
שם). (יו"ד בביתו אחר 13)להסב וחכם אביו היה אם

אבא, דברי לי נראים יאמר: לא הלכה, בדבר חלוקים
על  להשיב לו יש אם אלא דבריו, את כמכריע שנראה
הובא  הרמ"ה וכפירוש ב לא, (קידושין משיב - החולק

ומפרש 14)בכסףֿמשנה). אביו", שם משנה - "חכם שם.
כך  אומר: אביו... שאמר הלכה דבר לומר בא אם רש"י:

ה"ה. לקמן וראה מורי, אבא אחרים,15)אמר של
זלזול  כאן ויש רבו, או אביו את שקורא יחשוב שהשומע
הובאו  הגאונים" ב"תשובות רבינו דברי ומקור (רדב"ז).
הרא"ש  בתוספות וכן אביי, ערך ב"הערוך" דבריהם
"אביי", אחיו: בן לתלמידו קרא שרבה א, יד , להוריות
אבי  של שמו שגם מפני - נחמני היא: האמיתי ששמו אע"פ
אביו, כבוד מפני בשמו לקראו רצה ולא נחמני, היה: רבה
ויצא  אבי, שקורא: כאדם ארמית, בלשון אביי אותו: וקרא
בשמו  לו קרא אביי, של חבירו שהיה ורבא אביי. מזה:
ס"ק  רמ, סי' ליו"ד הגר"א (ביאור א לג, שבת ראה נחמני,
כנחמני. והלכתא ד"ה ברש"י ב לד, גיטין וראה ז),

הכתוב 16) כלשון האנשים, שמות משאר ומובדל מופלא
פלאי". "והוא יח), יג, שכן 18)רגילים.17)(שופטים

"שמעון  מותו: לפני אמר שרבי ב) קג, (כתובות מוצאים אנו
הל' והשווה ורבו. אביו שם היה שזה למרות חכם", - בני

ה"ה. פ"ה, תורה אפילו 19)תלמוד - שבפניו מזה, משמע
נזהר  העם את ראינו ולא לאחרים, לקרוא אסור אלה בשמות
להם  שקורא אלא אינו האיסור שכל ממליץ, והרדב"ז בזה?
כבוד, דרך אותם קורא אם אבל כבוד, תואר בלא בשמם
שום  בזה אין בערבית, - אברהם "סידי" או אברהם, ר' כגון

ורבו. לאביו שם.20)זלזול הרי"ף וכפסק א. לב, קידושין
- כיס"? בחסרון אביך... את "כבד שם: ששנינו ואע"פ
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בגמרא  כמבואר לשמשו, כדי ממלאכתו הבן לביטול הכוונה
כמבואר 21)שם. הצדקה, על שכופים צדקה, בתורת

ובירושלמי  ה"י. פ"ז, עניים מתנות ובהל' ב. מט, בכתובות
כל  ויהיו "הלוואי בון: ב"ר יוסי רבי אמר ה"א, פ"א פאה
האב". את לזון הבן על שכופין כזו, לי ברורות השמועות

מים,22) של חבית לו למלאות "מותר ב: לח, נדרים
ט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (הגר"א וכו' הנר" את לו ולהדליק

עד 23) עיניו, מלוא מרחוק משיראנו מפניו, לעמוד שחייב
ה"ז. פ"ה, תורה תלמוד בהל' כמבואר ממנו, שיתכסה
צעדי  קול שומע כשהיה יוסף רב אמרו: ב לא, ובקידושין

שבאה. השכינה מפני אקום אמר: אמו,

.„ÈtÓ „ÓBÚ ·‡‰ ÔÈ‡ - Ba „ÈÓÏz ‰È‰L ·‡‰Â¿»»∆»»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ¿≈
Ôa‰24‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈtÓ „ÓBÚ Ôa‰ Ï·‡ , «≈¬»«≈≈ƒ¿≈»ƒ««ƒ∆

B„ÈÓÏz25·iÁÂ .26˙iOÚ ˙ÚLa ÂÈÎ¯c ¯‡La B„aÎÏ «¿ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
¯·„a ÚÓLp‰ ?„ˆÈk .ÂÈˆÙÁ ˙iOÚÂ BzÓe B‡OÓ«»«»«¬ƒ«¬»»≈««ƒ¿»ƒ¿«

ÌB˜ÓÏ ÂÈ·‡27Èe¯‰Ó :¯Ó‡È ‡Ï -28LaÏÈ· »ƒ¿»……««¬ƒƒ¿ƒ
ÈÓˆÚ29Èe¯Ët !30ÈÓˆÚ ÏÈ·La31Èe¯‰Ó :‡l‡ ! «¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ∆»«¬ƒ

‡a‡ ÏÈ·La32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‡a‡ ÏÈ·La Èe¯Ët ! ƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈…«≈
„B·Îa LLBÁ ‡e‰L ÂÈ¯·c ÏÏÎa ÏÏÎÈ ÌÏBÚÏ ,‰Êa»∆¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»»∆≈ƒ¿

ÂÈ·‡33.epnÓ ‡¯È˙nLÂ »ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

."eia` iptn cner oad ...epa cinlz didy a`de"

איבעיא  היא אביו" מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו בגמרא
הבן, מפני עומד האב ש"אין פסק הרמב"ם נפשטה. שלא
זה  "ויעמדו כתב הרא"ש אבל אביו", בפני עומד הבן אבל
מרוטנבורג  המהר"ם על עליו "אמרו שם: ומביא זה", מפני
שאביו  רצה ולא אביו פני הקביל לא לגדולה שעלה שמיום

אליו". יבוא
הוא  אפילו אביו בכבוד חייב שבן לשיטתו, אזיל והרמב"ם

הי"א)רשע תלמידו.(פ"ו (רק) הוא אם ועאכו"כ ,
(65 dxrd 310 cenr d"g y"ewl itÎlr)

רבו.24) הוא שהבן וכדעת 25)למרות ב. לג, קידושין
הואיל  שם, הרא"ש ולדעת שם. בר"ן הובאה חננאל, רבינו
נפשטו, ולא בתלמוד שנשאלו בעיות הן אלו שאלות ושתי
ולכן  זה, מפני זה ויעמדו ולהחמיר, תורה ספק זה הרי
שמיום  מרוטנבורג, מאיר רבינו על "אמרו הרא"ש: ממשיך
יבוא  שאביו רצה ולא אביו, פני הקביל לא לגדולה, שעלה
התורה  לבזיון לחוש שיש ז, סעיף רמ סי' ביו"ד וכן אליו".
מזה. זה להתרחק להם ויש האב, בפני הבן יתבזה אם

הלכה.26) התחלת כאן תימן: בכת"י וכן קדומים, בדפוסים
את 27) וימלאו אביו, את שמכבדים המקום באנשי מכיר אם

בשמו. שיאמר בדברים עניני.28)רצונו את מהר לי סדרו
ללכת.29) צריך שיודע 31)שלחוני.30)שאני אע"פ

כאביו. באביו 32)שיכבדוהו הכבוד יתלה לי, צריך שהוא
וברש"י). ב לא, שאינו ולפיכך33)(קידושין יודע הוא אם

באביו, יתלה אל עצמו, כדבר אביו בדבר למקום נשמע
שם). (רש"י גנאי אלא לו שאינו

.‰‰È‰ ?„ˆÈk .B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ B„aÎÏ ·iÁÂ¿«»¿«¿¬ƒ¿««≈«»»
‰ÚeÓL ¯·c ¯ÓB‡34¯Ó‡ Ck :¯Ó‡È ‡Ï - ÂÈtÓ ≈¿«¿»ƒƒ……«»»«

˙¯tk È‡ ,È¯Ó ‡a‡ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡ ‡l‡ ;‡a‡«»∆»≈»»««»»ƒ¬ƒ«»«
B·kLÓ35¯OÚ ÌÈL CB˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿¿≈»»

L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï Ï·‡ ;B˙˙ÈÓ ¯Á‡lL L„Á36 …∆∆¿««ƒ»¬»¿««¿≈»»…∆
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ BB¯ÎÊ :¯ÓB‡ -37. ≈ƒ¿¿«≈»»«»

הלכה.34) על 35)דבר לבוא הראוי רע כל יבוא עלי
אומר: ישמעאל "רבי מ"א: פ"ב, בנגעים זה וכעין נפשו.

כפרתם". אני ישראל, שקיבל,36)בני מה קיבל שכבר
חודש. י"ב אלא בגיהנם ישראל רשעי משפט שאין

שיש 37) מוסיף ט, סעיף רמ סי' וביו"ד וברש"י. שם
(ס"ק  שם הט"ז וכתב כנ"ל. להזכיר בכתיבה אפילו להחמיר
הבא, העולם לחיי לברכה זכרונו הוא: הגמרא שנוסח יג)
וצריך  הלמ"ד, מחסרים זלה"ה החותמים: אלה ולפיכך

זללה"ה. לחתום:

.Â„B·ÎÂ ‡¯BÓa ÔÈ·iÁ ‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡38; ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»«»ƒ¿»¿»
d„Èa ÔÈ‡ ‰M‡‰Â ,˙BOÚÏ B„Èa LÈ LÈ‡‰L ‡l‡∆»∆»ƒ≈¿»«¬¿»ƒ»≈¿»»

‰ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯ È¯‰L ,˙BOÚÏ39Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «¬∆¬≈¿¬≈ƒ»∆»¿ƒ»ƒ
Ì‰ÈL È¯‰ - ‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙40ÌÈÂL41. ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»¬≈¿≈∆»ƒ

שנים.38) כאן הרי - תיראו" ואביו אמו "איש נאמר: שהרי
חייבת 39) מקפיד, בעלה אין ואם לו. שמשועבדת בעלה,

יט). ס"ק רמ סי' ליו"ד (ש"ך האיש כמו האפשרי דבר בכל
והאשה.40) לנתאלמנה 41)האיש ובנוגע ב. ל, קידושין

ה"א. פ"א, פאה בירושלמי מקורו -

.ÊÏL ÒÈk eÏË elÙ‡ ?Ì‡Â ·‡ „eak ‡e‰ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»ƒ»»≈¬ƒ»¿ƒ∆
ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÌiÏ ÂÈÙa eÎÈÏL‰Â BlL ÌÈ·e‰Ê42, ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»…«¿ƒ≈

¯ÚˆÈ ‡ÏÂ43Ïa˜È ‡l‡ ;Ìc‚k ÒÚÎÈ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ¿…¿«≈ƒ¿≈∆¿…ƒ¿«¿∆¿»∆»¿«≈
·e˙k‰ ˙¯Êb44‰È‰ elÙ‡ ?Ô‡¯BÓ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .˜zLÈÂ ¿≈««»¿ƒ¿…¿«≈»»»¬ƒ»»

L·BÏ45˙B„eÓÁ ÌÈ„‚a46,Ï‰w‰ ÈÙa L‡¯a ·LBÈÂ ≈¿»ƒ¬¿≈¿…ƒ¿≈«»»
Bn‡Â ÂÈ·‡ ‡·e47e˜¯ÈÂ BL‡¯a e‰ek‰Â ÂÈ„‚a eÚ¯˜Â »»ƒ¿ƒ¿»¿¿»»¿ƒ¿…¿»¿

˜zLÈ ‡l‡ ,ÌÓÈÏÎÈ ‡Ï - ÂÈÙa48„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ¿»»…«¿ƒ≈∆»ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ¿«
¯Oa CÏÓ el‡L .CÎa e‰evL ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏnÓƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»∆ƒ∆∆»»
‰È‰ ‡Ï - ‰fÓ ¯˙È ¯ÚˆÓ ‡e‰L ¯·c ÂÈÏÚ ¯Êb Ì„Â»»»«»»»»∆¿«≈»≈ƒ∆…»»

Òk¯ÙÏ ÏBÎÈ49‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ ;¯·ca »¿«¿≈«»»«»…∆¿ƒ∆»«¿»»
.BBˆ¯k ÌÏBÚ‰»»ƒ¿

אב 42) שכיבוד ה"ג לעיל פסק שרבינו ואע"פ א. לב, שם
ולהכלימו  לצערו לבן אסור זאת בכל - האב משל אלא אינו
לצער, כיבוד בין יש הבדל כי שלו. הוא כשהכיס אפילו
לצערו  לבן אסור ממונו כל את לו מאבד הוא שאפילו
"ויזרקנו  שם... בגמרא רבינו וגירסת ורדב"ז). (כסףֿמשנה
הא  וכי (=שונה), שאני מכלימו מכלימו? ואינו בפניו לים
ולדעת  יח). ס"ק רמ סי' ליו"ד הגר"א (ביאור וכו' דרבה"
הארנק  את האב שהשליך אחרי רבינו, כוונת הלחםֿמשנה,
טרם  ודאי אבל היה", שהיה "מה כי לצערו, לבן אסור
ולמנעו  להכלימו לבן מותר הכיס, את להשליך שהספיק
בו  שיש כיבוד על מצווה אינו כי ממונו, את מלהפסיד
רמ. סי' יו"ד בטור הרמ"ה דעת וכן כיס, חסרון
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יצעוק.43) תימן: ואת 44)ובכת"י אביך את כבד שאמר:
וגו'. שי"א,45)אמך בויניציאה וכן ר"מ, רומי בדפוס

בסוגריים. הקפתיה ולפיכך הפיסקה, כל מלשון 46)חסרה
טו. כז, בבראשית אמו.47)הכתוב או תימן: בכת"י

אבל 48) א: ס"ק שם ביו"ד הש"ך וכתב א. לא, קידושין
בדין. לתבעו (לבן) ולהתחבט.49)מותר להתלבט

שתנענע  - וברגל" ביד שתפרכס "עד מ"ו: פ "ב, ובחולין
באבריה.

.Á„ÈaÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡ ,eÈeËˆ CÎaL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿»ƒ¿«ƒ»¿»»¿«¿ƒ
ÂÈa ÏÚ BlÚ50Ì‡È·È ‡lL ,Ì‰nÚ B„B·Îa ˜c˜„Ïe À«»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»∆∆…¿ƒ≈
ÏBLÎÓ È„ÈÏ51ÌlÚ˙ÈÂ ÏÁÓÈ ‡l‡ ,52ÏÁÓL ·‡‰L ; ƒ≈ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ¿«≈∆»»∆»«

ÏeÁÓ B„B·k - B„B·k ÏÚ53. «¿¿»

מדאי.50) יותר מהם לו 51)לדרוש לשמוע שיסרבו
בו. בכבודו.52)ויבעטו פגע א.53)אם לב, קידושין

תקנד). ח"א (רדב"ז כיבדו לא אם מעונש, הבן ונפטר

.ËB˙B‡ ÔÈcÓ - ÏB„‚ Ba ‰kn‰Â54‡e‰ È¯‰L , ¿««∆¿»¿«ƒ∆¬≈
ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ ÏÚ ¯·BÚ55. ≈«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

מהציבור,54) מרוחק והוא בשמתא", זה "פלוני לו: אומרים
תורה  תלמוד בהל' כמבואר אמות, בארבע עמו יושבים ואין

וה"ד. ה"ב, יוסף'55)פ"ז וב'נמוקי בו, שיבעט שגורם
יצר  בפני לעמוד יוכל לא "שמא מפרש: א יז, קטן למועד
עשתה  וכן מיתה". ויתחייב אביו על ידו ויגביה הרע,
אמרה: הגדול, בנו את מכה אדם כשראתה רבי, של שפחתו
גדול  נקרא ואינו שם). קטן (מועד כשמתא זה אדם יהא
א  ל, לקידושין (רש"י שנה כד או כב אחר רק זה, לעניין
אפילו  נשוי, וכשהוא כ). סעיף רמ סי' וביו"ד משיתסר, ד"ה
סח). סימן שם, לקידושין (רש"ל גדול נקרא זה מגיל פחות

.È‰Ù¯ËpL ÈÓ56ÏczLÓ - Bn‡ ÏL B‡ ÂÈ·‡ ÏL BzÚ„ ƒ∆ƒ¿¿»«¿∆»ƒ∆ƒƒ¿«≈
È‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÌÁ¯iL „Ú ÌzÚ„ ÈÙk Ì‰nÚ ‚‰Ïƒ¿…ƒ»∆¿ƒ«¿»«∆¿À«¬≈∆¿ƒƒ
CÏÈÂ ÌÁÈpÈ - ¯˙BÈa ehzLpL ÈtÓ „ÓÚÏ BÏ ¯LÙ‡∆¿»«¬…ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈«ƒ≈¿≈≈

BÏ57Ì‰Ï Èe‡¯k Ì‚È‰‰Ï ÌÈ¯Á‡ ‰eˆÈÂ ,58. ƒ«∆¬≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆

אם 57)נתבלבלה.56) לו היתה אסי רב ב: לא, קידושין
לו: אמרה לה. עשה תכשיטין, רוצה אני לו: אמרה זקנה,
לארץ  והלך עזבה כמוך, יפה שיהיה לגבר, להנשא רוצה אני

אין 58)ישראל. קובל: והראב"ד וההגינות. המוסר מצד
לשמרם, יצוה למי ויניחם, ילך הוא אם נכונה, הוראה זו
אינה  לבנה, ביחס שדווקא רבינו, על ממליץ והרדב"ז
אחרים  אבל בה, לגעור יכול אינו וגם ממנו, מתביישת
ומעשים  משטותה, תחזור הכאה ע"י ואפשר בה, גוערים
פעולות  לעשות לו איֿאפשר הבן אבל בזה, כיוצא יום בכל

וצודקים. נכונים רבינו דברי נמצאו אלו,

.‡È¯ÊÓn‰59Èt ÏÚ Û‡ ,B‡¯BÓe ÂÈ·‡ „B·Îa ·iÁ ««¿≈«»ƒ¿»ƒ»««ƒ
¯eËt ‡e‰L60‰OÚiL „Ú B˙ÏÏ˜Â B˙kÓ ÏÚ ∆»««»¿ƒ¿»«∆«¬∆

‰·eLz61elÙ‡ .62- ˙B¯·Ú ÏÚ·e ÚL¯ ÂÈ·‡ ‰È‰ ¿»¬ƒ»»»ƒ»»««¬≈
epnÓ ‡¯È˙Óe B„aÎÓ63‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·BÚ e‰‡¯ . ¿«¿ƒ¿»≈ƒ∆»»≈«ƒ¿≈»

‰¯Bz È¯·c ÏÚ z¯·Ú ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -64‡l‡ ! ……««»»«¿»«ƒ¿≈»∆»

‡e‰ el‡k ?CÎÂ Ck ‰¯Bza ·e˙k ,‡a‡ :BÏ ¯Ó‡È…««»»«»»¿»¿ƒ
B¯È‰ÊÓk ‡ÏÂ ,epnÓ Ï‡BL65. ≈ƒ∆¿…¿«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xiizne ecakn zexiar lrae ryx eia` did elit`y"
."epnn

תשובה  עשה שלא זמן כל רשע, ש"אביו כתב ה'טור' אבל
בכבודו". חייב אינו

הפירושים  בשני לכאורה תלויה שמחלוקתם לומר ויש
הקדים  "ולמה א. בחרן". תרח "וימת הפסוק על ברש"י
הדבר  יהיה שלא אברם, של ליציאתו תרח של מיתתו
כו'". אביו כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל, מפורסם

מתים. קרויים בחייהם שהרשעים "ועוד, ב.
לדעת  מתאים מפורסם", הדבר יהיה ש"שלא התירוץ
אבל  לכבדו, שלא סיבה אינו רשע שהיה זה כי הרמב"ם
לדעת  מתאים מתים" קרויים בחייהם ש"הרשעים התירוץ

רשע. אביו בכבוד חייב שאין ה'טור'
(309 cenr d"g y"ewl itÎlr)

והוליד 59) אחותו על אביו שבא כגון ערוה, מאיסור שנולד
זה. לא 61)ממיתה.60)את בעמך "ונשיא שנאמר:

עושה  אינו ערוה, על שבא וזה עמך. מעשה בעושה - תאור"
ב). כב, (יבמות תשובה עשה שלא עוד כל - עמך מעשה

שאפילו.62) תימן: ליבמות 63)בכת"י הרי"ף פסק וכן
עשה  כשלא וקללתו, הכאתו על פטור שהבן אע"פ שם,
חזר  כשלא אפילו בהכאתו, יש איסור אבל - תשובה אביו
הבן  אין "לכל ב): פה, (סנהדרין ששנינו כמו בתשובה,
וראה  ממסית". חוץ ולקללו להכותו לאביו שליח נעשה
שבהל' ואע"פ מט. אות שם ובביאורנו הי"ב, פ"ה לעיל
וטלית  פרה אביהם להם "הניח רבינו: פסק ה"ד, פ"ד מלוה
כבוד  מפני להחזיר חייבים המסוים, דבר וכל ריבית של
לא  אם אבל תשובה... כשעשה אמורים דברים במה אביהם,
המסוים  דבר ואפילו לכבודו, חוששים אין תשובה, עשה
שאינם  הרי - א סב, בבבאֿמציעא ומקורו מחזירים". אין
שאינו  תשובה, בלא כשמת מדובר שם בכבודו? חייבים
חי, כשאביו מדובר וכאן עיוות, אשר את לתקן עוד יכול

והדבר ויש למפרע, עבר הבן ונמצא בתשובה, שיחזור תקוה
ראיה  הביא שמח" וב"אור (רדב"ז). מצטער שהחי ברור,
עא, בסנהדרין שכן אביו, בכבוד חייב שממזר רבינו לדעת
אסורה  שהיא כגון לאביו, ראויה אינה אמו שאם אמרו: א
הוא  מהם הנולד (שהבן ביתֿדין מיתת או כרת בעונש עליו
לקולם, שמע ולא חטא אם ומורה, כסורר הבן נידון ממזר),
והרי  וגו', בקולנו שומע איננו ומורה סורר זה בננו ככתוב:
אביו, אצל נמצאת אמו שהרי תשובה, אביו עשה לא שם
ענשו  כל והרי לקולם, שמע לא אם נתחייב זאת ובכל
ואמו  אביו רצו אם שהרי הורים, כיבוד מצד מתחייב
ממזר  שגם ומכאן ה"ח, פ"ז לקמן ראה לו, מוחלים למחול,

ואם. אב כיבוד על וגם 64)מצווה בכך, מצערו שהרי
בכבודו. ולא 65)פוגע מעצמו יבין והוא א. לב, קידושין

יא). סעיף רמ סי' (יו"ד יתבייש
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.·ÈÔÈa ,‰¯Bz È¯·c ÏÚ ¯·ÚÏ ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«»ƒ«¬…«ƒ¿≈»≈
˙ÂˆÓ Ïh·Ï B‡ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÏ BÏ ¯Ó‡L∆»««¬…«ƒ¿«…«¬∆¿«≈ƒ¿«

Ì‰È¯·c ÏL elÙ‡ ,‰OÚ66.BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¬≈¬ƒ∆ƒ¿≈∆¬≈∆…ƒ¿«
e¯ÓLz È˙˙aL ˙‡Â e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»¿∆«¿…«ƒ¿…

È„B·Îa ÔÈ·iÁ ÌÎlk -67. À¿∆«»ƒƒ¿ƒ

שבת,66) של נר או חנוכה נר הדלקת כגון החכמים, של
ה"א. פ"ה, שבת הל' ובבבאֿמציעא 67)ראה א. ו, יבמות

בכבודי". חייבים כולכם - אלהיכם ה' "אני הדגישו: א לב,
של  מצוות ואפילו כולכם. ד"ה ב ה, ליבמות רש"י וראה
"לא  יב): יז, (דברים ציותה והתורה הואיל - "דבריהם"
תורה  כדברי הם הרי לך", יגידו אשר הדבר מן תסור
הדברים  "ואחד ה"ב: פ"א, רבינו וכלשון (כסףֿמשנה),
והעובר  להם, לשמוע מצותֿעשה לתורה... סייג שעשאום

בלאֿתעשה". עובר מהם, אחד כל על

.‚È˙BOÚÏ B„Èa LÈÂ !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿≈¿»«¬
‰ÂˆÓ68ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ ‰OÚzL ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : ƒ¿»ƒ∆¿»«ƒ¿»∆≈»∆«¿≈¬≈ƒ

‰ÂˆÓ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ;ÂÈ·‡ „B·Îa ˜qÚ˙ÈÂ ,‰OÚz -≈»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»
˜qÚ˙È - d˙BOÚÏ ÌÈ¯Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÂˆÓ ÈtÓƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈»¬≈ƒ«¬»ƒ¿«≈
¯·„a ÌÈ·iÁ ÂÈ·‡Â ‡e‰L ;ÂÈ·‡ „B·k ÁÈpÈÂ ‰Âˆna«ƒ¿»¿«ƒ«¿»ƒ∆¿»ƒ«»ƒƒ¿«

‰ÂˆÓ69Ì‡Â ·‡ „eakÓ ÏB„b ‰¯Bz „eÓÏ˙Â .70. ƒ¿»¿«¿»»ƒƒ»»≈

ללוותו.68) או המת את לקבור א.69)כגון לב, קידושין
אפילו  עובר, זמנה אין שאילו עובר, שזמנה במצוה זה וכל
ואח"כ  אביו, בכבוד תחילה עוסק לעשותה אחרים אין אם
הרא"ש). בשם (כסףֿמשנה המצוה לעשיית מתפנה הוא

כנגד 70) תורה "ותלמוד מ"א): פ"א, (פאה ששנינו כמו
יותר  תורה תלמוד "גדול אמרו: ב טז, ובמגילה כולם".
בבית  אבינו יעקב שהיה שנים אותן שכל ואם, אב מכיבוד
ביטול  על נענש" לא עבר), בבית תורה למד שנים (י"ד עבר
שנשתהה  השנים כל שאר ועל מאביו, כשפירש אביו, כיבוד

שם). (רש"י נענש לבן בבית

.„È:Bn‡ BÏ ‰¯Ó‡Â !ÌÈÓ È˜L‰ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡»«»ƒ«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»ƒ
ÂÈ·‡ „B·Îa ˜ÒBÚÂ Bn‡ „B·k ÁÈpÓ - !ÌÈÓ È˜L‰«¿≈ƒ«ƒ«ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îa ÔÈ·iÁ Bn‡Â ‡e‰L ÈtÓ ,‰lÁz71. ¿ƒ»ƒ¿≈∆¿ƒ«»ƒƒ¿»ƒ

הל'71) וראה א. כח, כריתות במשנה וכן א. לא, קידושין
פט"ו, מכבדת אישות שתהיה האשה, על ציוו "וכן ה"כ:

ויהיה  ממנו... מורא עליה ויהיה מדאי, ביותר בעלה את
מאביו, נתגרשה שאם ומובן, מלך". או שר כמו בעיניה
כמבואר  יקדים, שירצה מהם ולאיזה שוה, שניהם כבוד

יד. סעיף רמ, סי' ביו"ד להלכה נפסק וכן שם, בקידושין

.ÂËÈt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙‡ „aÎÏ Ì„‡ ·iÁ«»»»¿«≈∆≈∆»ƒ««ƒ
‰fL ;Ìi˜ ÂÈ·‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ dÈ‡L„B·k ÏÏÎa ∆≈»ƒ»¿«∆»ƒ«»∆∆ƒ¿«¿

ÂÈ·‡72˙Ói˜ Bn‡L ÔÓÊ Ïk ,Bn‡ ÏÚa „aÎÓ ÔÎÂ .73; »ƒ¿≈¿«≈««ƒ»¿«∆ƒ«∆∆
·iÁ BÈ‡ - d˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ï·‡74,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ¬»¿««ƒ»»≈«»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÂÈ·‡ „B·Îk ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ „B·Îa ·iÁ Ì„‡ ‰È‰iL75. ∆ƒ¿∆»»«»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ

לרבות 72) "את" - אביך" את "כבד שנאמר: א, קג, כתובות
לפני  לבניו ציוה הקדוש שרבינו מסופר, ושם אביך. אשת

חורגתם, לאם והתכוון אמכם", בכבוד "הזהרו מותו:
אלא  הדין, מצד כיבודה על מצווים אינם מותו שלאחר

צוואתו. בעל 73)משום לרבות - אמך" "את שנאמר שם,
"ומכלֿמקום 74)אמך. מסיים: כא, סעיף רמ סי' וביו"ד

הקדוש  רבינו שהרי מיתה". לאחר אף לכבדם הגון דבר
הגולה, (באר סט אות וכנ"ל מותו, לאחר אף לכבדה ציוה

לרבות 75)שם). יתירה, וא"ו - אמך" "ואת שם כתובות
שהוא  "בין מציין: כב, סעיף שם וביו"ד הגדול. אחיך את
אסתר" ב"מגילת וראה מאמו". אחיו שהוא בין מאביו אחיו
שהקטן  רבינו, שדעת שני, שרש לרבינו המצוות" ל"ספר
ההורים. מיתת לאחר אפילו הגדול, אחיו את לכבד חייב
שהוא  הגדול אחיו כבוד בחיוב רבינו התנה לא שהרי תדע,
להעיר  וראוי אביו. באשת שהתנה כדרך ההורים, בחיי רק
חמיו". לכבד אדם "חייב אמרו: כד, סעיף שם שביו"ד
לשאול  אמר דוד שכן ז, תהלים טוב' 'שוחר במדרש ומקורו
מכאן  - ראה גם ראה "ואבי יב): כד, (שמואלֿא, חותנו

כאביו". חמיו בכבוד אדם שחייב

ה'תשע"ז  אלול כ"ז שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
האכילה 1) תנאי אזהרתו. ומקור ומורה סורר בן עונש

בן  חיוב של המדוייק הגיל וסובא, כזולל עליה שיתחייב
דינו. שייגמר קודם הוריו לו שמחלו סורר בן ומורה. סורר
שנהרג, סורר בן ירושת ומורה. כסוררת נידונית הבת אם

למי?

.‡‰¯Bza ¯eÓ‡‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa2‰L¯t˙ È¯‰ , ≈≈∆»»«»¬≈ƒ¿»¿»
‰ÏÈ˜Ò Ba3¯È‰Ê‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e˙k‰ LÚ ‡ÏÂ ;4, ¿ƒ»¿…»««»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ

ÏÎ‡˙ ‡Ï - Ìc‰ ÏÚ eÏÎ‡˙ ‡Ï ?¯È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â¿≈»ƒ¿ƒ……¿««»……«
Ôa ˙ÏÈÎ‡ BÊÂ ;ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‰‡È·n‰ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿ƒ»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿¬ƒ«≈

‰¯BÓe ¯¯BÒ5˙¯ÚÎÓ ‰ÏÈÎ‡ ÏÚ ‡l‡ ‚¯‰ BÈ‡L , ≈∆∆≈∆¡»∆»«¬ƒ»¿…∆∆
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .‡·ÒÂ ÏÏBÊ :¯Ó‡pL .ÏÎ‡L∆»«∆∆¡«≈¿…≈ƒƒ«¿»»¿
- ‡·BÒÂ ,˙e˙·Ú¯a ¯Oa ÏÎB‡‰ ‡e‰ ÏÏBfL∆≈»≈»»¿««¿»¿≈

˙e˙·Ú¯a ÔÈÈ ‰˙BM‰6. «∆«ƒ¿««¿»

יחֿכא.2) כא, באבנים 3)דברים עירו אנשי כל "ורגמוהו
כא). (שם ה,4)ומת" פרק לעיל וראה ב. נו, סנהדרין

שם. על 5)ובביאורנו לוקים שאין פי על ואף א. סג, שם
לעיל  כמבואר הרבה, דברים כולל זה ולאו שבכללות, לאו
מפורש, שהעונש "כיוון - ג הלכה י"ח, פרק סנהדרין הלכות
שבכללות" לאו מן או הדין מן היא אם לאזהרה נחוש לא

קצה). לאֿתעשה לרבינו המצוות לדבר,6)(ספר זכר
בשר  בזוללי יין בסובאי תהי "אל כ): כג, (משלי שנאמר
רמח: מצוה "החינוך" וכתב א). ע, (סנהדרין למו"
בסיבת  יעשו אדם בני חטאות שרוב לפי המצוה: "משורשי
"וישמן  טו) לב, (דברים שכתוב כמו ושתייה, האכילה ריבוי
ליך  גרם "מי א) לב, (ברכות חז"ל אמרו וכן ויבעט", ישורון
כלל  ודרך שהאכלתיך". כרשינין אלא בי, מבעטת שתהא
שהמזונות  ... רעים לחטאים יביא הכרס מילוי (שם): אמרו
היא  ה', וביראת במושכל וההתבונות החומר, עיסת הם
עיסת  ובהתגבר גמורים הפכים והחומר והנפש הנפש, עיסת
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תורתינו  תמנענו כן ועל הנפש.. עיסת תיחלש החומר,
על  החומר יתגבר פן ושתייה באכילה מהרבות לטובתנו

לגמרי...". אותה ויאבד שיחליאה עד הנפש

.·‰a¯‰ ÌÈ¯·c - ‰ÈÏÚ ·iÁ ‡e‰L BÊ ‰ÏÈÎ‡7LÈ ¬ƒ»∆«»»∆»¿»ƒ«¿≈≈
Ì‰a8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ Ôlk Ô‰Â ,9·iÁ BÈ‡ . »∆¿≈À»¬»»ƒƒ««»»≈«»

ÔÈÈÂ ÏBÊa ¯Oa ‰˜ÈÂ ÂÈ·‡ ÏMÓ ·‚iL „Ú ‰ÏÈ˜Ò¿ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆»ƒ¿ƒ¿∆»»¿¿«ƒ
ÏBÊa10ÂÈ·‡ ˙eL¯Ó ıeÁ ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ;11‰¯e·Áa ¿¿…«¿ƒ¿∆≈¿»ƒ«¬»

ÔÈ˙eÁÙe ÔÈ˜È¯ ÔlkL12,ÈÁ BÈ‡Â ÈÁ ¯Oa‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ∆À»≈»ƒ¿ƒ¿…««»»«¿≈«
ÌÈÏÎB‡ ÌÈ·pb‰L C¯„k ,ÏM·Ó BÈ‡Â ÏM·Ó13, ¿À»¿≈¿À»¿∆∆∆««»ƒ¿ƒ

‚eÊÓ ÔÈi‰ ‰zLÈÂ14ÌÈ¯b¯b‰L C¯„k15.ÌÈ˙BL ¿ƒ¿∆««ƒ»¿∆∆∆««¿¿»ƒƒ
ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ ÏÎ‡iL ‡e‰Â16‰Ê ¯OaÓ ¿∆…«ƒ¿«¬ƒƒƒ»ƒƒ»»∆

˙Á‡ ‡Ó‚eÏÓa17‚Ï ÈˆÁ ‰zLÈÂ ,18˙·a ‰Ê ÔÈiÓ ƒ¿¿»««¿ƒ¿∆¬ƒ…ƒ«ƒ∆¿«
˙eL¯a BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b .˙Á‡««»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿

ÂÈ·‡19ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ·bL B‡ ;20BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â , »ƒ∆»«ƒ∆¬≈ƒ¿»«¬ƒ»
È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a ÔÈa ÂÈ·‡ ˙eL¯a ÔÈa ˙¯ÚÎÓ‰«¿…∆∆≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿¬≈ƒ¬≈

¯eËt ‰Ê21‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ,ÂÈ·‡ ÏMÓ ·b Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿≈ƒ»«ƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»
‰ÂˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ˙eL¯a BÊk ˙¯ÚÎÓ¿…∆∆»ƒ¿¬≈ƒ¿»¿»¬ƒ«ƒ¿»
[Ì‰È¯·cÓ elÙ‡ ‰¯·Ú ˙ÏÈÎ‡ B‡] Ì‰È¯·cÓ elÙ‡¬ƒƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ¿≈∆
¯·BÚ BÈ‡L - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ :¯Ó‡pL .¯eËt -»∆∆¡«≈∆…≈«¿…≈∆≈≈
ÏÚ da ¯·ÚL ‰Ê ‡ˆÈ .ÌÏB˜ ÏÚ ‡l‡ BÊ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»∆»«»»»∆∆»«»«

‰¯Bz È¯·c22‰ÂˆÓ ¯·„a dÏÎ‡L B‡ ,23ÏÎ‡ ?„ˆÈk . ƒ¿≈»∆¬»»ƒ¿«ƒ¿»≈«»«
ÏÎB‡L ‰Ú¯‰ ‰¯e·Á‰ ÌÚ ˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«¿…∆∆ƒ«¬»»»»∆≈

‰ÂˆÓ ¯·„a Ì‰nÚ24ÈL ¯OÚÓ BÏÎ‡L B‡ , ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»∆¬»«¬≈≈ƒ
ÌÈÏLe¯Èa25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙a BÏÎ‡ elÙ‡ ,26‡È‰L ƒ»«ƒ¬ƒ¬»¿«¿≈¬≈ƒ∆ƒ

dÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒƒ¿≈∆¬≈∆»¿≈ƒ¬»»
ÌÈˆ˜L ,˙BÙ¯Ëe ˙BÏ·pÓ27ÌÈOÓ¯e28ÏÎ‡ elÙ‡ , ƒ¿≈¿≈¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»«

¯eaˆ ˙ÈÚ˙a29Ì‰È¯·cÓ ‰¯·Ú ‡È‰L30‰Ê È¯‰ - ¿«¬ƒƒ∆ƒ¬≈»ƒƒ¿≈∆¬≈∆
‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt31. »ƒ«ƒ»

והגבלות.7) בה.8)תנאים תימן: יד בכתב
מסיני.9) למשה עד איש מפי איש אבל 10)שנתקבלה

לא  וממילא לגנוב, כסף הרבה כך כל ימצא לא - ביוקר
וברש"י). א ע, (סנהדרין זו באכילה שאינו 11)ימשיך

מאביו. שם יש 12)פוחד אם אבל בכך, שירגילוהו
ב  עמוד (שם הרבה בה ימשיכו לא הגון, אדם בחבורה

הואיל 13)וברש"י). צרכו, כל לבשל שהות להם שאין
(עמוד  שם שבגמרא להעיר וראוי בסתר. מעשיהם ועושים
מבושל. ואינו מבושל שזהו ופירשו: חי", "בשר אמרו: א)
מבושל  חי; הבשר ויאכל רבינו: בדברי לגרוס יש זה ולפי

מבושל. ואינו 14)ואינו מזוג תימן: יד ובכתב במים.
הוא  אם כי הרבה, מים בו נתן שלא שם, בגמרא וכן מזוג.
שם). (רש"י בשתייתו להמשיך יבוא לא - צרכו מלוא מזוג

ות"ת 16)הסובאים.15) אלפים ארבעת שמשקלם
א, פרק עירובין בהלכות רבינו וכדברי בינוניות. שעורים
עשרה  שש משקל והמעה מעין שש "הדינר י"ב: הלכה

היא 17)שעורות". כאילו הפסק, בלי אחת אכילה
שנתן  עד הראשונה החתיכה בלע שלא אחת. בלגימה
י"א, פרק סנהדרין ובתוספתא (רדב"ז). פיו לתוך השנייה
לתוך  שייתן עד ומורה סורר בן נעשה "אין שנינו: ב משנה

וכנ"ל. הפסק בלי לאכילה והכוונה כשיעור". פיו
מן 18) או המים מן מחזקת "והרביעית רביעיות שתי שהן

(הלכות  בקרוב" דינר וחצי דינרים עשר שבעה משקל היין
וראה  ביצים, שלוש כשיעור והן י"ב). הלכה א, פרק עירובין

ד. הלכה ט"ו, פרק כפיים נשיאת שפוחד 19)בהלכות
אביו. יראנו עת.20)שלא בכל לגנוב לו מצוי זה אין

להימשך 21) עלול אינו הנזכרים המקרים ובכל הואיל
חטאו  שכל א), עא, (סנהדרין לו לחוש אין בהם, ולהתמיד
תורה  ירדה כי סופו, משום אלא אינו ומורה סורר בן של
(לזלול  הרגלו ומבקש אביו נכסי לכלות שסופו דעתו, לסוף
דרכים  לפרשת "ויוצא מוצא, ואינו יין) ולסבוא בשר
ימות  ואל זכאי ימות תורה: אמרה הבריות, את ומלסטם
אחרי  להימשך דרכו כשאין ולפיכך א). עב, (שם חייב"

אותו. מחייבים אין המכוערת בקול 22)האכילה שאפילו
ב). הלכה ח, פרק שם (ירושלמי שומע אינו שבשמים אביו

והרי 23) (שם) שבשמים" אביו בקול שומע שהוא זה "יצא
עבירה  כשיעשה אלא חייב ואינו מצוה, עושה הוא

וברית 24)באכילתו. נישואין כגון מצוה, של בסעודה
קדשים. אכילת או שני,25)מילה, מעשר ממעות שגנב

מצוותו, דרך וזוהי בירושלים, ואכלו ויין בשר ממנו וקנה
נפשך  תאווה אשר בכל הכסף "ונתת כו) יד, (דברים ככתוב

ובשכר". וביין ובצאן בבית 26)בבקר סועדים שהיו
הלכה  י"ג פרק אבל הלכות לקמן ראה לנחמו, כשבאו האבל

יאכלו 27)ח. "לא יג) יא, (ויקרא ככתוב טמאים, עופות
הם". (סנהדרין 28)שקץ הארץ על הרומשים שרצים הם

ב  הלכה י פרק עדות הלכות לעיל וראה וברש"י). ב ע,
ד. הלכה י"ט, פרק סנהדרין בהלכות וכן שם, ובביאורנו

ה. הלכה ה, פרק שבועות גוזר 29)ובהלכות דין שבית
להתענות. הציבור תעניות 30)על בהלכות רבינו כדברי

צרה  כל על להתענות סופרים "ומדברי ד: הלכה א, פרק
השמים". מן שירוחמו עד הציבור על שתבוא

ב.31) ע, סנהדרין

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ¯Oa ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÎ‡Ó Ïk ÏÎ‡»«»«¬»¿…»«¿«¿≈»««ƒ
ÏÎ‡ Ì‡Â .¯eËt - ÛBÚ‰ ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡L∆»«¬ƒ»ƒ¿«»»¿ƒ»«
ÌÈ¯Èc ÌÈMÓÁ‰ ÌÈÏL‰Â ,‰Ó‰a ¯OaÓ BÊ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒƒ»ƒ

ÛBÚ‰ ¯OaÓ32ÔÈÈ ‰˙L ‡ÏÂ ‰˜LÓ Ïk ‰˙L .·iÁ - ƒ¿«»«»»»»«¿∆¿…»»«ƒ
¯eËt -33. »

שם).32) (רש"י ממנו שם.33)כזית

.„ÈÁ ÔÈÈ ‰˙LÂ ÈÁ ¯Oa ÏÎ‡34È¯˜ ‰fL ;¯eËt -35 »«»»«¿»»«ƒ«»∆∆∆ƒ
‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,‡e‰36ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈»»»¿ƒ»≈»∆¿≈ƒ»«
B˙ÁÈÏÓÏ ÈLÈÏM‰ ÌBia ÁÈÏÓ ¯Oa37ÔÈÈ ‰˙L B‡ , »»»ƒ«««¿ƒƒƒ¿ƒ»»»«ƒ

BzbÓ38.‰Êa CLn‰Ï ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ;¯eËt - ƒƒ»∆≈»»»¿ƒ»≈»∆

במים.34) מזוג לאכול 35)בלתי נוהג אדם שאין מקרה,
חיים. כשהם ויין החכם 36)בשר ואמר א. עמוד שם

תמידיים". אינם המקריים "הדברים יג): השמים (שער
במלחו.37) טעמו ונחלף הגת 38)שיצא מן יוצא כשהוא

תוסס  שהוא זמן וכל ישן, כיין טוב ואינו הוא, מתוק ועדיין
לשתייה  טעים ואינו מגיתו" "יין נקרא הוא (=רותח)
ל"סורר  שבנוגע שנייה, דיעה העלו ושם א). ע, (סנהדרין
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עליו  שעברו יין שישתה עד סובא נקרא אינו ומורה"
כדברי  הלכה שם הכריעו ולא בגת, מסחיטתו יום ארבעים
לעניין  ט הלכה ו, פרק מזבח איסורי הלכות וראה מי.
שהה  שלא מגיתו "יין המזבח על מנסכים שאין נסכים,

א. משנה ו, פרק בעדויות ומקורו יום". ארבעים

.‰ÔË˜ ·e˙k‰ LÚ ‡Ï39.˙Bˆn‰ ÏÏÎÏ ‡a ‡lL …»««»»»∆…»ƒ¿««ƒ¿
Ï˜Ò BÈ‡ - BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰Â Ï„bL LÈ‡ ÔÎÂ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»

˙¯ÚÎÓ‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ·bL ÈtÓ40‡‰ . ƒ¿≈∆»«¿»«¿»»¬ƒ»«¿…∆∆»
„ˆÈk41Ô·a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ? ≈«ƒƒ«¿»»¿∆≈ƒ∆∆»¿∆

,˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL¿∆¿≈»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»
ÛÈwiL „Ú42„Èb‰ Ïk43Ïk ¯ÚO‰ ÛÈwiL ¯Á‡Â ; «∆«ƒ»«ƒ¿««∆«ƒ«≈»»

.Ï˜Ò BÈ‡Â BÓˆÚ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - „Èb‰«ƒ¬≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»

שנה.39) עשרה משלוש -40)פחות סורר" "בן שנאמר:
ב). סח, בסנהדרין (משנה איש ולא הזמן,41)בן מהו

בא. לא - שגדל איש ולכלל קטן, מכלל בכתב 42)שיצא
השיער. שיקיף עד תימן: יהיה 43)יד וכי שנאמר: שם,

איש. של לגבורתו הסמוך בן - בן לאיש

.Â‰LÏL ‡l‡ ÔÈ‡ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÏL ÂÈÓÈ Ïk»»»∆≈≈∆≈»∆»¿»
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·iL ¯Á‡Ó ÌÈL„Á44¯LÙ‡L ÈÙÏ . √»ƒ≈««∆»ƒ¿≈¿»¿ƒ∆∆¿»

BzL‡ ¯aÚ˙zL45‰LÏLa ¯k d¯aÚ ‰È‰ÈÂ ∆ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ¿∆À»»ƒ»ƒ¿»
ÌÈL„Á46- ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡Â , √»ƒ¿∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈∆
·‡ ‡ÏÂ47z„ÓÏ ‡‰ .‰¯BÓe ¯¯BÒ48ÛÈw‰ Ì‡L , ¿…»≈∆»»«¿»∆ƒƒƒ

- ÌÈL„Á ‰LÏL ÌÈÏLiL Ì„˜ „Èb‰ Ïk ˙‡ ¯ÚO‰«≈»∆»«ƒ…∆∆«¿ƒ¿»√»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰49. ¬≈∆»

לפני 44) שערות הביא אם אבל שנה. יג אחרי לו שצמחו
בהלכות  רבינו כדברי בלבד, שומא אלא אינם שנה יג

י. הלכה ב, פרק שתי 45)אישות שהביא אחרי ממנו,
היא,46)שערות. מעוברת אם מכירים שאז לעיבורה,

הנה  וגם חדשים... כמשלוש "ויהי כד) לח, (בראשית ככתוב
אב".47)הרה". לקרותו הראוי ולא - "בן א. סט, סנהדרין

למד.48) אתה השמועה,49)מכאן מפי נתקבל שאם
קודם  הכוונה כורחך, על הגיד, כל משיקיף נסקל שאינו
ממילא  חדשים שלושה לאחר כי חדשים, שלושה שישלים
"אב", הוא אז שהרי השיער, הקיף כשלא אפילו נסקל, אינו
חדשים; שלושה מלאו שלא פי על אף - שער הקיף נמצא:
אינו  שיער, הקיף שלא פי על אף - חדשים שלושה מלאו

(שם). ומורה סורר נעשה

.ÊÂÈ·‡ B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ?‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ÔÈc „ˆÈk≈«»ƒ≈≈∆¿ƒƒ»ƒ
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï ‰lÁz Bn‡Â50:Ô‰Ï ÔÈ¯ÓB‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ∆¿»¿¿ƒ»∆

ÏMÓ ·bL ÌÈ„Ú ÈL ÔÈ‡È·Óe .‰¯BÓe ¯¯BÒ ‰Ê ea¿≈∆≈∆¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»«ƒ∆
d˙B‡ ÏÎ‡Â ,·bL ‰na ÔÈÈÂ ¯Oa ‰˜Â ,ÂÈ·‡»ƒ¿»»»»»«ƒ«∆∆»«¿»«»

‰‡¯˙‰‰ ¯Á‡ ‰¯eÓ‡‰ ‰ÏÈÎ‡51˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ¬ƒ»»¬»««««¿»»¿ƒ≈
,˙e˜ÏÓ È·iÁ ¯‡Lk B˙B‡ ÔÈ˜ÏÓe .‰BL‡¯‰»ƒ»«¿ƒƒ¿»«»≈«¿

B˙‡ e¯qÈÂ :¯Ó‡pL52·‚Â ¯ÊÁ .Ì‰ÈÏ‡ ÚÓLÈ ‡ÏÂ ∆∆¡«¿ƒ¿…¿…ƒ¿«¬≈∆»«¿»«
ÔÈ‡È·Ó Bn‡Â ÂÈ·‡ - BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ÂÈ·‡ ÏMÓƒ∆»ƒ¿»«¬ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ

ÌÈ¯OÚÂ ‰LÏL ÏL ÔÈc ˙È·Ï B˙B‡53ÈL ÔÈ‡È·Óe , ¿≈ƒ∆¿»¿∆¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‰¯eÓ‡‰ BÊ ‰ÏÈÎ‡ ÏÎ‡Â ·bL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ»»∆»«¿»«¬ƒ»»¬»

Ba e¯˙‰L ¯Á‡54eÈ‰ elÙ‡ .‰B¯Á‡ ˙e„Ú ‡È‰ BÊÂ . ««∆ƒ¿¿ƒ≈«¬»¬ƒ»
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰55ÌÈB¯Á‡‰ Ì‰56¯Á‡Â . «¿«ƒ»ƒƒ≈»«¬ƒ¿««

˙‡ ¯ÚO‰ ÛÈw‰ ‡nL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba Ô˙e„Ú ÔÈÏa˜nL∆¿«¿ƒ≈»¿ƒ∆»ƒƒ«≈»∆
‰LÏL BÏ eÓÏL ‡ÏÂ ÛÈw‰ ‡Ï Ì‡ .„Èb‰ Ïk»«ƒƒ…ƒƒ¿…»¿¿»
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk C¯„k BÈc ÔÈ¯ÓBb - ÌÈL„Á√»ƒ¿ƒƒ¿∆∆»¬≈≈ƒ
‰LÏL ÌL e‰iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡Â .B˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ¿¿ƒ¿≈ƒ¿»«∆¿»¿»

ÌÈBL‡¯‰57‰˜lL e‰Ê - ‰Ê ea :¯Ó‡pL . »ƒƒ∆∆¡«¿≈∆∆∆»»
ÌÎÈÙa58. ƒ¿≈∆

סנהדרין 50) הלכות לעיל כמבואר מכות, דיני לדון המוסמך
ד. הלכה ה, אחרים,51)פרק עדים בפני הוריו, בו שהתרו

וברש"י). ב עא, (סנהדרין עליו נאמנים אין ואמו אביו אבל
ומורה,52) סורר בן כאן: כתוב מלקות, אלא זה ייסור ואין

שם  מה הרשע" הכות בן אם "והיה ב) כה, (דברים וכתוב
לא  משום: לוקה אינו אבל (שם). מלקות כאן אף מלקות
לאו  על לוקים שאין א), הלכה לעיל (ראה הדם על תאכלו
המלקות  לעונש אזהרה משמש זה לאו אלא, שבכללות,

משום). המתחיל דיבור ובתוספות א סג, הדן 53)(שם
נפשות. ואמו.54)דיני הראשונים.55)אביו העדים

שאחד 56) מלמד זה "בננו ג משנה י"א, פרק שם תוספתא
מיתה". לחייבו האחרונים עם מצטרף הראשונים מן

מלקות.57) שחייבוהו א.58)הדיינים עא, שם

.ÁBn‡Â ÂÈ·‡ BÏ eÏÁÓ Ì‡Â59BÈc ¯ÓbiL Ì„˜60- ¿ƒ»¬»ƒ¿ƒ…∆∆ƒ»≈ƒ
¯eËt61. »

ח,59) פרק שם בירושלמי וכמבואר מהם, אחד ואפילו
ו. דין.60)הלכה לבית והביאוהו שתפשוהו לאחר אפילו

דינו,61) נגמר בשלא - בדין עמד "ואפילו שם: ירושלמי
בסמוך. וכמבואר כהרוג, הוא שהרי לא", דינו נגמר אם אבל
רצו  "אם מפרש: ב פח, בסנהדרין שרש"י להעיר, וראוי
בהם: תלה שהכתוב דין... לבית הביאוהו ולא למחול
דין  לבית הביאוהו כבר שאם מדבריו נראה אותו". ותפשו
בירושלמי  מקורם רבינו דברי אבל למחול, יכולים אינם

למלך). (משנה הנ"ל

.Ë¯ÚO‰ ÛÈw‰ Ck ¯Á‡Â ,BÈc ¯Ó‚ ‡lL „Ú Á¯a»««∆…ƒ¿«ƒ¿««»ƒƒ«≈»
¯eËt - ‰hÓlÓ62elÙ‡ ,Á¯a BÈc ¯Ó‚pMÓ Ì‡Â . ƒ¿«»»¿ƒƒ∆ƒ¿«ƒ»«¬ƒ

BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ ÏkL ;Ï˜qÈ ‡ˆniL ˙Ú Ïk - ÔÈ˜Ê‰ƒ¿ƒ»≈∆ƒ»≈ƒ»≈∆»ƒ∆ƒ¿«ƒ
Ì„ BÏ ÔÈ‡Â ‚e¯‰k ‡e‰ È¯‰ -63. ¬≈¿»¿≈»

נפטר,62) היה עכשיו חוטא היה אילו והרי גופו, שנשתנה
ה. הלכה לעיל ב.63)כמבואר עא, בסנהדרין משנה

.È‰ˆB¯ ÂÈ·‡ ‰È‰64‰ˆB¯ Bn‡ ,‰ˆB¯ dÈ‡ Bn‡Â »»»ƒ∆¿ƒ≈»»ƒ»
.‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ÂÈ·‡Â¿»ƒ≈∆≈«¬∆≈≈∆
Ìcb Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ .Bn‡Â ÂÈ·‡ B· eOÙ˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆»≈∆ƒ≈
Ôa ‰OÚ BÈ‡ - L¯Á B‡ ‡ÓeÒ B‡ Ìl‡ B‡ ¯bÁ B‡ƒ≈ƒ≈»≈≈≈«¬∆≈
;ÌÈÓc‚ ‡ÏÂ - Ba eOÙ˙Â :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«¿»¿¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈÓl‡ ‡ÏÂ - e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯‚Á ‡ÏÂ - B˙‡ e‡ÈˆB‰Â¿ƒ…¿…ƒ¿ƒ¿»¿¿…ƒ¿ƒ

‰Ê ea65‡ÏÂ - eÏ˜a ÚÓL epÈ‡ ;ÌÈÓeÒ ‡ÏÂ - ¿≈∆¿…ƒ≈∆…≈«¿…≈¿…
ÌÈL¯Á66. ≈¿ƒ
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ולהאשימו.64) דין לבית שמראים 65)להביאו משמע
באצבעם. לשמוע 66)אותו רוצה איני להם: אומר כשהבן

שאינו ב  כן, אחרי שרואים פי על ואף שומעים, אינם קולכם,
בקולנו, שומע איננו אמרה: התורה - מצוותם? מקיים
דבריהם  מקבל שאינו ממנו: שמעו הקול, שבשעת משמעו,

וברש"י). א עמוד (שם

.‡ÈÏ·‡ .‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa Ï˜qiL ‡e‰ ·e˙k‰ ˙¯Êb¿≈««»∆ƒ»≈≈≈∆¬»
CLn‰Ï dk¯c ÔÈ‡L ,‰Ê ÔÈ„a ˙Bc dÈ‡ - ˙a‰««≈»ƒ∆¿ƒ∆∆≈«¿»¿ƒ»≈

LÈ‡k ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a67˙a ‡ÏÂ - Ôa :¯Ó‡pL .68, «¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆∆¡«≈¿…«
ÒBÈ‚B¯c‡Â ÌeËÓË ‡ÏÂ69. ¿…À¿¿«¿¿ƒ

ראה 67) הבן, כדרך הבריות, את ללסטם תבוא ולא
ב. הלכה לעיל "אמר 68)בביאורנו הנוסח: ושם א. ע, שם

סורר  כבן להיות ראוייה בת שתהא הוא בדין שמעון רבי
הרגלה  תמצא (כשלא בעבירה אצלה מצויים שהכול ומורה,
הבריות  ותרגיל דרכים בפרשת תעמוד ולסבוא לזלול
בן  היא: הכתוב גזירת אלא רש"י), - אתנן בשביל לעבירה

בת". ולא עונשים 69)- ואין נקיבה, ספק זכר ספק שניהם
מספק.

.·ÈÚ¯˜pL ÌeËÓË70Ôa ‰OÚ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ À¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈«¬∆≈
¯¯BÒ Ôa LÈ‡Ï ‰È‰È Èk :¯Ó‡pL .‰¯BÓe ¯¯BÒ≈∆∆∆¡«ƒƒ¿∆¿ƒ≈≈

‰‡¯˙‰ ˙ÚMÓ Ôa ‰È‰iL „Ú - ‰¯BÓe71. ∆«∆ƒ¿∆≈ƒ¿««¿»»

(רשב"ם 70) בגוף טמונים וביציו גידו את ומצאו שניתחוהו
ב). קכו, בתרא נקרע 71)לבבא היה אילו מזה, משמע

אולם  ומורה, סורר בן נעשה בן, ונמצא ההתראה, לפני
משעת  הנוסח: תימן יד בכתב וכן שי"א ויניציאה בדפוס
ואפילו  גמור, זכר שיהיה צריך לידה, משעת כלומר, הווייה.
בהתאם  וזה ומורה, סורר נעשה אינו ההתראה, לפני נקרע
משעת  בן שיהא "עד ב) קכו, בתרא (בבא התלמוד לגירסת
פרק  נחלות הלכות והשווה שם, הרשב"ם וכפירוש הווייה"

ג. הלכה ב,

.‚ÈÔÈÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk .‰Ê¯Î‰ CÈ¯ˆ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆»ƒ«¿»»≈««¿ƒƒ
eÏ˜Ò ÈBÏt ÔÈc ˙È·a :Ï‡¯OÈ ÏÎÏ ÔÈ·˙Bk ?ÂÈÏÚ»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»«¿

‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa ‰È‰L ÈtÓ ÈBÏt72. ¿ƒƒ¿≈∆»»≈≈∆

שנאמר 72) האחרים, את לרדות כדי א, פט, סנהדרין
לעיל  והשווה וייראו" ישמעו ישראל "וכל כא) כא, (דברים

ז. הלכה י"ח, פרק עדות והלכות ה, הלכה ג, פרק

.„ÈÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ ‰¯BÓe ¯¯BÒ Ôa≈≈∆¬≈¿»¬≈≈ƒ
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓnL73BÏ Ì¯b ÂÈ·‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆»»¿¿≈∆∆««ƒ∆»ƒ»«

ÂÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ È¯‰ - ‰ÏÈ˜Ò74. ¿ƒ»¬≈≈»¿»»

בניגוד 73) ט. הלכה א, פרק אבל הלכות לקמן כמבואר
מלכים  הלכות לקמן ראה למלך, שממונם המלך, להרוגי

ט. הלכה ד, נתן 74)פרק עיניו שמא בו חושדים ואין
מצינו  וכן (רדב"ז). לסקלו וגרם לו מחל לא ולפיכך בממונו,
כרם  אל "לרדת ויקם נבות, מת כי ששמע אחרי באחאב,
יהודה  רב ואמר טז), כא, (מלכיםֿא לרשתו" היזרעאלי נבות
ליורשו  וירד היה, אחאב אחי בן - נבות ב) מח, (סנהדרין
את  הפסיד לא למותו, שגרם זה, שלמרות הרי דודו, בתורת

אחיו  בנפש "ונמיתהו ז) יד, (שמואלֿב מצינו וכן ירושתו,
הם  הרד"ק: ומפרש היורש" את גם ונשמידה הרג אשר
ואין  בעלי, נכסי שיירשו כדי בני, את להרוג מתכוונים
לבבם  נתחמם לא כי הנרצח, אחיו דם את לגאול כוונתם
הדם  שגואל הרי, באים. הם נחלתו את לרשת אלא זה, על

שמח). (אור בנים לו אין אם יורשו, הרוצח, את ההורג

ÔÚÈÈÒc ‡ÓÁ¯ CÈ¯a¿ƒ«¬»»¿«¿»

-mihteyxtq
la` zFkld¦§¥¤

LÏLÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿»
ÏÚ Ïa‡˙‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ¿«≈«
ÏÚ Ïa‡˙Óe ‡nhÓ Ô‰k elÙ‡Â .ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ«¬ƒ…≈ƒ«≈ƒ¿«≈«
ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÏÚ Ïa‡˙Ó Ì„‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·B¯w‰1. «¿ƒ¿≈»»ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ

‰Ê ¯ÙÒa el‡ ˙BÎÏ‰ ÈzÏÏk ‰Ê ÈÙÏe2ÔÈÚÓ Ô‰L ,3 ¿ƒ∆»«¿ƒ¬»≈¿≈∆∆∆≈≈≈
‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ,‰˙ÈÓ ÌBÈa ‰¯e·˜4‡lL (· . ¿»¿ƒ»∆ƒƒ¿«¬≈∆…

˙n‰ ÌÚ ÒkÈ ‡lL (‚ .ÌÈ·B¯˜Ï ÏB„b Ô‰k ‡nhÈƒ«»…≈»ƒ¿ƒ∆…ƒ»≈ƒ«≈
‡l‡ Ì„‡ LÙÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL („ .Ï‰‡a¿…∆∆…ƒ«»…≈∆¿¿∆∆»»∆»

.„·Ïa ÌÈ·B¯˜Ïƒ¿ƒƒ¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  5ּפרק ¤¤¦
ומקורה 1) הקרובים על להתאבל המצוה בו מתבארת

ובהרוגי  שמתו, קרוביו באבל אדם יתחייב מאימתי בתורה.
ביום  שמת תינוק להיקבר. אותם מניחים שאין מלכות
בית  להרוגי מלכות הרוגי בין ההבדל אבלו. דין מה היוולדו
והמומרים  ציבור, מדרכי הפורשים ובקבורתם. באבלם דין
- לדעת עצמו המאבד באבל. דינם מה - שמתו והמוסרים

אבלו. דברי ושאר עימו מתעסקים איך

.‡:¯Ó‡pL .ÌÈ·B¯w‰ ÏÚ Ïa‡˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈««¿ƒ∆∆¡«
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ,ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â6˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»¿≈¬≈

ÌBÈ ‡e‰L ,„·Ïa ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»∆»¿ƒƒ¿«∆
‰¯e·w‰ ÌBÈÂ ‰˙Èn‰7- ÌÈÓÈ ‰Ú·M‰ ¯‡L Ï·‡ ; «ƒ»¿«¿»¬»¿»«ƒ¿»»ƒ

OÚiÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡ .‰¯Bz ÔÈ„ BÈ‡≈ƒ»««ƒ∆∆¡««»«««
‰LcÁ˙Â ‰¯Bz ‰z - ÌÈÓÈ ˙Ú·L Ï·‡ ÂÈ·‡Ï¿»ƒ≈∆ƒ¿«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»

‰ÎÏ‰8ÈÓÈ ˙Ú·L Ï‡¯OÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓe . ¬»»∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈
‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ˙eÏ·‡9. ¬≈¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆

ה"ט.2) פ"א, לקמן הדן 3)כמבואר שופטים, בספר
וסמכותם. השופטים הנזכרת 5)מענין.4)בתפקידי

תקברנו  קבור "כי כג): כא, (דברים ככתוב ביתֿדין, בהרוגי
פט"ו, סנהדרין הל' לעיל רבינו הדגיש וכבר ההוא", ביום
מתו  את המלין כל אלא בלבד ביתֿדין הרוגי "ולא ה"ח:
דינים  ה"ח, פ"ד לקמן וראה בלאֿתעשה", עליו עובר

בזה. מות 6)מפורטים על אנינותו ביום קדשים לאכול
של  מצותֿעשה שהיא קדשים, אכילת שנדחית ומכיון בניו,
אבלות  שהיא שהאנינות, רבינו סובר האנינות, מפני תורה
מן  מצותֿעשה היא למותם, הראשון ביום הקרובים על
קדשים  שאכילת א קא, זבחים וראה (רדב"ז). התורה
הקל  מעשר ומה הקל, ממעשר בקלֿוחומר אסורה באנינות,
- ממנו" באוני אכלתי "לא יד) כו, (דברים תורה אמרה
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המצוות' וב'ספר כלֿשכן. לא ממעשר) (=החמורים קדשים
הכהנים  שיתטמאו "שנצטוינו רבינו: כותב לז, עשה
עצמה  זו בֿג)...מצוה כא, (ויקרא בתורה הנזכרים לקרובים
להתאבל  חייב מישראל אדם שכל כלומר, אבל. מצות ֵהיא
שהוא  בכהן, פרש זה, חיוב חומר ומחמת קרוביו... ֵֵעל
ישראל, כשאר עלֿכלֿפנים שיתטמא הטומאה, על מוזהר
קטן  (מועד אמרו ובפירוש האבלות... בדיני יקלו שלא כדי
דמעיקרא  אבלות אי ברגל, אבלות נוהג אינו "אבל ב) ִיד,
החג  (=שמחת דרבים 'עשה' אתי - הוא הרגל) ָ(שמלפני
הנה  דיחיד". 'עשה' ודחי ישראל), כל על מוטלת שהיא
מצותֿעשה". ושהיא דאורייתא, הוא האבלות שחיוב נתבאר

אמרו 7) וכן פ"ב, לברכות ברי"ף הובאה הגאונים דעת
כאבל  "ושמתיה י) ח, (עמוס שנאמר ב: טז, שם בגמרא
אלא  אינם והמרירות שהאבל הרי מר", כיום ואחריתה יחיד
"רבני  שיטת שמביא שם, יונה ברבינו וראה אחד. יום
מדברי  אלא אינה ראשון יום של האבילות שאפילו צרפת"
לחוד, אנינות - תורה דין היא שהאנינות ואע"פ חכמים,
באבלות, מותר - באנינות שאסור ומה לחוד. ואבילות

ה"ו. פ"ד, לקמן ראה לכך, אלא 8)דוגמא אבלות שאין
מתןֿתורה  מקודם דבר למדים ואין בלבד, ראשון יום
א  קלה, שבת והשווה ה"ה), פ"ג, קטן מועד (ירושלמי

הלכה". ונתחדשה תורה פ"א,9)"ניתנה כתובות ירושלמי
חגיכם  "והפכתי דרשו: שם, קטן במועד ובירושלמי ה"א.
שבעה". אבילות אף שבעה, חג מה - י) ח, (עמוס לאבל

א. כ, בבבלי וכן

.·ÏÏBb‰ Ì˙qiMÓ ?Ï·‡a Ì„‡ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó10. ≈≈»«ƒ¿«≈»»¿≈∆ƒ∆ƒ»≈«≈
ÔÓ ¯·„a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ˙n‰ ¯a˜ ‡lL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…ƒ¿««≈≈»¿»»ƒ

Ô‰a ¯eÒ‡ Ï·‡‰L ÌÈ¯·c‰11Ë ÈtÓe .ıÁ¯ ‰Ê ÌÚ «¿»ƒ∆»»≈»»∆ƒ¿≈««∆»«
„Ïi‰ ˙nLk CÒÂ „Âc12¯·wiL Ì¯Ë13. »ƒ¿»¿∆≈«∆∆∆∆∆ƒ»≈

(מועד 10) עפר הקבר וימלאו בקבר המת את שישימו לאחר
נקראו  "לא פט"ז: טוב" "שוחר ובמדרש א). כז, קטן
הגולל  ונסתם בארץ שניתנו עד קדושים, (=האבות)
אבן  - גולל המה". בארץ אשר לקדושים שנאמר: בפניהם,
את  "וגללו מלשון: לסותמו, הקבר על שנותנים גדולה
המשנה  בפירוש ורבינו האדם'). ב'תורת (רמב"ן האבן"
להיותו  גולל, הקבר כיסוי "ויקרא אומר: מ"ד) פ"ב, (אהלות
גלל" "אבן כאמרו: הקבר, פי על מתגלגלת מאבן אצלו

מתגלגלת". ענינו ד) ו, וכיבוס,11)(עזרא תספורת כגון
ה"א. פ"ה, לקמן כמבואר וכו', וסיכה אשר 12)רחיצה

כ). טו, יב, (שמואלֿב לדוד אוריה אשת שעדיין 13)ילדה
האונן, על חלים אנינות דיני אבל אבלות, דיני עליו חלו לא

ה"ו. פ"ד, לקמן כמבואר שיקבר, עד המת מיתת משעת

.‚¯·w‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ˙eÎÏÓ È‚e¯‰14, ¬≈«¿∆≈«ƒƒ»¿ƒ»≈
‰Ú·L ¯tÒÏÂ Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó È˙ÓÈ‡Ó≈≈»««¿ƒƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ¿…ƒ¿»

Ï‡LÏ eL‡È˙iMÓ ?ÌÈLÏLe15ÏÚ Û‡ ,Ô¯·˜Ï CÏnÏ ¿ƒƒ∆ƒ¿»¬ƒ¿…«∆∆¿»¿»««
Ô˙B‡ ·‚lÓ eL‡È˙ ‡lL Èt16. ƒ∆…ƒ¿»¬ƒƒ¿…»

וכדומה.14) שנאה מלשאול.15)מחמת תימן: בכת"י
לגנבם 16) שיצליחו הוא מאד נדיר כי עליהם, מתאבלים

הובאו  והרא"ש, הרמב"ן וכתבו הי"א). פ"ב, שמחות (מסכת

בהרוגי  אלא אמורים הדברים אין בכסףֿמשנה, דבריהם
ביתר  הרוגי כגון שנאה, מחמת קבורתם שמונעת מלכות,
הניחו  שלא מי אבל להבטל, עשויה אינה שגזירתה וכדומה,
עליו  חלה לא הרבה, בממון שיפדוהו עד להקבר השלטון
וירשוהו  קטן בסכום השלטון שיתפייס אפשר כי אבילות,
להקבר" אותם מניחים "שאין רבינו: שהדגיש וזהו להקבר.
לבטל  המלכות בחסדי אלא בממון, תלוי הדבר שאין -

(כסףֿמשנה). הזדונית גזירתה

.„¯‰pa Ú·hL ÈÓ17- ‰Ú¯ ‰iÁ ezÏÎ‡L ÈÓ B‡ ƒ∆»««»»ƒ∆¬»««»»»
ÔÈ‡ - ÌÈ¯·È‡ ÌÈ¯·È‡ e‰e‡ˆÓ .Lw·Ï eL‡È˙pMÓƒ∆ƒ¿»¬¿«≈¿»≈»ƒ≈»ƒ≈

Ba¯Â BL‡¯ ‡ˆniL „Ú BÏ ÔÈBÓ18eL‡È˙È B‡ ƒ«∆ƒ»≈…¿Àƒ¿»¬
Lw·lÓ19. ƒ¿«≈

בשם 17) מביא ק אות וב"העיטור" הי"ב. שם, שמחות
שיש  במים טבע אם אלא אבלות חיוב שאין הרי"ף תשובת
יוצא  היה חי היה אילו כי מת, שהוא בידוע אז כי סוף, להם
שהוא  סוף להם שאין במים טבע אם אבל לעינינו, המים מן
שמא  לאחרים, להנשא אשתו את מתירים ואין חי, בחזקת
פי"ג  גירושין בהל' כמבואר ראינוהו, ולא אחר במקום יצא
עליו, להתאבל תחמיר אם כי עליו. מתאבלים אין - הט"ז
ביו"ד  וכן להנשא, אשתו את להתיר ויבואו כמת יחשבוהו
שסובר  וכנראה בזה, סתומה רבינו ודעת ז. סעיף שעה סי'
- התורה מן מצותֿעשה היא ראשון ביום ואבילות הואיל
להינשא, להתירה יבואו שמא חשש משום לדחותה אין
הימים  בשאר אלא נתכוון לא עצמו הרי"ף שגם ויתכן
הדבר  ועדיין בלבד, מדבריהם אלא אינה בהם שהאבילות

(רדב"ז). הכרע שהראש 18)צריך ומספיק יחד, שניהם
להיפך  או הגוף רוב בלא ראש אבל הרוב, לשיעור יצטרף
יט). אות שם, ליו"ד ('פרישה' עליו מתאבלים אין -

אין 19) ממנו, שנתייאשו אחר נמצא ואם שם. שמחות
הם  אם - הבנים אלא ולהתאבל, לחזור צריכים הקרובים
זה  שאין בלבד, היום אותו מתאבלים שנמצא, בשעה שם
כל  עליהם הבן שמתאבל אביו", עצמות "ליקוט מדין גרוע

ז). סעיף שם, (יו"ד ה"ח פי"ב לקמן ראה היום,

.‰‰È„ÓÏ ˙n‰ ÁÏLÏ Ôk¯cL ÈÓ20,B¯·˜Ï ˙¯Á‡ ƒ∆«¿»ƒ¿…««≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿
Ô‰Èt e¯ÈÊÁiL ˙ÚÓ - ¯·wÈ È˙Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ»«ƒ»≈≈≈∆«¬ƒ¿≈∆
ÔÈÏÈÁ˙Óe ÌÈLÏLe ‰Ú·L ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó B˙BeÏlÓƒ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ

Ïa‡˙‰Ï21. ¿ƒ¿«≈

מונים 21)לעיר.20) עמו וההולכים א. כב, קטן מועד
אם  אבל הרדב"ז: וכתב ה"ד. פ"ז, לקמן וראה משיקבר,
אבילות  אין לתחום, חוץ שהוא אע"פ עצמה, בעיר נקבר

שנקבר. כולם וידעו הקוברים שיחזרו עד נוהגת

.ÂÌÈÏÙp‰22Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -23‡lL ÏÎÂ . «¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…∆…
ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰L24Ì„‡a25ÏÙ ‰Ê È¯‰ -26elÙ‡ . »»¿ƒ¿»»¬≈∆≈∆¬ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - ÌÈLÏL ÌBÈa ˙Ó27. ≈¿¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»»

קיום,22) בן ואינו חי שנולד או אמו, שהפילתו מת ולד
שמו  הנפל...ובחשך ממנו "טוב גֿד) ו, (קהלת ככתוב

ב.23)יכוסה". מד, יום 24)נדה שלשים חי שלא
לידתו. שמונה 25)משעת הולד חי שאם לבהמה, בניגוד

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



קכז la` zekld - mihtey xtq - lel` f"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב). קלה, (שבת נפל ואינו לאכלו, מותר שנאמר 26)ימים
נתברר  עכשיו - תפדה" חודש מבן "ופדויו טז) יח, (במדבר

וברש"י). (שם לכן קודם ולא קיום בן שיום 27)שהוא
והשווה  א), מט, (בכורות שלפניו כיום הוא הרי שלושים
כתב  ה"ה, פ"א יבום שבהל' ואע"פ הי"ז. פי"א, בכורים הל'
ספק  נפל, ספק זה הרי השלושים... בתוך מת "ואם רבינו:

(רדב"ז). הספק על מתאבלים אין - קיימא"? בן

.ÊÌÈL„Á ‰ÚL˙Ï „ÏBpL È‡cÂa Ú„B Ì‡Â¿ƒ«¿««∆«¿ƒ¿»√»ƒ
ÌÈ¯eÓb28ÌÈÏa‡˙Ó - „ÏBpL ÌBia ˙Ó elÙ‡ , ¿ƒ¬ƒ≈«∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ29. »»

תשעה 28) ועברו עיבורה, ימי כל בעלה עם שימשה שלא
ד"ה  א קלו, לשבת (רש"י שילדתו עד מששימשה חדשים

נצרכא). אחד...29)לא יום בן "תינוק א מד, הרי נדה
עמ' שם בגמרא וביארו שלם". כחתן ולאמו... לאביו הוא
שנודע  וכגון עליו, שמתאבלים אבילות לענין שהכוונה ב,
"אחד  ה"ו: פ"ב, רוצח הל' והשווה חדשיו. שגמרו לנו
עליו... נהרג זה יומו...הרי בן הקטן את או הגדול את ההורג
קנו, סי' באבןֿהעזר הרמ"א וכתב חדשיו". לו שכלו והוא
התשיעי  בחודש (אמו) נכנסה לא אפילו הזה "בזמן ד: סעיף
קיימא, של ולד זה הרי שנתעברה, יום מלבד אחד יום רק
יולדת  אינה לתשעה יולדת א): מב, (יבמות שאמרו ואע"פ
רבים, זה על תמהו כבר - חסר) תשיעי (חודש למקוטעים
שעכשיו  לומר, צריכים שאנו אלא זה, מכחיש שהחוש
'תוספות' והשווה דברים". בכמה הוא וכן הענין, נשתנה
וחמור. פרה ד"ה ב כד, בע"ז וכן הני; כל ד"ה א מז, לחולין

.Á˙nL ‰BÓL Ô·e ,˙Ó „ÏBpL ÌÈL„Á ‰ÚLz Ôa∆ƒ¿»√»ƒ∆«≈∆¿»∆≈
Òq¯Ó B‡ CzÁÓ ‡ˆiL ÈÓe ,ÌÈLÏL ¯Á‡Ï elÙ‡30 ¬ƒ¿««¿ƒƒ∆»»¿À»¿À»

ÏÙ ‰Ê È¯‰ - ÂÈL„Á BÏ eÏkL Èt ÏÚ Û‡ÔÈ‡Â ; ««ƒ∆»√»»¬≈∆≈∆¿≈
Ì‰nÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó31. ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿…ƒ¿«¿ƒƒ»∆

"והכה 30) יא) ו, (עמוס הכתוב כלשון לרסיסים, מעוך
ואמנם  מסורס. או הנוסח: תימן, ובכת"י לרסיסים". הבית
כתוב: רבינו, לדברי המקור שהיא ה"ז פ"א שמחות במס'
שאינו  אמו, מבטן הפוך שיצא שם: ופירשו מפורט. מחותך
יוסף' וב'נמוקי פ"ג, סוף קטן מועד ברי"ף וכן לחיות, יכול

שם,31)שם. (שמחות עבורם ממלאכה מתבטלים שאין
סעיף  שדמ, סי' וביו"ד שם. קטן למועד יוסף' ב'נמוקי וראה
אבל  שם: הש"ך וכתב וללוֹות". להספד מתעסקין "אין ַח:
משיג, והראב"ד עמהם. מתעסקים וקבורה מיטה בצרכי
אינו  יום שלשים לאחר שמת חדשים שמונה בן כל ולדעתו
אלא  שבעה בן זה הרי יום, שלשים ושהה הואיל נפל,
כך  שהרי לחיות, היה וראוי חודש עוד אמו בבטן שנתעכב
ששהה  "כל ב) קלה, (שבת גמליאל בן שמעון רבן אמר
הואיל  רבינו, ודעת נפל"! אינו - באדם יום שלשים
עליו, החכמים חולקים ה"ד) פט"ז, (שבת ובתוספתא
ההריון  חדשי אלא בדבר, מועילים יום שלשים אין ולדעתם
אמרו  שכבר עליו, להתאבל אין ממילא הרי בזה, קובעים
זה, וכל באבל". המקיל כדברי "הלכה א): יח, קטן (מועד
חודש  באיזה יודע אינו אם אבל ודאי, שמונה  בן כשהוא
עליו  ומתאבלים נפל מתורת יצא יום, שלשים וחי נולד,

(רדב"ז).

.Ë˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ïk32ÔÈ„a e‚¯‰pL Èt ÏÚ Û‡ , »¬≈«¿««ƒ∆∆∆¿¿ƒ
Ô‚¯‰Ï ˙eL¯ BÏ ‰˙ ‰¯Bz‰Â ,CÏn‰33el‡ È¯‰ - «∆∆¿«»»¿»¿¿»¿»¬≈≈

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó34¯·c Ïk Ô‰Ó ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ,35, ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿≈¿ƒ≈∆»»»
CÏnÏ ÌBÓÓe36Ô‰È˙B·‡ È¯·˜a ÔÈ¯a˜Â ,37Ïk Ï·‡ . »»«∆∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆¬»»

ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰38Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ -39Ï·‡ , ¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¬»
·la ‡l‡ ˙eÈ‡ ÔÈ‡L ;ÔÈB‡40ÌÚ ÔÈ¯a˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆≈¬ƒ∆»«≈¿≈ƒ¿»ƒƒ

Ô‰È˙B·‡41¯Oa‰ Ïk‡˙iL „Ú42ÌBÓÓe , ¬≈∆«∆ƒ¿«≈«»»»»
Ì‰ÈL¯BÈÏ43. ¿¿≈∆

במלך.32) איש 33)שמרדו "כל יח): א, (יהושע ככתוב
יומת". תצונו אשר לכל פיך... את ימרה שמחות 34)אשר

הי"א. חטאם 35)פ"ב, ואין הואיל וכדומה, להספידם
- המלכות בדין שנהרגו אע"פ המלך, את שביזו אלא
(לחםֿמשנה). יותר לבזותם ואסור כפרתם היא מיתתם

ה"ט.36) פ"ד, מלכים הל' והשווה ב. מח, סנהדרין
ב).37) מז, (שם עליהם כיפרה עבירות 38)שמיתתם על

סנהדרין  הלכות לעיל ראה עליהן, ממית שביתֿדין חמורות,
א. הלכה יד, להם 39)פרק כפרה בזיונם שיהא כדי

וברש"י). ב מו, בסנהדרין כבוד 40)(משנה זה ואין
וברש"י). (שם בכך נמנעת כפרתו אין ולפיכך להרוג,

צדיק.41) אצל רשע קוברים נתכפרו 42)שאין כבר
בקברות  לקברן עצמותיהם ומלקטים ובזיונם, במיתתם
הלכות  לעיל והשווה וברש"י), א עמ' (שם אבותיהם

ט. הלכה יד פרק ב.43)סנהדרין מח, סנהדרין

.È‰Â ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ ÔÈL¯Bt‰ Ïke˜¯tL ÌÈL‡‰ Ì »«¿ƒƒ«¿≈ƒ¿≈»¬»ƒ∆»¿
Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÔÈÏÏÎ ÔÈ‡Â ,Ô¯‡eˆ ÏÚÓ ˙Bˆn‰ ÏÚ…«ƒ¿≈««»»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»≈
Èza ˙·ÈLÈÂ ˙B„ÚBn‰ „eaÎ·e ˙Bˆn‰ ˙iOÚa«¬ƒ««ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒ«»≈
ÔÈ¯BÁ È·k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,˙BL¯„Ó Èz·e ˙BiÒÎ¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¬≈≈ƒ¿≈ƒ
ÔÈ¯ÒBn‰Â [ÌÈ¯Óen‰Â] ÔÈÒB¯B˜Èt‡‰ ÔÎÂ ,ÔÓˆÚÏ44 ¿«¿»¿≈»∆ƒƒ¿«»ƒ¿«¿ƒ

¯‡Le Ì‰ÈÁ‡ ‡l‡ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ el‡ Ïk -»≈≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆»¬≈∆¿»
ÌÈÏÎB‡Â ÌÈ·Ï ÌÈÙhÚ˙Óe ÌÈ·Ï ÔÈL·BÏ Ì‰È·B¯¿̃≈∆¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÁÓOe ÌÈ˙BLÂ45LB„w‰ ÏL ÂÈ‡BO e„·‡ È¯‰L , ¿ƒ¿≈ƒ∆¬≈»¿¿»∆«»
ÈÈ EÈ‡OÓ ‡BÏ‰ :¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a»«¬≈∆«»≈¬¿«¿∆¿»

.‡O‡∆¿»

ה"ב.44) פ"ג, ממרים הל' לעיל פ"ב,45)מפורש שמחות
וראה  רנה". רשעים "ובאבוד י) יא, (משלי נאמר וכן ה"י.
פירשו  אפילו "יכול אמרו: א מז, ושם ב. לט, סנהדרין
בעל  יטמא לא תלמודֿלומר: יטמא? - ציבור מדרכי אבותיו
ה"ח. פ"ב, לקמן והשווה עמיו". מעשה בעושה - בעמיו
המת  וקרובי שהאבלים "מכאן שמה: סי' יו"ד הטור וכתב
כפי  לעשות יש ומקום מקום וכל שחורים... לובשים
בשם  מביא תתפו, אות פ"ג קטן למועד וב'מרדכי' מנהגו".
עם  שהמיר בנו על התאבל גרשום שרבינו מוינא, יצחק רבי
מביא: נט אות פ"ג שם לרא"ש אשר"י ובהגהות ומת. אמו
עשר  ארבעה דתו, כשהמיר בנו על התאבל גרשון "רבינו
דברי  ע"פ יום", עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר יום.
הלא  בפניה, ירק ירוק "ואביה א) כה, (בבאֿקמא התלמוד
יום". עשר ארבעה לשכינה קלֿוחומר – ימים שבעת תכלם

.‡È˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰46ÏÎÏ BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Ó ÔÈ‡ - «¿«≈«¿¿««≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
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`laקכח zekld - mihtey xtq - lel` f"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯·c47ÂÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡Â ,48.B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â , »»¿≈ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿ƒƒ
‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡49˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â , ¬»¿ƒ»»¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«

ÌÈÏ·‡50ÌÈiÁÏ „B·k ‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ,51e‰Ê È‡Â . ¬≈ƒ¿»»»∆»««ƒ¿≈∆
˙ÓÂ ÏÙÂ ‚bÏ ‰ÏÚL ‡Ï ?˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰52, «¿«≈«¿¿««…∆»»«»¿»«»≈

‰ÏÚL e‰e‡¯ !‚b‰ L‡¯Ï ‰ÏBÚ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ‡l‡∆»»≈¬≈ƒ∆¿…«»»∆»»
¯ˆÓ ‰È‰L B‡ ,ÒÚk C¯c „iÓ53È¯‰ - ˙ÓÂ ÏÙÂ , ƒ»∆∆««∆»»≈≈¿»«»≈¬≈

˜eÁ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê∆¿∆¿«∆ƒ≈«¿¿««¬»ƒ»»
È¯‰ - BÙÈÒ ·b ÏÚ CÏLÓe ‚e¯‰ B‡ ,ÔÏÈ‡a ÈeÏ˙Â¿»¿ƒ»»À¿»««≈¬≈

ÌÈ˙n‰ Ïk ˙˜ÊÁa ‰Ê54ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â BnÚ ÔÈ˜qÚ˙Óe , ∆¿∆¿«»«≈ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ
.¯·„ epnÓƒ∆»»

ה 46) ובהכרתו או 47)מליאה.לרצונו עליו לקרוע
ה)48)ללוותו. ט, (בראשית שנאמר ה"א, פ"ב שמחות

נפשותיכם  מיד - אדרוש" לנפשותיכם דמכם את "ואך
א  יח, ע"ז וראה ב). צא, (בבאֿקמא דמכם את אדרוש
הוא  יחבל ואל (=הקב"ה), שנתנה מי שיטלנה "מוטב

המלווים 49)בעצמו". עומדים מהקבורה, כשחוזרים
לקמן  רבינו כדברי לנחמם, שורה לפני שורה לאבלים סביב

ה"א. (לקמן 50)פי"ג, האבל" בבית שאומרים "דברים
"מחיה  בה: ומסיימים להקב"ה, שבח דברי והם ה"ז), פי"ב
ח, (כתובות המתים" מחיה ה' אתה ברוך במאמרו, מתים

אלא 51)ב). אינה עצמה האבילות אבל שם. שמחות
היא? התורה מן ראשון יום שאבילות ואע"פ המתים. כבוד
זה  ומאבד עמך, מעשה שעושה למי אלא תורה חייבה לא

(רדב"ז). עמך מעשה עושה אינו מאונס 52)- נפל שמא
עליו. ומתאבלים מדעתו, בצער.53)ושלא שרוי

לדעת 54) שלא עצמו מאבד בחזקת זה הרי שם. שמחות
כשלא  חשוב עצמו, המאבד וקטן שמה). סי' יו"ד (טור
כשאול  אנוס, והוא לדעת, עצמו המאבד גדול וכן לדעת.
והחזיק  בו, ויתעללו הפלשתים ידקרוהו פן (שירא, המלך
כל  ממנו מונעים אין ד), לא, שמואלֿא עליה, ונפל בחרבו
פרשה  נח, רבה' ב'מדרש אמרו וכן ג). סעיף שם (יו"ד דבר
כשאול? יכול - אדרוש לנפשותיכם דמכם את "ואך לד
תבע  ב עח, וביבמות למעט. אלא אך, אין אך" תלמודֿלומר
נספד  "שלא שאול, של כבודו את הקדושֿברוךֿהוא
ה). ס"ק שם, הגר"א (ביאור בהספדו שחייבים הרי כהלכה",

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
תורה.1) דין עליהם להתאבל שחייב הקרובים הם מי

שהכהן  הקרובים עליהם. הוסיפו שהחכמים הקרובים
שהטומאה  חסר. למת מיטמא הכהן שאין להם. מיטמא
נקברים  ולפיכך לכל, הותרה ולא היא, דחוייה לקרובים

ביתֿהקברות. בסוף הכהנים קרובי

.‡Bn‡ :‰¯Bz ÔÈc Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ Ì„‡L el‡≈∆»»«»¿ƒ¿«≈¬≈∆ƒ»ƒ
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Â ,Bz·e Ba ,ÂÈ·‡Â2Ì‰È¯·cÓe . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ«¬≈»ƒƒƒ¿≈∆

‰‡eOp‰ BzL‡ ÏÚ LÈ‡‰ Ïa‡˙iL3ÏÚ ‰M‡‰ ÔÎÂ , ∆ƒ¿«≈»ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ»«
dÏÚa4Bn‡Ó Ô‰L B˙BÁ‡ ÏÚÂ ÂÈÁ‡ ÏÚ Ïa‡˙Óe ,5. «¿»ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬∆≈≈ƒ

לענין 2) בֿג) כא, (ויקרא בתורה הם מפורשים אלה כל
בפרשת  האמור "כל שנינו: ב כ, קטן ובמועד כהנים, טומאת
וב'תורת  עליהם". מתאבל אבל להם, מיטמא שכהן ָכהנים,

אחיו  אף יורשו, שהוא ובתו בנו "מה דרשו: שם, כהנים'
שאינו  מאמו, ואחותו אחיו יצאו יורשו, שהוא ואחותו

הי"ב. לקמן והשווה אע"פ 3)יורשו", רבינו, סובר
כב, (יבמות ודרשו אליו", הקרוב לשארו אם "כי שכתוב:
של  ופשוטו מדרבנן, דרש אלא זה אין אשתו, זו - שארו ב)
וכן  שם, אונקלוס כתרגום אליו, הקרוב לקרובו הוא: מקרא
הקרובים  עם "אשתו" ב כ, קטן במועד גורס רבינו אין
הקרובים  אלה עם אלא התורה, מן עליהם שמתאבל
מדבריהם  אלא שאינם וכו', עליהם" ב"הוסיפו שם המנויים
את  יורש ש"הבעל ה"ה, פ"א נחלות הל' והשווה (רדב"ז).

סופרים". מדברי אשתו נכסי קטן 4)כל (מועד אמרו שכן
ונוהגת  מיטתה, כופה חמותה... או חמיה שמת האשה שם):
שם: האמור לכלל בהתאם וזה בעלה, לכבוד - אבלות" עמו
אינה  בעלה על ואם עמו", מתאבל - עליו שמתאבל "כל
וכן  (לחםֿמשנה). וחמותה חמיה על תתאבל איך מתאבלת,
האלמנה, מן חוץ יתארסו הנשים "כל א: מא, ביבמות שנינו
הגמרא  וכדברי בעלה, על שמתאבלת הרי האיבול", מפני
הגר"א  (ביאור יום" שלשים - שלה איבול "וכמה ב מג, שם

שעד). סי' שם.5)ליו"ד מו"ק

.·,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡Ï ‡nhÓ BÈ‡L ,Ô‰k‰ elÙ‡¬ƒ«…≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ«¬≈ƒ
ÂÈ·‡Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡eOp‰ B˙BÁ‡ÏÂ6- ¿«¬«¿»««ƒ∆ƒ≈»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ‡e‰ Ïa‡˙Ó7‰‡eOp‰ BÊ B˙BÁ‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ»¿»¬«¿»
‰¯Bz ÔÈ„ ‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó8. ≈»ƒ¬≈ƒ¿«≈»∆»ƒ»

לה 6) לאיש, היתה לא אשר "ולאחותו... ג כא, ויקרא ראה
ה"יֿיב. ולהלן בין 7)יטמא". נשואה, "ואחותו שם: מו"ק

מאמו, או מאביו או רבינו: ומפרש מאמו", בין מאביו
משני  - מאמו בין מאביו בין שמפרש: יואל לרבינו בניגוד
מתאבל  אינו בלבד, האם מן או האב מן אבל הצדדים,
אחותו  שנפטרה ביום שרחץ בעצמו מעשה ועשה עליה,
מתאבלים  שאין לתלמידים, הלכה להורות מאמו, נשואה
ואחותו  ד"ה שם ב'תוספות' גם מפורש רבינו, וכדברי עליה.

מיימוניות). העיר 8)(הגהות וכבר מקור, לו אין זה דין
טענה". ומקום סמך צד לו ידענו ש"לא זה על הרמב"ן
כמבואר  מטומאה, אבלות למדים ואנו הואיל יפלא, וביותר
דין  עליה מתאבל איך ה, אות ה"א, פ"א בביאורנו לעיל
יישוב  נביא ה"ו ולהלן אליה, להטמא לו אסור והלא תורה,

זו. לפליאה

.‚BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰ ÔÓ ‡a‰ ÂÈÁ‡ B‡ Ba¿»ƒ«»ƒ«ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈
ÏÏk Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó9ÂÈ·e ‡e‰ ¯ib˙pL ÈÓ ÔÎÂ .10, ƒ¿«≈¬≈∆¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈»»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Bn‡Â ‡e‰ ¯¯ÁzL B‡11. ƒ¿«¿≈¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆
‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ - ‰Òe¯‡ BzL‡ ÔÎÂ12ÔB‡ ‡ÏÂ13, ¿≈ƒ¿¬»≈ƒ¿«≈»∆»¿…≈

˙B‡ ‡Ï ‡È‰ ÔÎÂ14ÂÈÏÚ ˙Ïa‡˙Ó ‡ÏÂ15. ¿≈ƒ…∆∆¿…ƒ¿«∆∆»»

שנינו 9) וכן דבר, לשום אחיו או בנו זה ואין כמוה, שבנה
ממי  חוץ הקרובים... על כהן "מטמא הי"ז) פ"ד, (שמחות
פ"א, יבום הל' והשווה הנכרית", ומן השפחה מן לו שיש
- הגויה מן והבא עבדים; - השפחה מן הבא "שזרע ה"ד:

א. כב, ביבמות ומקורו אינם". וכאילו עוד 10)גוים שאין
- שנתגייר "גר (שם): שאמרו כמו ביניהם, קירבה שום
- הגר את "גר שנינו: ב יז, ובקידושין דומה". שנולד כקטן
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סופרים". מדברי ולא תורה מדברי לא (=יורש) אינו
ולא 11) ואמו" "הוא בעבד: רבינו ונקט מגר. עדיף שאינו

מתייחסים  בניו ואין כלל, ייחוס לו אין עבד כי ובניו", "הוא
לגוי  בניגוד הי"א, פ"ה ממרים הל' לעיל כמבואר אחריו,
ביבמות  כמבואר בגיותם, בהיותם אחריו מתייחסים שבניו
ובניו. הוא נשתחרר או הנוסח: תימן, ובכת"י א. סב,

ה"ז.12) לקמן כמבואר לה, להטמא לו אסור הכהן שהרי
ב) כ, קטן (מועד שאמרו כמו בטומאה, תלויה ואבילות
עליהן". מתאבל אבל - להן מיטמא שכהן "כל...

שאר 13) ולכל מיתתה, ביום קדשים באכילת להאסר
כט, (יבמות אנינות לענין ה"ו, פ"ד לקמן השנויים הדברים

וכו'.14)ב). קדשים באכילת כי 15)להאסר שם,
(=אשתו) לשארו אם "כי ב) כא, (ויקרא אמרה התורה
ב. מג, שם וראה לו. קרובה אינה וארוסתו - אליו" הקרוב

.„‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ÌÈ·B¯˜ Ïk»¿ƒ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¬≈∆
Ì‰nÚ Ïa‡˙Ó16Ì‰ÈÙa17?„ˆÈk .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ƒ¿«≈ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ≈«

Ba ÈÁ‡ B‡ Ba Ôa ˙nL È¯‰18Ba Ì‡ B‡19·iÁ - ¬≈∆≈∆¿¬ƒ¿≈¿«»
‡lL Ï·‡ ;ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ‚‰ÏÂ Ba ÈÙa Ú¯˜Ïƒ¿…«ƒ¿≈¿¿ƒ¿…¬≈¿»»¬»∆…

ÌÈ·B¯w‰ ¯‡La ÔÎÂ .·iÁ BÈ‡ - ÂÈÙa20. ¿»»≈«»¿≈ƒ¿»«¿ƒ

קרוב.16) עליהם כבודם.17)כשמת משום בנוכחותם,
כלל.18) בנו אינו המת שאחיו האם, שנתגרשה 19)מן

אשתו. בתורת עליה להתאבל חייב ואינו בחייה, ממנו
בן 20) או בתו בן וכן אמו, אבי או אביו אבי שמת כגון

שם). וברש"י ב כ, קטן (מועד אחותו

.‰‰ÈÏÚ Ïa‡˙Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡eOp‰ BzL‡ƒ¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«≈»∆»
ÏÚ ‡l‡ ;ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÏÚ dnÚ Ïa‡˙Ó BÈ‡ -≈ƒ¿«≈ƒ»«¿»¿ƒ∆»«
˙eÏ·‡ ‚‰B ,BzL‡ „B·k ÌeMÓ ,dn‡ ÏÚÂ ‰È·‡»ƒ»¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈¬≈

Ô‰ÈÏÚ- B˙BÓÁ B‡ ÂÈÓÁ ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .‰ÈÙa ¬≈∆¿»∆»≈«ƒ∆≈»ƒ¬
‰ÙBk21Ï·‡ ,‰ÈÙa BzL‡ ÌÚ ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ B˙hÓ ∆ƒ»¿≈¬≈ƒƒ¿¿»∆»¬»

d˙BÓÁ B‡ ‰ÈÓÁ ˙nL ‰M‡‰ ÔÎÂ .‰ÈÙa ‡lL ‡Ï…∆…¿»∆»¿≈»ƒ»∆≈»ƒ»¬»
ÔB‚k ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ï·‡ .ÂÈÙa ˙eÏ·‡ ˙‚‰B -∆∆¬≈¿»»¬»¿»¿ƒ¿

da B‡ BzL‡ ÈÁ‡ ˙nL22dÏÚa ÈÁ‡ ˙nL ‰M‡‰Â , ∆≈¬ƒƒ¿¿»¿»ƒ»∆≈¬ƒ«¿»
‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡ - Ba B‡23,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿ƒ∆«∆¿≈≈»∆ƒ

‰˙nL ÔB‚k ,B˙·B¯˜ ÏÚa B‡ B·B¯˜ ˙L‡ ‰˙Ó Ì‡L∆ƒ≈»≈∆¿««¿»¿∆≈»
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Bza ÏÚa B‡ Ba ˙L‡24. ≈∆¿««ƒ≈«»¿ƒ¿«≈¬≈∆

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ25. ¿≈…«≈»∆

הי"ח.21) פ"ה, לקמן וכמבואר אחר.22)הופכה, מבעל
אמר:23) "שמואל ה"ה: פ"ג, שם ובירושלמי שם. מו"ק

מכל  אחד (=אבל) הא חמותו, או חמיו אלא שנו לא
לא". - שאר 24)הקרובים קירבת על אלא מתאבל שאינו

שעלולה  קידושין, ע"י הבאה קירבה על לא אבל משפחה,
בנו  אפילו ומתה, כלתו נתגרשה שאם גירושין, ע"י להתרחק

עליה. מתאבל אחותו.25)אינו בעל או אחיו, אשת כגון
בחייה  אמו בעל או בחייו, אביו אשת מתה אם זאת, ובכל
חייב  אלה שהרי הראשונה, שבת מוצאי עד אבילות נוהג -
תשובה  (פתחי הט"ו פ"ו ממרים הל' לעיל כמבואר בכבודם,
עם  שמתאבל הטעם, שזהו ויתכן, ב). ס"ק שעד סי' ליו"ד
בחייהם, בכבודם חייב הוא שכן וחמותו, חמיו על אשתו

לשון  וכן הט"ו. פ"ו, ממרים הל' לעיל בביאורנו כמבואר
או  אביה על אלא עמה מתאבל "אינו ו: סעיף שם, השו"ע
ב"הגהות  וכתוב וחמותו". חמיו כבוד משום אמו, על
הקרובים  עם באבילות להקל נוהגים כיום מיימוניות":
האבלים, כבוד משום אלא זו שאין עליהם, שמתאבלים
מי  ואדרבה כבודם, על למחול נוהגים האבלים כל והיום
כמכבדם, ואינו המתמיהים מן אלא אינו עמהם, שמתאבל

שם. דעה" ב"יורה וכן להם. כלועג אלא

.ÂBÏ ˙ÈÁ„ È¯‰L ,˙eÏ·‡ ˙ÂˆÓ ‰¯eÓÁ ‰nk«»¬»ƒ¿«¬≈∆¬≈ƒ¿≈
‰‡Óh‰26Ïa‡˙ÈÂ Ô‰nÚ ˜qÚ˙iL È„k ,ÂÈ·B¯˜ ÈtÓ «À¿»ƒ¿≈¿»¿≈∆ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿«≈

Bn‡Ï ,ÂÈÏ‡ ·¯w‰ B¯‡LÏ Ì‡ Èk :¯Ó‡pL .Ô‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆¡«ƒƒƒ¿≈«»…≈»¿ƒ
‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡L ;‰OÚ ˙ÂˆÓ - ‡nhÈ dÏ ,¯ÓB‚Â¿≈»ƒ«»ƒ¿«¬≈∆ƒ…»»

BÁ¯k ÏÚ B˙B‡ ÔÈ‡nËÓ - ‡nh‰Ï27ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ«»¿«¿ƒ«»¿«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡28‰‡Óh‰ ÏÚ e¯‰Ê‰L ,ÌÈ¯ÎÊa29Ï·‡ ; ¬ƒƒ¿»ƒ∆À¿¬««À¿»¬»

ÔÈ‡ Ôk ,‰‡Óh‰ ÏÚ ˙B¯‰ÊÓ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B‰k‰«…¬ƒ¿≈»À¿»««À¿»≈≈»
ÌÈ·B¯wÏ ‡Óh‰Ï ˙BeˆÓ30- eˆ¯ Ì‡ ‡l‡ ; ¿À¿ƒ«≈«¿ƒ∆»ƒ»

.˙B‡nhÓ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,˙B‡ÓhÓƒ«¿¿ƒ»…ƒ«¿

בכהן.26) האמורה טומאה עקיבא,27)איסור רבי כדברי
"כדי  זה וכל חובה", - יטמא "לה א): ק, (זבחים האומר
המצוות' ב'ספר רבינו כלשון האבילות", בדיני יקלו שלא

לז. לקרוביהם.28)'עשה' להטמא מצווים שהכהנים
בני 29) הכהנים אל "אמור א) כא, (ויקרא שנאמר

אהרן  בנות ולא אהרן בני - יטמא" לא אהרן...לנפש
ב). לה, לזרים,30)(קידושין יטמא" ב"לא שישנו כל

אינו  - יטמא" ב"לא שאינו וכל לקרובים, ב"יטמא" ישנו
המשנה" וב"מרכבת שם. המצוות' ב'ספר וכן ב"יטמא".
על  שמצווה זכר, בישראל אנו רואים שהרי זה, לבאר מוסיף
על  מצווה אינו זאת ובכל ב) יד, קטן (מועד האבילות
שיתרשל  בו לחוש אין כי והטעם, לקרוביו. התטמאות
על  מוזהר והוא הואיל לכהן, בניגוד אבילות, במצות
להטמא  יצטווה לא שאם התורה חששה למתים, התטמאות
להם  להטמא לחייבו והוצרכה מלהתאבל, יתרשל לקרוביו
עדיפות  שאינן כהנות, נשים לגבי והואֿהדין מצוה, בתורת
לקרוביהם, להטמא מצווים שאינם זכרים, מישראלים בזה
מצות  נתבטלה שלא וכשם מהאבילות. יפרשו לא שממילא
על  מצוות שאינן למרות וכהנות, מישראלים אבילות
הנשואה  אחותו עליו שמתה כהן כך לקרוביהם, היטמאות
חייב  בעלה כי - לה, להטמאות רשאי שאינו אע"פ
עליה. מלהתאבל פוטרו זה אין - בה יתעסק והוא בקבורתה,
להתאבל  שמחוייבים וכהנות, מישראלים גרוע הוא שאין
רבינו  פסק בצדק ולפיכך הטומאה, על נצטוו שלא למרות
תורה, דין עליה מתאבל מאביו, הנשואה אחותו ה"ב: לעיל
להפקעת  עילה לשמש יכולה אינה ההתטמאות שלילת כי

האבילות.

.ÊBÁ¯k ÏÚ dÏ ‡nhÓ - Ô‰k ÏL BzL‡31BÈ‡Â . ƒ¿∆…≈ƒ«≈»«»¿¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ‡nhÓ32˙Ók ‰e‡OÚ . ƒ«≈»∆»ƒƒ¿≈¿ƒ¬»»¿≈

‰ÂˆÓ33‡ˆÓz ‡Ï ,‡e‰ ‡l‡ L¯BÈ dÏ ÔÈ‡L ÔÂÈk ; ƒ¿»≈»∆≈»≈∆»…ƒ¿»
da ˜qÚ˙iL ÈÓ34‰‡eOÏ ‡l‡ ‡ÓhÓ BÈ‡Â . ƒ∆ƒ¿«≈»¿≈ƒ«≈∆»ƒ¿»

dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ‰Òe¯‡‰ Ï·‡ ;„·Ïa35. ƒ¿«¬»»¬»≈ƒ«≈»
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ולא 31) הפסח, בערב אשתו שמתה הכהן, ביוסף "מעשה
אחיו  ונמנו הפסח), קרבן להקריב שיוכל (כדי להטמא רצה

א). ק, (זבחים בעלֿכרחו" וטימאוהו כבר 32)הכהנים,
אשתו, על בעל שאבילות סובר שרבינו ה"א, לעיל נתבאר
תורה, מדין לה מיטמא שאינו תדע, מדבריהם. אלא אינה
לא  אדם מת "ואל אומר: הוא כה) (מד, ביחזקאל שהרי
ולאחות  לאח ולבת ולבן ולאם לאב אם כי לטמאה, יבוא
כולם  את מונה שהוא הרי - יטמאו" - לאיש היתה לא אשר

(רש"ש). אשתו את מזכיר קוברים,33)ואינו לו שאין
לו  להיטמא חייב גדול כהן שאפילו ה"ח. פ"ג, לקמן ראה

יתומה,34)ולקברו. קטנה נישואי לגבי ב פט, יבמות
(כסףֿמשנה). הגדולה אשתו לגבי הטעם שהוא רבינו וסובר

ויקברוה 35) בה יתעסקו יורשיה ואחיה יורשה, אינו שהרי
ה"ג. לעיל והשווה ב), כט, (שם

.Á,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏa‡˙Ó ÔÈ‡L e¯Ó‡L Ô˙B‡ Ïk ÔÎÂ¿≈»»∆»¿∆≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
ÌÈÏÙp‰Â ¯eaˆ ÈÎ¯cÓ eL¯tLÂ ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ ÔB‚k¿¬≈≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿≈ƒ¿«¿»ƒ

˙Ú„Ï BÓˆÚ „a‡Ó‰Â36Ô‰Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡ -37. ¿«¿«≈«¿¿««≈«…≈ƒ«≈»∆
Ì˙qiL „Ú ?ÂÈ·B¯˜Ï ‡nh˙‰Ï ‰eˆÓ È˙Ó „ÚÂ¿«»«¿À∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ»≈

ÏÏBb‰38¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÏÏBb‰ ÌzÒpL ¯Á‡Ó Ï·‡ . «≈¬»≈««∆ƒ¿««≈¬≈≈ƒ¿»
‰˜BÏ - Ô‰a ‡ÓË Ì‡L ,ÌÈ˙n‰ Ïk39. »«≈ƒ∆ƒƒ¿»»∆∆

ה"וֿיא.36) פ"א, לעיל ציבור,37)המנויים מדרכי פרשו
- וגו' לשארו" אם כי בעמיו יטמא לא "לנפש שנאמר:
לאמו  שנאמר: נפלים, א): מז, (סנהדרין עמך מעשה בעושה
קיימא, בני ובתו בנו אף קיימא, בני ואביו אמו מה - ולאביו
הרוגי  כהנים); (תורת קיימא בני שאינם הנפלים יצאו
עליהם, מתאבלים ואין הואיל לדעת, עצמו ומאבד ביתֿדין
שלא  להם, להטמא אין וי"א, ה"ט פ"א, לעיל כמבואר
עליהם, ויתאבל בקרוביו שיתעסק כדי אלא הטומאה נדחית

(כסףֿמשנה). ה"ו לעיל בקבר 38)כמבואר המת שיתנו
ובביאורנו. ה"ב, פ"א לעיל ראה עפר, הקבר וימלאו

יהוצדק 39) בן שמעון שמת "מעשה הי"א: פ"ד, שמחות
להטמא  הגולל שנסתם אחר הגליל מן אחיו יוחנן ובא בלוד,
יפתחו  אלא יטמא, אל ואמרו: לחכמים, ושאלו ובאו לו,
לט, סימן פ"ג, מו"ק הרא"ש כנוסח ויראה" הקבר חצר

ג. אות ז סימן להרא"ש טומאה להל' יו"ט מעדני וראה

.Ë‰ÏeÒt‰ BzL‡40dÏ ‡nhÓ BÈ‡ -41ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿»≈ƒ«≈»¿ƒ»ƒ
- dÏÚa ‡·e ,˙‡OÂ dÏÚa ˙nL ‰ÚeÓL ‰ÚÓML∆»¿»¿»∆≈«¿»¿ƒ≈»«¿»
‰ÏeÒt ‡È‰ È¯‰L ,dÏ ÔÈ‡nhÓ ÔÈ‡ Ô‰ÈL¿≈∆≈««¿ƒ»∆¬≈ƒ¿»

Ô‰ÈLÏ42‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ Bn‡Ï ‡e‰ ‡nhÓ Ï·‡ . ƒ¿≈∆¬»ƒ«≈¿ƒ««ƒ∆ƒ
‰ÏÏÁ43B˙BÁ‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·Ï ‡nhÓ ÔÎÂ . ¬»»¿≈ƒ«≈ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬

ÔÈÏeÒt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡44- ÌÈ¯ÊÓÓ eÈ‰ elÙ‡ . ««ƒ∆≈¿ƒ¬ƒ»«¿≈ƒ
Ô‰Ï ‡nhÓ45. ƒ«≈»∆

לו.40) אשתו 41)שאסורה ואינה להוציאה, עליו שהרי
ב). כב, בעמיו 42)(יבמות בעל יטמא "לא ב צ, שם

שאינו  בעל ויש שמיטמא, בעל יש - להחלו
לאשתו  מיטמא ואינו כשרה, לאשתו הוא מיטמא...מיטמא

שלאחר 43)פסולה. ומדובר, היא. אמו שמכלֿמקום
ונתחללה. אחר, לכהן ונשאת אמו נתגרשה זה, בן שנולד

חלל, כהן הבן הרי חללה, לאמו זה כהן נולד אם אבל
קרוביו, שאינם אפילו המתים לכל להיטמא לו ומותר
ס"ק  שעג סי' ליו"ד בש"ך וראה הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר
נתחללה". אפילו לאמו, "ומיטמא שם: השו"ע ולשון ו.
נאמר: למה - ולאביו" "לאמו דרשו: כהנים" וב"תורת
זה  אין אבל חזקה, (רק חזקה שהוא אביו מה והלא לאמו,
שיטמא  דין אינו ודאי, אמו לו, מיטמא אביו שהוא ודאי
אמו  אף מתחלל, שאינו אביו אומר הייתי כן, אילו לה?
תלמודֿלומר: מנין? שנתחללה אמו מתחללת, שאינה

לכהן.44)לאמו. מגרושה שנולדו יבמות 45)חללים,
נחלות  הל' והשווה דבר", לכל הוא "בנו שהממזר ב, כב,

ה"ז. פ"א,

.È‰‡eOp‰ B˙BÁ‡46Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ¬«¿»≈ƒ«≈»««ƒ
‰·B¯w‰ ‰Ïe˙a‰ :¯Ó‡pL .Ô‰ÎÏ ‰‡eO ‡È‰L∆ƒ¿»¿…≈∆∆¡««¿»«¿»
‰Òe‡Ï Ë¯t - ‰Ïe˙a‰ .LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ ÂÈÏ‡≈»¬∆…»¿»¿ƒ«¿»¿»«¬»

˙¯‚Ba‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ È‡L ÏBÎÈ .‰zÙÓe47˙kÓe ¿À»»∆¬ƒƒ∆«∆∆À«
?ıÚ48ÈÓ - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ :¯ÓBÏ „eÓÏz ≈«¿«¬∆…»¿»¿ƒƒ

LÈ‡ È„Èa d˙ÈÂ‰L49Ë¯t - LÈ‡Ï ‰˙È‰ ‡Ï ¯L‡ . ∆¬»»»ƒ≈ƒ¬∆…»¿»¿ƒ¿»
dÏ ‡nhÓ BÈ‡L ,‰Òe¯‡Ï50‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬»∆≈ƒ«≈»««ƒ∆ƒ

.Ô‰ÎÏ ‰Òe¯‡¬»¿…≈

כשנתגרשה 46) ואפילו נבעלה ולא לחופה כשנכנסה אפילו
איסורי 47)(רדב"ז). הל' והשווה בתוליה, שנתמעטו

הי"ג. פי"ז, ונשרו 48)ביאה מקום, באותו בעץ שהוכתה
ע"י 49)בתוליה. בתוליהן) (הפסד הוייתן שאין אלו, יצאו

א). ס, (יבמות לשון 50)איש ש"הויה" לאיש. שנתקדשה
וברש"י). (שם הוא קידושין

.‡È.dÏ ‡nhÓ - ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»¬ƒ»≈ƒƒ«≈»
ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ ˙‡ ‡È·‰Ï - ÂÈÏ‡ ‰·B¯w‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿»≈»¿»ƒ∆«¿…∆∆ƒ

ÔÈÒe¯‡‰51. »≈ƒ

נתגרשה 51) כשלא אבל (שם), אליו ונתקרבה שנתרחקה
אליו  הקרובה עוזיאל: בן יונתן מתרגם וכן ממנו, נתרחקה
מוסיף: ד, סעיף שעג סי' וביו"ד מארסא. ולא ליה דקריבא -ַָ
כיון  להתייבם, לפניו שנפלה יבמה יבם. לשומרת ומיטמא
"יורשי  א) פא, (כתובות שנינו וכבר כתובתה, שיורש
כמבואר  מצוה, כמת היא והרי בקבורתה" חייבים כתובתה

יא). ס"ק שם, הגר"א (ביאור ה"ז לעיל

.·È.Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡»ƒ«¬≈ƒ≈ƒ«≈»∆
Ba ‰Ó .B˙Á‡ÏÂ ÂÈÁ‡Ïe Bz·Ïe B·ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¬…«¿
ÌÈÈe‡¯‰ B˙BÁ‡Â ÂÈÁ‡ Û‡ ,B˙M¯ÈÏ Èe‡¯‰»»ƒÀ»«»ƒ«¬»¿ƒ

B˙M¯ÈÏ52. ƒÀ»

שם).52) כהנים' ('תורת יורשו אינו האם מן ואחיו

.‚È‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ˙B˜Ùq‰«¿≈≈ƒ«≈»∆∆∆¡«»ƒ«»
˜Ùq‰ ÏÚ ‡nhÓ BÈ‡Â ,È‡ce‰ ÏÚ ‡e‰ ‡nhÓ -53. ƒ«»««««¿≈ƒ«»««»≈

e·¯Ú˙pL ˙B„Ïe‰ ,CÎÈÙÏ54Ôa ˜ÙÒ ‡e‰L Ôa‰Â , ¿ƒ»«¿»∆ƒ¿»¿¿«≈∆¿≈∆
ÔBL‡¯Ï ‰ÚLz Ôa B‡ ÔB¯Á‡Ï ‰Ú·L55Ïk ÔÎÂ , ƒ¿»»«¬∆ƒ¿»»ƒ¿≈…
˜ÙqÓ Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBik56Ïk ÔÎÂ . «≈»∆≈ƒ«≈»∆ƒ»≈¿≈»
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ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ˙L¯b˙n‰57ÏeÒt Ë‚a B‡58BÈ‡ - «ƒ¿»∆∆¿≈≈ƒ¿≈»≈
dÏ ‡nhÓ59. ƒ«≈»

והותרה 53) הואיל לומר, יכול שהייתי שם: כהנים' 'תורת
הספקות, אצל גם תותר קרובים, אצל מכללה כהנים טומאת
הוא  "לה" הכינוי כי (רדב"ז). לאסור הכתוב משמיענו
בלשון, מוזר והוא ולאחותו, נאמר: שכבר אחרי מיותר,

שם). (מלבי"ם דוקא - לה לדרשו: עלינו ואין 54)לפיכך
זה  מי יודעים אינם האבות וכן אביו, מי יודע מהם אחד

שלשה 55)בנם. בעלה מות אחר אמו שהתה שלא כגון
הוא  חדשים תשעה בן אם יודע ואינו וילדה, ונשאת חדשים,
היתה  שלא השני, לבעל שבעה בן או הראשון, לבעל

מהראשון. לו 56)מעוברת ואסור הוא, אביו אינו שמא
לבעל  נישאה אמו אם שאלו: ושם ב). ק, (יבמות לו להטמא
שאינו  לומר אפשר איך הראשון, בעלה מות אחרי השני
שהתה  שלא ותירצו, מזמן. קיים אינו והלא לראשון, מיטמא
לבעל  ונשאת קיים הוא ועדיין בזנות, הראשון בועלה אחר
ונשאה  הראשון מבעלה שנתגרשה לומר אין אבל אחר.
אם  עלֿכלֿפנים. לראשון להטמא לבן מותר כן שאם לשני,
חלל, הוא הרי הוא, השני בן ואם לו. מותר הרי הוא, בנו
אפילו  למתים להטמא לו מותר חלל וכהן מגרושה, שנולד

הי"א. פ"ג, לקמן כמבואר קרוביו, זרק 57)שאינם כגון
קרוב  ספק מגורשת, ואינה - לו קרוב ספק גט, בעלה לה
שלא  ודינה, הי"ג. פ"ה, גירושין הל' ראה ומגורשת, - לה

ה"ג. פ"י, שם תצא, נשאת ואם שיש 58)תינשא, כגון
לא  ודינה הכ"ה, פ"א שם ראה תאריך, בו ואין עדים עליו
ה"ב. פ"י, שם תצא, לא נשאת ואם לכתחילה, להנשא

להטמא 59) לו ואסור הוא, כשר גט התורה מן שהרי
שמא  מגורשת, בספק וכן אשתו, עוד שאינה לגרושתו,

לספק. מיטמאים ואין היא גרושה

.„ÈÂÈ·‡Ó ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡Ï ‡nhÓ Ô‰k‰ ÔÈ‡60‡ÏÂ , ≈«…≈ƒ«≈¿∆∆ƒ««≈»ƒ¿…
ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚÓ ÌˆÚÏ61ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰ ÔÎÂ .62 ¿∆∆≈«¿»ƒ¿≈«¿«≈«¿»ƒ

‰¯„M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ï ‡nhÓ BÈ‡ -63˙Ói˜64. ≈ƒ«≈»∆««ƒ∆«ƒ¿»«∆∆

כמבואר 60) ובאהל, ובמשא במגע מטמא החי מן שאבר
לו  מלהטמא מוזהר והכהן ה"א, פ"ג מת טומאת בהל'
על  מטמא אינו - יטמא "לה שנאמר: לקרוביו, אפילו
('תורת  מאביו" החי מן אבר על מטמא אדם שאין אבריה,

ב). מג, בנזיר וכן מעצמות 61)כהנים', עצם מצא שאם
לאביו  אלא מיטמא שאינו לה, מיטמא אינו - המת אביו

הט"ו. להלן כמבואר שלם, שהוא בהן 62)בזמן נוגע אינו
רובע  בהן שיהיה עד באהל מטמאות אינן אבל נושאן, ואינו

ה"ט. פ"ב, מת טומאת הל' ראה חוליות 63)הקב, מערכת
הגב. להן,64)לאורך להטמא לו להתיר מספיק זה אין

חסרון. כל ללא שלם, אביו לגוף אלא מיטמא שאינו

.ÂË.BÏ ‡nhÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡ ÏL BL‡¯ ÚË˜ƒ¿«…∆»ƒ≈ƒ«≈
ÔÓÊa ‡ÏÂ ,ÌÏL ‡e‰L ÔÓÊa - ÂÈ·‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒƒ¿«∆»≈¿…ƒ¿«

¯ÒÁ ‡e‰L65ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÎÂ .66‰‡Óh‰ . ∆»≈¿≈¿»«¿ƒ«À¿»
‡È‰ ‰ÈeÁc - ÌÈ·B¯wÏ67ÏkÏ ‰¯z‰ ‡ÏÂ ,68CÎÈÙÏ . «¿ƒ¿»ƒ¿…À¿»«…¿ƒ»

˙ÓÏ ‡nh‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡69‡nhnL ˙Úa elÙ‡ »¿…≈¿ƒ«≈¿≈¬ƒ¿≈∆ƒ«≈

ÌÈ¯Á‡Ï ‡nhÓ BÈ‡ - ‡nhÈ dÏ :¯Ó‡pL .ÂÈ·B¯˜Ïƒ¿»∆∆¡«»ƒ«»≈ƒ«≈«¬≈ƒ
ËwÏ‡ ,È·‡ ÏÚ È˙‡ÓËÂ ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡È ‡lL .dnÚƒ»∆……«ƒ¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¬«≈

ÈBÏt ¯·˜a Úb‡ B‡ ÈBÏt ˙BÓˆÚ70Ô‰k ,CÎÈÙÏ . «¿¿ƒ∆«¿∆∆¿ƒ¿ƒ»…≈
˙Èa ÛBÒa B¯·˜Ïe ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ - ˙Ó BÏ ˙nL∆≈≈»ƒ¿ƒ»≈¿»¿¿≈

˙B¯·w‰71‡nhÈ ‡ÏÂ ˙B¯·w‰ ˙È·Ï ÒkÈ ‡lL È„k , «¿»¿≈∆…ƒ»≈¿≈«¿»¿…ƒ«≈
B˙Ó ¯a˜iLk ÌÈ¯Á‡ ˙B¯·˜a72. ¿ƒ¿¬≈ƒ¿∆ƒ¿…≈

הגוף,65) בצד שהראש אע"פ רש"י: ומפרש ב. מג, נזיר
שיהא  מקפידה התורה כי מטמא, אינו נקטע וכבר הואיל
אפילו  הרדב"ז: וכתב מזה, זה איבריו נתפרדו שלא שלם,
ושם  לו. מיטמא ואינו חיבור, זה אין הגוף עם הראש תפר
ובאו  בגינזק, יצחק רבי של אביו שמת "מעשה אמרו: א מד,
בן  יהושע רבי את ושאל ובא שנים, שלש לאחר והודיעוהו
אבותיו). לקברי (=להביאו שעמו זקנים וארבעה אלישע
חסר", שהוא בזמן ולא שלם, שהוא בזמן - לאביו ואמרו:
(רש"י). חסר שאינו לו איֿאפשר שנים, שלש שלאחר
לו, מיטמא ואינו שלם, זה אין - אצבעו רק נקטעה ואפילו
שקטיעת  אע"פ גדול, יותר חידוש משמיענו רבינו אלא
ראשו  נקטע כאילו זה הרי כאחת, לו באו ומיתתו ראשו
הראש, לקטיעת מיתה קדמה שלא שאיֿאפשר מיתה, לאחר

ואח" בחיים מאביו אבר נקטע אם זה אבל הרי - מת כ
שלימות  באותה מיתה לאחר שהוא כיון לו, ומיטמא כשלם
ורמב"ן  (רדב"ז, "לאביו" בו: קורא הריני בחיים, בה שהיה

שעג). סי' ליו"ד יוסף' ב'בית להם 66)הובא מיטמא אינו
שהוא. כל חסרים בגלל 67)כשהם מפניהם נידחת

לכה 68)קרבתם. קיים טומאה איסור שאין ביום לומר, נים
להטמא  לו שמותר זר כישראל הם והרי לקרוביהם, שנטמאו
לא  "שהטומאה הט"ו: פ"ד, מקדש ביאת הל' והשווה לכל,
עתה  היא ודחויה עומדת, באיסורה אלא בציבור, הותרה

הדחק". קברו.69)מפני על להאהיל או בו לנגוע
בעת 70) "אפילו רבינו: לשון מסגנון שם. כהנים' 'תורת

אפשר  - עמה" לאחרים מיטמא אינו לקרוביו... שמתטמא
לו  אסור במתו, ונוגע עוסק שהוא בשעה שאפילו להבין,
שנינו: הט"ו, פ"ד שמחות במס' אולם לאחרים, להטמא
הקבר, בתוך עומד שהוא עד מתו, את וקובר עומד "היה
הרי  בו ונוגע במתו עוסק שהוא (כיון וקובר מאחרים מקבל
שאינו  מי - יחלל" "לא אמרה: והתורה אחת, כטומאה זו
ועומד, מחולל שהוא זה יצא נטמא, לא שעדיין מחולל,
פירש, ב), מב, נזיר ראשונה, מטומאה נסתלק לא שעדיין
מתו  עם במגע שהוא עוד שכל משמע יטמא". לא זה הרי
רבינו  דברי גם לפרש ואפשר לאחרים. להטמא לו מותר -
שכתב: ומה כשפירש, אלא אסור שאינו זה, בכיוון
טומאתה  עם אלא ממש, עמה לא - עמה" "לאחרים

אחרים.71)(רדב"ז). מקברים ואחרי 72)רחוק ויחזור,
ומדובר  לאחרים, להטמא לו אסור הטומאה מן שפירש
אפשר  אם אבל הקברים, על אלא להכנס דרך שם שאין
לזה, חוששים אין הקברים על להאהיל ולא שם לעבור
יו"ד  ל'טור' הב"ח ולדעת הי"ג. פ"ג, לקמן ברדב"ז וראה
להוסיף  לו אסור הקברות, לבית בהליכתו אפילו שעג, סי'
בסוף  מתו את לקבור לו שאפשר כיון טומאתו, על טומאה
במתו, ועסוק תפוס כשהוא אפילו ולדעתו הקברות, בית
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זה, על לוקה שאינו אלא לאחרים, להטמא לו אסור
חייב? יהא "יכול ב: מב, בנזיר התלמוד לשון כמשמעות
יש  איסור אבל כאן, אין חיוב וכו', יחלל" ולא תלמודֿלומר
דברי  בהבנת כב ס"ק שם הגולה" "באר דעת וכן בזה,
לו  אסור קרוביו, לטומאת מחובר בעודו שאפילו רבינו,

לאחרים. להיטמא

ה'תשע"ז  אלול כ"ח שלישי יום

ׁ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
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
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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
,‰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¿»¿««¿

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



`laקלד zekld - mihtey xtq - lel` g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.‚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¿»¿«¿»¿≈¿≈
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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".

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
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:
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`laקלו zekld - mihtey xtq - lel` g"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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»∆¡…»»
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
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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

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
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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,
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
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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
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
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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»
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»
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קמי la` zekld - mihtey xtq - lel` h"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰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 כ"ט 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,
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
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˙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
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
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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¬»

¯˙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
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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

ׁ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
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
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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
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,
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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).

ׁ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
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¿≈»¿«∆∆¿∆∆≈
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‡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
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¿»≈»¿≈¿¿»«
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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"ח  תשרי א' חמישי 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,

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
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,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¿»

‰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
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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

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האבילות.1) למניין עולה השבת ואם בשבת; אבלות דיני

ביטול  הכיפורים. ויום השנה ובראש ברגלים אבילות דין
ביום  האבילות דין הרגל. קודם מתו את לקובר האבילות

שבעה. למניין עולה ואם גלויות, של שני טוב

.‡˙eÏ·‡ ÔÈÓÏ ‰ÏBÚ ˙aM‰2˙aLa ˙eÏ·‡ ÔÈ‡Â . ««»»¿ƒ¿«¬≈¿≈¬≈¿«»
L‡¯‰ ˙ÙÈËÚ ÔB‚k ,‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a ‡l‡3 ∆»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿¬ƒ«»…

ÔÈnÁa ‰ˆÈÁ¯e ‰hn‰ LÈÓL˙Â4ÌÈ¯·c Ï·‡ ; ¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿«ƒ¬»¿»ƒ
L·BÏ ‡l‡ ,˙eÏ·‡ Ô‰a ‚‰B BÈ‡ - ÈeÏ‚aL∆¿»≈≈»∆¬≈∆»≈

ÂÈÏÚÓ5‰hn‰ ˙‡ Û˜BÊÂ ,6Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL Ô˙BÂ ,7. ƒ¿»»¿≈∆«ƒ»¿≈»¿»»»
„‚a LaÏÈ ‡ÏÂ ,ÛÈÏÁÓ - „‚a BÏ LÈ Ì‡Â8Úe¯˜ ¿ƒ≈∆∆«¬ƒ¿…ƒ¿«∆∆»«

Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ elÙ‡ ,˙aLa9BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿«»¬ƒ«»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
ÂÈ¯Á‡Ï Ú¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÛÈÏÁ‰Ï10. ¿«¬ƒ«¬ƒ∆«∆«¿«¬»

שבע 2) למנין בה מצטרפת נוהג שהרי א), יט, (מו"ק ה
שאין  לרגל בניגוד כבסמוך. שבצנעה, בדברים אבילות
כמבואר  כלל, לו עולה אינה ולפיכך כלל, בה נוהגת אבילות

ה"ח. כמבואר 3)להלן לפיו, עד ראשו את לכסות שחייב
אפילו  הראש בעטיפת חייב ואינו והואיל הי"ט, פ"ה לעיל
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כמו  עצמו, לבין בינו אלא אחרים, בפני - החול בימי
את  מגלה בשורה, לעמוד "בא פ"י: שמחות במס' ששנינו
באו  לביתו. ונכנס ראשו את מכסה לשורה, חוץ יצא ראשו.
שכל  נמצא ופוטרם", ראשו את מגלה זה הרי לנחמו, אחרים
בשבת  גם מכסה ולפיכך בצנעה, אלא אינה הראש עטיפת

בערב 4)(רדב"ז). שהוחמו וכגון ורגלים, ידים רחיצת
שבת  משום בהם לרחוץ אסור בשבת, הוחמו שאם שבת,

שם). יוסף' וב'נמוקי א כד, שם 5)(מו"ק שבגמרא ואע"פ
אין  נועל, אינו שאפילו רשות, בשבת הסנדל נעילת אמרו:
יחף, לילך נוהגים היו התלמוד בימי שמא - כאבל נראה זה
ולפיכך  בלבד, האבל אלא יחפים הלכו לא רבינו בימי אבל
אבילות  בה שנוהג לכל נראה יהא - בשבת יחף ילך אם

לעיל 6)(כסףֿמשנה). ראה האבל, בימי כפויה שהיתה
הי"ח. שנהגו 7)פ"ה "מקום ה"ה: פ"ג, שם ירושלמי

ששואלים  וכיון - שואלים" - בשבת אבלים בשלום לשאול
שוב  שואליהם. לכל שלום משיבים שהם מכאן בשלומם,
ראה  אחד, למקום הלך הגדול, הושעיה רבי שם: אמרו
שלום  אלא מקומכם, מנהג יודע "איני ואמר: בשבת אבלים

מקומנו". כמנהג קרוע.8)עליכם, לעיל 9)שאינו ראה
לקרוע  חייב אחר, בגד החליף אם ואמו אביו שעל ה"ג, פ"ח

שבעה. שיוכל 10)כל כדי מתוקן, היה שלהם צואר שבית
וברש"י  א כד, (מו"ק לאחור שלפנים מה חלוקו  להפוך
נוהגת  אבילות שאין השבת, כבוד מפני זה וכל שם). לרי"ף
ה' "ברכת ה"ה: שם בירושלמי שאמרו כמו בפרהסיא, בה
בה: (=שנאמר שבת ברכת זו - כב) י, (משלי תעשיר היא
זו  - עמה עצב יוסיף ולא השביעי); יום את אלקים ויברך
- בנו" על המלך נעצב ג) יט, (שמואלֿב ככתוב אבילות,
שבצנעה  דברים זאת ובכל בשבת. אבילות שאין מכאן
אין  ברגל אבל שמחה, בה: כתוב שלא מפני בה, נוהגים
בחגך  ושמחת בה: שנאמר כלל, בה נוהגת אבילות

דאמר). מאן ד"ה ב כג, למו"ק ('תוספות'

.·ÔÓ ?˙aL ·¯Úa ˙Bhn‰ ˙‡ ÌÈÙ˜BÊ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¿ƒ∆«ƒ¿∆∆«»ƒ
„Ú ‰ÈÏÚ ·LÈ ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰ÏÚÓÏe ‰Án‰«ƒ¿»¿«¿»¿««ƒ≈…≈≈»∆»«
,„Á‡ ÌBÈ ‡l‡ BÏ ¯izL ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .CLÁzL∆∆¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«≈∆»∆»

˙aL È‡ˆBÓa Ô˙B‡ ‰ÙBÎÂ ¯ÊBÁ11. ≈¿∆»¿»≈«»

לעיל 11) כמבואר ככולו, היום שמקצת בבוקר, למחרת עד
א). כז, (שם הי"ב פ"ו

.‚‰ÔÈ‡ - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ÔÎÂ ,ÌÈÏ‚¯»¿»ƒ¿≈…«»»¿«ƒƒ≈
Ô‰a ‚‰B ˙eÏ·‡ È¯·cÓ ¯·c12B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰ ÏÎÂ . »»ƒƒ¿≈¬≈≈»∆¿»«≈∆≈

‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ Ï‚¯‰ Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡¬ƒ»»««…∆»∆∆…∆…«»»
‰Ú·L ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ13‡ˆÓ . ¿«ƒƒ»¿»ƒ∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ ¯Á‡Ï ‰BÓ14‰LÏL ∆¿««…«»»¿«ƒƒ¿»

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ15;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML - ÁÒt‰ ¯Á‡Ïe , ¿∆¿ƒ¿«««∆«ƒ»»»
È¯‰ - ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ ,‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈»¿»¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈∆»¬≈

˙¯ˆÚ Ì„˜ ¯·˜ Ì‡ ÔÎÂ .¯OÚ ‰Úa¯‡16‰BÓ - «¿»»»»¿≈ƒ»«…∆¬∆∆∆
„Á‡ ÌBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ;ÌBÈ ¯OÚ ‰ML ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ»»»««ƒ∆∆»

ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ‰ÏBÚÂ Ï‚¯ ‡È‰ È¯‰ -17. ¬≈ƒ∆∆¿»¿ƒ¿»»ƒ

"לא 12) ה"ח: לקמן רבינו וכלשון שבצנעה, דברים ואפילו

א): ד, (כתובות שאמרו ואע"פ כלל". אבילות עליו חלה
צנעא  של דברים אבל במועד, אבלות אין שאמרו "אע"פ
גירסת  וכן במועד, ולא: בשבת, שם: רבינו גירסת - נוהג"
שדברים  פוסק א סעיף שצט סי' וביו"ד שם. המאור' 'בעל
הגמרא  וכגירסת ברגל, אפילו אבילות בהם נוהג שבצנעה
וראה  ה"ה. פ"ג, מו"ק בירושלמי וכן שלפנינו. בכתובות

נוהגין. דלא ד"ה ב יט, למו"ק יט,13)ב'תוספות' מו"ק
ויום  השנה "ראש אומר: גמליאל ורבן מפסיקים", "רגלים א
אחד, יום "אפילו א כ, שם וראה כרגלים". הכיפורים
לשבעה  "אפשר נימקו: שם ובירושלמי אחת". שעה ואפילו
לשבעה  איֿאפשר אבל מפסקת), היא (=ולפיכך רגל בלא
לעולם  תמצא לא רגל, כמו תפסיק השבת ואם שבת". בלא

שבעה. הכיפורים.14)אבילות יום לפני מתו קבר אם
השנה 15) ראש אומרים: ואין שלשים. גזירת להשלים

גזירת  יפסיק שלאחריו ויוהכ"פ שבעה, גזירת הפסיק
גזירת  ממנו ובטלה יוהכ"פ לפני מתו כשקבר או שלשים.
כמבואר  שלשים, גזירת ויבטל הסוכות חג יבוא שבעה,
אחת, באבילות הפסקות שתי עושים אין כי ה"ה? בסמוך
הפסקת  בגלל כדרכה, אבילות ימי שבעה מנה ולא הואיל
שלשים  גזירת כרגיל למנות עליו מעתה הראשון, הרגל
פ"ג  למו"ק ברא"ש הובא הראב"ד, ע"פ (כסףֿמשנה לפחות
אחד  יום שהרי כאן", יש "שיבוש קורא: והראב"ד כח). אות
עצמו  השנה וראש כשבעה, הוא הרי השנה ראש לפני
לגזירת  נשארו ולא יום עשר ארבעה כאן הרי שבעה,
פוסק  ב כד, במו"ק ואמנם יום! עשר ששה אלא שלשים
שדוקא  שם, אושעיא כרבי סובר רבינו אולם פפא, רב כך
כל  תשלומין לה שיש כשבעה, נמנית השבועות) (חג עצרת
מביא  הראשון, ביום חגיגתו קרבנות הביא לא (שאם שבעה
זה  טעם שאין ויוהכ"פ, השנה ראש אבל שבעה), כל והולך
ודי  כשבעה, נמנים אינם כלל, בהם חוגגים שאין בהם, שייך
 ֿ (לחם כרגלים שלשים או שבעה גזירת שיפסיקו להם

העולה 16)משנה). סוכות של או פסח של כרגל דינה
ימים. המצות 17)לשבעה "בחג טז) טז, (דברים שנאמר

לו  יש המצות חג מה - הסוכות" ובחג השבועות ובחג
החג  קרבנות והביא חג לא (=שאם שבעה כל תשלומין
יש  השבועות חג אף הרגל), כל את חוגג הראשון ביו"ט,
שצט  סי' יו"ד ובשו"ע ב). כד, (מו"ק שבעה כל תשלומין לו
רגלים  כשלש דינם ויוהכ"פ שראשֿהשנה פוסק, ו סעיף
השנה, ראש לפני אחת שעה נהג ואם האבילות. לבטל
שלשים, גזירת מבטל ויוהכ"פ שבעה, גזירת ממנו בטלה
ט, סעיף שם כמבואר כלום, מונה אינו הכיפורים יום ואחרי
ולא  אחת, באבילות אפילו הפסקות שתי שעושים באופן

יד. אות לעיל שהוזכרה הראב"ד, כדעת

.„‚Á‰ ¯Á‡ ‰BÓ - ˙Bkq‰ ‚Á Ì„˜ B˙Ó ˙‡ ¯·»̃«∆≈…∆««À∆««∆»
ÈÙa Ï‚¯ ˙¯ˆÚ ÈÈÓL È¯‰L ;„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ÚLzƒ¿»»ƒƒ¿«∆¬≈¿ƒƒ¬∆∆∆∆ƒ¿≈
,‰Ú·L ˜ÈÒÙÓ ÔBL‡¯‰ ·BË ÌBÈ ‡ˆÓÂ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ¿»»ƒ«¿ƒƒ¿»
È¯‰ - „Á‡ Ï‚¯ ‚Á ÏL ÈÈÓLe ,‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·LÂ¿ƒ¿«¿≈∆»¿ƒƒ∆«∆∆∆»¬≈

ÌBÈ ÌÈ¯OÚÂ „Á‡18. ∆»¿∆¿ƒ

שם.18) מו"ק

.‰ÔÓ Ï‚¯ Ì„˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈ƒ¿«»ƒ…∆∆∆ƒ
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‰ÏËa - ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡¯ Ì„˜ B‡ ÌÈÏ‚¯‰»¿»ƒ…∆…«»»¿«ƒƒ»¿»
ÌÈLÏL ˙¯Ê‚19·BË ÌBÈ ·¯Úa ÒaÎÏe ¯tÒÏ ¯zÓe . ¿≈«¿ƒÀ»¿«≈¿«≈¿∆∆

ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ·¯Úa B‡20BlÎk ÌBi‰ ˙ˆ˜nL ,21, ¿∆∆«ƒƒ∆ƒ¿»«¿À
Bn‡ ÏÚÂ ÂÈ·‡ ÏÚ Ì‡Â .ÌeÏk Ì‰È¯Á‡Ï ‰BÓ BÈ‡Â¿≈∆¿«¬≈∆¿¿ƒ«»ƒ¿«ƒ
- ÌBÈ ÌÈLÏL Ï‚¯‰ Ì„˜ e˙Ó elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈¬ƒ≈…∆»∆∆¿ƒ

Ú¯t ÁlLiL „Ú Ál‚Ó BÈ‡22Ba e¯Ú‚iL „Ú B‡ ≈¿«≈««∆¿««∆««∆ƒ¿¬
‰Ê ¯·c ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÌÈÏ‚¯‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈ¯·Á23. ¬≈»¿≈»¿»ƒ«¿ƒƒ»»∆

כ.19) יט, החמה 20)שם שקיעת לפני מנחה תפילת אחר
וכשמיני,21)(רדב"ז). כשביעי נחשב ולכאן, לכאן ועולה

(שם  יום אותו בקצת שלשים גזירת נהג כאילו הוא והרי
לעיל 22)וברש"י). ראה מדאי, יותר ארוך שיער יגדל

תלוי 23)פ"ו. שהוא דבר "כל ה"ח: פ"ג, שם ירושלמי
פרע, שישלח עד כאן, ברם מפסיק. הרגל - ושלשים בשבעה
ב  כב, למו"ק ב'תוספות' וראה חבריו". בו שיגערו עד או

שיגערו. עד ד"ה

.Â¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa BlL ÈML ÏÁ»ƒƒ∆¿∆∆»∆∆¿≈»ƒ«
epnÓ ‰ÏËa ‡ÏÂ ,Ál‚Ó BÈ‡ - ÈLÈÏL B‡ ÈLÈÓÁ¬ƒƒ¿ƒƒ≈¿«≈«¿…»¿»ƒ∆

„·Ïa ‰Ú·L ˙¯Ê‚ ‡l‡24CeÒÏÂ ıÁ¯Ï ¯zÓ BÈ‡Â . ∆»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿≈À»ƒ¿…¿»
·BË ÌBÈ ÒkiL „Ú ¯·c ˙BOÚÏÂ25˜ÈÒÙÓ ·BË ÌBÈÂ . ¿«¬»»«∆ƒ»≈¿«¿ƒ

,‰Ú·M‰ ¯‡LÌÈLÏL Ïk ÌÈÏLÓ ·BË ÌBÈ ¯Á‡Ïe ¿»«ƒ¿»¿«««¿ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ ÏÎa Ô‰a ¯eÒ‡Â ,‰˙Èn‰ ÌBiÓ ÌBÈ26. ƒ«ƒ»¿»»∆¿»¬ƒ»¿»ƒ

להסתפר 24) לו שאסור שלשים, אבילות נוהג הוא ועדיין
ה"ג. פ"ו, לעיל כמבואר נוהג 25)בהם, אינו וביו"ט

שלו  שלישי כשחל מודים "הכל ב): יט, (מו"ק כלל אבילות
ומפרש  הערב". עד ברחיצה שאסור הרגל, ערב להיות
מועד  של חולו עד ימתין או בצונן, רוחץ ולערב רש"י:
שלו" שלישי "כשחל שם: שאמרו ואע"פ בחמין, וירחץ
ששי, יום אפילו הדין הוא שם: הרי"ף העיר כבר - וכו'

שלו. אבילות שלמה לא עדיין לעיל 26)שהרי המנויים
ה"ב. פ"ו,

.Ê‡e‰ È¯‰Â ,Ï‚¯‰ ·¯Úa ˙BÈ‰Ï BlL ÈÚÈ·L ÏÁ»¿ƒƒ∆ƒ¿¿∆∆»∆∆«¬≈
˙aL27Ál‚Ï ¯zÓe .ÌÈLÏL ˙¯Ê‚ epnÓ ‰ÏËa - «»»¿»ƒ∆¿≈«¿ƒÀ»¿«≈«

„ÚBn‰ CB˙a28BÏ ¯LÙ‡ È‡Â ,‰È‰ Òe‡ È¯‰L , ¿«≈∆¬≈»»»¿ƒ∆¿»
˙aLa Ál‚Ï29˙¯ˆÚ ¯Á‡ Ál‚Ó ÔÎÂ .30¯Á‡ B‡ ¿«≈«¿«»¿≈¿«≈«««¬∆∆««

˙¯Ê‚ ‰ÏËa È¯‰L ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ∆¬≈»¿»¿≈«
‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ál‚Ï BÏ LÈÂ ,ÌÈLÏL31. ¿ƒ¿≈¿«≈«¿»≈∆ƒ¿∆

בה.27) להסתפר לו המועד.28)שאסור בחול
פ"ז 29) יו"ט, בהל' כמבואר במועד, בגילוח מותר ואנוס

ב). יז, (מו"ק ערב 30)הי"זֿיח בשבת, שלו שביעי בשחל
לגלח 31)עצרת. "מותר ב) יט, (שם האומר שאול, כאבא

הרגל". אחר

.ÁÂÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï - Ï‚¯‰ CB˙a B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿»∆∆…»»»»
ÏÏk ˙eÏ·‡32¯Á‡Ï ‡l‡ .Ï‚¯a ˙eÏ·‡ ‚‰B BÈ‡Â , ¬≈¿»¿≈≈¬≈»∆∆∆»¿««

È¯·c Ïk Ô‰a ‚‰BÂ ,‰Ú·L ˙BÓÏ ÏÈÁ˙Ó Ï‚¯‰»∆∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»¿≈»∆»ƒ¿≈
˙eÏ·‡33‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌÈLÏL ‰BÓe .34‚‰BÂ , ¬≈∆¿ƒƒ«¿»¿≈

.ÌÈLÏL ˙B¯Êb ÏÎa ÌÈLÏM‰ ¯‡Laƒ¿»«¿ƒ¿»¿≈¿ƒ

וכמו 32) יא. אות לעיל כמבואר שבצנעה, בדברים אפילו
שברגל  דאמר: מאן ד"ה ב כג, במו"ק ה'תוספות' שכתבו

כלל. בה להתאבל ואין בחגך" "ושמחת שם 33)נאמר:
וכן  שם. כמבואר אחרים, ע"י נעשית שמלאכתו אלא א, כ,
המת, למיתת שבעה "ולכשיכלו ב: סעיף שצט סי' ביו"ד
נעשית  מלאכתו האבילות, ימי שבעת כלו לא שעדיין אע"פ

בבתיהם". אחרים שם.34)ע"י

.ËÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈL ÔÈOBÚL ˙BÓB˜n‰35‰BÓ - «¿∆ƒ¿≈»ƒƒ∆
ÔB¯Á‡‰ ÈL ·BË ÌBiÓ ‰Ú·M‰36BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»ƒ≈ƒ»«¬««ƒ∆≈

˙eÏ·‡ ‚‰B37ÔÓ BÏ ‰ÏBÚ - ‡e‰ Ì‰È¯·cÓe ÏÈ‡B‰ . ≈¬≈ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ
ÔÈn‰38‰BÓe .„·Ïa ÌÈÓÈ ‰ML ÂÈ¯Á‡ ‰BÓe , «ƒ¿»∆«¬»ƒ»»ƒƒ¿«∆

e¯Ó‡L BÓk ,‰¯e·w‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL39. ¿ƒƒ«¿»¿∆»«¿

ביתֿדין 35) שלוחי שאין ישראל, מארץ הרחוקים המקומות
לפי  הספק, מפני ימים שני עושים היו אליהם, מגיעים
יום  איזה החודש את ביתֿדין בו שקבעו יום יודעים שאינם
הי"א. פ"ג החודש, קידוש בהל' רבינו מלשון הוא,

אלא 36) קדוש אינו התורה שמן מדרבנן, אלא אינו קדושתו
בקביעת  בקיאים שאנו בזמננו, וביחוד בלבד, הראשון היום

ה"ו. פ"ה שם ראה בימים 37)החודש. המת קברו אם
בסמוך  יתבאר דינו שני, ביוםֿטוב קברוהו אם אבל שלפניו,

רפט.38)ה"י. דף פ"ג למו"ק, ה"ח.39)רי"ף לעיל

.È·BË ÌBÈ ‡e‰L ,ÈL ·BË ÌBÈa B˙Ó ˙‡ ¯·Bw‰«≈∆≈¿≈ƒ∆
ÔB¯Á‡‰40˙¯ˆÚ ÏL ÈL ·BË ÌBÈa B‡ ,41Ba ‚‰B - »«¬¿≈ƒ∆¬∆∆≈

ÌBÈ ˙eÏ·‡Â ,Ì‰È¯·cÓ ÈL ·BË ÌBÈÂ ÏÈ‡B‰ .˙eÏ·‡¬≈ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈∆«¬≈
‰¯Bz ÏL ÔBL‡¯42Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ‰ÁcÈ -43ÈtÓ ƒ∆»ƒ»∆¬≈∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈
‰¯Bz ÏL ‰OÚ44ÏL ÈL ·BË ÌBÈa ¯·˜ Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆»¬»ƒ»«¿≈ƒ∆

ÌBÈk Ô‰ÈML ;˙eÏ·‡ Ba ‚‰B BÈ‡ - ‰M‰ L‡…̄«»»≈≈¬≈∆¿≈∆¿
Ô‰ CB¯‡45L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL ÌÚhÓ ,46. »≈ƒ««∆≈«¿¿ƒ¿ƒ«…∆

החג,40) התחלת של שני ליו"ט בניגוד סוכות, או פסח של
ה"ח. כלעיל אבילות, בו נוהג השבועות,41)שאינו חג
לארץ. ובחוץ ימים שני אלא לו פ"א,42)שאין לעיל ראה

שני.43)ה"א. יו"ט של החג האבילות,44)שמחת
בעיני  הייטב היום חטאתי "ואכלתי יט) י, (ויקרא ככתוב
עשה  וידחה (=האבל) דיחיד, עשה "יבוא שם). (רי"ף ה'"
תורה, מדין עליהם שמתאבל מתים בששה זה וכל דרבנן".
אחיו  או אשתו, כגון מדבריהם, עליהם שהוסיפו אלה אבל
ביו"ט  עליהם מתאבלים אין - ה"א) פ"ב, לעיל (ראה מאמו
רבים  של 'עשה' יבוא תורה, של 'עשה' בהם אין שהרי שני,
 ֿ (כסף מדבריהם יחיד של 'עשה' וידחה מדבריהם, (=רגל)

הרמב"ן). בשם ראשון.45)משנה כיו"ט ודינו
ואפילו 46) ימים, שני אותו עושים והיו "הואיל ה"ח: פ"ה,

ישראל  ארץ בני אפילו - עושים שיהיו התקינו הראיה, בזמן
החשבון". על שקובעים הזה בזמן ימים, שני תמיד אותו -
שלא  לפי הראיה, בזמן אפילו ימים שני אותו שעשו והטעם,
השלוחים  שאין החודש, את ביתֿדין בו שקבעו יום ידעו
בזה  "נולדה ב ד, ביצה וראה ה"ז), (שם ביוםֿטוב יוצאים
פ"א  יו"ט, בהל' וכן הם, ארוך אחד שכיום בזה", אסורה
עולה  השנה ראש של שני יו"ט אין הרדב"ז, ולדעת הכ"ד.
כיו"ט  ודינו הוא, ארוך אחד כיום שהרי שבעה, למנין לו
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לא  שנוהגים פסק, יג סעיף שצט סי' יו"ד ובשו"ע ראשון.
אפילו  מת, שום על גלויות של שני יו"ט בשום להתאבל
שום  שאין האומרים כדעת שסוברים וקבורה, מיתה יום הוא

לשנות". ואין פשוט המנהג "וכן התורה, מן אבילות

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בחנוכה 1) והספד אבילות המועד. בחול אבילות דיני

המת, על אבל לעורר שלא חדשים. ובראשי ובפורים
חתן  לנישואי המשתה ימי שבעת לחג. קודם יום שלושים
ומת  נשואיו, סעודת צרכי כל שהכין חתן כרגל. דינם וכלה

דינו. מה - לחופה שייכנס קודם מת לו

.‡„ÚBna ˙eÏ·‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡2B˙Ó ÏÚ Ú¯B˜ , ««ƒ∆≈¬≈«≈≈««≈
BÙ˙k ıÏBÁÂ „ÚBna3ÌÁÏ ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·Óe .4 «≈¿≈¿≈«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆∆

„ÚBna5,·BË ÌBÈa Ï·‡ ;„ÚBÓ ÏL BlÁa el‡ Ïk . «≈»≈¿À∆≈¬»¿
ÈL ·BË ÌBÈa elÙ‡6‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿…¿ƒ¿…

.ÔÈ¯·Ó«¿ƒ

של 2) 'עשה' ואין בחגך", "ושמחת יד) טז, (דברים שנאמר
ב), יד, קטן (מועד רבים של 'עשה' דוחה יחיד אבילות

ה"ח. פ"י, לעיל עד 3)וראה החלוק מן זרועו מוציא
ה"ג. פ"ח, לעיל רבינו כלשון וזרועו, כתיפו שיתגלה

ביום 4) לאכול אסור שהאבל אחרים, משל אותם מאכילים
ה"ט. פ"ד, לעיל ראה משלו, לאבלו כד,5)הראשון מו"ק

ה"ט,6)ב. פ"י לעיל ראה מדבריהם, אלא שאינו
מת  לגבי שני יו"ט א): ו, (ביצה שאמרו ואע"פ ובביאורנו.
כגון  עצמו, המת בצרכי אלא זה אין - חכמים עשאוהו כחול
החיים  צרכי היא הקריעה אבל תכריכין, לו לתפור או לקברו
ונקבר  מת ואם ברדב"ז). וכן שם, (ר"ן המתאבלים של
כשיתחיל  יו"ט אחרי עד המועד בחול לקרוע אין ביו"ט,
שעת  ולא חימום, שעת אינו שחולֿהמועד להתאבל,
זמן  עד תידחה ביו"ט, הקריעה שנדחית ומכיון שמועה,
אברהם" ב"מגן וכן (משנהֿלמלך, החג לאחר שהוא האבל,

הכ"ג. פ"ו יו"ט, הל' והשווה ג). ס"ק תקמז סי' או"ח

.·ÌÈ·B¯w‰ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ „ÚBna ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ«≈¿…¿ƒ∆»«¿ƒ
Ï·‡a ÔÈ·iÁL7ÌÎÁ‰ ÏÚ ıÏBÁ‰Â Ú¯Bw‰ B‡ ,8B‡ ∆«»ƒ¿≈∆«≈«¿«≈«∆»»
¯Lk Ì„‡ ÏÚ9˙‡ÈˆÈ ˙ÚLa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ B‡ , «»»»≈ƒ∆»»≈ƒ¿«¿ƒ«

‰ÓL10Ïk‰ ÔÈ¯·Óe .11CB˙Ï „ÚBna ÌÎÁ‰ ÏÚ ¿»»«¿ƒ«…«∆»»«≈¿
‰·Á¯‰12ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nL C¯„k ,13Ïk‰L ; »¿»»¿∆∆∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ∆«…

ÂÈÏÚ ÌÈÏ·‡14. ¬≈ƒ»»

מפני 7) לקרוע ורוצים לקרוע, חייבים שאינם לאלה פרט
ב). כד, (מו"ק שאסורים העיר 8)הכבוד, על הממונה

ב). כב, שם (רש"י הוראה ממנו חשוד 9)ומבקשים שאינו
שאינו  אע"פ מצוה, ביטול שום על ולא עבירה שום על
ו). סעיף שמ, סי' יו"ד השו"ע (לשון בתורה גדול

לקרוע 10) חייבים אלה כל ועל כשר, אדם אינו ואפילו
פ"ט, לעיל והשווה א. כה, במו"ק כמבואר במועד, וקורעים
קרובה  שמועה "שמע ג סעיף תא סי' ביו"ד וראה הי"א.
לקרוע". חייב - המועד בחול למיתתו) יום שלושים (=תוך

סעודתו 11) ומחליף חבירו את מאכיל אחד וכל הכל. את
שהיו  ב) כז, (מו"ק יוסף ורב ברבה שמצינו כמו עמו,

לזה. זה סעודותיהם העיר.12)מחליפים על 13)ככר
בכתובות  כמבואר ברחבה, אותם מברים שהיו קרובם, מות

שם. וברש"י ב א),14)ח, כה, (מו"ק כקרוביו" "שהכל
הי"א. פ"ט, לעיל והשווה

.‚‡l‡ ÔÈ¯·Ó ÔÈ‡ - „ÚBna ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈ¯·nLk¿∆«¿ƒ∆»¬≈ƒ«≈≈«¿ƒ∆»
˙BÙe˜Ê ˙BhÓ ÏÚ15ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «ƒ¿¿≈¿ƒƒ¿«¬≈ƒ

„ÚBna16‰¯eMa ÔÈ„ÓBÚ Ï·‡ ,17ÔÈ¯ËBÙe ÔÈÓÁÓe18. «≈¬»¿ƒ«»¿«¬ƒ¿ƒ
‰hn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â19˙‡ ÏÈ‚¯‰Ï ‡lL ,·BÁ¯a ¿≈«ƒƒ∆«ƒ»»¿∆…¿«¿ƒ∆

„tÒ‰‰20˙ÈÚ˙·e „tÒ‰a ¯eÒ‡ „ÚBn‰L ;21ÔÎÂ . «∆¿≈∆«≈»¿∆¿≈¿«¬ƒ¿≈
Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ÌÈËwÏÓ ÔÈ‡22Ï·‡L ,„ÚBna ≈¿«¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ«≈∆≈∆

BÏ ‡e‰23ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;24ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ«¿»¿ƒ¿≈≈
‰kÁa ˙n‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ25ÌÈ¯eÙ·e26ÈL‡¯a ‡ÏÂ «¿ƒƒ∆«≈«¬À»¿ƒ¿…¿»≈

ÌÈL„Á27˙eÏ·‡ È¯·c Ïk Ô‰a ÔÈ‚‰B Ï·‡ ,28¯zÓe . √»ƒ¬»¬ƒ»∆»ƒ¿≈¬≈À»
Ô‰È¯Á‡Ïe ÌÈ¯eÙe ‰kÁ ÈÙÏ „tÒÏ29. ƒ¿…ƒ¿≈¬À»ƒ¿«¬≈∆

על 15) אלא אוכלים האבלים שאין החול, לימי בניגוד
הראשון  שביום ה"ט, פ"ד לעיל ראה לארץ, כפויות מיטות
במועד  ואילו כפויה, מיטה על לישב האבל חייב לאבלו
כפיית  שאין ב). כד, (שם זקופה מיטה על האבל אוכל
וראה  שם), יוסף' ('נמוקי כלל במועד נוהגת המיטה
שאין  אומר: היה שרש"י שכבר, ד"ה א כ, שם ב'תוספות'
אבילות. בה ואין הואיל ברגל, הבראה עושים

ואמר 16) אחד ועמד ברחוב, כולם עמדו מהלוויה, כשחזרו
נחמות  "בעל בה: ומסיים לנחמם, לאבלים מיוחדת ברכה
וראה  ב), ח, (כתובות אבלים" מנחם ברוך אתכם, ינחם
א). כז, (מו"ק אבלים אין ד"ה שם וברש"י ב כג, במגילה
אין  ביותר, פומבי במקום ברחבה, היא זו וברכה והואיל

(רדב"ז). המועד בחול המת,17)לאמרה את המלווים
הקברות  בית בצד בשורה עומדים מהקבורה, כשחוזרים

ה"א. פי"ג, לקמן ראה האבלים, המנחמים 18)לנחם את
שם). (מו"ק האבל של לביתו ילכו ולא לביתם,

עליה.19) מוטל מוליכים 20)שהמת "אין זה ומטעם שם,
הקבר  כל שיהיה עד בחולֿהמועד לביתֿהקברות המת

א). סעיף תא, סי' (יו"ד ומזומן" שהמועד 21)מתוקן
ב). יז, (תענית בו לשמוח שחייב להוליכן 22)כיו"ט,

אבותם. בקברות לקברן אחר לו 23)למקום יש צער
א). ח, (מו"ק לקיטתן כ"כ 24)בשעת בהם שמח שאינו

בלקיטתן. צער לו יש ובוודאי אבותם, בקברות לקברם
שאר  שעצמות מפרש: ח, אות תג סי' ליו"ד וב'פרישה'
ובמס' לכבדם. חייב שאינו מפני ללקט אסור ודאי קרוביו
מיתתו, בשעת עליו שקורעים "כל שנינו: פי"ב, שמחות
ה"ח. פי"ב, לקמן וראה עצמות". ליקוט בשעת עליו קורעים

ב.25) כא, ט,26)שבת (אסתר בהם שנאמר ב ה, מגילה
ושמחה". משתה ימי אותם "לעשות ב 27)כב) יז, תענית

הוא". יוםֿטוב גופו כרגלים 28)"ראשֿחודש שאינם
אבילות  שאין כשבת, אינם וגם האבילות, את המפסיקים
ומטפחות  מענות נשים ב): כח, (מו"ק אמרו והרי בה, נוהגת
והרמ"א  ה). ס"ק תרצו סי' לאו"ח הגר"א (ביאור בהם
אלא  בפורים נוהגת אבילות שאין מסכם: שם באו"ח

בלבד. שבצנעה ב)29)בדברים יז, (תענית שאמרו אע"פ
להספיד  (=שלא תענית במגילת הכתובים האלה "הימים
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ו  וחנוכה אסורים"בהם, ולאחריהם, לפניהם בכללם), פורים
ואע"פ  תענית", מגילת "בטלה ב) יח, (ר"ה אמרו כבר -
להם  הכוונה - בטלו לא ופורים חנוכה ב): יט, (שם שאמרו
עדיפים  שאינם ולאחריהם, שלפניהם לימים ולא עצמם,

(כסףֿמשנה). שבטלו המגילה ימי משאר

.„˙BÁtËÓ ‡Ï Ï·‡ ˙BpÚÓ - „ÚBna :ÌÈLp‰30; «»ƒ«≈¿«¬»…¿«¿
˙BpÚÓ - ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯·e31 ¿»≈√»ƒ«¬À»¿ƒ¿«

.‰Êa ‡ÏÂ ‰Êa ‡Ï ˙BB˜Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙BÁtËÓe¿«¿¬»≈¿¿…»∆¿…»∆
˙BÁtËÓ ‡ÏÂ ˙BpÚÓ ‡Ï - ˙n‰ ¯a˜32. ƒ¿««≈…¿«¿…¿«¿

כף.30) אל כף הבאה.31)מספקות בהלכה בסמוך יתבאר
ב.32) כח, מו"ק

.‰˙Á‡k ˙BBÚ ÔlkL ?ÈepÚ e‰Ê È‡33?‰pÈ˜ . ≈∆ƒ∆À»¿««ƒ»
‰„nÏÂ :¯Ó‡pL .‰È¯Á‡ ˙BBÚ ÔlÎÂ ˙¯ÓB‡ ˙Á‡L∆««∆∆¿À»«¬∆»∆∆¡«¿«≈¿»

‰pÈ˜ d˙eÚ¯ ‰M‡Â ,È‰ ÌÎÈ˙·34ÌÈ¯·c ‰na . ¿…≈∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ»«∆¿»ƒ
ÌÎÁ „ÈÓÏz Ï·‡ ;e˙nL ÌÚ‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»»»∆≈¬»«¿ƒ»»
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„ÚBna B˙B‡ ÌÈ„ÙBÒ - ˙nL∆≈¿ƒ«≈¿≈»ƒ«

ÌÈL„Á ÈL‡¯Â ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁa35ÌBÈa ‡Ï Ï·‡ , «¬À»¿ƒ¿»≈√»ƒ¬»…¿
ÈL ·BË36‡l‡ el‡ ÌÈÓÈa B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ≈∆»

ÂÈÙa37B˙ÚeÓL ÌBÈÂ .„tÒ‰a ÔÈ¯eÒ‡ - ¯a˜ .38- ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆¿≈¿¿»
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒÂ ,‡e‰ ÂÈÙ·kƒ¿»»¿¿ƒ««ƒ∆ƒ

‰˜BÁ¯39. ¿»

ונהי.33) קינות בדברי קולן מלמדת 34)מרימות שאחת
תענה  מה חברתה תדע תתחיל, כשהיא קינה, חברתה את

ֿ 35)(שם). לחול בניגוד מלאכה, בעשיית מותרים שהם
ב). כז, (שם במלאכה שאסור גלויות,36)המועד של

התורה  מן בו להספיד שאסור ראשון, יו"ט במקום שהוא
לפנינו.37)(כסףֿמשנה). מוטל והוא שנקבר, טרם

הכ"ב. פ"ז יו"ט, הל' השמועה 38)והשווה שהגיעה
מת. פלוני כז,39)שחכם (מו"ק למותו יום שלשים לאחר

וראה  רחוקה". שהיא "אע"פ מודגש: אינו ששם אלא ב),
בזה. אחרת שיטה שם יוסף' ב'נמוקי

.Â‰M‡ ¯¯BÚz ‡Ï40Ì„˜ ÌBÈ ÌÈLÏL dlL ˙Ó ÏÚ …¿≈ƒ»«≈∆»¿ƒ…∆
ÌÈÂc Ì‰Â ‚Á‰ ‡B·È ‡lL È„k ,‚ÁÏ41˙n‰ ÔÈ‡L ; ∆»¿≈∆…»∆»¿≈»ƒ∆≈«≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌBÈ ÌÈLÏL ·l‰ ÔÓ ÁkzLÓƒ¿«≈«ƒ«≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
‚ÁÏ CeÓÒ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔLÈ ˙Óa¿≈»»¬»ƒ≈¿¿ƒ»∆»

˙¯¯BÚÓ -42. ¿∆∆

רבים,40) ימים זה שמת מתה, על לערער ספדן תביא לא
שצועק  הספדן, שחוזר כדרך המת, קרובי אחרי לחזור
הולך  עליו דוה שלבו ומי לב, מרי כל עמי בכו בואו ואומר:
שם). וברע"ב מ"ה, פ"א (מו"ק קרובו על ומספיד

"כדי 41) הכ"ד: פ"ו יו"ט, בהל' רבינו וכדברי ב. ח, מו"ק
מזכרון  וכואב דואג ולבו נעצב, והוא הרגל יבוא שלא
וכו'" שיעורר לאדם "ואסור לשון רבינו תפס ושם הצער".
לא  לשון: רבינו נקט וכאן קטן, במועד המשנה כלשון
"לא  ה"ה: פ"א שם הירושלמי לשון ע"פ וכו', אשה תעורר
במועד". חיבורה) שהוא בעלה, (=אבל לוייתה אשה תעורר
בכי  מעוררים שהיו מנהגם לפי זה כל הכסףֿמשנה: וכתב

המת  מספידים השנה, שבגמר נוהגים, שאנו מה אבל ויללה.
מן  ישכח שלא "עירור" זה שאין מותר, - נשמתו ומזכירים

דעתו  אדרבה או"ח הלב, בשו"ע וכן אבילותו, עי"ז להפסיק
ה. סעיף תקמז בלבה 42)סי' חרותה המרירות כך, שבין

אמרו: ושם שם). (ירושלמי ההספד בגלל תוספת בה ואין
עושה  שהוא - הספד המתים; בין מזכירתו עירור? "איזה

עצמו". בפני הספד לו

.Ê˙e˙Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L43Ï‚¯k Ô‰ È¯‰ -44˙nL ÈÓe . ƒ¿«¿≈««¿¬≈≈¿∆∆ƒ∆≈
- Bn‡Â ÂÈ·‡ elÙ‡ ,‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a ˙Ó BÏ≈¿¿≈«ƒ¿∆¬ƒ»ƒ¿ƒ
˙Ú·L ‚‰B Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ÌÈÏLÓ«¿ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿««»≈ƒ¿«

˙eÏ·‡ ÈÓÈ45‰ÁÓO‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ó ÌÈLÏM‰ ‰BÓe .46. ¿≈¬≈∆«¿ƒ≈««¿≈«ƒ¿»

שהנושא 43) לישראל, תיקן רבינו שמשה המשתה, ימי
אישות  בהל' כמבואר ימים, שבעת עמה שמח יהיה בתולה

ה"א. פ"א, ולעיל הי"ב, נוהגת 44)פ"י אבילות שאין
א). ד, (כתובות ברגל,45)בהם מתו את הקובר כדין

ה"ח. פ"י, לעיל לא 46)המבואר למה שואל: והראב"ד
(שם) לעיל ששנינו כמו השלושים, למנין המשתה ימי יעלו
והרמב"ן  הקבורה"? מיום שלשים ש"מונה הרגל לענין
ממילא  נוהג שברגל מתרץ, שמב) סי' יו"ד ב'טור' (הובא
מחמת  בהם שאסור ותספורת גיהוץ לענין שלשים, מצות
ימי  בשבעת אבל שלשים, למנין לו עולה ולפיכך הרגל,
לו. עולים אינם ולפיכך ותספורת, בגיהוץ מותר המשתה
יום  שאבילות ה"א, פ"א לעיל רבינו שיטת לפי קשה, ועדיין
המשתה  ימי שמחת דוחה איך התורה, מן היא ראשון
התורה? מן שהיא אבילות מצות מדבריהם, אלא שאינה
דברי  לבטל החכמים ביד כח יש מתרץ: שם בכתובות והר"ן
שמחתו  בימי לעשות חייב שאינו תעשה", ואל ב"שב תורה
בדברי  בפועל לעסוק לו יהיה אסור זה, ולפי אבילות. מעשה
ב"קום  אבלו את לדחות לו שאסור היום, אותו כל שמחה
ישמש  ולא שבצנעה, בדברים הוא שנוהג ונראה, ועשה".
מתרץ, והרדב"ז הבאה. בהלכה בסמוך כמבואר מיטתו,
אלא  לגמרי, האבילות את מבטלים החכמים אין שכאן
שמחה  בדברי אפילו זה ולפי אחר, ליום אותה  דוחים

יום. באותו לעסוק לו מותר בפועל,

.ÁBÁ·Ë Á·ËÂ Bzt ‰Ù‡Â ‰cÚq‰ ÈÎ¯ˆ Ïk ÔÈÎ‰≈ƒ»»¿≈«¿À»¿»»ƒ¿»«ƒ¿
eÒkiL Ì„˜ ˙Ó BÏ ˙Óe ,‰ÁÓOÏ eÒkiL È„k¿≈∆ƒ»¿«ƒ¿»≈≈…∆∆ƒ»¿

¯Oa Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ ‡Ï Ì‡ :‰ÁÓOÏ47¯ÎBÓ - «ƒ¿»ƒ…»««ƒ««≈»»≈
Ck ¯Á‡Â ,˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ ,˙t‰Â ¯Oa‰«»»¿««¿≈ƒ¿«¿≈¬≈¿««»

‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B48Èab ÏÚ ÌÈÓ Ô˙ Ì‡Â ; ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ««≈
˙n‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ - B¯ÎÓÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,¯Oa»»∆¬≈ƒ∆¿»¿»¿«¿ƒƒ∆«≈

¯„ÁÏ49˙ÏÈÚa ÏÚB·e ,‰tÁÏ ‰lk‰ ˙‡Â Ô˙Á‰ ˙‡Â , ¿∆∆¿∆∆»»¿∆««»«À»≈¿ƒ«
‰ÂˆÓ50L¯BÙe51¯Á‡Â ,‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰BÂ , ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿««

‚‰B ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B Ck»≈ƒ¿«¿≈¬≈¿»»«»ƒ≈
˙aLk ‰ÚˆaL ÌÈ¯·„a52ÔÈa ÔLÈ ‡e‰ CÎÈÙÏ . ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»¿«»¿ƒ»»≈≈

LnLÈ ‡lL È„k ,ÌÈLp‰ ÔÈa ‰LÈ BzL‡Â ,ÌÈL‡‰»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈»≈«»ƒ¿≈∆…¿«≈
B˙hÓ53ÌÈLÏL Ïk ‰lk‰ ÔÓ ÔÈËÈLÎz ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿ƒ«¿ƒƒƒ««»»¿ƒ
ÌBÈ54Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡L ÌB˜Óa eÈ‰ .»¿»∆∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ

eÈ‰ .‰lÁz ˙eÏ·‡ ‚‰BÂ ,¯ÎBÓ - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙pL∆»«»»«ƒ≈¿≈¬≈¿ƒ»»
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‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯Oa‰ ¯kÓÏ ¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿…«»»««ƒ∆…
.‰lÁz ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‚‰B - ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙»«»»«ƒ≈ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ»
dn‡ B‡ Ô˙Á ÏL ÂÈ·‡ ˙nLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»ƒ∆»»ƒ»
ÈÓ Ì‰Ï ÔÈ‡ - BÊ ‰cÚÒ e„ÈÒÙÈ Ì‡L ;‰lk ÏL∆«»∆ƒ«¿ƒ¿À»≈»∆ƒ
Bn‡ B‡ ‰lk ÏL ‰È·‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ .Ì‰Ï Á¯ËiL∆ƒ¿«»∆¬»ƒ≈»ƒ»∆«»ƒ
ÈÓÈ ˙Ú·L ÔÈ‚‰B - Ì‰È·B¯˜ ¯‡L B‡ Ô˙Á ÏL∆»»¿»¿≈∆¬ƒƒ¿«¿≈
˙Ú·L e‚‰ÈÂ ‰tÁÏ Òkz Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz Ï·‡‰»≈∆¿ƒ»¿««»ƒ»≈«À»¿ƒ¿¬ƒ¿«

‰zLn‰ ÈÓÈ55. ¿≈«ƒ¿∆

למכירה.47) הבשר ראוי למה 48)עדיין שואל: הראב"ד
כמבואר  אבילות, של יום שלשים עליו שיעברו עד יחכה לא
יום. שלשים כל בנישואין אסור שהאבל ה"ה, פ"ו לעיל

אומר, - שמב סי' יו"ד ב'טור' הובא - וכבר והרמב"ן הואיל
לגמר  עד החופה לאחר אין הרבה, בה וטרח לחופה התכונן

אבילות 49)שלשים. עליו תחול שלא כדי יקברוהו, שלא
שתעבור  עד לכנוס יוכל לא ואז הגולל, סתימת לאחר מיד

אשתו 50)האבילות. את בועל שהחתן הראשונה הבעילה
וכמו  כלי, עשאה עי"ז כי מצוה", "בעילת נקראת הבתולה,
למי  אלא ברית כורתת אשה "אין ב) כב, (סנהדרין שאמרו
אומר  הכתוב וכן ורביה, פריה לידי ובאים כלי", שעשאה
ד, לכתובות ('תוספות' עוׂשיך" בועליך "כי ה) נד, (ישעיה

מצוה). בעילת ד"ה אסור 51)א המת, את שקוברים אחרי
כבסמוך. אבלו, מחמת שבצנעה, בדברים ראה 52)הוא

בדברים  אפילו הוא מותר ממש, ברגל אבל ה"א. פ"י, לעיל
ובביאורנו. ה"ג שם כמבואר שם.53)שבצנעה, כתובות

ב"הגהות  וכתוב ה"א. פכ"ב, ביאה איסורי הל' והשווה
שתים. נשים ומיעוט שנים, אנשים מיעוט מיימוניות":
להתייחד  שאסורים הרמ"א, מעיר א, סעיף שמב סי' וביו"ד
שימור  צריכים אינם אחד, בחדר ישנים אינם ואם ביום, גם

בעלה.54)כלל. על  תתגנה שלא כדי שם.55)שם.
- כלה של אמה חתן: של אביו ד"ה ב ג, שם רש"י ולדעת
תכשיטין  המכינה היא אלא לסעודה, גורם משמשת אינה
אינם  והקישוטים שהתמרוקים כגון שם, הר"ן והעיר לכלה.
האבלות  ימי שבעת לאחר תינשא כן, לא שאם מתקיימים.

מקודם. אמה לה שהכינה תמרוקים, באותם

ה'תשע"ח  תשרי ב' שישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
עצמות 1) ליקוט דיני למת. מעמדות ושבעה הספד, דיני

בן  והספד. אבל לעניין - למקום ממקום המת ארון ופינוי
הלווייה  סדרי להספד. ראוי ויהיה הקטן, יהיה שנים כמה
לעניין  - ושפחות עבדים לגילם. בהתאם - בקטנים שונים

ותנחומים. הספד

.‡‡e‰ ˙n‰ „B·k „tÒ‰‰2˙‡ ÔÈÙBk CÎÈÙÏ . «∆¿≈¿«≈¿ƒ»ƒ∆
˙BB˜Ó‰Â ÌÈB˜Ó ¯ÎO ÔzÏ ÔÈL¯Bi‰3ÔÈ„ÙBÒÂ «¿ƒƒ≈¿«¿¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ - e‰e„tÒÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡Â .B˙B‡4. ¿ƒƒ»∆…ƒ¿¿≈¿ƒ
;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ¯·wÈ ‡lL ‰eˆ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ»∆…ƒ»≈≈¿ƒ

ep¯a˜z ¯B·˜ Èk :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‰¯e·w‰L5. ∆«¿»ƒ¿»∆∆¡«ƒ»ƒ¿¿∆

ויקרם.2) החיים כבוד ט,3)ולא (ירמיה הכתוב מלשון

ותבואינה". למקוננות "קראו היה 4)טז) אילו אבל
לפגוע  שלא לו. שומעים היינו לא החיים" "כבוד ההספד

ב). מו, (סנהדרין שם,5)בכבודם בגמרא שמסופקים אלא
אותו  ומשפילים שמורידים כפרה", "משום היא המצוה אם
- לקברו שלא ציווה אם ולפיכך שם), (רש"י בתחתיות
בזיון" "משום או בכפרה, רוצה אינו שהרי לו, שומעים
ונבקע, ונרקב מת שיראוהו החיים, על יתבזה שלא היא,
את  לבזות לו, שומעים אין לקברו שלא ציווה אפילו ולפיכך
הולכים  נפשטה, שלא בעייה שזוהי ומתוך בגללו, החיים
י"א, פרק ומתנה זכייה הלכות והשווה (שם), להחמיר בה
את  כופים אלא קבורה, בלא להניחו "שאסור כ"ד הלכה
י"ד  פרק אישות הלכות וראה מנכסיו". לקברו היורשים

אשתו. בקבורת הבעל חיובי בעניין כ"גֿכ"ד הלכה

.·CÈ¯‡Ó BÈ‡ - ÌÎÁ ÏL B„tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«≈¿∆¿≈∆»»≈«¬ƒ
ÌÈÓÈ6Èe‡¯ - ¯Lk Ì„‡ „tÒ‰a ÏvÚ˙n‰ ÏÎÂ . »ƒ¿»«ƒ¿«≈¿∆¿≈»»»≈»

ÂÈiÁa ¯·wÏ7Óc „È¯Bn‰ ÏÎÂ .- ¯Lk Ì„‡ ÏÚ ˙BÚ ƒ»≈¿«»¿»«ƒ¿»«»»»≈
‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ïˆ‡ Ck ÏÚ ¯eÓL B¯ÎO È¯‰8. ¬≈¿»»«»≈∆«»»

על 6) התאבל לא הוא - מידה" כנגד "מידה ב קה, שבת
השמים  מן יחושו לא לחייו אף החכם, ימי שנתקצרו

(את 7)(רש"י). אותו "ויקברו ל) כד, (יהושע שנאמר שם,
שרגש  מלמד - געש" להר מצפון נחלתו... בגבול יהושע)
(שם  כראוי הספידוהו שלא על להרגם" ההר עליהם
אם  כי - מידה" כנגד "מידה הוא זה עונש וגם וברש"י).
הוא  והרי כחי, מחשיבו הוא הרי בהספדו, מתעצל הוא
בחייו  להיקבר ענשו לפיכך חי, כשהוא בקבר מונח כאילו
שם  בגמרא שלפנינו הנוסח כי להעיר וראוי שם). (מהרש"א
אחרי  נמשך כנראה ורבינו חכם, של בהספדו המתעצל הוא:
"בהספד  שהיא: רצג, דף ג פרק קטן במועד הרי"ף גירסת

כשר". אדם סופרן 8)של "הקדושֿברוךֿהוא שם, שבת
ספרת  "נודי ט) נו, (תהלים שנאמר גנזיו", בבית ומניחן

בנאדך". דמעתי שימה אתה,

.‚ÌÎÁ ÏL B˙hÓ ÏÚ ‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡9ÔÈ‡Â . ≈«ƒƒ≈∆»«ƒ»∆»»¿≈
‰hÓÏ ‰hnÓ B˙B‡ ÔÈpLÓ10B˙hÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿«ƒƒƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒƒ»

˙Bbb C¯„ ‰eÏLÏLiL ‡Ï ,ÌÈÁ˙t C¯„ ‡l‡11. ∆»∆∆¿»ƒ…∆¿«¿¿»∆∆«
˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÚ‰ ¯‡L·e12. ƒ¿»»»À»«¬

גבי 9) על לישב אסור כי בזה", שכתוב מה זה "קיים לומר:
תורה  ספר בהלכות כמבואר עליה, מונה תורה שספר מיטה

מיט  על ודווקא א). כה, קטן (מועד ו הלכה י, אבל פרק תו,
לאדם  גאון האי רב התיר ספסל, גבי על לפניו הספר להניח
דעה  יורה בטור כמבואר בדורו, ויחיד בתורה וגדול חשוב
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם בש"ך וכן שדמ סימן

לצרכו 10) שעשו הראשונה במיטה אותו מוציאים אלא
שנג. סימן דעה יורה ובטור שם) קטן אם 11)(מועד כגון,

ומרחיבים  הקיר שוברים הדלת, מפתח רחבה המיטה הייתה
שם). קטן (מועד "חכם 12)הפתח אלא: אמרו שלא

הראשונה". במיטה כבודו "חכם וכן: הפתח", דרך כבודו

.„˙ÓÏ ˙B„ÓÚÓ ‰Ú·MÓ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡13ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . ≈¬ƒƒƒ¿»«¬»¿≈¿≈ƒ
‰¯OÚÓ ˙BÁÙa ·LBÓe „ÓÚÓ14‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â . «¬»»¿»≈¬»»¿≈ƒ∆»
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ÌÈ·B¯˜a15ÔBL‡¯ ÌBÈa ‡l‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .16˙È··e , ƒ¿ƒ¿≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
e‚‰pL ÌB˜Ó·e ,˙B¯·w‰17ÌB˜Óa ÔÈOBÚ „ˆÈk . «¿»¿»∆»¬≈«ƒ¿»

‰ÁtLÓ È·e ÌÈ·B¯w‰ ¯‡L ÔÈ„ÈÓÚÓ ?e‚‰pL∆»¬«¬ƒƒ¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿»»
˙BÈ˜ È¯·c Ì‰ÈÙÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,Ï·‡ Èa ÔÈ‡L∆≈»¿≈≈∆¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈ƒ
!e·L ÌÈ¯˜È e·L :¯ÓB‡ Ck ¯Á‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿««»≈¿¿»ƒ≈
¯Á‡Â .ÔÈ·LBÈ Ô‰Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÙÏ ¯ÓB‡Â¿≈ƒ¿≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿∆≈¿ƒ¿««
.ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Lk ¯ÓB‡Â !e„ÓÚ ÌÈ¯˜È e„ÓÚ :Ck»ƒ¿¿»ƒ¬…¿≈¿∆≈¿ƒ

ÌÈÓÚt Ú·L „Ú Ck ¯ÓB‡Â ¯ÊBÁÂ18. ¿≈¿≈»«∆«¿»ƒ

לנחם 13) ויושבים, מעט הולכים הקבר מן בחזרתם
לשוב  לבו אל איש ולתת המת על צער להרבות או האבלים,
מעט  והולכים ועומדים, הבל. האדם חיי כי בתשובה,
שבעה  כנגד פעמים, שבע עושים כך מעט, ויושבים וחוזרים
קהלת  אמר הבלים "הבל ב) (א, בקהלת הכתובים הבלים
(בבא  הבל" הכל במשמע) שניים (=הבלים הבלים הבל
אומר: ב כג, למגילה ורש"י שם). וברשב"ם ב ק, בתרא
פעמים  שבע יושבים היו לקברו המת את "כשנושאים

יספוד". לספדו והרוצה המת, את אנשים 14)לבכות
ב). כג, באים 15)(מגילה מתאבלים שאינם המת קרובי

המת. לכבוד המת.16)למעמדות בבא 17)לקבורת
שם. מעט,18)בתרא שישבו לאחר שם, הרשב"ם ולדעת

ובטור  אחר. מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה
שבע  לישב "וצריך גאון: בשם מביא שעו סימן דעה יורה
שיושב  שעה ובכל אותו, מלוות שהרוחות מפני פעמים

ממנו". בורחות

.‰ÌB˜Óa ÌÈL‡Ï ·LBÓe „ÓÚÓ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ«¬»»«¬»ƒ¿»
ÌÈLÏ ÔÈOBÚ Ck ,e‚‰pL19ÌÈLp‰ ÔÈ„ÈtÒÓe . ∆»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ«»ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈL‡k20‰M‡‰ ˙hÓ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ Ï·‡ . «¬»ƒ¿»»¬»≈«ƒƒƒ«»ƒ»
ÌÏBÚÏ ·BÁ¯a21‰M‡Ï È‡‚ ‰fL ,22CeÓÒ ‡l‡ , »¿¿»∆∆¿«»ƒ»∆»»

d˙¯e·˜ d˙˙ÈÓÏ23. ¿ƒ»»¿»»

שם.19) בתרא זזא,20)בבא בן של אמו כשמתה
וכן  א). כה, השנה (ראש גדול הספד גמליאל רבן הספידה
הכנסת". בבית לכלתו הספיד "רפרם ב כח, במגילה

השנה,21) ימות בכל אלא המועד, חול בימי שלא אפילו
ג. הלכה י"א, פרק לעיל מתה 22)ראה מונחת להיות

הכל. לעיני (במדבר 23)ברחוב שנאמר א, כח, קטן מועד
קבורה, למיתה סמוך - שם" ותיקבר מרים שם "ותמת א) כ,
לנשים  הוא "שגנאי שם: למשנה יוסף" ה"נמוקי ולשון
לבושה  בתכריכיה [שוכבת] עומדת מתה כשאשה החיות,

האנשים". לפני

.Â˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰24ÌÈÈ˜ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - «¿«≈¬»≈¿ƒ¬≈∆ƒƒ
È‰Â25ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ‡ÏÂ ,26. »∆ƒ¿…ƒ¿«¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ

‡e‰ Ce¯a LB„w‰Ï Á·L È¯·c Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ Ï·‡27 ¬»¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈∆«¿«»»
ÌÈLeak È¯·„Â28. ¿ƒ¿≈ƒƒ

אחר.24) במקום לקברן הקבר, ומספד.25)מן בכי דברי
הבאה.26) בהלכה בסמוך ממית 27)מפורש שהוא

א, פרק קטן מועד (ירושלמי ויעל שאול מוריד ומחייה,
תג). סימן דעה ביורה הטור וכפירוש ה דברי 28)הלכה

יצרו. את ומכניעים אדם של לבו את הכובשים מוסר,

.ÊÌ‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Ó ÏL BB¯‡ ‰pÙÓ‰«¿«∆¬∆≈ƒ»¿»ƒ
B¯„L29‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ - ˙Ói˜30ÌÈ¯ÓB‡Â , ƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿»¿¿ƒ

ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ31ÔÈ„ÈtÒÓe , »»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ«¿ƒƒ
¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï e‰e¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙B‡««ƒ∆∆¡ƒ¿««¿≈»»

L„Á32,B˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - ˙Ói˜ B¯„L ÔÈ‡ Ì‡Â ; …∆¿ƒ≈ƒ¿«∆∆≈«¿ƒƒ
˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»»¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«
ÌÈÏ·‡ ˙k¯a :Ô‰ el‡Â .ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿…«¿≈¬≈ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈ƒ

Ï·‡‰ ˙È·a ÌÈ¯ÓB‡L ÌÈ¯·c -33- ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁz , ¿»ƒ∆¿ƒ¿≈»≈∆«¿≈¬≈ƒ
‰¯eLa ÌÈ¯ÓB‡L34. ∆¿ƒ¿»

"שדרו 29) א טז, קמא בבבא וכן בגבו, החוליות מערכת
אדם". א.30)של הלכה י"ג, פרק לקמן ראה לנחמו,

קיימת"31) "שלדו הנוסח: ששם אלא, א . כה, קטן מועד
ששדרתו  כיוון סובר, ורבינו קיים, גופו רש"י: ומפרש
בניין  עיקר היא שהשדרה קיים" כ"שלדו זה הרי קיימת,

משנה). (לחם החכם 32)הגוף את אפילו מספידים ואין
הלכה  י"ג, פרק לקמן ראה למיתתו, חודש עשר שנים לאחר
הואיל  מספידים - למקום ממקום ארונו את שהעבירו זה י,

מחדש. ונקבר קיים והמטיב"33)ושלדו ה"טוב בברכת
שופט  אמת, דיין דברים: בה שמוסיף המזון, שבברכת
רבינו  כדברי וכו', כרצונו בו לעשות בעולמו שליט בצדק,
פרק  קטן מועד ובירושלמי ח. הלכה ב, פרק ברכות בהלכות
הכנסת, בבית שאומרים מה - אבלים ברכת ה: הלכה א,
וכן  אבלים", מנחם "ברוך העדה" ה"קרבן ומפרש
שבכתובות  להעיר וראוי ח. הלכה ח, פרק פסחים בירושלמי
רש"י: ומפרש ברחבה" אבלים "ברכת אמרו: ב ח,
היו  אחרים, משל ראשונה סעודה האבל את כשמברים
ברכת  שם ומברכים העיר), (רחוב ברחבה אותו מברים
המיוגעים  "אחינו שם: בגמרא מפורש הברכה ונוסח אבלים,
אבלים". מנחם ברוך הזה... באבל המדוכאים

עומדים 34) היו המת מקבורת כשחזרו שם. פסחים ירושלמי
א. הלכה י"ג, פרק לקמן כמבואר לנחמו, הקברות בית בצד

.ÁÏa‡˙Ó ‰Ê È¯‰ - Bn‡Â ÂÈ·‡ ˙BÓˆÚ ËwÏÓ‰«¿«≈«¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈
Ïk Ô‰ÈÏÚBlk ÌBi‰35elÙ‡ ,Ïa‡˙Ó ÔÈ‡ - ·¯ÚÏÂ ; ¬≈∆»«À¿»∆∆≈ƒ¿«≈¬ƒ

˙BÈ˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÈ„Òa BÏ ÔÈ¯e¯ˆ36. ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ

היום 35) ואותו שם. התוספות וכפירוש א ח, קטן מועד
וכל  וסיכה. ורחיצה המיטה... וכפיית הראש בעטיפת נוהג
ולאו  ירוחם). רבינו בשם משנה (כסף באבל שאסור מה
הקרובים, כל עצמות על גם אלא אביו בעצמות דווקא
באבל  הנוהגים הדברים בכל לקיטתן, ביום עליהם מתאבל

תג). סימן דעה יורה לעיל 36)(טור רבינו זה הזכיר כבר
אין  ואמו אביו עצמות על שאפילו משמיענו וכן ו, הלכה

קינות. אומרים

.Ë‰È‰È ÌÈL ‰nk Ô·e .ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ∆«¿«ƒ∆«»»ƒƒ¿∆
Èa - ÌÈ˜Ê Èa B‡ ÌÈiÚ Èa ?„tÒ‰Ï Èe‡»̄¿∆¿≈¿≈¬ƒƒ¿≈¿≈ƒ¿≈

LÓÁ37„Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ .LL Èa - ÌÈ¯ÈLÚ È·e ; »≈¿≈¬ƒƒ¿≈≈∆»¿»ƒ¿∆»
.˙B·˜¿≈

לו 37) שאין לפי העשיר, מן יותר בניו על מצטער שהעני
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"בני  אמרו: ושם וברש"י). ב כד, קטן (מועד אחרת שמחה
עניים". כבני - זקנים

.È˜ÈÁa ‡ˆBÈ - ÌÈLÏL Ïk :˙nL ˜BÈz38¯a˜Â , ƒ∆≈»¿ƒ≈¿≈¿ƒ¿»
„Á‡ LÈ‡a ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL‡ ÈL·e ˙Á‡ ‰M‡a¿ƒ»««ƒ¿≈¬»ƒ¬»…¿ƒ∆»

„eÁi‰ ÈtÓ ,ÌÈL ÈzL·e39ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡Â . ƒ¿≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿≈¿ƒ»»
ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa¿»¿≈¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈

ÌÈÏ·‡40ÌÈ¯eÓb ÌBÈ ÌÈLÏL Ôa .41‡ˆBÈ - ¬≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈
‡Ó˜ÒBÏ‚a42ÌÈt‚‡a ˙Ïhp‰ ‰pË˜43ÂÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ . ƒ¿¿»»¿«»«ƒ∆∆«¬««ƒ¿¿ƒ»»

ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡ ˙k¯a ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰¯eLa¿»¿¿ƒ»»ƒ¿«¬≈ƒ¿«¿≈
ÌÈÏ·‡44.‰hÓa ‡ˆBÈ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ôa . ¬≈ƒ∆¿≈»»…∆≈¿ƒ»

בארון.38) ולא הקברות, להתייחד 39)לבית שאסור
נוחות  ושתיהן קלה, שדעתן מפני נשים, שתי עם אפילו
מחבירו  בוש שהאחד מותר, אנשים בשני אבל להתפתות,
שבור  שיצרו אבל, בשעת זה וכל וברש"י). ב פ, (קידושין
אסור  הרבה אנשים אפילו אבלו, בשעת שלא אבל ונכנע,
אחד  של אשתו שתהיה עד אחת, אשה עם להתייחד להם
כ"ב, פרק ביאה איסורי בהלכות רבינו כדברי שם, מהם

שם. משנה ובכסף ח ב.40)הלכה כד, קטן מועד
שלפניו 41) כיום עצמו שלושים יום אבל נפל, מחזקת יצא

ו. הלכה א, פרק לעיל והשווה א), מט, (בכורות הוא
במצרים"42) בארון "ויישם יוונית. בלשון ארון או תיבה

ונוסח  בגלוסקמא. יתיה ושוון יונתן: מתרגם כו) נ, (בראשית
בכל  הערוך ונוסח דלוסקמא. שם: קטן במועד הגמרא

גלוסקמא. בתלמוד: אנשים 43)המקומות שני בזרועות
שם). (רש"י כבוד ולדעת 44)דרך (שם). אדם כל כשאר

צידוק  אומרים אין ד סעיף שדמ סימן דעה ביורה הרמ"א
שיצא  חודש, יב בן שיהיה "עד תינוק על וקדיש הדין

במיטה".

.‡ÈÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ - ‰hÓa ‡ˆBi‰ Ïk45ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»«ƒ«¿ƒƒ»»¿…
ÏÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈ·È‰ˆÓ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ‰hÓa ‡ˆBÈ BÈ‡L∆≈≈¿ƒ»≈«ƒ«¿ƒƒ»»¿»

ÌÈa¯Ï ¯kp‰46Ba ÔÈ˜qÚ˙Ó ÌÈa¯ -47BÈ‡L ÏÎÂ ; «ƒ»»«ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ¿…∆≈
ÌB˜Óe .Ba ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ ÌÈa¯ ÔÈ‡ - ÌÈa¯Ï ¯kƒ»»«ƒ≈«ƒ«»ƒ¿ƒ¿«≈»
ÈÙÏ ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ ÌÈL e‚‰pL∆»¬»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿≈

‰hn‰48‰hn‰ ¯Á‡Ï ˙B‡ˆBÈ - ‰hn‰ ¯Á‡Ï ;49. «ƒ»¿«««ƒ»¿¿«««ƒ»

וסופדים.45) בצער מן 46)שרויים לצאת רגיל שהיה
אותו. והכירו וללוותו.47)הבית, ואין 48)לספדו

ואבל. צער בשעת עבירה להרהור כ,49)לחוש סנהדרין
- המיטה לפני אמרו: ד הלכה ב, פרק שם ובירושלמי א.
ישראל, בנות כבוד מפני - המיטה לאחר מיתה. גרמו שהן
שנט  סימן דעה וביורה בנשים. מביטים (האנשים) יהו שלא
לאחר  אלא יוצאות שאין נהגו "ועכשיו מסכם: א סעיף

לשנות". ואין המיטה,

.·È˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰50ÔÈ‡Â ,Ô˙B‡ ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»≈«¿ƒƒ»¿≈
˙k¯a Ô‰ÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰¯eLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬≈∆¿»¿≈¿ƒ¬≈∆ƒ¿«
ÌLk BÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;ÌÈÏ·‡ ÈÓeÁ˙Â ÌÈÏ·‡¬≈ƒ¿«¿≈¬≈ƒ∆»¿ƒ¿≈
‡lÓÈ ÌB˜n‰ :B¯BÓÁ ÏÚÂ B¯BL ÏÚ BÏ ÔÈ¯ÓB‡L∆¿ƒ«¿«¬«»¿«≈

EB¯ÒÁ51. ∆¿¿

יוסי 51)הכנענים.50) "רבי אמרו: ושם ב. טז, ברכות
טוב  איש הוי עליו, אומרים הוא, כשר עבד אם אומר:
הינחת  מה כן, אם לו: אמרו מיגיעו, ונהנה ונאמן,

לכשרים".

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
עליו,1) להתנחם אבלים לו שאין מת אבלים. ניחום סדר

את  מביאים כלים באיזה וניחומים. אבל לו עורכים כיצד
באבילות, שונים זמן שלבי להברותו. האבל לבית המאכל
לדאוג  החובה אבל. חיובי ולשאר לתספורת להספד, לבכי,

האבל. בימי - בתשובה לחזור במעשים ולפשפש

.‡˙‡ ÔÈ¯·BwL ¯Á‡ ?ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÔÈÓÁÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ∆»¬≈ƒ««∆¿ƒ∆
,˙B¯·w‰ ˙Èa „ˆa ÔÈ„ÓBÚÂ ÌÈÏ·‡‰ ÔÈˆa˜˙Ó ˙n‰«≈ƒ¿«¿ƒ»¬≈ƒ¿¿ƒ¿«≈«¿»
ÈÙÏ ‰¯eL Ô‰Ï ·È·Ò ÔÈ„ÓBÚ ˙n‰ ˙‡ ÔÈeÏÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿«ƒ∆«≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿≈
ÔÓ ÌÈÏ·‡ ÔÈ‡Â ,‰¯OÚÓ ‰˙eÁt ‰¯eL ÔÈ‡Â .‰¯eL»¿≈»¿»≈¬»»¿≈¬≈ƒƒ

ÔÈn‰2. «ƒ¿»

כמו 2) חיוב של דבר אינה והשורה הואיל א. יט, סנהדרין
שהמתנחם  ראוי אינו אבלים, לנחם תוקנה אלא המצוות, כל
שהאבל  ברור זה אבל (רדב"ז), המנחמים ממנין יהיה
שהרי  לעשרה, בין לשלשה, בין הזימון, לברכת מצטרף
וראה  ה. סעיף שעט סי' ביו"ד וכן (שם) המצוות בכל חייב

ב. ח, כתובות

.·ÏÎÂ ,ÔÈÓÁÓ‰ Ï‡ÓOÏ ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏ·‡‰»¬≈ƒ¿ƒƒ¿…«¿«¬ƒ¿»
„Á‡ „Á‡ ÌÈÏ·‡‰ Ïˆ‡ ÔÈ‡a ÔÈÓÁÓ‰3ÌÈ¯ÓB‡Â , «¿«¬ƒ»ƒ≈∆»¬≈ƒ∆»∆»¿¿ƒ

ÌÈÓM‰ ÔÓ eÓÁz :Ô‰Ï4Ï·‡‰ CÏB‰ Ck ¯Á‡Â . »∆¿À¬ƒ«»«ƒ¿««»≈»»≈
Èa ÔÈ‡a ˙eÏ·‡ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎÂ .B˙È·Ï¿≈¿»»ƒƒ¿«¿≈¬≈»ƒ¿≈

˙BL„Á ÌÈt e‡aL ÔÈa ,BÓÁÏ Ì„‡5‡lL ÔÈa »»¿«¬≈∆»»ƒ¬»≈∆…
e‡a6. »

המנחמים.3) פני מול האבלים ופני שם. שם,4)סנהדרין
ה"ו. פ"ז, לעיל והשווה אחרים, את המנחם גדול כהן לגבי

כלל.5) נחמוהו לא שבעה,6)שעדיין כל אותו מנחמים
א) כב, (מו"ק שאמרו כמו אתמול, שנחמוהו אלה ואפילו
מנחמים  ומצא שבא והוא השביעי... ביום בא "אפילו

חדשות". פנים באו "ואם א: כא, ושם אצלו".

.‚L‡¯a ·ÒÓ Ï·‡‰7·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡Â . »»≈≈≈¿…¿≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈
ı¯‡Ï Bz‡ e·LiÂ :¯Ó‡pL .Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡8. ∆»««≈«¿«∆∆¡««≈¿ƒ»»∆

ÂÈt ˙‡ Ï·‡‰ ÁzÙiL „Ú ¯·c ¯ÓBÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â¿≈«»ƒ«»»«∆ƒ¿«»»≈∆ƒ
È¯Á‡ :·È˙Îe ;¯·c ÂÈÏ‡ ¯·c ÔÈ‡Â :¯Ó‡pL .‰lÁz¿ƒ»∆∆¡«¿≈…≈≈»»»¿ƒ«¬≈

ÊÙÈÏ‡ ÔÚiÂ ,¯ÓB‚Â e‰Èt ˙‡ ·Bi‡ Á˙t ÔÎ9ÔÂÈÎÂ . ≈»«ƒ∆ƒ¿≈«««¡ƒ«¿≈»
·LÈÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈÓÁÓ‰ ÔÈ‡ ·eL - BL‡¯a ÚÚpL∆ƒ¿«¿…≈«¿«¬ƒ«»ƒ≈≈

ÈcÓ ¯˙BÈ e‰eÁÈ¯ËÈ ‡lL ,BÏˆ‡10. ∆¿∆…«¿ƒ≈ƒ«

דרכם 7) "אבחר כה) כט, (איוב שנאמר ב, סט, כתובות
ינחם, קרא: שם, ואמרו ינחם". אבלים כאשר ראש... ָואשב

לנחמו. בראש אותו מושיבים רב 8)שהמתנחם מאמר
הגמרא  ובגירסת פ"ג, סוף למו"ק הרי"ף הביאו יהודה,
שם  לאיוב שמעוני" ב"ילקוט גם איננו, ב) (כח, שלפנינו

רבי. בשם זה מאמר איוב,9)מביא ממנחמי היה אליפז
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ב). כח, (מו"ק פיו פתח האבל איוב אשר עד דבר ענה ולא
שהוא 10) בזמן שלום, בשאילת אסור שהאבל כיון שם,

בראשו, שוחה הוא לביתם, מנחמיו את לפטור רוצה
בשם  (רדב"ז שלום ליתן רבו לפני השוחה כתלמיד

הרמב"ן).

.„Èa ‰¯OÚ ÌÈ‡a - ÌÁ˙‰Ï ÌÈÏ·‡ BÏ ÔÈ‡L ˙Ó≈∆≈¬≈ƒ¿ƒ¿«≈»ƒ¬»»¿≈
BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ¯Lk Ì„‡11ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk »»¿≈ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«¿≈

˙eÏ·‡‰12‡Ï Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ¯‡Le , »¬≈¿»»»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ…
ÔÈˆa˜˙Ó ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa - ÔÈÚe·˜ ‰¯OÚ ÌL eÈ‰»»¬»»¿ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ

ÌÚ‰ ¯‡MÓ ‰¯OÚ13BÓB˜Óa ÔÈ·LBÈÂ14. ¬»»ƒ¿»»»¿¿ƒƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

oixyk mc` ipa dxyr mi`a mgpzdl mila` el oi`y zn"
."'ek oiayeie

י"ד  ובפרק שורש". לו אין זה "א"א וכתב: השיג והראב"ד
החיים  עם גמ"ח הוא אבלים שניחום הרמב"ם כתב ה"ו
שלדעת  מחלוקתם יסוד שזהו לומר ויש המתים ועם
גם  ולכן המתים עם גם גמ"ח הוא אבלים ניחום הרמב"ם
כו'". אדם בני עשרה "באים להתנחם אבלים לו שאין במת

בלבד. החיים עם גמ"ח הוא הראב"ד לדעת אבל
(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

שם.11) שמת הכוונה 12)במקום אין הרדב"ז, לדעת
היום, כל בקביעות יושב שהאבל כדרך היום, כל שם שישבו
רגיל  שהציבור בזמן ובערב, בבוקר יום בכל באים אלא

האבלים. לנחם כמתנחמים.13)לבוא אתמול ישבו שלא
ומפרש 14) וכו', מנחמים" לו שאין "מת א: קנב, שבת

מתנחמים, שפירושו מנחמים, מנוקד היה כאילו ִרבינו:
שאין  מת אלא תמצא ולא הם, מנחמים ישראל כל שוודאי
מכאן  אבלים, הזכיר: שלא ומתוך להתנחם, אבלים לו
להתנחם, יום בכל אנשים עשרה שישבו ההקפדה שעיקר

המשנה). (מרכבת לנחמם יבואו העם כל ושאר

.‰‡ÈO ÈÙa „ÓÚÏ ÔÈ·iÁ Ïk‰15Ï·‡Ó ıeÁ , «…«»ƒ«¬…ƒ¿≈»ƒ≈»≈
‰ÏBÁÂ16ıeÁ ,'·L' BÏ ¯ÓB‡ ÂÈtÓ „ÓBÚ‰ ÏÎÏe . ¿∆¿»»≈ƒ»»≈≈

BÈÏÁa ·LÈ ,BÏ·‡a ·LÈ :ÚÓLnL .‰ÏBÁÂ Ï·‡Ó17. ≈»≈¿∆∆«¿«≈≈¿∆¿≈≈¿»¿

לביתֿהמדרש.15) העמידה,16)כשנכנס עליהם שקשה
חליו. בגלל וזה המדכאו, אבלו מפני ב.17)זה כז, מו"ק

('נמוקי  תטרחו" אל אתכם יברך המקום להם: אומר "אלא
שם). יוסף'

.ÂÔÈˆa¯Óe ÔÈ„aÎÓ18Ï·‡‰ ˙È·a19˙B¯Ú˜ ÔÈÁÈ„Óe , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»≈∆¿ƒƒ¿»
˙BB˙È˜Â ˙BÒBÎÂ20˙BiÁBÏˆe21˙‡ ÔÈ˜ÈÏ„Óe , ¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ∆

¯Ó‚n‰ ˙‡ ‡Ï ÌL ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ .˙B¯p‰22‡ÏÂ «≈¬»≈¿ƒƒ»…∆«À¿»¿…
ÌÈÓOa‰ ˙‡23. ∆«¿»ƒ

על 18) מים מזלפים - מרבצים מטאטאים; - מכבדים
האבק. את להשכיב מלאכה 19)הרצפה משום בזה ואין

א). כז, (מו"ק קטנים,21)כדים.20)לאבל בקבוקים 

ב. ב, מלכיםֿב הנשרפים 22)ראה בשמים, של קטורת
נעימים. ריחות ומעלים לאבל 23)באש שאסור שם,

מביאים  מוטל, שהמת זמן כל אבל ולהתעדן, להתענג
הרע, הריח להעביר עצמו, המת על או המת, לבית בשמים
שם  כמבואר מתים, של בשמים על מברכים שאין אלא

ה"ח. פ"ט, ברכות הל' והשווה יוסף', וב'נמוקי

.Ê‡Ï Ba ÔÈ¯·nL ÏÎ‡n‰ Ï·‡‰ ˙È·Ï ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿≈»≈∆««¬»∆«¿ƒ…
ÌÚL ÈÏÎa ‡ÏÂ ÛÒÎ ÈÏÎa24ÈÏÎa ‡l‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿≈∆∆¿…ƒ¿≈««¿«≈»∆∆»ƒ¿≈

ÌÈ¯Ò25Li·Ï ‡lL ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÙeÏ˜ ‰·¯Ú ÏL ¿»ƒ∆¬»»¿»¿«≈»∆∆…¿«≈
‡l‡ ,‰·Ï ˙ÈÎeÎÊa ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ˙‡∆ƒ∆≈¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿»»∆»
Ô‰È˙BÈÈ ÔÈ‡L ÌÈiÚ‰ ˙‡ Li·Ï ‡lL ;‰Úe·ˆaƒ¿»∆…¿«≈∆»¬ƒƒ∆≈≈≈∆

˙B·BË26.

מיוחד.24) אלון מקליפת ר"מ:25)עשויים רומי בדפוס ַ
שם. במו"ק הנוסח וכן נצרים. צבועה,26)בכלי ובזכוכית
(שם). מבחוץ ניכר היין מראה אין

.Á˙BÒBk ‰¯OÚ ÏÚ ¯˙È Ï·‡‰ ˙È·a ÔÈ˙BL ÔÈ‡≈ƒ¿≈»≈∆»≈«¬»»
CB˙a ‰LÏLe ,‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ‰LÏL :„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»¿»…∆¬ƒ»¿»¿
‡nL ,ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï ‰Úa¯‡Â ,‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿«¿»»¿««¬ƒ»¿…ƒ∆»

¯kzLÈ27. ƒ¿«≈

החזירו 27) ומשתכרים, שותים היו "התחילו ב ח, כתובות
אלא  כוסות. עשר ליושנה רש"י: ומפרש ליושנה". הדבר
ככתוב  האבל, את בעיקר משקים שהיו מפרש, שם שרש"י
שותים  היו האבל עם ואולי נפש", למרי "ויין ו) לא, (משלי
שלא  סובר, - בכסףֿמשנה הובא - והרמב"ן המנחמים. גם
משכר, אינו הסעודה שבתוך שיין הסעודה, תוך אלא ישתו
לעיל  וראה שלילה, דרך אלא חיוב דרך כתבה לא רבינו וגם
מעט  יין ולשתות מותר... זה הרי המת, "נקבר ה"ו: פ"ד,
הרי  לרוות". לא אבל שבמעיו אכילה לשרות כדי

הסעודה. בתוך אלא יין לשתות לו אין שלכתחילה

.Ë‰ÚeÓL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡28Ï·‡‰ ˙È·a ‰„b‰Â29‡l‡ , ≈¿ƒ¿»¿«»»¿≈»≈∆∆»
ÔÈÂc ÔÈ·LBÈ30‡l‡ ˙n‰ ÈÙa ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»ƒ¿≈≈¿ƒƒ¿≈«≈∆»

˙Ó ÏL ÌÈ¯·„31B‡ ÂÈÙa ‰¯Bz È¯·„a ˜ÒÚÏ Ï·‡ . ¿»ƒ∆≈¬»«¬…¿ƒ¿≈»¿»»
¯eÒ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a32. ¿≈«¿»»

הלכה.28) יתעסקו 29)דברי ולא הלב, שמושכים לפי
בסתם  ואפילו שם). יוסף' וב'נמוקי א. כג, (מו"ק באבילות
אבילותו  לבו אל שיתן כדי להחמיר, נכון חול, דברי
מיימוניות" ב"הגהות הובא פ"ג, מו"ק ובירושלמי (רדב"ז).
להתחלק  שיצטרכו עם, רוב האבל עם לאכול אין אמרו:

י. סעיף שעח סי' ביו"ד וכן מקומות, מצטערים 30)לשני
וקבורתו.31)וכואבים. הוצאתו וצרכי הספד דברי

תורה,32) בדברי לספר חייבים הכל כי א. יח, ב. ג, ברכות
יז, (משלי אומר והכתוב לרש", "לועג זה הרי דומם, והמת
שאין  חולין, דברי אבל (רש"י), עושהו" חרף לרש "לועג ה)
יום, בכל ומעשים לאסור, אין - בהם למחריש גנאי
קשישים  רבנים במעמד המת, בפני חול בדברי שעוסקים
לכבוד  שהוא וכל מיימוניות). (הגהות בידם מוחים ואין
לקרוא  סומכים זה ועל בפניו. לומר שמותר ודאי המת,
(כסףֿמשנה, המת לכבוד ודרשה בביתֿהקברות, פסוקים
וכן  הי"ג, פי"ד לקמן וראה יז). סעיף שדמ סי' ביו"ד וכן

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



קנט la` zekld - mihtey xtq - ixyz 'a iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מלך) (=של קברו על ישיבה ש"מושיבים כה, בהלכה
שם. ובביאורנו ימים", שבעה

.ÈÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ¯˙È ˙n‰ ÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡≈ƒ««≈»≈ƒ¿»»ƒ¿≈
‰Ú·MÓ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿ƒƒ»≈ƒƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÈÙÏ Ïk‰ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ï·‡ ;ÌÚ‰ ¯‡Laƒ¿»»»¬»«¿ƒ≈¬»ƒ«…¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎBa ÔÈ‡Â .Ô˙ÓÎÁ»¿»»¿≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿ƒ∆≈
Ï·‡ ÈÎ· ÈÓÈ eÓziÂ :·È˙Îe ,ea¯ ‰LnÓ ÏB„‚ eÏ»»ƒ∆«≈¿ƒ«ƒ¿¿≈¿ƒ≈∆

‰LÓ34.L„Á ¯OÚ ÌÈL ÏÚ ¯˙È ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ . ∆¿≈≈«¿ƒƒ»≈«¿≈»»…∆
¯OÚ ÌÈLe ,LB„w‰ ea¯Ó ÏB„b ‰ÓÎÁa eÏ ÔÈ‡≈»¿»¿»»≈«≈«»¿≈»»

„tÒ „·Ïa L„Á35¯Á‡Ï B˙ÚeÓL ‰‡aL ÌÎÁ ÔÎÂ . …∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈»»∆»»¿»¿««
L„Á ¯OÚ ÌÈL36B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ ÔÈ‡ -37. ¿≈»»…∆≈¿ƒ

ואל 33) למת תבכו "אל י) כב, (ירמיה שנאמר ב. כז, מו"ק
יותר  לו, תנודו ואל מדאי; יותר תבכו, אל - לו" תנודו

להספד. - ושבעה לבכי, - שלשה כתובות 34)מכשיעור,
מלאת  עם אחריו ישיבה להושיב ציוה הקדוש רבינו ב, קג,
וכו'. רבינו ממשה עדיף איני אמר: למותו, יום שלשים

ואילך 35) מכאן ובלילה, ביום ספדו יום שלשים עד שם.
להיפך. או בלילה, ולמדו ביום משמת.36)ספדו

שדוד 37) א) עט, (יבמות מצינו שכן שמועה. ביום אפילו
כיון  הספידו, ולא המלך שאול את להספיד רצה המלך
רש"י: ומפרש מנפילתו, חודש עשר שנים עברו שכבר
שנתקבלו  אחר חודש, י"ב אחר לספוד כבוד דרך "שאין

ב". כא, קטן במועד כאמור המת, על תנחומין

.‡È‰M˜˙È Ï‡38:¯Ó‡pL .ÈcÓ ¯˙È B˙Ó ÏÚ Ì„‡ «ƒ¿«∆»»«≈»≈ƒ«∆∆¡«
ÈcÓ ¯˙È :¯ÓBÏk .BÏ e„z Ï‡Â ˙ÓÏ ek·z Ï‡39. «ƒ¿¿≈¿«»À¿«»≈ƒ«

ÏÚ [¯˙BÈ BÓˆÚ] ¯ÚˆÓ‰Â ;ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó e‰fL∆∆ƒ¿»∆»¿«¿«≈«¿≈«
?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ .LtË ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚ ÏL B‚‰Óƒ¿»∆»¬≈∆ƒ≈∆»≈««¬∆
˙¯tÒ˙Ï ÌBÈ ÌÈLÏL ,„tÒ‰Ï ‰Ú·L ,ÈÎ·Ï ‰LÏL¿»ƒ¿ƒƒ¿»¿∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿…∆

ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ‰ ¯‡LÏÂ40. ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿»ƒ

להתאבל.38) אמרו:39)מרבה ושם ב כז, מו"ק
בוכה". הוא אחר מת על מדאי, יותר מתו על "המתקשה
'ספר  בשם מביא א, ס"ק שצד סי' ליו"ד תשובה" וב"פתחי

ושאר חסידי  אותם, ינשק אל בתו או בנו שמת אדם ם':
ככתוב  לנשקם, שמותר תשובה" ה"פתחי סובר - מתים
לו". וישק עליו (=יוסף) "ויבך אבינו ביעקב א) נ, (בראשית

"מכאן 40) אמרו: שם ובמו"ק ה"ב, פ"ו לעיל המנויים
ממני". יותר בו רחמנים אתם אי הקב"ה: אמר ואילך,

.·ÈÈ¯‰ - ÌÈÓÎÁ eevL BÓk Ïa‡˙Ó BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ¿«≈¿∆ƒ¬»ƒ¬≈
È¯ÊÎ‡ ‰Ê41LtLÙÈÂ ‚‡„ÈÂ „ÁÙÈ ‡l‡ .42ÂÈOÚÓa ∆«¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¬»

‚‡„z - ˙nL ‰¯e·Á ÈaÓ „Á‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈¬»∆≈ƒ¿«
dlk ‰¯e·Á‰ Ïk43ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk . »«¬»À»»¿»»ƒ»ƒƒ

B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ˙ÁpÓ ·¯Á el‡k BÓˆÚ ˙‡ ‰‡¯È44; ƒ¿∆∆«¿¿ƒ∆∆À««««»
Ô¯˜a ˙ÁpÓ [‡È‰ el‡k] - ‰Ú·L „ÚÂ ‰LÏMÓeƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒƒÀ««¿∆∆

CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;˙ÈÂÊ45˜eMa Bc‚k ˙¯·BÚ [el‡k] -46. »ƒƒ»¿≈»¿ƒ∆∆¿∆¿«
k¯ÊÁÈÂ ,BÓˆÚ ÔÈÎ‰Ï ‰Ê Ï47È¯‰Â .B˙MÓ ¯BÚÈÂ »∆¿»ƒ«¿¿«¬…¿≈ƒ¿»«¬≈

CÈ¯vL ÏÏkÓ .eÏÁ ‡ÏÂ Ì˙‡ ‰˙Èk‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»…»¿…»ƒ¿»∆»ƒ
.ÏeÁÏÂ ıÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»

וחבירו.41) קרובו בצרת ומשתתף מתרגש לבו שאין
יב)42) מד, (שם החל" בגדול "ויחפש, ויבדוק. ימשמש

ופשפש. הירושלמי: ומפרש 43)מתרגם א. קו, שבת
המיתה. מן ייראו הנוסח:44)רש"י: ושם ב. כז, מו"ק

ה'נמוקי  ומפרש כתפיו, בין שם: וברי"ף ירכותיו. שתי בין
כך  וכל מאחוריו, דוקרתו היתה ראשו, זוקף שאילו יוסף':

ראש. בכובד חודש.45)יעמוד י"ב שם.46)עד מו"ק
"שכל  ה"ז: פ"ג, שם ובירושלמי נגדו. מתוחה הדין שמידת
- שבעה כל המשפחה... כנגד מתוח הדין השנה, אותה
שניםֿעשר  לאחר רופפת, היא - שלשים עד שלופה, החרב
של  לכיפה דומה? הדבר למה לתערה, חוזרת היא - חודש
נתעררו  מהן, אחת (=נזדעזעה) שנתעררה כיון אבנים,
כל  נתרפאת המשפחה, באותה זכר בן נולד ואם כולן...

המשפחה". וכו'.47)אותה בתשובה לחזור תימן: ובכ"י

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
לנחם 1) חולים, לבקר דבריהם של עשה מצות בו מתבארת

ערך  גודל וכו'. האורחים וללוות הכלה להכניס אבלים,
חולים. ביקור זמני לדרכם. והלויתם אורחים הכנסת מצות
לקבורה. חכם תלמיד להוצאת תורה ותלמוד מלאכה ביטול

מ  הנאה איסור חוליהם. וביקור גוים אבילי קברות,נחום בתי
מטתו  על הנזרקים והכלים תכריכיו וכל המת הקבר, בנין

שמתו. נשיא או למלך שעושים הכבוד צער. מחמת

.‡ÌÁÏe ,ÌÈÏBÁ ¯w·Ï Ì‰È¯·c ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿«≈
‰lk‰ ÒÈÎ‰Ïe ,˙n‰ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌÈÏ·‡2˙BeÏÏe , ¬≈ƒ¿ƒ«≈¿«¿ƒ««»¿«

ÌÈÁ¯B‡‰3ÏÚ ˙‡OÏ :‰¯e·w‰ ÈÎ¯ˆ ÏÎa ˜qÚ˙‰Ïe , »¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»¿≈«¿»»≈«
Û˙k‰4ÂÈÙÏ CÏÈÏÂ ,5¯a˜ÏÂ ,¯tÁÏÂ ,„tÒÏÂ ,6ÔÎÂ . «»≈¿≈≈¿»»¿ƒ¿…¿«¿…¿ƒ¿…¿≈

Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎa Ì„ÚÒÏe ,Ô˙Á‰Â ‰lk‰ ÁnOÏ7el‡Â . ¿«≈«««»¿∆»»¿«¬»¿»»¿≈∆¿≈
¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡L ,BÙe‚aL ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb Ô‰8Û‡ . ≈¿ƒ¬»ƒ∆¿∆≈»∆ƒ«

ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,Ì‰È¯·cÓ el‡ ˙BˆÓ ÏkL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¬≈≈ƒ¿«
EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â9‰ˆB¯ ‰z‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk - ¿»«¿»¿≈¬»»«¿»ƒ∆«»∆

EÈÁ‡Ï Ô˙B‡ ‰z‡ ‰OÚ ,ÌÈ¯Á‡ EÏ Ì˙B‡ eOÚiL∆«¬»¿¬≈ƒ¬≈«»»¿»ƒ
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a10. ¿»¿ƒ¿

ãycew zegiyn zecewpã

.."mila` mgple mileg xwal mdixac ly dyr zevn"

ואפשר  דווקא שבגופו מצוה אינה אבלים ניחום מצות
פ"י  ש"ב המלך בדוד שמצינו (כמו שליח ידי על לעשותה

מכתב. ידי על ואף פ"ג)
מן  להבדילה הוא שבגופו" מצות הן "ואלו שכתב ומה

שם. בה"ג שנזכרה הצדקה
שכתב ממה להוכיח יש ה"ו)ועוד עם (פי"ד גמ"ח שהוא

בא  אם נפק"מ אין שלמתים ופשיטא המתים ועם החיים
שליח. ידי על או במכתב

(569 'r 'k wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

."zevnae dxeza jig`l dz` mze` dyr"

לרעך  רק היא ישראל אהבת שמצות מכאן שלמדו  יש
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לשנוא. מצוה או מותר הרשע את ואילו ומצוות בתורה
ואהבת  מהפסוק שלומדין מזה באחרונים העירו כבר אבל

jrxl הרשע את גם שכולל יפה" מיתה לו "ברור כמוך
ממצות  בפירוש נתמעט מסית ורק במיתה) (המחויב

ישראל. אהבת
מפני  לא היא הרשע את לשנוא שהמצוה מזה ומוכח
ציווי  שהוא אלא כמוך" לרעך "ואהבת מהלשון שנתמעט

מתניא מוכח וכן עצמו. ל"ב)בפני שמצוה (פרק אלו שגם
כן. גם לאהבם מצוה לשנאתם
הרמב"ם מלשון גם מוכח ה"ג)וכן  פ"ו דעות שסתם (הלכות

כגופו". מישראל ואחד אחד כל "לאהוב
(17 dxrd 217 cenr f"i wlg y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

dz` mze` dyr....jenk jrxl zad`e llka md ixd ..."
."zevne dxeza jig`l

על  רק אינה כמוך" לרעך "ואהבת שמצות משמע מדבריו
-"עשה  המעשה על גם אלא שבלב האהבה הרגש

לאחיך.."
דעות בהלכות שכתב ממה משמע ה"ג)וכן על (פ"ו "מצוה

לפיכך  מישראל...כו' ואחד אחד כל את לאהוב אדם כל
עשיה  גם היינו כו'" ממונו על ולחוס בשבחו שיספר צריך

הלב. הרגש רק ולא בפועל
(22 dxrd 58 cenr wlg y"ewl it lr)

למקומם.3)לחופה.2) פ"ד,4)בדרכם לעיל השווה
ביתֿהקברות", עד הכתף על המת את "וסובלים ה"ב:

שם. מיטתו.5)ובביאורנו "היה 6)לפני ב: כח, מו"ק
דברים  - ב) ז, (קהלת לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי
טען  אם יקברוהו; - קבר אם יספדוהו; - ספד אם מיתה. של
שם. ובביאורנו ה"ב, פי"ב לעיל וראה וכו'. יטענוהו" (נשא)

זוכה 7) שכרו? מה (לחתן), משמחו "ואם ב: ו, ברכות
אמרו: א יז, ובכתובות וכו'. קולות" בחמשה שניתנה לתורה
לפני  ומרקד הדס של בד נוטל היה אילעי בר יהודה "רבי

וחסודה". נאה כלה ואומר: מ"א:8)הכלה, פ"א, פאה
ואמרו  חסדים". וגמילות שיעור... להם שאין דברים "אלו
אבל  בגופו, אמורים דברים במה ה"א: שם בירושלמי
אדם  שיהא באושא, נמנו שהרי שיעור, לו יש בממונו

למצוה. מנכסיו חומש כהנים"9)מפריש ה"תורת וכדברי
בתורה". גדול כלל זה אומר: עקיבא "רבי פרט 10)שם:

סני, "דעלך א לא, שבת וראה ובמצוות. בתורה שאינו לגוי
ובבבאֿמציעא  כולה". התורה כל זוהי תעביד, לא לחברך
זו  - כ) יח, (שמות הדרך את להם "והודעת דרשו: ב ל,
זו  - בה חולים; ביקור זה - ילכו אשר חסדים; גמילות
"ספר  והשווה הדין". משורת לפנים זו - יעשון אשר קבורה;
רבינו, על משיג שם והרמב"ן א. שורש לרבינו המצוות"
הן  - המת קבורת וכן חולים וביקור אבלים ניחום ולדעתו
ובכלל: הן, חסדים גמילות אלו שכל התורה, מן מצוות
ה' "אחרי א) יד, (סוטה אמרו וכבר הן. כמוך, לרעך ואהבת

...הקב"ה  הקב"ה, של מדותיו אחר הלך תלכו... אלקיכם
אבלים... ניחם הקב"ה חולים; בקר אתה אף חולים... ביקר
קבור  אתה אף מתים... קבר הקב"ה אבלים; נחם אתה אף
אסמכתאות, אלא אינם אלה שכל סובר, ורבינו מתים".
ב): ע, (סנהדרין אמרו בפירוש שהרי מדבריהם, אלא ואינם
- מצוה שהוא דבר עבירה, ודבר מצוה שהוא דבר אכל
רש"י: ומפרש ציבור, תענית - עבירה דבר אבלים; תנחומי
רבינו  פירש וכן הוא, בעלמא חכמים תקנת - אבלים תנחומי

ה"ב. פ"ז, ממרים הל' לעיל

.·‰ÈÂl‰ ¯ÎO11Ïk‰ ÔÓ ‰a¯Ó12˜Á‰ ‡e‰Â . ¿««¿»»¿À∆ƒ«…¿«…
:da ‚‰pL „ÒÁ‰ C¯„Â ,eÈ·‡ Ì‰¯·‡ B˜˜ÁL∆¬»«¿»»»ƒ¿∆∆«∆∆∆»«»

Ô˙B‡ ‰eÏÓe ,Ô˙B‡ ‰˜LÓe ,ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÏÈÎ‡Ó13. «¬ƒ¿≈¿»ƒ«¿∆»¿«∆»
,‰ÈÎL Èt ˙Ïa˜‰Ó ÌÈÁ¯B‡ ˙ÒÎ‰ ‰ÏB„‚e¿»«¿»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿ƒ»

ÌÈL‡ ‰LÏL ‰p‰Â ‡¯iÂ :¯Ó‡pL14¯˙BÈ ÌÈeeÏÂ . ∆∆¡«««¿¿ƒ≈¿»¬»ƒ¿ƒ»≈
el‡k - ‰eÏÓ BÈ‡L Ïk :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .Ô˙ÒÎ‰Ó≈«¿»»»»¿¬»ƒ…∆≈¿«∆¿ƒ

ÌÈÓc CÙBL15. ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

`xie xn`py dpiky ipt zlawdn migxe` zqpkd dlecbe"
."miyp` dyely dpde

הראיה  להביא לו והיה זה מפסוק הראיה מה קשה לכאורה
הפסוקים מהמשך הגמרא "ויאמר קכ"ז)(שבתשהביאה

עבדך  מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם אדנ-י
לשכינה. האורחים הקדים שאאע"ה הראיה משם כי כו'"

של  "מצות־עשה א' בהלכה הרמב"ם לשון קשה ועוד
ולהכניס  המת ולהוציא אבלים ולנחם חולים לבקר דבריהם

migxe`dהכלה zeelle ש "- המשנה מלשון שינוי הוא
אורחים". "הכנסת

שני  ישנם חסדים גמילות כל של בפעולה בזה: והביאור
(בחפצא), חברו של מחסורו מילוי הוא האחד עניינים:
הגברא). (מצד מהאדם הנדרשת החסד מידת הוא והשני
סיפוק  היא שהמצוה אורחים בהכנסת הוא זה כעין
החסד  מדת מצד ובנוסף ולינה, משתה במאכל צרכיהם
ושימת  התעניינות גם מצדו להראות צריכה המארח של

לאורח. לב
צרכי  סיפוק שגם אורחים, הכנסת במצות החידוש זה
להיות  חייב אלא סתמי באופן להעשות יכול אינו האורח
הרמב"ם  הגדיר לכן המארח. של לב ושימת התעניינות תוך
ללמדך  האורחים" "ללוות - אורחים הכנסת מצות חיוב את
והתעניינות  לב בשימת להעשות צריך צרכיהם סיפוק שגם

האורחים. בליווי כמו בדיוק
"וירא  מהפסוק הראיה הרמב"ם הביא מדוע גם יובן ומעתה
לבו  שימת מודגשת שם רק כי כו'" אנשים שלושה והנה
בהקבלת  עסוק שהיה שאף לאורחים אבינו אברהם של
הלב  שימת בו היתה עילאי, תענוג שהיא השכינה פני

מרחוק. לעיניו שנראו לאורחים
(70 'r d"k wlg y"ewl it lr)
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הלווי.11) תימן: הלוויה 12)בכת"י "ששכר ב: מו, סוטה
שיעור". לה המשל 13)אין - לשלחם עמם הולך "ואברהם

עמם  הולך ואברהם כך: תלווה, השקית, האכלת, אומר:
ובמדרש  כ). אות פמ"ח, רבה, בראשית (מדרש לשלחם"
אכילה, - שבע בבאר א'ש'ל' ויטע אמרו: פל"ז, טוב" "שוחר

פונדק. ד"ה א י, סוטה ברש"י וכן לויה. וירא 14)שתיה
האורחים  לקבל והלך השכינה, את שהניח הרי לקראתם, וירץ

א). קכז, אנשי 15)(שבת ליווהו "שאלמלי ב מו, סוטה
(מלכיםֿב  שנאמר לתינוקות, דובים גירה לא לאלישע, יריחו
ויתקלסו  העיר מן יצאו קטנים ונערים משם... ויעל כגֿכד) ב,
היער  מן דובים שתים ותצאנה ה', בשם ויקללם בו...
"ידינו  שם: אמרו וכך ילדים". ושני ארבעים מהם ותבקענה
עלתה, לבנו על וכי - ראו לא ועינינו הזה הדם את שפכו לא
בלא  ופטרנוהו לידינו בא לא אלא דמים? שופכים שביתֿדין

לוויה". בלא והנחנוהו ראינוהו ולא מזונות,

.‚‰ÈÂÏÏ ÔÈÙBk16‰˜„ˆÏ ÔÈÙBkL C¯„k17ÔÈc ˙È·e . ƒƒ¿»»¿∆∆∆ƒƒ¿»»≈ƒ
ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ Ì„‡ ˙BeÏÏ ÔÈÁeÏL ÔÈw˙Ó eÈ‰»¿«¿ƒ¿ƒ¿«»»»≈ƒ»
el‡k Ì‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a eÏvÚ˙ Ì‡Â .ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒƒ¿«¿¿»»∆«¬∆¬≈∆¿ƒ

ÌÈÓ„ eÎÙL18˙Bn‡ Úa¯‡ B¯·Á ˙‡ ‰eÏÓ‰ elÙ‡ . »¿»ƒ¬ƒ«¿«∆∆¬≈«¿««
‰a¯‰ ¯ÎO BÏ LÈ -19Ì„‡ ·iÁL ‰ÈÂÏ ¯eÚL ‰nÎÂ . ≈»»«¿≈¿«»ƒ¿»»∆«»»»

¯ÈÚ ÏL d¯eaÚ „Ú - „ÈÓÏzÏ ·¯‰ ?da20LÈ‡‰Â . »»«««¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿»ƒ
˙aL ÌeÁz „Ú - B¯·ÁÏ21„Ú - ·¯Ï „ÈÓÏz‰Â . «¬≈«¿«»¿««¿ƒ»««

‰Ò¯t22˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â .23LÏL „Ú - «¿»¿ƒ»»«À¿»«»
˙B‡Ò¯t24. «¿»

שילווהו 16) לדרך, חבירו את ללוות רוצה שאינו מי את
ב). מו, עניים 17)(סוטה מתנות הל' ראה צדקה, לתת

ה"י. צפוי 18)פ"ז, בדרך יחידי שהמהלך שם. סוטה
מ"ו) (פ"ט, שם למשנה ישראל" וב"תפארת לסטים. לסכנת
כאיש  שחשבוהו מלסטים, נהרג שלכך "ואפשר מנמק:

דמו". לדרוש אוהבים לו ארבע 19)שאין "בשביל שם.
פרעה  עליו ויצו שנאמר: לאברהם, פרעה שליוה פסיעות
שנה". מאות ארבע בבניו נשתעבד וגו', אנשים

(=בליטה)20) עבור אותן שנותנים ושיריים אמה שבעים
נו, לנדרים (רא"ש שבת תחום מודדים והלאה ומהן לעיר,

לעיר.21)ב). מחוץ אמה אלּפיים ארבעה 22)שהוא
שבת. תחום שיעור הוא ומיל חכמתו 23)מילים, שרוב

ממנו. שם.24)קיבל סוטה,

.„Ïk‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ - ÌÈÏBÁ ¯ewa25ÏB„‚ elÙ‡ . ƒƒƒ¿»««…¬ƒ»
ÏÎÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ‰a¯‰ ÔÈ¯w·Óe .ÔËw‰ ˙‡ ¯w·Ó¿«≈∆«»»¿«¿ƒ«¿≈¿»ƒ«¿»

ÁÈ¯ËÈ ‡lL „·Ï·e .ÁaLÓ - ÛÈÒBn‰26ÏÎÂ . «ƒ¿À»ƒ¿«∆…«¿ƒ«¿»
BÈÏÁÓ ˜ÏÁ ÏË el‡k - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ó‰27Ï˜‰Â «¿«≈∆«∆¿ƒ»«≈∆≈»¿¿≈≈

ÌÈÓc CÙBL el‡k - ¯w·n BÈ‡L ÏÎÂ ;ÂÈÏÚÓ28. ≈»»¿…∆≈¿«≈¿ƒ≈»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."eilrn lwde eilgn wlg lhp el`k dlegd z` xwand lke"

בו  ויש החולה מייסורי הקלה הוא חולים ביקור של ענינו
דווקא  שהוא משמע שבגמרא ואף לרפואתו, סיוע הבאת
משמע  ברמב"ם אבל מששים, אחד לעניין הוא גילו בבן
משום  ואולי גילו, בן שאינו אף המבקר" ב"כל הדין שהוא

נטל  "כאילו" אלא מששים" אחד "נוטל כתב ולא שינה כך
מחליו. "חלק"
כתב ב.)ובמאירי לט, של (נדרים בחליו מיקל "שהמבקר

הנאתו  שמצד עליו ערב שביקורם ר"ל גילו ובני חולה...
כו'". מיקל חליו מהם

(23 'rde 64 'r 'k wlg y"ewl it lr)

מניין?25) התורה, מן חולים לביקור "רמז ב: לט, נדרים
כמות אם כט): טז, (במדבר אלה,שנאמר ימותון האדם כל

ומוטלים  חולים שהם - וגו' עליהם יפקד האדם כל ופקודת
לשון  - (=ופקודת אותם מבקרים אדם ובני בעריסתם,

שלחני. ה' לא אומרים: הבריות מה על 26)ביקור),
לשאול  החיצון לחדר יכנס עליו, מכביד זה שאם החולה,

שלה). סי' ליו"ד יוסף' ('בית בניֿביתו אצל כל 27)עליו
המבקרים  שהשאירו ממה מששים חלק נוטל אחד
שאינו  גילו", "ובבן הדגישו: ושם שם). (נדרים הראשונים
בחור  רש"י: ומפרש גילו, בן אלא מששים חלק נוטל
המבקר  שנולד מפרש: שם, והר"ן לזקן. זקן או כמותו,

חולה. של מתלמידי 28)במזל בתלמיד "מעשה א מ, שם
רבי  ונכנס לבקרו, חכמים נכנסו לא שחלה, עקיבא רבי
רבי  (בציווי לפניו וריבצו שכיבדו ובשביל לבקרו, עקיבא
כל  ודרש: ר"ע, יצא החייתני. רבי, לו: אומר היה עקיבא),
שהמבקר  דמים", שופך כאילו חולים, מבקר שאינו מי
סי' יו"ד ל'טור' ה'פרישה' וכתב צרכיו. כל לחולה עושה
אבק  ואין המיטה, על שוכב שהחולה בימינו אפילו שלה,
נקי. כשהבית ונוחה צלולה אדם של דעתו לו, מזיק הארץ
לשמור  צריך וחולה מיאוס, מקום על שורה רעה רוח וגם
הסכנה, בשעת מקטרג שהשטן אחר, מאדם יותר נפשו

לפניו. ולרבץ לכבד יזהרו ולפיכך

.‰ÈLÈÏL ÌBiÓ ‡l‡ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«∆∆»ƒ¿ƒƒ
‰‡Ï‰Â29„ÈaÎ‰Â ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙ˜ Ì‡Â .30ÔÈ¯w·Ó - »»¿»¿ƒ»«»»«…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

„iÓ B˙B‡31LÏLa ‡Ï ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈¿«¿ƒ∆«∆…¿»
ÈtÓ ,˙BB¯Á‡ LÏLa ‡ÏÂ ÌBia ˙BBL‡¯ ˙BÚL»ƒ«¿…¿»«¬ƒ¿≈

Ô‰L32‡Ï ÔÈ¯w·Ó ÔÈ‡Â .‰ÏBÁ‰ ÈÎ¯ˆa ÔÈ˜qÚ˙Ó ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿≈«∆¿≈¿«¿ƒ…
,L‡¯‰ ÈLBÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÚ‰ ÈÏBÁ ‡ÏÂ ÌÈÚÓ ÈÏBÁ≈≈«ƒ¿…≈»«ƒ¿…¿≈»…

Ô‰Ï ‰L˜ ¯ewa‰L ÈtÓ33. ƒ¿≈∆«ƒ»∆»∆

שונא 29) שיבקש מועטת בבקשה ואולי מזלו, ירע שלא
וברא"ש). (שם חליו יתוסף אחת.30)רעתו, בבת

נכנסים 31) הקרובים אמרו: ושם ה"ז. פ"ג, פאה ירושלמי
רגיל. בחולי אפילו מיד, כלומר,32)אליו שבהן. צ"ל:

סי' ליו"ד יוסף' ה'בית מלשון נראה וכן השעות. באותן
חולה  שכל הטעם, נימקו א מ, שבנדרים להעיר, וראוי שלה.
לבקש  המבקר יחוש ולא הבוקר, בשעות חליו עליו מיקל
חליו  עליו מכביד - האחרונות שעות ובשלש רחמים, עליו
משלו  טעם חידש ורבינו רחמים. עליו מלבקש ויתייאש -

(רדב"ז). בחליים בקיאותו חולי 33)לפי א מא, שם
להם. קשה שהדיבור וראש, עין חולי בושה; משום - מעיים
בבית  נכנסים "אלא ח: סעיף שלה סי' ביו"ד השו"ע ומסיים

בו". ודורשים ושואלים החיצון,

.ÂÈab ÏÚ ‡Ï ·LÈ ‡Ï - ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ¯w·Ï ÒÎp‰«ƒ¿»¿«≈∆«∆…≈≈…««≈
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‡ÏÂ ,ÏÒÙÒ Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‡qk Èab ÏÚ ‡ÏÂ ,‰hÓƒ»¿…««≈ƒ≈¿…««≈«¿»¿…
ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ÏÂ ,dB·b ÌB˜Ó Èab ÏÚ34. ««≈»»«¿…¿«¿»ƒ¿«¬»

Lw·Óe ,ÂÈ˙BL‡¯nÓ ‰hÓÏ ·LBÈÂ ÛhÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«≈¿≈¿«»ƒ¿«¬»¿«≈
‡ˆBÈÂ ÌÈÓÁ¯ ÂÈÏÚ35. »»«¬ƒ¿≈

של 34) מראשותיו למעלה שהשכינה "מפני ב יב, שבת
היושב  כאדם שכינה, מאימת מתעטף ולפיכך חולה",
כשהחולה  ודוקא שם). (רש"י לצדדים פונה ואינו באימה
על  כששוכב אבל ממנו. גבוה שהיושב הארץ, על שוכב
ג). סעיף שלה סי' (יו"ד כסא על לישב  מותר המיטה,

(שבת 35) ישראל חולי בתוך עליו ירחם המקום שאומר:
בתוך  חולה לו שיש "כל אמרו: א קטז, ובבבאֿבתרא שם).
טז, (משלי שנאמר רחמים, עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו,
ומנהג  - יכפרנה". חכם ואיש מות, מלאכי מלך חמת יד):
לפני  מבקש ביתו, בתוך חולה לו שיש מי שכל בצרפת, זה
המדינות  בכל נהגו ומזה אותו. שיברך ישיבה, התופס הרב
משה  (דרכי רחמים עליו ולבקש הכנסת, בבית החולה לברך

ב). אות שלה סי' יו"ד ל'טור'

.Ê;ÌÈÏBÁ ¯ew·Ï Ì„B˜ ÌÈÏ·‡ ˙ÓÁpL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆∆»«¬≈ƒ≈¿ƒƒ
ÌÚÂ ÌÈiÁ‰ ÌÚ „ÒÁ ˙eÏÈÓb ÌÈÏ·‡ ÌeÁpL∆ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ««ƒ¿ƒ

ÌÈ˙n‰36. «≈ƒ

חולים 36) ביקור להעדיף מקום יש כי בזה, מהסס והרדב"ז
ואם  שיחיה, לו גורם החולה את שהמבקר אבלים, ניחום על
ואילו  ה"ד, לעיל כמבואר דמים, שופך כאילו ביקרו לא
ממה  נראה, רבינו וכדברי אלו. מעלות בו אין אבלים ניחום
ולבקר  אבלים לנחם התירו "בקושי ב) יב, (שבת שאמרו
חולים, לביקור אבלים ניחום שהקדימו הרי - בשבת" חולים
אנשי  של מנהגם היה "כך אמרו: ב מא, שבסוכה ואע"פ
בידו" לולבו - אבלים ולנחם חולים לבקר הולך ירושלים...
שבצנעה, בדברים אפילו אבילות, בו ואין הואיל ברגל, שם -

שמח). (אור קודם חולים ביקור ולפיכך מועט. האבל צער

.Á‰lk‰ ˙‡ ÁÈpÓ - ‰lÎÂ ˙Ó ÂÈÙÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿»»≈¿«»«ƒ«∆««»
˙È·a ÌÈÓÎÁ ·Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .˙n‰ ÌÚ ˜qÚ˙Óeƒ¿«≈ƒ«≈¿≈≈≈¬»ƒ¿≈

¯ÓB‚Â Ï·‡37- C¯ca ‰Êa ‰Ê eÚ‚tL ‰lÎÂ ˙Ó . ≈∆¿≈≈¿«»∆»¿∆»∆«∆∆
˙n‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ38‰lk‰ ÈÙlÓ39ÔÈ¯·BÚ ‰ÊÂ ‰ÊÂ . «¬ƒƒ∆«≈ƒƒ¿≈««»¿∆»∆¿ƒ

CÏn‰ ÈÙlÓ40. ƒƒ¿≈«∆∆

שמחות 37) ובמס' שמחה. בבית כסילים ולב הפסוק: וסוף
לבית  מקדימים היו הראשונים, חסידים "אבל שנינו: פי"ב,
אבל  בית אל ללכת טוב שנאמר: המשתה, מלבית האבל

וגו'. משתה" בית אל צדדית.38)מלכת והכלה 39)דרך
את  שמקדימים באופן המלך, בדרך אורחיה עם עוברת
מנמקים: פי"א, שמחות ובמס' א), יז, (כתובות תחילה הכלה

המתים. לכבוד קודם החי עדיף 40)שכבוד המלך שכבוד
אימתו  שתהא - מלך עליך תשים שום שנאמר: משניהם,
מלפניו  יעברו הכלה או שהמת עד להמתין כבודו ואין עליך,
המלך  "אגריפס אמרו: שם, שמחות ובמס' שם). (כתובות
שמסע  עד וחיכה צדדי, לרחוב (=נכנס הכלה לפני עבר
ראית? מה לו אמרו חכמים, ושיבחוהו תחילה), יעבור הכלה
שעה  כתריה תטול וזאת יום, בכל כתר נוטל אני להם: אמר

הכנסת  שס, סי' יו"ד ב'טור' הובאה - הרמב"ן ולדעת אחת".
תנחומי  לחופה, שנכנסה ולאחר המת, לקבורת קודמת כלה
קודמת  האבל הבראת וכן וכלה, חתן לשמחת קודמים אבל
אינו  והאבל האחרים, את מאכיל ש"החתן חתן, למשתה

אחרים". שיאכילוהו עד אוכל

.Ë˙n‰ ˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó41˙ÒÎ‰Ïe ¿«¿ƒ«¿»¿»««≈¿«¿»«
‰lk‰42;Bk¯ˆ Ïk BÏ ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ««»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»»¿

Bk¯ˆ Ïk BÏ LÈ Ï·‡43ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -44ÔÈ‡L ÏÎÂ . ¬»≈»»¿≈¿«¿ƒ¿…∆≈
BnÚ ˜qÚ˙‰Ï ÔÈ·iÁ - ‰¯Bza ÔÈ˜qÚ˙Ó45. ƒ¿«¿ƒ«»«»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ

לקבורה.41) לבית 42)ללוותו אביה מבית ללוותה
א). כט, למגילה (רש"י לכלֿהפחות 43)חופתה שיש

אבלים  ולברכת ולקדיש בשורה לעמידה אנשים, עשרה
שסא). סי' יו"ד ב'טור' שם.44)(רמב"ן מגילה,

ובטל,45) יושב שהוא מי וביחוד צרכו, כל לו יש אפילו
סי' יו"ד ובשו"ע (רדב"ז). מלהבטל המת עם שיתעסק מוטב
כלל", מתבטלים אין רבן בית של "ותינוקות א: סעיף שסא
כמבואר  אותם, מבטלים אין ביתֿהמקדש לבנין אפילו שהרי

ב. קיט, בשבת

.È˙iOÚa ÔÈ¯eÒ‡ ¯ÈÚ‰ Èa Ïk - ¯ÈÚa „Á‡ ˙Ó≈∆»»ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ«¬ƒ«
˜qÚ˙iL ÈÓ BÏ LÈ Ì‡Â .e‰e¯a˜iL „Ú ‰Î‡ÏÓ¿»»«∆ƒ¿¿¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«≈

ÔÈ¯zÓ - ÂÈÎ¯ˆa46. ƒ¿»»À»ƒ

להוצאתו,46) מלאכתם מבטלים אבל ב. כז, קטן מועד
"הרואה  פסק: ג, סעיף שסא סי' וביו"ד ה"ט. לעיל כמבואר
נידוי  ובר לרש, לועג משום עובר מלווהו, ואינו המת את

אמות". ארבע ילוונו ולפחות הוא,

.‡ÈÌÈML „Ú BnÚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈¬ƒ»ƒ«ƒƒ
B˙‡ˆB‰Ï ‰¯Bz „eÓÏz ÔÈÏh·Ó - ‡Ba¯47ÌÈML eÈ‰ . ƒ¿«¿ƒ«¿»¿»»»ƒƒ

ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÓ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ‡Ba¯48- ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ»»¿«≈«¬≈ƒ
B˙‡ˆB‰Ï Ïk‰ ÔÈÏh·Ó ‡l‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡49. ≈ƒ∆»¿«¿ƒ«…¿»»

(=של 47) נתינתה מה - כנתינתה "נטילתה א יז, כתובות
ותלמודו  (=כשמת נטילתה אף רבוא, בששים בסיני), תורה

רבוא". בששים ברבים.48)בטל) תורה שם.49)מרביץ

.·È,Ì‰ÈÏ·‡ ÔÈÓÁÓe ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ È˙Ó ÔÈ¯·B˜¿ƒ≈≈¿≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈≈∆
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ì‰ÈÏBÁ ÔÈ¯w·Óe50. ¿«¿ƒ≈∆ƒ¿≈«¿≈»

אבלי 50) "מנחמים הי"ח: פ"ג שם ובתוספתא א. סא, גיטין
הי"ב, פ"י מלכים הל' והשווה שלום", דרכי מפני גוים
דרכי  מפני גוים מתי שמלווים והואֿהדין שם. ובביאורנו
בשם  שפז, סי' יו"ד ל'טור' יוסף' ב'בית כמבואר שלום,
גיטין  בתוספתא כמבואר אותם, מספידים וכן ה'כלבו'.

הנ"ל.

.‚ÈÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk .‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ˙B¯·w‰ Èza»≈«¿»¬ƒ«¬»»≈«≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a51,‰Î‡ÏÓ Ô‰a ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â , »∆¿≈ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿»»

ÔÈBL ‡ÏÂ ,Ô‰a ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ52:¯·c ÏL BÏÏk .Ô‰a ¿…ƒ»∆¿…ƒ»∆¿»∆»»
ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡53L‡¯ ˙el˜ Ô‰a ÔÈ‚‰B ‡ÏÂ ,Ô‰a54‡Ï . ≈≈ƒ»∆¿…¬ƒ»∆«……

B„Èa ÔÈlÙ˙e ¯·˜ ÏL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ì„‡ CÏÈ55 ≈≈»»¿«¿««∆∆∆¿ƒƒ¿»
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Úa¯‡ ˜BÁ¯·e .ÌL Ïlt˙È ‡ÏÂ ,BÚB¯Êa ‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿¿…ƒ¿«≈»¿»«¿«
¯zÓ - ˙Bn‡56. «À»

נוהגים 51) "אין שנינו: א כט, ובמגילה ראש, קלות שזוהי
כח, שם שנינו שבבתיֿכנסת וכשם ראש". קלות א:בהם

קלות  משום שם, רש"י ומפרש בהם, ושותים אוכלים אין
(ביאור  הקברות בבתי הדין כך אותם, שמקילים ראש,

א). ס"ק שסח סי' ליו"ד זה 52)הגר"א שהרי משנה.
א). יח, (ברכות שונה ואינו קורא אינו שהמת לרש", "לועג

על 53) מברכים "אין ב) נא, (ברכות המשנה כלשון נהנים,
וכנראה  שיהנו. רש"י: ומפרש לאורו". שיאותו עד - הנר
 ֿ בתי מדין בביתֿהקברות הנאה איסור דין רבינו שלמד
בהם", ניאותים "ואין ב) כח, (מגילה בהם שנאמר הכנסת,

ה"ו. פי"א, תפילה הל' בהם 54)והשווה לעשות כגון
כט, ובמגילה ה"ג, פ"ב ברכות בירושלמי כמפורש צרכיו,
בהם  מלקטים ואין בהמה... בהם מרעים "אין שנינו: א

מתים". כבוד מפני אוחזן 55)עשבים... כשהוא אפילו
המצוה, בהן מקיים שהוא ראשו, על כשהן וקלֿוחומר בידו,
"ותפילין  הנוסח: א יח, ובברכות לרש". "לועג זה הרי

-56)בראשו". מת של לכבודו שהוא וכל שם. ברכות
הל' והשווה בביאורנו. ה"ט, פי"ג לעיל כמבואר מותר,

הכ"ג. פ"ד, תפילין

.„È˙BÓˆÚ CÈÏBn‰57ÌzÈ ‡Ï - ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ «ƒ¬»ƒ»¿»…ƒ¿≈
‡È˜Ò„a58ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ·k¯ÈÂ B¯BÓÁ Èab ÏÚ ÌÁÈpÈÂ ¿ƒ¿¿»¿«ƒ≈««≈¬¿ƒ¿«¬≈∆ƒ¿≈

ÔBÈfa ‚‰Ó Ô‰a ‚‰BpL59ÈtÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆≈»∆ƒ¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»≈ƒ¿≈
.¯zÓ - ÌÈËÒl‰ ÈtÓe ÌÈ·pb‰««»ƒƒ¿≈«ƒ¿ƒÀ»

המת.57) עור.58)עצמות של (שק) ברכות 59)מרצוף
רבינו: מסיים ושם הי"א, פ"י תורה ספר הל' והשווה א יח,
לבו, כנגד בחיקו, התורה) (ספר מניחו פחד, שם אין "ואם
מפשילן  לעצמות, ובנוגע והולך". הבהמה על רוכב והוא

י. סעיף תג, סי' ביו"ד כמבואר החמור, על לאחוריו

.ÂËÔÈpÙÓ ÔÈ‡60ÈeÊaÓ elÙ‡ ,¯·˜Ï ¯·wÓ ˙n‰ ˙‡ ≈¿«ƒ∆«≈ƒ∆∆¿∆∆¬ƒƒ»
„aÎÓÏ61e‰„O CB˙a ‰È‰ Ì‡Â .62elÙ‡ e‰pÙÓ - ƒ¿À»¿ƒ»»¿»≈¿«≈¬ƒ

ÈeÊ·Ï „aÎnÓ63. ƒ¿À»¿»

ומפרש 61)מעבירים.60) ה"ד. פ"ב, מו"ק ירושלמי
מיום  שמתייראים למתים, קשה שהבלבול העדה" ה"קרבן
"למה  טו) כח, (שמואלֿא אומר הוא ובשמואל הדין,
מיום  מפחד שהיה הרד"ק, ומפרש אותי", להעלות הרגזתני

לדין. אותו שקוראים סבר כי השני,62)הדין, שהקבר
המת. בשדה לאדם 63)הוא הוא "ערב שם, ירושלמי

ה"ט. פ"ח יו"ט, הל' והשווה אבותיו", אצל נינוח שהוא
מותר  וכן ענין, בכל מותר - לפנותו עלֿמנת שם נתנוהו ואם
ביו"ד  וכן (כסףֿמשנה, ישראל לארץ להעלותו כדי לפנותו

א). סעיף שסג סי'

.ÊËÌÈ˙Ó ÈL ‡ÏÂ ,˙Ó Èab ÏÚ ˙Ó ÔÈ¯·B˜ ÔÈ‡≈¿ƒ≈««≈≈¿…¿≈≈ƒ
‡e‰ ÔBÈfaL ,„Á‡k64- Bn‡ ÌÚ ÔLi‰ ÔË˜Â .¯a˜ ¿∆»∆ƒ»¿»»«»≈ƒƒƒ¿»

dnÚ65. ƒ»

מפסיק 64) הקבר דופן היה אלאֿאםֿכן פי"ג. שמחות
שאין  דוקא - מת גבי על מת לקבורת ובנוגע ביניהם.

ששה  עפר ביניהם יש אם אבל טפחים, ששה עפר ביניהם
תלוי  שהכל ונראה שסב). סי' יו"ד ('טור' מותר - טפחים
אפילו  קשה, קרקע או סלע אדמת היא שאם העפר, בטיב
שמעון  רבן אמר וכן מותר, כלשהו הפסק אלא ביניהם אין
(רדב"ז). הסלע" לפי "הכל א) קא, (בבאֿבתרא גמליאל בן

עם 65) נקבר האיש אומר: יהודה "רבי שם: שמחות מס'
זה  הקטן, בןֿבנה ועם הקטן, בנה עם והאשה הקטנה, בתו
נוסח  (לפי במותו" עמו נקבר בחייו, עמו שישן כל הכלל:

שסב). סי' יו"ד ב'טור' הובא האדם" ב"תורת הרמב"ן

.ÊÈÚ˜¯˜ ÔÈ‡L ,‰‡‰a ¯eÒ‡ BÈ‡ - ¯·w‰ ¯ÙÚ¬««∆∆≈»«¬»»∆≈«¿«
˙¯Ò‡ ÌÏBÚ66ÔÈa‰ ¯·˜ Ï·‡ .67.‰‡‰a ¯eÒ‡ - »∆¡∆∆¬»∆∆«ƒ¿»»«¬»»

(=של 66) עפרה את "וישלך ו) כג, (מלכיםֿב שנאמר
העם  בני קבר (השוה) מקיש העם", בני קבר על האשירה)
שכתוב  לקרקע, במחובר נאסרת אינה ע"ז מה לעבודהֿזרה,
ההר  (=אין אלהיהם ההרים ולא - ההרים" על "אלהיהם
לקרקע  במחובר נאסר אינו הקבר אף כעבודהֿזרה), נאסר

ב). מז, והרי 67)(סנהדרין הקרקע, מעל למעלה שבנוהו
כבעבודהֿזרה  במת ואסור חיברו", ולבסוף "תלוש זה:
עליו, ונתנו וחזרו הקבר מן שנטלו העפר אוסרים ויש (שם).
א), סעיף שסד, סי' (יו"ד חיברו" ולבסוף "תלוש זה: שהרי
ובתחתיתו, המת שבצדי העפר אלא מותר אינו ולדבריהם
ונשאר  כלל, הגג נתלש שלא בסלע כוך החופר או

שם). (ש"ך כבתחילתו

.ÁÈBa ÒkiL „Ú ¯Ò‡ ‡Ï - ˙ÓÏ ¯·˜ ‰Ba‰«∆∆∆¿≈…∆¡««∆ƒ»≈
˙n‰68ÏÙ Ba ÏÈË‰ elÙ‡Â .69‰‡‰a ¯Ò‡ -70. «≈«¬ƒ≈ƒ≈∆∆¡««¬»»

אוסרתו.68) בלבד ההזמנה לו 69)אין ּכלו שלא תינוק
לידתו. שם.70)חדשי סנהדרין

.ËÈLÙ71ÈÁ ÌLÏ ‰OÚpL72,˙n‰ Ba ÌOÂ , ∆∆∆«¬»¿≈«¿»«≈
ÒBÓÈ„ Ba ÛÈÒB‰Â73Èt ÏÚ Û‡ ,˙n‰ ÌLÏ „Á‡ ¿ƒƒ∆»¿≈«≈««ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙n‰ ‰ptL74˙‡ ¯Èk‰ Ì‡Â . ∆ƒ»«≈«…»«¬»»¿ƒƒƒ∆
ıÏBÁ - ˙ÙÒBz‰75¯zÓ ¯‡M‰Â ,d˙B‡76‰OÚ . «∆∆≈»¿«¿»À»«¬»

˙n‰ ÌLÏ77ÏÚ Û‡ ,¯Ò‡ ˙n‰ Ba ÏËe‰L ÔÂÈk - ¿≈«≈≈»∆««≈∆¡«««
e‰ptL Èt78. ƒ∆ƒ»

יחזקאל 71) ראה ציּון, המקרא: ובלשון הקבר. שעל בנין
ציּון". אצלו "ובנה טו ועדיין 72)לט, בו, יקבר לכשימות

הזמנת  זו אין עליו, נקרא המת שם ואין והואיל הוא. חי
האדם. מות אחרי רק שהיא למת, של 73)"נפש" שורה

הקבר 74)אבנים. היה לא דימוס, בו הוסיף לא ואילו
מתחילה  נעשה ולא הואיל בתוכו, שהמת זמן כל אלא אסור

משמת. המת כאן 76)מסיר.75)לשם שאין א, מח, שם
בתוכו. כשהמת אלא אסור ואינו "הזמנה", בלא מעשה אלא

שנקרא 77) נמצא לשמו, הנפש את בנה האדם, מות אחרי
"הזמנה". זו והרי עליו, "הזמנה 78)שמו כאן שיש

תפילין  הל' והשווה (שם). עולמית ונאסר כאחד, - ומעשה"
- בו והניחן תפילין, בו להניח שהכינו "כלי ה"ט: פ"ד,
בו, הניח ולא הכינו חול; דברי בו להשתמש ואסור נתקדש,
חול  הוא והרי נתקדש, לא - הכינו ולא עראי בו שהניח או

מועילים. אינם לבד, - מעשה או שהזמנה, שהיה". כמו
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.ÎÂÈ·‡Ï ¯·˜ ‰Ba‰79- ¯Á‡ ¯·˜a B¯·˜e CÏ‰Â , «∆∆∆¿»ƒ¿»«¿»¿∆∆«≈
‰f‰ ¯·w‰Â ,˙ÈÓÏBÚ ¯Á‡ ˙Ó Ba ¯·wÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰¬≈∆…ƒ»≈≈«≈»ƒ¿«∆∆«∆

ÂÈ·‡ „B·k ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡80. »«¬»»ƒ¿≈¿»ƒ

"לא 80)משמת.79) שסד סי' ביו"ד ה'טור' וכתב שם.
ורבינו  בו". להקבר מותר אחר אבל עולמית, הוא בו יקבר
כבוד  משום אחר, מת אפילו בו לקבור לבן  שאסור סובר,

(לחםֿמשנה). ה'טור' דעת על שחולק וכנראה אביו,

.‡Î‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙n‰81‡e‰L B¯ÚOÓ ıeÁ ;Blk «≈»«¬»»Àƒ¿»∆
BÙe‚ BÈ‡L ÈtÓ ,‰‡‰a ¯zÓ82ÏÎÂ BB¯‡ ÔÎÂ . À»«¬»»ƒ¿≈∆≈¿≈¬¿»

ÂÈÎÈ¯Îz83‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ -84ÌÈÎen‰ ÌÈÏk Ï·‡ . «¿ƒ»¬ƒ«¬»»¬»≈ƒ«»ƒ
CÈ¯Î˙Ï85‰a e¯Ò‡ ‡Ï -„‚a ‚¯‡ elÙ‡ .‰‡ ¿«¿ƒ…∆∆¿«¬»»¬ƒ»«∆∆

˙ÓÏ86¯Ò‡ ‡Ï -87˙¯a˜p‰ ‰hna ÚÈbiL „Ú ¿≈…∆¡««∆«ƒ««ƒ»«ƒ¿∆∆
BnÚ88‰ÓÊ‰‰ ÔÈ‡L .89˙¯ÒB‡90. ƒ∆≈««¿»»∆∆

שם 81) וערפו ונאמר: מרים, שם ותמת נאמר: ב. כט, ע"ז
מה  - שם" "שם ב'גזירהֿשוה' למד הריני בנחל, העגלה את
כקדשים, בה כתובה שכפרה בהנאה, אסורה ערופה עגלה
משמע  ה"ה, פ"י שבת ובירושלמי בהנאה. אסור מת אף
בשבת  גוי מת המוציא שם: שאמרו בהנאה, מותר גוי שמת
בהנאה, ומותר הואיל פטור, - הרבים לרשות היחיד מרשות
בהנאה  אסור היה אילו כי רפואה, לצרכי בו ללמוד והוציאו
בו. יכשל שלא בביעורו רוצה שהוא הוצאתו, על חייב היה
הפלשתים  של ערלות שמאה ב יט, מסנהדרין נראה וכן
הרי  לחתולים, או לכלבים להשליכן ראויות דוד, שהרג
יו"ד  שבשו"ע אלא (משנהֿלמלך), בהנאה מותר גוי שמת
ישראל. כמת בהנאה אסור גוי שמת פסק א, סעיף שמט סי'

ז,82) (ערכין להשתנות עשוי שאינו מיתה, בר אינו ששיער
י, בבבאֿקמא ה'תוספות' דעת וכן וברש"י), נחמן, כרב ב
ה"ד. פי"ב, סנהדרין הל' לעיל והשווה שהשור. ד"ה א

המת.83) את בהם ולובשים מח,84)שכורכים סנהדרין
בהם.85)ב. כרך לא ועדיין לתרכיך, שהזמינם

המת.86) שם עליו ונקרא שמת, לא 87)לאחר עוד כל
בו. היו 88)כרכו ורגילים לקבורה, בה אותו שנושאים

אסרוהו  המת בתכריכי יתחלף שלא ומשום עמו, לקברה
וברש"י). עמה.89)(שם מעשה ב 90)בלא מז, שם

הי"חֿיט. לעיל וכמבואר

.·Î˙n‰ ÏÚ ÔÈ˜¯BfL ÌÈÏk‰ Ïk91‰hn‰ ÏÚ »«≈ƒ∆¿ƒ««≈««ƒ»
eÙlÁ˙È ‡lL ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰«ƒ¿∆∆ƒ¬ƒ«¬»»∆…ƒ¿«¿

ÔÈÎÈ¯Î˙a92. ¿«¿ƒƒ

צער.91) התכריכין 92)מחמת גם להתיר יבואו שלא
רגילים  אין עליה, שמת במיטה שנגעו הכלים אבל עצמם.
יבואו  שלא נאסרו, ולא קבורה בתכריכי עליה לכורכו

וברש"י). ב מח, (שם בתכריכין להחליפם

.‚Î˙n‰ ÏÚ Ô˙ÓÁa ÌÈÏk ÔÈ˜¯ÊÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ eÈ‰93 »»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈ƒ«¬»»««≈
ÔÏÈv‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ‰ÂˆÓ -94‰hnÏ eÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿»«¬≈ƒ¿«ƒ»¿ƒƒƒ«ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - BnÚ ˙¯a˜p‰95. «ƒ¿∆∆ƒ≈«ƒƒ»

צערם 93) ומחמת חיבתו, מפני עליו בגדיהם זורקים
א). עמ' שם (רש"י עליו ממונם כל את לאסור מתכוונים

(שם 94) מזו גדולה אבידה השבת שאין מעליו, ליטלם
שמט  סי' ליו"ד (ש"ך אחרֿכך יתחרטו שבוודאי וברש"י),

ד). הכ"ב.95)ס"ק לעיל וכאמור בתכריכין, יתחלפו שלא

.„ÎÔÏaÁ ‡‰È ‡lL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓ96‡ÏÂ , ¿«¿ƒ∆»»»∆…¿≈«¿»¿…
Ìz˙Ï ·ËeÓ .‰ÏaÁÏ ÌÎÈÏLÈÂ ÌÈÏk‰ ˙‡ „ÈÒÙÈ«¿ƒ∆«≈ƒ¿«¿ƒ≈¿«»»»¿ƒ»

ÏB˙Â ‰n¯Ï ÌÎÈÏLÈ Ï‡Â ,ÌÈiÚÏ‰Ú97‰a¯n‰ ÏÎÂ . «¬ƒƒ¿««¿ƒ≈¿ƒ»¿≈»¿»««¿∆
˙ÈÁL˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ˙n‰ ÏÚ ÌÈÏk98. ≈ƒ««≈≈¿…«¿ƒ

ומשחית.96) הנוסח:97)מקלקל ושם פ"ט, שמחות מס'
רמה". המת) (על עליו אמרה:98)"מרבה שהתורה שם.

מתבאר  ה"י, פ"ו מלכים הל' ולקמן עצה", את תשחית "לא
וקורע  כלים המשבר כל אלא בלבד, האילנות ש"לא

תשחית". בלא עובר השחתה, דרך בגדים...

.‰ÎÒeÒ ÔÈ¯˜BÚ - ˙nL CÏÓ99.ÂÈÏÚ ·ÎB¯ ‰È‰L ∆∆∆≈¿ƒ∆»»≈»»
ÔB¯wa ˙ÎLBÓ ‰˙È‰L ‰Ï‚ÚÂ100- Ba ·LBÈ ‰È‰L ¿∆¿»∆»¿»∆∆«»∆»»≈

¯MÓ101‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t102‰hÓÏe103ÌB˜Ó , ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»»
B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ ÔÈ·ÈLBÓe .‰Ù¯Ë d˙B‡ ‰OBÚ ÔÈ‡L∆≈∆»¿≈»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿

ÌÈÓÈ ‰Ú·L104‰Ê - B˙BÓ· BÏ eOÚ „B·ÎÂ :¯Ó‡pL . ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿»»¿∆
‡ÈOÂ .B¯·˜ ÏÚ ‰·ÈLÈ BÏ e·ÈLB‰L105ÔÈ‡ - ˙nL ∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿¿»ƒ∆≈≈

ÌBÈ ÌÈLÏL ÏÚ ¯˙È B˙·ÈLÈ ÔÈÏh·Ó106. ¿«¿ƒ¿ƒ»»≈«¿ƒ

בו 99) להשתמש יכול אחר אין ואז פרסותיו, שעל הגידים
ה"א, פ"ב מלכים הל' לקמן וראה א), יא, (ע"ז לרכיבה

מלך. של סוסו על רוכבים רכב.100)שאין כלי עגלה,
ומשיר.101) השוק 102)חותך שבין הרגל פרק הברך,

היא 103)והירך. הרי ולמעלה הארכובה מן יחתוך אם כי
לבהמה לגרום ו"אסור (שם טריפה, בידים" טריפות

שם 104)וברש"י). לעסוק תלמידים ב. טז, בבאֿקמא
או  המת בפני תורה בדברי לעסוק שאסור ואע"פ בתורה.
- ה"ט פי"ב לעיל ראה לרש", "לועג משום בביתֿהקברות
מותר. - רבם לכבוד ישיבה בני כגון המת, לכבוד שהוא כל
לב"ק  יוסף' ('נמוקי מקברו אמות ארבע בריחוק ידובר, או

ראה 105)שם). הישיבה, ראש גם ונקרא הסנהדרין ראש
ה"ג. פ"א, סנהדרין הל' רבינו 106)לעיל ציוה שכן

יום, שלשים לאחר ישיבה הושיבו ב): קג, (כתובות הקדוש
את  ישראל בני "ויבכו בו: שכתוב רבינו, ממשה עדיף אינו

ה"י. פי"ב, לעיל והשווה יום", שלשים משה...

.ÂÎÏÎÂ B˙hÓ Û¯OÏ Ô‰Ï LÈ - ˙nL ‡ÈO B‡ CÏÓ∆∆»ƒ∆≈≈»∆ƒ¿…ƒ»¿»
BLÈÓLz ÈÏk107È¯BÓ‡‰ C¯c ‰Êa ÔÈ‡Â ,108‡ÏÂ ¿≈«¿ƒ¿≈»∆∆∆»¡ƒ¿…

‰˙ÁL‰ ÌeMÓ109˙eÓz ÌBÏLa :¯Ó‡pL . ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»
EÈ˙B·‡ ˙BÙ¯OÓ·e110.CÏ eÙ¯OÈ ÌÈL‡¯‰ ¿ƒ¿¿¬∆»ƒ…ƒƒ¿¿»

כבודם.107) לפי זה ואין אחרים, בהם ישתמשו שלא
ג):108) יח, (ויקרא ככתוב כמותם, לנהוג שאסור

תלכו". לא תשחית"109)"ובחוקותיהם "לא איסור
הכ"ד. לעיל המלכים.110)הנזכר אבותיך תימן: בכת"י

הראשונים, המלכים אבותיך "ובמשרפות בפסוק: הנוסח וכן
של  לכבודו שזה ומכיון לך". ישרפו כן לפניך, היו אשר
אין  בנביאים, מפורש וזה והואיל השחתה, זו אין - מלך
ולא  אחריהם, בזה נמשכנו לא שהרי האמורי" "דרך בזה
על  אבל א). יא, וע"ז ב. נב, (סנהדרין למדים אנו מהם
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איסור  ומשום יהירות, משום לשרוף, אסור הדיוטות
שמח  סי' וביו"ד ה"ב. פ"ד, סנהדרין (תוספתא השחתה
גמליאל  רבן "כשמת אמרו: פ"ח, שמחות ובמס' א). סעיף
לו  אמרו מנה, משמונים יותר הגר אונקלוס עליו שרף הזקן,
ואין  וגו', אבותיך ובמשרפות כתוב: להם אמר ראית? מה
צורך?!". בהם שאין מלכים, ממאה יותר יפה גמליאל רבן

‡iÓL„ ‡zÚiÒa Ï·‡ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ח  תשרי ג' ש"ק יום

mdizFnglnE mikln zFkld¦§§¨¦¦§£¥¤
‰OÚ ˙BˆÓ ¯OÚ .˙BˆÓ ÌÈ¯OÚÂ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈
:ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚŒLÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»

Ï‰wÓ ‰ÓÈ ‡lL (· .Ï‡¯OÈa CÏÓ ˙BpÓÏ (‡¿«∆∆¿ƒ¿»≈∆…¿«∆ƒ¿«
Bl ‰a¯È ‡lL („ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡lL (‚ .ÌÈ¯b≈ƒ∆…«¿∆»ƒ∆…«¿∆
ÌÈ¯Á‰Ï (Â .·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡lL (‰ .ÌÈÒeÒƒ∆…«¿∆∆∆¿»»¿«¬ƒ
(Á .‰ÓL Ïk Ô‰Ó ˙BiÁÏ ‡lL (Ê .ÌÈÓÓÚ ‰Ú·Lƒ¿»¬»ƒ∆…¿«≈∆»¿»»
‰OÚM ‰Ó ¯kÊÏ (Ë .˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙BÁÓÏƒ¿«¿∆¬»≈ƒ¿…«∆»»
B˙·È¯‡Â ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ ÁkLÏ ‡lL (È .˜ÏÓÚ¬»≈∆…ƒ¿…««¬»»»ƒ«¬ƒ»
ÁÏLÏ (·È .ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡a ÔkLÏ ‡lL (‡È .C¯ca«∆∆∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿»ƒƒ¿…«
,da Ôe„ÏÂ ‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk ¯ÈÚ‰ È·LBÈÏ ÌBÏL»¿¿≈»ƒ¿∆»ƒ»∆»¿»»
‡Ï Ì‡Â" ;"ÌÈÏLz Ì‡Â" :‰¯Bza L¯ÙÓ ¯L‡k«¬∆¿…»«»¿ƒ«¿ƒ¿ƒ…
·‡BÓe ÔBnÚÓ ÌBÏL L¯„Ï ‡lL (‚È ."ÌÈÏL«̇¿ƒ∆…ƒ¿»≈«»
ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („È .Ì‰ÈÏÚ ÌÈ¯vLk „·Ïaƒ¿«¿∆»ƒ¬≈∆∆…¿«¿ƒƒ»≈
ÈÏÚa B· e‡ˆiL ,„È ÔÈ˜˙‰Ï (ÂË .¯Bˆna ÏÎ‡Ó«¬»«»¿«¿ƒ»∆≈¿«¬≈
(ÊÈ .Ba ¯tÁÏ „˙È ÔÈ˜˙‰Ï (ÊË .Ba ˙Bt‰Ï ‰Án‰««¬∆¿ƒ»¿«¿ƒ»≈«¿»
˙ÚLa ‡·v‰ ÈL‡ ÈÊ‡a ¯a„Ï Ô‰k ÁLÓÏƒ¿…«…≈¿«≈¿»¿≈«¿≈«»»ƒ¿«
ÚËBÂ ,ÔÈa ‰B·e ,Ò¯‡Ó ˙BÈ‰Ï (ÁÈ .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿¿»≈∆ƒ¿»¿≈«
Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰ÓÈÓ˙ ‰L ÌÈ˜a ÌÈÁÓO ,Ì¯k∆∆¿≈ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ»«¬ƒƒ»
,¯·c ÏÎÏ Ì‰ÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡lL (ËÈ .‰ÓÁÏn‰ ÔÓƒ«ƒ¿»»∆…«¬…¬≈∆¿»»»
‰ÓB„Â „e„b‰ ÈÎ¯ˆÏe ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ elÙ‡ e‡ˆÈ ‡ÏÂ¿…≈¿¬ƒ¿»¿≈»ƒ¿»¿≈«¿¿∆
˙ÚLa ¯BÁ‡Ï ¯ÊÁÏÂ ı¯ÚÏ ‡lL (Î .Ì‰Ï»∆∆…«¬…¿«¬…¿»ƒ¿«
¯În˙ ‡lL (·Î .¯‡zŒ˙ÙÈ ÔÈc (‡Î .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»ƒ¿«…«∆…ƒ»≈
¯Á‡ ˙e„·ÚÏ ‰pLaÎÈ ‡lL (‚Î .¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…ƒ¿¿∆»¿«¿««

.‰ÏÚ·pL
miklnzFkld-mihteyxtq

∆ƒ¿¬»
¦§§̈¦

ãycew zegiyn zecewpã

.mihtey xtq meiqa el` zekld excqp recn

למנות  לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות "שלוש
הבחירה". בית ולבנות עמלק, של זרעו ולהכרית מלך, להם
ומדוע  קודם, הרבה אלו הלכות לסדר מקום היה ולכאורה

ספרו. לסוף מלכים הלכות עם הרמב"ם חיכה
משיח  הלכות הכוללות מלכים הלכות הוא: והביאור
בתכלית  והעולם ישראל עם יהיה בו במצב מדברים
המשפטים  כל "להחזיר עתיד המשיח המלך כי השלמות
ויובלות  שמיטין ועושין קרבנות מקריבין מקודם כשהיו
ועל  המקדש" בית "ויבנה בתורה" האמורה מצוותה ככל

כולל  בשלמות כולה התורה כל קיום יהיה אלה כל ידי
עמלק  של זרעו להכרית מלך, למנות הנ"ל המצוות שלושת

הבחירה. בית ולבנות
(39 dxrde 276 cenr g"i wlg y"ewl it lr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
הם 1) מי לארץ. בכניסתם ישראל שנצטוו מצוות שלוש

זכויות  בין ההבדלים גדול. כהן או מלך להיות הפסולים
והמינויים  השררות שכל ישראל. למלכי דוד בית מלכי

עולם. עד הבן ולבן לבן, בירושה עוברים בישראל

.‡ı¯‡Ï Ô˙ÒÈk ˙ÚLa Ï‡¯OÈ eeËˆ ˙BˆÓ LÏL2: »ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»»∆
EÈÏÚ ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,CÏÓ Ì‰Ï ˙BpÓÏ¿«»∆∆∆∆∆¡«»ƒ»∆

"CÏÓ3‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ïe , ∆∆¿«¿ƒ«¿∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡4‰¯ÈÁa‰Œ˙Èa ˙B·ÏÂ ,5:¯Ó‡pL , ∆≈∆¬»≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«

"‰nM ˙‡·e eL¯„˙ BÎLÏ"6. ¿ƒ¿ƒ¿¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dny z`ae eyxcz epkyl xn`py dxigad zia zepale..."

נלמד  המקדש בית לבנות שהחיוב היא הרמב"ם דעת
שהוא  סבר הסמ"ג אבל מקדש" לי "ועשו מהפסוק
ובאת  תדרשו לשכנו ה' יבחר אשר המקום "והיה מהפסוק
שבמדבר  במשכן מדבר מקדש" לי "ועשו הציווי כי שמה".
בין  מקום לכל כולל ציווי שהוא משמע ברמב"ם ואילו
שנאמר  עולמים לבית ובין וגבעון ונוב לשילה בין למשכן

משכן. ולא מקדש" לי "ועשו
הרמב"ם  דעת מכאן להוכיח משנה' ה'לחם שרצה ומה
המצוה  מנה המצות בספר שהרי צריך־עיון, כהסמ"ג
אלא  המצות במניין מונה אין והלא מקדש" לי מו"עשו
בית  בהלכות לשונו מפשטות וגם לדורות, שהם חיובים
רבינו  משה שעשה משכן בתורה נתפרש "וכבר הבחירה
שהפסוק  מוכח כו'", באתם לא כי שנאמר שעה לפי והיה

הזמנים. לכל הוא שהביא מקדש" לי "ועשו
(3 dxrd 116 cenr `"i wlg y"ewl it lr)

יב,2) לדברים ב.ספרי כ, בסנהדרין וכן לאחר 3)י וזה
וירישתה  הארץ... אל תבוא "כי שם: ככתוב לארץ, כניסתם

מלך". עליך תשים שום בה... לאחר 4)וישבת היא זו וגם
מכל  לך בהניח... "והיה הפסוק: כלשון לארץ, כניסתם
לרשתה". נחלה לך נותן אלוקיך ה' אשר בארץ אויביך...

ה'5) יבחר אשר "המקום הכתוב: כלשון המקדש, בית
שם". שמו את לשום בית 6)אלוקיכם... ובהלכות

"שנאמר  אחר: פסוק רבינו מביא א הלכה א פרק הבחירה
שעיקר  הדברים, נראים מקדש", לי ועשו ח) כה, (שמות
כדי  אולם הנ"ל, מהפסוק נלמד הבחירה בית בניין מצוות
שבמדבר  למשכן רק מכוון שהפסוק לומר, נטעה שלא
ב, עירובין (ראה כתוב אותו של הפשוטה כמשמעות בלבד,
תדרשו" "לשכנו הכתוב: את כאן רבינו מביא לפיכך ב),
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שבירושלים, הבחירה בית הוא שלעתיד, במקדש המדבר
גם  הכול, כולל מקדש" לי "ועשו שהציווי: בזה, לגלות
שקדושתו  שלעתיד, הבחירה בית וגם שבמדבר, המשכן
האזל). (אבן כ עשה המצוות ספר והשווה עולמים, קדושת

.·È˙‡" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓÏ Ì„˜ CÏÓ ÈepÓƒ∆∆…∆¿ƒ¿∆∆¬»≈∆∆¡«…ƒ
˙‡ ‰˙Èk‰Â CÏ ‰zÚ ...CÏÓÏ EÁLÓÏ '‰ ÁÏL»«ƒ¿»¬¿∆∆«»≈¿ƒƒ»∆

"˜ÏÓÚ7,˙Èa‰ ÔÈ·Ï ˙Ó„B˜ ˜ÏÓÚ Ú¯Ê ˙˙¯Î‰Â . ¬»≈¿«¿»«∆«¬»≈∆∆¿ƒ¿««»ƒ
BÏ ÁÈ‰ '‰Â B˙È·a CÏn‰ ·LÈ Èk È‰ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿ƒƒ»««∆∆¿≈«≈ƒ«
,‡È·p‰ Ô˙ Ï‡ CÏn‰ ¯Ó‡iÂ .ÂÈ·È‡ ÏkÓ ·È·qÓƒ»ƒƒ»…¿»«…∆«∆∆∆»»«»ƒ

"'B‚Â ÌÈÊ¯‡ ˙È·a ·LBÈ ÈÎ‡8CÏÓ ˙Ó˜‰L ¯Á‡Ó . »…ƒ≈¿≈¬»ƒ¿≈««∆¬»«∆∆
eÏ‡MLk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‰ˆ¯ ‡l ‰nÏ - ‰ÂˆÓƒ¿»»»…»»«»»¿∆»¬

Ï‡eÓMÓ CÏÓ9˙ÓÚ¯˙a eÏ‡ML ÈÙÏ ?10eÏ‡L ‡ÏÂ , ∆∆ƒ¿≈¿ƒ∆»¬¿«¿…∆¿…»¬
,‡È·p‰ Ï‡eÓLa eˆwL ÈtÓ ‡l‡ ,‰Âˆn‰ Ìi˜Ï¿«≈«ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆»ƒ¿≈«»ƒ
."'B‚Â eÒ‡Ó È˙‡ Èk ,eÒ‡Ó E˙‡ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ……¿»»ƒ…ƒ»¬¿

"כי 7) טז) יז, (שמות שנאמר ממה זה, למדו ב כ, בסנהדרין
מלך  שמינוי מכאן - בעמלק" לה' מלחמה יה כס על יד
כט, הימיםֿא, (דברי ככתוב מלך, אלא "כס" שאין קודם,
נקט  רבינו אולם למלך", ה' כסא על שלמה "וישב כג)
היותר  ראייה להביא דרכו שזוהי יותר, פשוטה דרשה
- הדין לעצם נוגע הדבר אין אם - נוחה, והיותר פשוטה,
משנה), (לחם אחר מפסוק דרשוה שבתלמוד פי על אף
ובהלכות  ט הלכה י"ט, פרק הקרבנות מעשה הלכות והשווה
רבינו  מביא שם שגם ב, הלכה ב, פרק ומוספין תמידין
וכנ"ל. בתלמוד הוזכרו שלא מפסוקים, דרשות

שם.8) ז.9)סנהדרין ח, שמואלֿא סנהדרין 10)ראה
ומפרש  תרעומתן" כנגד אלא זו פרשה נאמרה "לא שם:
אמרו  וכן שם. שבשמואל המלך לפרשת שהכוונה רבינו,
מלך  לנו תנה שנאמר שאלו, כהוגן שבדור "זקנים שם:
כ): (שם שאמרו קלקלו, שבהם הארץ עמי אבל לשפטנו,
לפנינו". ויצא מלכנו, ושפטנו הגויים ככל אנחנו גם והיינו

.‚ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ ,‰lÁza CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆«¿ƒ»∆»«ƒ≈ƒ
ÌÈ˜Ê ÌÈÚ·L ÏL11‡È· ÈtŒÏÚÂ12e‰pnL ÚLB‰Èk , ∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿«ƒ»ƒƒÀ«∆ƒ»

ea¯ ‰LÓ13ÌpnL ,„Â„Â Ïe‡LÎe ,BÈcŒ˙È·e ∆«≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»
.BÈcŒ˙È·e È˙Ó¯‰ Ï‡eÓL¿≈»»»ƒ≈ƒ

של 11) דין בית פי "על המבורגר: יד כתב נוסחאות בשינויי
א, ה, פרק סנהדרין הלכות לעיל מבואר וכן זקנים". ע"א
רבינו: וכתב ב. משנה ג, פרק סנהדרין בתוספתא ומקורו
כזה, מינוי צריך אינו אחריו, מלך בנו שאם לומר בתחילה,
ז. הלכה בסמוך כמבואר לו, היא ירושה שהמלכות

על 12) ה'... יבחר "אשר קנז אות שופטים פרשת ספרי
העמידו  ובנימין יהודה "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא".
יהודה  "שבט ב) כז, (סוכה אמרו וכן נביא". פי על מלכים
שאול  רש"י: ומפרש נביאים" פי על מלכים העמידו ובנימין

שמואל. פי על נביא.13)ודוד שהיה

.„‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ÌÈ¯b Ï‰wÓ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ∆∆ƒ¿«≈ƒ¬ƒ«««»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓ Bn‡ ‰È‰zL „Ú ,˙B¯B„«∆ƒ¿∆ƒƒƒ¿»≈∆∆¡«…

"‡e‰ EÈÁ‡ ‡Ï ¯L‡ È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ ˙˙Ï ÏÎe˙14. «»≈»∆ƒ»¿ƒ¬∆…»ƒ
:Ï‡¯OÈaL ˙e¯¯O ÏÎÏ ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏÓÏ ‡ÏÂ¿…¿«¿ƒ¿»∆»¿»¿»∆¿ƒ¿»≈

elÙ‡ ,‰¯OÚ ¯O B‡ ÌÈMÓÁ ¯O ‡Ï ,‡·ˆŒ¯O ‡Ï…«»»…«¬ƒƒ«¬»»¬ƒ
ÌÈn‰Œ˙n‡ ÏÚ ‰pÓÓ15˙B„OÏ ‰pnÓ ˜lÁnL16; ¿À∆«««««ƒ∆¿«≈ƒ∆»«»

‡l‡ ‡‰È ‡lL ,‡ÈO B‡ Ôic ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ««»»ƒ∆…¿≈∆»
"CÏÓ EÈÏÚ ÌÈOz EÈÁ‡ ·¯wÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ∆∆«∆»ƒ»∆∆∆
·¯wÓ ‡l‡ e‰È ‡Ï ÌÈOÓ ‰z‡L ˙BÓÈOÓ Ïk -»¿ƒ»«»≈ƒ…¿∆»ƒ∆∆

EÈÁ‡17. «∆

אביו 14) אם א קב, שם התוספות ולדעת ב מה, יבמות
וראה  אחיך. מקרב בו: וקוראים כשר, שהוא ודאי מישראל,
יא  הלכה י"א ופרק ט, הלכה ב, פרק סנהדרין הלכות לעיל
הוכשר  - משנה הכסף כותב - זה ומטעם שם. ובביאורנו
נעמה  הייתה שאמו פי על אף למלכות שלמה בן רחבעם
א. עז, יבמות וראה כא. יד, במלכיםֿא כמפורש העמונית
ונעמה  המואבייה רות פתחתם, עלי שהיו מוסרות "שני
מחדש, א סימן משפט חושן ביהודה ובנודע העמונית".
ה"שימה" בתחילת אלא אחיך", "מקרב הכתוב: הזהיר שלא
מלך, בבן אבל אחיך, מקרב אלא יהיה לא מינויו שראשית
חדשה", "שימה צריך אינו בירושה לו באה שהמלכות
כשאין  אפילו בנו את ממנים בהכשר, מלך שאביו ומכיוון

מישרא  ולפ אמו של ל, כשרותה על לפקפק מקום אין יכך
רחבעם. מים.15)מלכות להעברת תעלה

ישקה 16) שלא עליה וממונה רבים, לאנשים המשותפת
וברש"י). ב עו, (קידושין חבירו של ביומו שם.17)איש

עליך  תשים "שום אמרו: ה הלכה ד, פרק שם ובירושלמי
וגבאי  הרבים שוטרי לרבות מניין מלך, אלא לי אין - מלך
מקרב  לומר: תלמוד ברצועה? ומכים דיינים וסופרי צדקה
מן  אלא יהא לא עליך שתמניהו כל מלך, עליך תשים אחיך
במה  רכא, לאֿתעשה בסמ"ג וכתוב שבאחיך". הברורין
שררות, בשאר מכשירתו) מישראל (=שאמו אמורים דברים
אין  ו משנה ד, פרק סנהדרין בתוספתא שנינו במלכות, אבל
משום  והטעם, לכהונה, המשיאים מן אלא מלך מעמידים
ולפיכך  שבאחיך, ממובחרים - אחיך" "מקרב שנאמר
כלייה, "סגיֿנהור"] [=בלשון ישראל של שונאיהם נתחייבו
כמבואר  אתה", "אחינו לו ואמרו המלך לאגריפס כשהחניפו

ב. מא, בסוטה

.‰EÈÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙eÎÏna ‰M‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒƒ»««¿∆∆¡«»∆
‰kÏÓ ‡ÏÂ - "CÏÓ18Ï‡¯OÈaL ˙BÓÈOÓ Ïk ÔÎÂ , ∆∆¿…«¿»¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿»≈

LÈ‡ ‡l‡ Ì‰a ÌÈpÓÓ ÔÈ‡19. ≈¿«ƒ»∆∆»ƒ

אמרו:18) א מט, ובברכות קנז. אות שופטים פרשת ספרי
בעבדים". ולא בנשים לא שאינן לפי ומלכות "תורה

גרים,19) קהל לעניין למלכות, הושוו המשימות שכל כיוון
שוחר  ובמדרש ספר). (קרית אשה פסול לעניין גם הושוו
מנהיגתו. שהאשה הדור חשוך אמרו: ז פסוק כ"ב פרק טוב
ישראל  את שופטת שהייתה הנביאה מדבורה להקשות ואין
הדינים. להם מלמדת אלא דנה, לא שמא כי ד), ד, (שופטים
היה  שזה כלומר שכינה, משום עליהם אותה קיבלו ואולי

א). נ, ונידה א טו, קמא בבא (תוספות הדיבור פי על

.Â·v˜ ‡Ï - ÏB„b Ô‰Î ‡ÏÂ CÏÓ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡Â20, ¿≈«¬ƒƒ∆∆¿……≈»…«»
ÈÒ¯e· ‡ÏÂ ,Ôl· ‡ÏÂ ,¯tÒ ‡ÏÂ21Ô‰L ÈtÓ ‡Ï - ¿…«»¿…«»¿…¿ƒ…ƒ¿≈∆≈

ÔÈÏÊÏÊÓ ÌÚ‰ ,‰l˜ Ô˙en‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ ,ÔÈÏeÒt¿ƒ∆»ƒ¿À»»ƒ¿»»»¿«¿¿ƒ
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Ô‰a22„Á‡ ÌBÈ el‡Ó ‰Î‡ÏÓa ‰OÚiMÓe .ÌÏBÚÏ »∆¿»ƒ∆«¬∆ƒ¿»»≈≈∆»
ÏÒÙ -23. ƒ¿»

לא 20) כתוב: ובמקומה איננה, זו תיבה התימנים יד בכתב
(רש"י  הדם את שמגרע שם על דם, המקיז אומן והוא גרע.

א). פב, עורות.21)לקידושין ברייתא 22)מעבד
כובסים, קצבים: במקום כתוב ושם א, פב, בקידושין
דבי  ובתנא משנה). (כסף קצבים שם: רבינו שגירסת וכנראה
מעמידים  אין והבלן... הגרע נאמר: ט"ז פרק זוטא אליהו
שררה  בו שיש דבר להם מוסרים ואין מלך... לא מהם

מלך). (קרית דרך 23)לרבים באלו כשעסק זה וכל
כדרך  שחוק, דרך בהן עשה אם אבל ומקצוע, אומנות
משנה). (כסף כלום בכך אין זה, את זה שמספרים הבחורים,

.ÊÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓ ,CÏn‰ ÔÈ„ÈÓÚnLk¿∆«¬ƒƒ«∆∆¿ƒ¿∆∆
‰ÁLn‰24ÔÓM‰ Ct ˙‡ Ï‡eÓL ÁwiÂ" :¯Ó‡pL , «ƒ¿»∆∆¡««ƒ«¿≈∆««∆∆

"e‰˜MiÂ BL‡¯ ÏÚ ˜viÂ25ÔÈÁLBnL ¯Á‡Óe . «ƒ…«…«ƒ»≈≈««∆¿ƒ
˙eÎÏn‰L ;ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe BÏ ‰ÎBÊ ‰Ê È¯‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈∆∆¿»»«»∆««¿
BzÎÏÓÓ ÏÚ ÌÈÓÈ CÈ¯‡È ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‰M¯È¿À»∆∆¡«¿«««¬ƒ»ƒ««¿«¿
ÔÈ¯nLÓ - ÔË˜ Ôa ÁÈp‰ ."Ï‡¯OÈ ·¯˜a ÂÈ·e ‡e‰»»¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«≈»»¿«¿ƒ

ÏÈc‚iL „Ú ‰ÎeÏn‰ BÏ26Ú„ÈB‰È ‰OÚL BÓk , «¿»«∆«¿ƒ¿∆»»¿»»
L‡BÈÏ27‰ÏÁa Ì„Bw‰ ÏÎÂ .28˙M¯ÈÏ Ì„B˜ - ¿»¿»«≈¿«¬»≈ƒÀ«

‰ÎeÏn‰29epnÓ ÔËwÏ Ì„B˜ ,ÏB„b‰ Ôa‰Â .30‡ÏÂ . «¿»¿«≈«»≈«»»ƒ∆¿…
ÔÈÈepn‰ ÏÎÂ ˙B¯¯O‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆»»«¿»¿»«ƒƒ

ÌÏBÚ „Ú BaŒÔ·Ïe B·Ï ‰M¯È - Ï‡¯OÈaL31,‡e‰Â ; ∆¿ƒ¿»≈¿À»ƒ¿¿∆¿«»¿
.‰‡¯È·e ‰ÓÎÁa ÂÈ˙B·‡ ÌB˜Ó ‡lÓÓ Ôa‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«≈¿«≈¿¬»¿»¿»¿ƒ¿»
‰ÓÎÁ· ‡lÓÓ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰‡¯È· ‡lÓÓ ‰È‰»»¿«≈¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿«≈¿»¿»

ÂÈ·‡ ÌB˜Óa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ -32ÏÎÂ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe «¬ƒƒƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿»
B˙ÓÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓLŒ˙‡¯È Ba ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈ƒ¿«»«ƒ««ƒ∆»¿»
ÔÈÈepn‰ ÔÓ ÈepÓÏ B˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡ - ‰a¯Ó¿À»≈¿«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ

Ï‡¯OÈaL33¯˙Îa ‰ÎÊ ,„Âc ÁLÓpL ÔÂÈk . ∆¿ƒ¿»≈≈»∆ƒ¿«»ƒ»»¿∆∆
˙eÎÏÓ34„Ú ÌÈ¯Îf‰ ÂÈ·Ïe BÏ ˙eÎÏn‰ È¯‰Â ; «¿«¬≈««¿¿»»«¿»ƒ«

‡ÏÂ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚ»∆∆¡«ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¿…
EÈ· e¯ÓLÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ»»∆»ƒ¿≈ƒ∆∆¡«ƒƒ¿¿»∆

"È˙È¯a35‡Ï - ÌÈ¯LÎÏ ‡l‡ ‰ÎÊ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿ƒƒ««ƒ∆…»»∆»ƒ¿≈ƒ…
ÌÏBÚÏ „Âc Ú¯fÓ ‰ÎeÏn‰ ˙¯k˙36ŒCe¯aŒLB„w‰ . ƒ»≈«¿»ƒ∆«»ƒ¿»«»»

·ÊÚÈ Ì‡" :¯Ó‡pL ,CÎ· BÁÈË·‰ ‡e‰È˙¯Bz ÂÈ· e ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ««¿»»»ƒ
ÌÚLt Ë·L· Èz„˜Ùe ...ÔeÎÏÈ ‡Ï ÈËtLÓ·e¿ƒ¿»«…≈≈»«¿ƒ¿≈∆ƒ¿»

"BnÚÓ ¯ÈÙ‡ ‡Ï ÈcÒÁÂ .ÌBÚ ÌÈÚ‚·e37. ƒ¿»ƒ¬»¿«¿ƒ…»ƒ≈ƒ

ככתוב 24) משיחה, הצריכים דברים בו למשוח משה שעשה
וסדר  קודש" משחת שמן אותו "ועשית כה) ל, (שמות
בֿג. הלכה א, פרק המקדש כלי בהלכות מבואר עשייתו

במדבר...25) משה שעשה שמן ב): ה, (כריתות אמרו וכן
נזר  כמין אותו ומושחים ומלכים. גדולים כהנים נמשחו בו
ט. הלכה שם המקדש כלי בהלכות כמבואר ראשו, על

שם.26) ה',27)כריתות בבית שנים שש שהחביאהו
יב, ג; יא, במלכיםֿב כמפורש המליכהו, השביעית ובשנה
במלכו, היה שנים שבע ובן יא. כג, הימיםֿב ובדברי א

א. כד, שם קרבתו 28)כמפורש בגלל ליורשו

ט"ו.29)המשפחתית. משנה ב, פרק שקלים תוספתא
קודם  אח ובנו, אח לאח, קודם בן ואח, בן אמרו: ושם

אחיו). "ואת 30)(=לבן ג) כא, הימיםֿב, (דברי ככתוב
הבכור". הוא כי ליהורם (=יהושפט) נתן הממלכה

א 31) שופטים ישראל ספרי פרנסי לכל "מניין קסב: ות
בקרב  ובניו הוא לומר: תלמוד תחתיהם, עומדים שבניהם
תחתיו". עומד בנו ישראל, בקרב שהם כל ישראל,

גמליאל 32) בנו על ציווה הקדוש רבינו ב, קג, כתובות
אבותיו  מקום מילא שלא פי על אף אחריו, נשיא שיהיה
כלי  הלכות והשווה בלבד. חטא ביראת אלא בחכמה,

כ. הלכה ד, פרק שם:33)המקדש שקלים תוספתא
כהנים  בתורת אמרו וכן אבותיו". כמנהג שינהג "ובלבד
מקום  ממלא שאינו פי על אף "יכול ה פרק צו פרשת
ידו  את ימלא ואשר לב): טז, (ויקרא לומר תלמוד אבותיו?
אחר  יבוא אביו, מקום ממלא אינו ...אם אביו, תחת לכהן

תחתיו". "של 34)וישמש ב) עב, (יומא שאמרו כמו
ונטלו". דוד זכה - כה 35)שולחן יח, שמות ובמכילתא

ובית  ישראל, ארץ תנאי, על נתנו דברים שלושה אמרו:
שנאמר: מניין? דוד בית מלכות דוד... בית ומלכות המקדש,

בריתי. בניך ישמרו מזרע 36)אם אלא בא משיח שאין
בכל  וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן רבינו וכדברי דוד, בית
רבינו  וכדברי דוד, בית מלכות פסקה לא ישראל, מלכי ימי
לא  ישראל, מלכי ימי בכל וכן ד. הלכה י"א, פרק לקמן
בימי  פסקה שמלכותו לשאול בניגוד דוד, בית מלכות פסקה
לא  "וחסדי טו): ז, (שמואלֿב, הנביא נתן אמר וכן דוד,
הסירותי  אשר שאול, מעם הסירותי כאשר ממנו יסור

דוד,37)מלפניך". נבחר שלא עד אמרו: שם ובמכילתא
ישראל, יצאו משנבחר, למלכות. ראויים ישראל כל היו
ה'... כי לדעת, לכם "הלא ה): יג, הימיםֿב (דברי שנאמר
מלח". ברית ולבניו לו לעולם ישראל על לדויד ממלכה נתן

.Á‰È‰Â ,Ï‡¯OÈ ÈË·L ¯‡MÓ CÏÓ „ÈÓÚ‰L ‡È·»ƒ∆∆¡ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»
ÌÁÏÂ ‰Âˆn‰Â ‰¯Bz‰ C¯„a CÏB‰ CÏn‰ B˙B‡«∆∆≈¿∆∆«»¿«ƒ¿»¿ƒ¿»
˙eÎÏn‰ ˙BˆÓ ÏÎÂ ,CÏÓ ‰Ê È¯‰ - '‰ ˙BÓÁÏÓƒ¿¬¬≈∆∆∆¿»ƒ¿««¿

Ba ˙B‚‰B38,„Â„Ï ˙eÎÏn‰ ¯wÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬««ƒ∆ƒ«««¿¿»ƒ
ÂÈaÓ ‰È‰ÈÂ39„ÈÓÚ‰ ÈÏÈM‰ ‰iÁ‡ È¯‰L .CÏÓ ¿ƒ¿∆ƒ»»∆∆∆¬≈¬ƒ»«ƒ…ƒ∆¡ƒ

¯L‡ Ïk ˙‡ ÚÓLz Ì‡ ‰È‰Â" :BÏ ¯Ó‡Â ÌÚ·¯È»»¿»¿»«¿»»ƒƒ¿«∆»¬∆
„Â„Ï È˙Èa ¯L‡k ÔÓ‡ ˙È· EÏ È˙È·e ...Eeˆ‡¬«∆»ƒƒ¿«ƒ∆¡»«¬∆»ƒƒ¿»ƒ

"'B‚Â40,„Á‡ Ë·L Ôz‡ B·ÏÂ" :‰iÁ‡ BÏ ¯Ó‡Â . ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆∆»
ÈÙÏ ÌÈÓi‰ Ïk Èc·Ú „ÈÂ„Ï ¯È ˙BÈ‰ ÔÚÓÏ¿««¡ƒ¿»ƒ«¿ƒ»«»ƒ¿»«

"ÌÈÏLe¯Èa41. ƒ»«ƒ

ומלך 38) ישראל "מלך ב הלכה ג, פרק הוריות ירושלמי
מזה, גדול זה ולא מזה, גדול זה לא שווים, שניהם יהודה
מלך  ויהושפט ישראל "ומלך י): כב, (מלכיםֿא, שנאמר
כסנהדרין  שווים, שהם כבגורן. - בגורן" יושבים... יהודה
משה, (פני לזה זה שווים וכולם עגול, גורן כחצי היושבים

ו. הלכה ט"ו, פרק שגגות הלכות והשווה של 39)שם).
ישראל. על 40)מלך שציווה הנביא באלישע מצינו וכן

ט, (מלכיםֿב ישראל למלך יהוא את למשוח הנביא תלמידו
תיכרת 41)אֿו). שלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטיחו שכבר

ז. הלכה לעיל כאמור לעולם, מזרעו המלכות
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.ËÌÏBÚÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ Ì‰ „ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ42:¯Ó‡pL , «¿≈≈»ƒ≈»¿ƒ¿»∆∆¡«
CÏÓ „ÓÚÈ Ì‡ Ï·‡ ."ÌÏBÚ „Ú ÔBÎ ‰È‰È E‡Òk"ƒ¿¬ƒ¿∆»«»¬»ƒ«¬…∆∆

B˙ÈaÓ ˙eÎÏn‰ ˜Òtz - Ï‡¯OÈ ¯‡MÓ43È¯‰L , ƒ¿»ƒ¿»≈ƒ»≈««¿ƒ≈∆¬≈
"ÌÈÓi‰ ÏÎ ‡Ï C‡" :ÌÚ·¯ÈÏ ¯Ó‡44. ∆¡«¿»»¿»«…»«»ƒ

זה.42) אחר זה ימלכו אחריהם יהיו 43)שבניהם ואפילו
למלוך. ימשיכו לא וצדיקים, בן 44)כשרים ביהוא וכן

"מכאן  - לך ישבו רביעים בני ל): י, (מלכיםֿב נאמר נמשי
פרק  הוריות (ירושלמי אותה" נוטלים היו בליסטאות ואילך
כשר  מלך ירבעם היה אילו הראב"ד ולדעת ב). הלכה ג,
הייתה  אבל מזרעו, פוסקת המלכות הייתה לא כשרים, ובניו
וזה  קיסר, (=חצי) ופלג קיסר כגון דוד, בית למלכות שנייה
המינויים  וכל השררות "כל ז: הלכה לעיל לאמור בהתאם
רבינו  וכוונת עולם". עד בנו ולבן לבנו ירושה שבישראל,
מלכי  להעמיד מהקדושֿברוךֿהוא, הבטחה שום שאין היא,
בן  נדב שהרי בלבד, דוד בית למלכי אלא לעולם, ישראל
ככתוב  נשמה, כל ירבעם מבית נותרה ולא נהרג, ירבעם
ה"אבן  ולדעת משנה). הכסף פי (על כט טו, במלכיםֿא
במלכי  הפסק יחול שאם לומר, היא, רבינו כוונת האזל"
אין  למלכות, כשר שהוא מבניהם מי יקום כן ואחרי ישראל,
שאפילו  דוד, בית למלכי בניגוד להמליכו, חובה שום
כשר  שהוא יורש, מבניהם קם כך ואחר מלכותם, נפסקה
נכון  יהיה כסאך לו: הובטח שכך להמליכו, מצוה למלכות,

עולם. עד

.È‰ÁLn‰ ÔÓLa Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡45‡l‡ , ≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿∆∆«ƒ¿»∆»
ÔBÓÒ¯Ù‡ ÔÓLa46ÌÈÏLe¯Èa Ô˙B‡ ÔÈpÓÓ ÔÈ‡Â . ¿∆∆¬«¿¿¿≈¿«ƒ»ƒ»«ƒ

„Âc Ú¯fÓ Ï‡¯OÈ CÏÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ47ÔÈ‡Â . ¿»∆»∆∆ƒ¿»≈ƒ∆«»ƒ¿≈
ÔÈÁLBÓ48„Âc Ú¯Ê ‡l‡49. ¿ƒ∆»∆«»ƒ

לעיל.45) וכמבואר במדבר, משה ריחני 46)שעשה שמן
הצרי, שזהו אומרים ויש אפרסמונים. בבשמים המרוקח

(הערוך). הקטף מעצי הנוטף השרף ככתוב:47)והוא
מכאן, - בירושלים" לפני עבדי... לדוד ניר היות "למען
חדש). (פרי בלבד דוד מזרע אלא בירושלים ממליכים שאין

והכוונה 48) בה, מושחים ואין התימנים: יד בכתב
יב)49)לירושלים. טז (שמואלֿא, שנאמר ב, יא, הוריות

(בשמן  משיחה טעון זה - הוא" זה כי משחהו "קום
אפרסמון  בשמן אלא משיחה", טעון אחר ואין המשחה),

בלבד.

.‡ÈÔ˙B‡ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ ,„ÂcŒ˙È· ÈÎÏÓ ÔÈÁLBnLk¿∆¿ƒ«¿≈≈»ƒ≈¿ƒ»
ÔÈÚn‰ ÏÚ ‡l‡50. ∆»«««¿»

שנאמר 50) א), יב, (שם כמעיין מלכותם שתימשך כדי
שלמה  את והרכבתם המלך... "ויאמר לג) א, (מלכיםֿא,
צדוק  שם אותו ומשח גיחון אל אותו והורדתם בני...
דוד  בית במלכי אלא אמור זה שאין רבינו, וסובר הכהן".
ישראל  במלכי ולא מלכותם, בהמשך מעוניינים שאנו בלבד,

משנה). (כסף

.·ÈCÏÓ Ôa CÏÓ ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡Â51‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈¿ƒ∆∆∆∆∆∆»ƒ≈»¿»
˙˜ÏÁÓ ÌL52‰ÓÁÏÓ B‡53È„k B˙B‡ ÔÈÁLBÓ , »«¬…∆ƒ¿»»¿ƒ¿≈

ÈtÓ ‰ÓÏL eÁLÓ CÎÈÙÏ .˙˜ÏÁn‰ ˜lÒÏ¿«≈««¬…∆¿ƒ»»¿¿……ƒ¿≈

‰i„‡54‰ÈÏ˙Ú ÈtÓ L‡BÈÂ ,55ÊÁ‡B‰È eÁLÓe ,56 ¬…ƒ»¿»ƒ¿≈¬«¿»»¿¿»»
ÂÈÁ‡ ÌÈ˜ÈB‰È ÈtÓ57. ƒ¿≈¿»ƒ»ƒ

צורך 51) ואין לעולם למלך היא ירושה שהמלכות
ב). ה, (כריתות המחלוקת,52)במשיחתו לסלק כדי

בהלכות  רבינו וכלשון (שם, לבדו מלך שזהו לכל ולהודיע
י"א). הלכה א, פרק המקדש מרננים 53)כלי שהעם

משנה). (לחם ממחלוקת פחותה והיא שרצה 54)אחריו,
לאמור  מתנשא "ואדוניה... ה) א, (מלכיםֿא, ככתוב למלוך,

אמלוך". זרע 55)אני כל את שאיבדה אחזיהו, ֵאם
אחזיהו  בן כשיואש שנים, שש בעצמה ומלכה הממלכה,
שש  ובסוף א). יא, ב, (שם ה' בבית מפניה מוחבא היה
אותו  "וימליכו יב) (שם, כתוב כשהוציאוהו, שנים

המלך". יחי ויאמרו "וימשחו 56)וימשחוהו... ל: כג, שם
אביו". תחת אותו וימליכו ממנו 57)אותו גדול שהיה

לא  יהואחז שאת להעיר, ויש ב). יא, (הוריות שנים שתי
בימי  שכבר אפרסמון, בשמן אלא המשחה בשמן משחו
א. יב, בהוריות וכמבואר המשחה, שמן נגנז אביו יאשיהו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אלא 1) בעזרה ישיבה שאין במלך. שנוהגים הגדול הכבוד

את  מייבם או חולץ המלך שאין בלבד. דוד בית למלכי
שמצוה  המלך. לפני והנביא העם הופעת המת. אחיו אשת
וחכמי  הסנהדרין ובייחוד תורה. לומדי לכבד המלך על

מדאי. יותר בישראל לב גסות לנהוג שלא ישראל.

.‡BÏ ÔÈÓÈOÓe ,CÏna ÔÈ‚‰B ÏB„b „B·k2‰ÓÈ‡ »»¬ƒ«∆∆¿ƒƒ≈»
‡‰zL ,"ÌÈOz ÌBO" :¯Ó‡pL ,Ì„‡ Ïk ·Ïa ‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿»¿≈»»»∆∆¡«»ƒ∆¿≈

EÈÏÚ B˙ÓÈ‡3ÏÚ ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡Â ,BÒeÒ ÏÚ ÔÈ·ÎB¯ ÔÈ‡ . ≈»»∆≈¿ƒ«¿≈¿ƒ«
BËÈ·¯La ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,B‡Òk4‡ÏÂ B¯˙Î· ‡ÏÂ ƒ¿¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿¿…

ÂÈLÈÓL˙ ÈÏk ÏkÓ „Á‡·5Ôlk - ˙Ó ‡e‰LÎe .6 ¿∆»ƒ»¿≈«¿ƒ»¿∆≈À»
ÂÈÙÏ ÔÈÙ¯O7ÂÈ˙BÁÙLÂ ÂÈ„·Úa LnzLÈ ‡Ï ÔÎÂ . ƒ¿»ƒ¿»»¿≈…ƒ¿«≈«¬»»¿ƒ¿»

‰˙È‰ ‚LÈ·‡ ,CÎÈÙÏ .¯Á‡ CÏÓ ‡l‡ ,ÂÈLnLÂ¿«»»∆»∆∆«≈¿ƒ»¬ƒ«»¿»
‰ÓÏLÏ ˙¯zÓ8‰i„‡Ï ‰¯eÒ‡Â9. À∆∆ƒ¿……«¬»«¬…ƒ»

שבשעת 3)לכבודו.2) א צה, שם וראה ב. יט, סנהדרין
דוד  של סוסו על צרויה בן אבישי רכב למלך, הסכנה

שהמלך 4)להצילו. מקלֿנוי - שרביט א. כב, שם משנה,
"מאשר  יא): ד, (אסתר ככתוב שלטון, לאות בידו נושא

הזהב". שרביט את המלך לו פ"ד,5)יושיט שם תוספתא
מיטתו.6)מ"ב. וגם כליו נשרפים 7)כל "כולם שם,

"בשלום  ה) לד, (ירמיה שנאמר א. יא, בע"ז וכן עליו".
לך", ישרפו כן המלכים... אבותיך ובמשרפות תמות,
שורפים, אין סוסו אבל הכ"ו. פי"ד, אבל הל' לעיל והשווה
ראוי  אינו ושוב שם, כמבואר פרסותיו, גידי את עוקרים אלא

ולא 8)לרכיבה. המלך, דוד את שרתה והיא מלך, שהיה
ד): א, (מלכיםֿא, ככתוב אישות, תורת בה לו היתה

ידעה". לא הדיוט 9)"והמלך ואין מלך, היה שלא
הוציא  דמכאן א). כב, (סנהדרין מלך של בשרביטו משתמש
שהרי  המלך, במשרתי להשתמש להדיוט שאסור רבינו
 ֿ (כסף לאדוניהו ונאסרה ממשרתיו, היתה השונמית אבישג
פ"ד, (סנהדרין ובתוספתא כב. ב, מלכיםֿא וראה משנה).

משמשיו". מכל באחד "ולא בפירוש: שנינו מ"ב)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קסט mikln zekld - mihtey xtq - ixyz 'b w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·.ÌÏBÚÏ ¯Á‡Ï ˙ÏÚ· dÈ‡ CÏÓ ÏL BzL‡ Ï·‡¬»ƒ¿∆∆∆≈»ƒ¿∆∆¿«≈¿»
B˙ÓÏ‡ ‡OB BÈ‡ ,CÏn‰ elÙ‡10ÏL B˙Le¯‚ B‡ ¬ƒ«∆∆≈≈«¿»»¿»∆

¯Á‡ CÏÓ11. ∆∆«≈

ח)10) יב, (שמואלֿב אומר שהכתוב ואע"פ א. יח, סנהדרין
אדוניך  נשי ואת (=שאול) אדוניך בית את לך "ואתנה
לו  (=המותרות) הראויות לנשים אלא נתכוון לא בחיקך"?
לא  אבל שאול, של בנותיו ומיכל מירב והן המלך, מבית

ב). יט, (שם הכתוב 11)נשיו וכן ה"ג. פ"ב, שם ירושלמי
נשים  עשר את המלך "ויקח ג) כ, (שמואלֿב, אומר
מותן  יום עד צרורות ותהיינה בא, לא ואליהם פילגשים...
לדוד  לו היה מותרת, גרושתו היתה ואילו חיות", אלמנות

שם). הפנים' ('מראה ימיהן כל לעגנן ולא לגרשן,

.‚¯tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ Ì¯Ú ‡e‰Lk B˙B‡¯Ï ¯eÒ‡Â¿»ƒ¿¿∆»…¿…¿∆ƒ¿«≈
‚tzÒÓ ‡e‰Lk ‡ÏÂ ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡e‰Lk ‡ÏÂ12. ¿…¿∆¿≈«∆¿»¿…¿∆ƒ¿«≈

ıÏBÁ BÈ‡Â13.ÔBÈÊa ‰ÊÂ ,"ÂÈÙa ‰˜¯ÈÂ" :¯Ó‡pL , ¿≈≈∆∆¡«¿»¿»¿»»¿∆ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ elÙ‡Â14ÏÚ ÏÁnL CÏn‰L ; «¬ƒ»»≈¿ƒ∆«∆∆∆»««

- ıÏBÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .ÏeÁÓ B„B·k ÔÈ‡ - B„B·k¿≈¿»¿ƒ¿≈≈
ÌaÈÓ BÈ‡15¯LÙ‡ È‡L ÔÂÈk ,‡e‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿«≈¿≈ƒ≈≈»∆ƒ∆¿»

BzL‡ ˙‡ ÌaÈÏ16dÏ ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡ Ck ,17·L˙ ‡l‡ , ¿«≈∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆»≈≈
d˙˜ÈÊa ÌÏBÚÏ18. ¿»¿ƒ»»

שם 12) ובירושלמי א). כב, (סנהדרין הרחיצה לאחר מתנגב
תחזינה  ביפיו "מלך יז) לג, (ישעיה שנאמר משום ה"ו, פ"ב
גדול  כהן שגם ה"ג, פ"ה המקדש כלי בהל ' וראה עיניך".
עמו, אחרים שירחצו רצה שאם אלא אלה, בכל בו מוזהרים
מחול. כבודו - כבודו על שמחל גדול שכהן בידו, הרשות

בנים.13) בלא שמת אחיו, א.14)לאשת יח, שם
(רע"ב 15) לייבום עולה אינה לחליצה, עולה שאינה שכל

שאינה  "כל אלא: בתלמוד מוצאים אנו אין אמנם שם).
ביבמות  התוספות בעלי רבותינו וכדברי וכו'. לחליצה עולה
ורש"י  זה. חדש מונח כן גם מצאנו שאינו, כל ד"ה: א מד,
לקום  לו הוא שגנאי - מייבם אינו מפרש: ב יט, בסנהדרין
כן  "אם ה"ג: פ"ב, שם מהירושלמי נראה וכן אחיו. שם על
שהיבום  שמח', ה'אור וכתב המלך". כבוד פוגם נמצאת
ובביאורנו  ה"א, פ"א יבום הל' (ראה עדים בפני להיות צריך
עדים, בפני אשה על לבוא למלך הוא וגנאי ח), אות שם
פריצותא. משום ד"ה: ב יב, בקידושין ה'תוספות' וכדברי

מלך.16) של אלמנתו נושאים יחלצו 17)שאין שאפילו
המלך  שאלמנת הדבר, גנאי וגם להנשא, היא אסורה לה

(כסףֿמשנה). נעל מלשון 18)תחלוץ לבעלה, בקשרה
לאבןֿהעזר  (רמ"א בזקים" "אסורים ח) לח, (איוב הכתוב

א). סעיף קנז, סי'

.„ÔÈ¯ËÏt Á˙tÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ˙Ó BÏ ˙Ó19BlL20. ≈≈≈≈ƒ∆««¿≈ƒ∆
B˙B‡ ÔÈ¯·nLÎe21‡e‰Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈaÒÓ ÌÚ‰ Ïk - ¿∆«¿ƒ»»»¿Àƒ«»»∆¿
Lb¯c‰ ÏÚ ·ÒÓ22‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì‡Â .23Ú¯fÓ ‰È‰Â ≈≈«««¿»¿ƒƒ¿«»¬»»¿»»ƒ∆«

ÈÎÏÓÏ ‡l‡ ‰¯ÊÚa ‰·ÈLÈ ÔÈ‡L ;·LÈ - „Âc»ƒ≈≈∆≈¿ƒ»«¬»»∆»¿«¿≈
·LiÂ „Âc CÏn‰ ‡·iÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa „ÂcŒ˙È·≈»ƒƒ¿»∆∆¡««»…«∆∆»ƒ«≈∆

"'‰ ÈÙÏ24. ƒ¿≈

יונתן:19) מתרגם טו) יב, (בראשית פרעה" "בית היכל.

דפרעה. בכל 20)לפלטין הוא חייב אבל א. כ, סנהדרין
ה"ז. פ"ז, אבל הל' לעיל כמבואר אבל, כשאר אבילות דברי

לאבלו 21) הראשון ביום אבל לכל שמברים הבראה סעודת
ה"ט). פ"ד, קטנה 22)(שם מיטה - דרגש שם. סנהדרין

הגדולה  למיטה עולים וממנה גדולה, מיטה לפני שנותנים
ה"ח, פ"ז אבל הל' לעיל והשווה מ"ה). פ"ז, לנדרים (רע"ב

שם. ביתֿהמקדש.23)ובביאורנו מ,24)לחצר סוטה
להראות  כבוד, הקב"ה להם שחלק רש"י: ומפרש ב.
שם, לישב אסורים ישראל מלכי אבל שלימה, שמלכותו
שם  להם אין השרת מלאכי ואפילו בכך, שמים כבוד שאין
לו". ממעל עומדים "שרפים ב) ו, (ישעיה ככתוב ישיבה,
והשווה  מסיני. למשה הלכה שזוהי אמרו: ב קא, ובסנהדרין

ה"ו. פ"ז, הבחירה בית הל'

.‰ÌBÈ ÏÎa ¯tzÒÓ CÏn‰25‰‡˙Óe BÓˆÚ Ôw˙Óe , «∆∆ƒ¿«≈¿»¿«≈«¿ƒ¿»∆
ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈ‡ ÔÈLeaÏÓa26BÈÙÈa CÏÓ" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿…»ƒ∆∆¡«∆∆¿»¿

ÔÈ¯ËÏÙa B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ ·LBÈÂ ."EÈÈÚ ‰ÈÊÁz∆¡∆»≈∆¿≈«ƒ≈«¿¿«¿≈ƒ
BL‡¯a ¯˙k ÌÈOÓe ,BlL27ÂÈÏ‡ ÔÈ‡a ÌÚ‰ ÏÎÂ , ∆≈ƒ∆∆¿…¿»»»»ƒ≈»

‰ˆ¯iL ˙Úa28.‰ˆ¯‡ ÔÈÂÁzLÓe ÂÈÙÏ ÔÈ„ÓBÚÂ , »≈∆ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿«¬ƒ»¿»
‰ÂÁzLÓ - CÏn‰ ÈÙÏ „ÓBÚ ‡È· elÙ‡29,‰ˆ¯‡ ¬ƒ»ƒ≈ƒ¿≈«∆∆ƒ¿«¬∆»¿»

eÁzLiÂ CÏn‰ ÈÙÏ ‡·iÂ ,‡È·p‰ Ô˙ ‰p‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ≈»»«»ƒ«»…ƒ¿≈«∆∆«ƒ¿«
CÏnÏ30‡l‡ CÏn‰ ÈÙÏ ‡· BÈ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ." «∆∆¬»…≈»≈»ƒ¿≈«∆∆∆»

‰ˆ¯ Ì‡31‡Â .„ÓBÚ CÏn‰ ‡l‡ ,ÂÈÙÏ „ÓBÚ BÈ ƒ»»¿≈≈¿»»∆»«∆∆≈
Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏB„b Ô‰Î ÈÙÏƒ¿≈…≈»∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈
˙‡ „aÎÏ ÏB„b Ô‰k ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ."„ÓÚÈ«¬…««ƒ≈ƒ¿»«…≈»¿«≈∆

BÏ ‡B·iLk ÂÈtÓ „ÓÚÏÂ B·ÈLB‰Ïe CÏn‰32‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ¿«¬…ƒ»»¿∆»¿…
ËtLÓa BÏ Ï‡LiLk ‡l‡ ÂÈÙÏ CÏn‰ „ÓÚÈ«¬…«∆∆¿»»∆»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿«

ÌÈ¯e‡‰33.‰¯Bz‰ È„ÓBÏ „aÎÏ CÏn‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ ÔÎÂ . »ƒ¿≈ƒ¿»««∆∆¿«≈¿≈«»
„ÓÚÈ ,Ï‡¯OÈ ÈÓÎÁÂ ÔÈ¯„‰Ò ÂÈÙÏ eÒkiLÎe¿∆ƒ»¿¿»»«¿∆¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈«¬…

ËÙLB‰È ‰È‰ ÔÎÂ ;Bcˆa Ì·ÈLBÈÂ Ì‰ÈÙÏ34CÏÓ ƒ¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈»»¿»»∆∆
ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï elÙ‡ ,‰OBÚ ‰„e‰È35„ÓBÚ ‰È‰ ¿»∆¬ƒ¿«¿ƒ»»»»≈

È¯BÓe Èa¯ :BÏ ‡¯B˜Â B˜MÓe B‡ÒkÓ36‰na ! ƒƒ¿¿«¿¿≈«ƒƒ«∆
Bc·Ï B˙È·a CÏn‰ ‰È‰iL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿∆«∆∆¿≈¿«
ÈÙa ,‡ÈÒ‰¯Ùa Ï·‡ ;‰Úˆa ‰Ê ‰OÚÈ ,ÂÈ„·ÚÂ ‡e‰«¬»»«¬∆∆¿ƒ¿»¬»¿«¿∆¿»ƒ¿≈
¯a„È ‡ÏÂ ,Ì„‡ ÈtÓ „ÓÚÈ ‡ÏÂ .‰OÚÈ ‡Ï - ÌÚ‰»»…«¬∆¿…«¬…ƒ¿≈»»¿…¿«≈

˙Bk¯37BÓL· ‡l‡ Ì„‡Ï ‡¯˜È ‡ÏÂ ,38‰È‰zL È„k , «¿…ƒ¿»¿»»∆»ƒ¿¿≈∆ƒ¿∆
Ïk‰ ·Ïa B˙‡¯È39. ƒ¿»¿≈«…

ב.25) כב, ה"ו:26)סנהדרין פ"ב, סנהדרין ירושלמי
בחלוק  לקראתו יצא הנשיא, פני לקבל הלך יוחנן "רבי
מלך  משום: צמר, של חלוקך ולבוש חזור לו, אמר פשתן.

וגו'". ואת 27)ביפיו הנזר את עליו "ויתנו א. מד, ע"ז
שכל  דוד, לבית היא עדות - יב) יא, (מלכיםֿב, העדות
וכל  יפה), בראשו העטרה (יושבת הולמתו - למלכות הראוי
לסנהדרין  רש"י וראה הולמתו". אינה - למלכות ראוי שאינו

להולמו". "שביקש ד"ה ב בכת"י 29)המלך.28)כא,
מופיע  כשהוא כלומר, ארצה. לו ומשתחווה התימנים:
לפניו. לעמוד ואח"כ תחילה, להשתחוות עליו לפניו,

א 30) קב, ובזבחים ארצה", אפיו "על הכתוב: ומסיים
(מלכיםֿא, שנאמר עליך... מלכות אימת תהא לעולם אמרו:
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לפני  וירץ מתניו וישנס אליהו אל היתה ה' "ויד מו) יח,
לפניו. רץ והוא רוכב, אחאב רש"י: ומפרש אחאב",

הגדול.31) לכהן 32)הכהן קודם "מלך א יג, הוריות
הכהן  (=לצדוק להם המלך ויאמר לג) א, (שם שנאמר גדול,
הרי  - אדוניכם" עבדי את עמכם קחו הנביא) ולנתן הגדול

מהם. עדיף הכהן 33)שמלך אלעזר "ולפני שם: ככתוב
כלי  ובהל' ה'". לפני האורים במשפט לו ושאל יעמוד,
ותומים, באורים שואלים כיצד נתבאר הי"א, פ"י המקדש

שואלים. מלך 34)ומה אסא היה התימנים: ובכת"י
ובכת"י 35)יהודה. וזקן. חכם למעלת עדיין הגיע שלא

חכמים. תלמיד ב.36)התימנים : קג, כמו 37)כתובות
ברמים". נשיאותך "נהוג שם: תארי 38)שאמרו ללא

שום 39)כבוד. אמרו: ה"ו, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
"תשים", אלא כתוב, אינו 'אשים' – מלך עליך תשים

בעצמך. עליך תשים שאתה

.ÂÏk‰ ·iÁÂ ,ÏB„b‰ „B·k‰ ·e˙k‰ BÏ ˜ÏÁL C¯„k¿∆∆∆»««»«»«»¿ƒ≈«…
ÏÏÁÂ ÏÙL Ba¯˜a BaÏ ˙BÈ‰Ï e‰eˆ Ck ,B„B·Îa40, ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»»

·ÏŒ˙eqb ‚‰È ‡ÏÂ ."Èa¯˜a ÏÏÁ ÈaÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ»«¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿««≈
B··Ï Ìe¯ ÈzÏ·Ï" :¯Ó‡pL ,ÈcÓ ¯˙BÈ Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈ƒ«∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÂÈÁ‡Ó41ÌÈÏB„‚e ÌÈpË˜Ï ÌÁ¯Óe ÔBÁ ‰È‰ÈÂ .42, ≈∆»¿ƒ¿∆≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿ƒ
„B·k ÏÚ ÒeÁÈÂ ,Ì˙·BË·e Ì‰ÈˆÙÁa ‡B·ÈÂ ‡ˆÈÂ¿≈≈¿»¿∆¿≈∆¿»»¿»«¿
ÔBLÏa Ï‰w‰ Ïk Ï‡ ¯a„nLÎe .ÌÈpË˜aL ÔË»̃»∆ƒ¿«ƒ¿∆¿«≈∆»«»»ƒ¿

˙Bk¯ ¯a„È - ÌÈa¯43ÈÁ‡ ÈeÚÓL" :¯Ó‡pL , «ƒ¿«≈«∆∆¡«¿»ƒ««
"ÈnÚÂ44‰f‰ ÌÚÏ „·Ú ‰È‰z ÌBi‰ Ì‡" :¯ÓB‡Â , ¿«ƒ¿≈ƒ«ƒ¿∆∆∆»»«∆
"'B‚Â45ÏB„b eÏ ÔÈ‡ .‰¯˙È ‰ÂÚa ‚‰˙È ÌÏBÚÏ ; ¿¿»ƒ¿«≈«¬»»¿≈»≈»»

eÈÏÚ ‡Ï ‰Ó eÁÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ea¯ ‰LnÓƒ∆«≈¿≈¿«¿»…»≈
Ìtˆ˜Â Ì˙BpÏ˙e Ì‡OÓe ÌÁ¯Ë ÏaÒÈÂ ."ÌÎÈ˙pÏ˙46 ¿À…≈∆¿ƒ¿…»¿»«»»¿À»¿ƒ¿»

k˜Bi‰ ˙‡ ÔÓB‡‰ ‡OÈ ¯L‡47:·e˙k‰ B‡¯˜ ‰ÚB¯ . «¬∆ƒ»»≈∆«≈∆¿»«»
L¯ÙÓ ‰ÚB¯ ÏL Bk¯„Â ."BnÚ ·˜ÚÈa ˙BÚ¯Ï"ƒ¿¿«¬…«¿«¿∆∆¿…»

‰Ïawa48ÌÈ‡ÏË ıa˜È BÚ¯Êa ,‰Ú¯È B¯„Ú ‰Ú¯k" : ««»»¿…∆∆¿ƒ¿∆ƒ¿…¿«≈¿»ƒ
."'B‚Â ‡OÈ B˜ÈÁ·e¿≈ƒ»¿

ונקוב.40) אמרו:41)נבוב ה"ד, פ"ב סנהדרין ובירושלמי
שמשחני  בשעה - לבי גבה לא ה' לדוד, המעלות שיר
כגמול  גלית... את שהרגתי בשעה - עיני רמו ולא שמואל;
נפשי  היתה כן אמו, ממעי היורד הזה כתינוק - נפשי עלי

וגדולם.42)עלי. לקטנם התימנים: בניגוד 43)ובכת"י
לעיל  כמבואר רכות, עמו מדבר שאינו יחיד, אל למדבר

א.44)ה"ה. מ, סוטה וראה עמדי. אתם וחברים אחים
אחי  אותם קורא "הוא שנינו: מ"ב, פ"ד סנהדרין ובתוספתא
 ֿ (מלכים שנאמר ורבינו, אדונינו אותו: קוראים והם ועמי...
שלמה". את המליך דוד המלך אדונינו "אבל מג) א, א,

אני 45) ששררה אתם "כמדומים א) י, (הוריות אמרו וכן
תהיה  היום אם שנאמר: לכם, נותן אני עבדות לכם, נותן

הזה". לעם יח 46)עבד אות פנחס, פרשת זוטא ספרי
דעתם, כפי הקפדנים עם הולך שיהא - בו רוח אשר "איש

דעתם". כפי המתונים יא,47)ועם (במדבר הכתוב מלשון
נבואה 48)יב). כל הקודש, ברוח שקיבלו נביאים, דברי

א). קלז, לחולין (רש"י והמעשה והדור השעה צורך לפי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כשישב 1) לעצמו, תורה ספר לו לכתוב המלך על המצוה

שלא  ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על
לעסוק  המלך על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה
מלכי  דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה
מורד  דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל
לצורך  בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות במלך.

השעה.

.‡BÏ ·˙Bk ,B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ CÏn‰ ·LiL ˙Úa¿≈∆≈≈«∆∆«ƒ≈«¿≈
BÏ eÁÈp‰L ¯Ùq‰ ÏÚ ¯˙È BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆««≈∆∆ƒƒ

ÂÈ˙B·‡2‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B‰ÈbÓe .3ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ¬»«ƒƒ≈∆»¬»»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L4„·‡pL B‡ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰ BÏ Ì‡ . ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒƒ¬»∆∆¡«

,ÂÈÊb ˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ :‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ·˙Bk -≈¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈¿»»
Ï‡¯OiÓ „Á‡ ÏÎk Ba ‰eˆÓ ‡e‰L5ÊeÊÈ ‡Ï ÈM‰Â , ∆¿À∆¿»∆»ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…»

Œ˙È·Ï B‡ ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ˙Úa ‡l‡ ,ÂÈÙÏÓƒ¿»»∆»¿≈∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈
‰‡È¯˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ B‡ ,ıÁ¯n‰6‡ˆBÈ . «∆¿»¿»∆≈»ƒ¿ƒ»≈

·LBÈ ;BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ ;BnÚ ‡e‰Â - ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ≈
·ÒÓ ;BnÚ ‡e‰Â - ÔÈca7:¯Ó‡pL ,Bc‚k ‡e‰Â «ƒ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«

"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚ ‰˙È‰Â"8. ¿»¿»ƒ¿»»»¿≈«»

את 2) לו "וכתב יח): יז, (דברים שנאמר ב. כא, סנהדרין
במשמע. שתים - "משנה" הזאת" התורה חצר 3)משנה

עתיק.המ  ספרֿתורה מונח היה לשכותיה שבאחת קדש,
ה"ב,4) פ"ז תורה ספר הל' והשווה ה"ו. פ"ב, שם ירושלמי

הי"ג. פ"ז, יוםֿטוב כתבו 5)והל' "ועתה בהם: שנאמר
יט). לא, (דברים הזאת" השירה את ֿ 6)לכם בבית כגון

ס"ת, בהל' כמבואר קבר, של אמות ארבע בתוך הקברות
פ"ז  (שם מיטתו על ישן כשהוא עמו אינו וכן ה"ו, פ"י
לקרוא  הראוי מקום - בו וקרא עמו והיתה שנאמר: ה"ג),

ב). כא, (סנהדרין שם 8)לסעודה.7)בו וב'ספרי' שם.
הלילות. לרבות - חייו ימי כל הימים; אלו - חייו ימי שנינו:
לציין, וראוי ז. אות ה"ג, פ"ז ס"ת, להל' בביאורנו וראה
להדיוט  רשות "ואין שנינו: מ"ד, פ"ד סנהדרין שבתוספתא
לא  ורבינו אחר". ולא הוא - בו וקרא שנאמר: בה, לקרות
שאין  ה"א) פ"ב, (לעיל כתב שכבר מפני להזכירו, חש

חדש'). ('פרי תשמישו" כלי מכל "באחד משתמשים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡Ï9‡e‰L ,e„ÓÏ …«¿∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆
ÌÈLp‰ ÔÈa - ÌÈL ‰¯OÚŒ‰BÓL „Ú Á˜BÏ≈««¿∆∆¿≈»ƒ≈«»ƒ

ÌÈL‚ÏÈÙe10‰¯OÚŒ‰BÓL Ïk‰ -11ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ƒ«¿ƒ«…¿∆∆¿≈¿ƒƒ
‰˜BÏ - dÏÚ·e ˙Á‡12BÏ LÈÂ .13˙¯Á‡ ‡OÏÂ L¯‚Ï ««¿»»∆¿∆¿»≈¿ƒ»«∆∆

L¯bL BÊ ˙Áz14. ««∆≈≈

מסיני.9) למשה עד איש מפי איש חכמינו שקיבלו
כמבואר 10) קידושין, ובלא כתובה בלא לו, מיוחדות נשים

ה"ד. פ"ד, (שמואלֿב 11)לקמן שנאמר א. כא, סנהדרין
מעט  ואם בחיקך... אדוניך נשי ואת לך... "ואתנה ח) יב,

היו ואו  בחברון שעוד ידוע והדבר וכהנה", כהנה לך סיפה
לדוד  נתן הנביא פונה וכאן ה). ג, (שם נשים שש לדוד
וכהנה, כהנה לך ואוסיפה לך מעט אם בירושלים: בהיותו
שמונהֿעשרה. ביחד הרי שש, עוד - וכהנה שש; - כהנה
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שבע  בת את דוד נשא שבירושלים לומר, עלינו זה ולפי
טו, (שם ככתוב פילגשים, עשר היו והיתר אחת, אשה ועוד
הבית" לשמור פילגשים נשים עשר את המלך "ויעזוב טז)
הי"ח, בכלל אינן שהפילגשים סובר, והראב"ד (רדב"ז).
נשים  י"ח על נוסף פילגשים לו להוסיף למלך ומותר

לו. לוקה,12)הראויות אינו לחוד הקידושין שעל משמע,
ה"ו). להלן (ראה לבבו" יסור ש"לא היא ההקפדה עיקר כי
רבינו  דברי לכך, דוגמא כשבעלה. אלא הלב הסרת ואין
כהן  ובין גדול, כהן שבין ה"ד, פי"ז ביאה איסורי בהל'
וחללה  זונה (גרושה הארבע מן אשה שנשא הדיוט
"ולא  בהן שנאמר משום לוקה, אינו - בעל ולא ואלמנה),
(לחםֿמשנה). בבעילה אלא חילול ואין - יחלל"

הוא.13) כמה 14)רשאי וראה "בוא  א: כב, סנהדרין
(להתייחד  לייחד לו התירו המלך דוד שהרי גירושין, קשים
פנויה, עם יחוד על גזרו שכבר למרות השונמית, אבישג עם
נשיו, משמונהֿעשרה אחת שיגרש לגרש" לו התירו ולא
מותר  וגירש, המלך רצה שאם הרי לאשה, אבישג את ויקח

(כסףֿמשנה). שגירש זו במקום אחרת לישא לו

.‚Bz·k¯Ó È„k ‡l‡ ,ÌÈÒeÒ Bl ‰a¯È ‡ÏÂ15elÙ‡ . ¿…«¿∆ƒ∆»¿≈∆¿«¿¬ƒ
¯‡L ÔÈOBÚL C¯„k ÂÈÙÏ ı¯ ˙BÈ‰Ï Èet „Á‡ ÒeÒ∆»»ƒ¿»¿»»¿∆∆∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ÌÈÎÏn‰16‰˜BÏ - ÛÈÒB‰ Ì‡Â .17. «¿»ƒ»¿ƒƒ∆

באויביו.15) להלחם ופרשיו רכבו כא,16)כדי סנהדרין
סוס  אפילו - סוס" הרבות "למען טז) יז, (דברים שנאמר ב.
זולתי  לו, שיהיה מותר "ואינו ירבה. לא - בטל והוא אחד
לרבינו, המשנה (פירוש העם" כאחד בו לרכוב אחד, סוס

סוס 17)שם). כל על בלאֿתעשה שעובר אמרו: ושם
אבל  זה, אחר זה לו כשלקחם אלא לוקה אינו ובוודאי וסוס,

(רדב"ז). אחת אלא לוקה אינו - ביחד הרבה לקח אם

.„ÂÈÊ‚a ÁÈp‰Ï ·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡ÏÂ18 ¿…«¿∆∆∆¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
Ba ˙B‡b˙‰Ïe19ÔziL È„k ‡l‡ ,Ba ˙B‡˙‰Ï B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈∆ƒ≈

‰a¯iL ·‰ÊÂ ÛÒk ÏÎÂ .ÂÈLnLÏe ÂÈ„·ÚÏÂ ÂÈ˙BÏÈÁÏ¿≈»¿«¬»»¿«»»¿»∆∆¿»»∆«¿∆
¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ÔÎeÓ ÌL ˙BÈ‰ÏÂ ,'‰ ˙Èa ¯ˆB‡Ï¿«≈¿ƒ¿»»¿»¿≈«ƒ

B˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÓÁÏÓÏe20¯eÒ‡ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿¬»¬≈∆ƒ¿»¿«¿¿≈»
˙Ba¯‰Ï ‡l‡BÓˆÚÏ21‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÊb ˙È·a ∆»¿«¿¿«¿¿≈¿»»∆∆¡«¿…

.‰˜BÏ - ‰a¯‰ Ì‡Â ."Bl ‰a¯È«¿∆¿ƒƒ¿»∆

וזהב 19)באוצרותיו.18) "וכסף יג) ח, (דברים ככתוב
לבבך". ורם לך... וזהב 20)ירבה "וכסף ב. כא, סנהדרין

ליתן  כדי הוא מרבה אבל מרבה, אינו לו - לו ירבה לא
שנה  מדי חיילות שכר - אספניא רש"י: ומפרש אספניא",

שנה. כל עמו והיוצאים הנכנסים מצינו 21)בשנה, וכן
 ֿ בית לבנין שאצר ד) כט, הימיםֿא (דברי המלך ָבדוד
כסף  ככרי אלפי ושבעת זהב, ככרי אלפים שלשת המקדש

מזוקק.

.‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙e¯ÎL C¯c ˙BzLÏ ¯eÒ‡ CÏn‰«∆∆»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆¡««
"ÔÈÈ B˙L ÌÈÎÏnÏ22‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰È ‡l‡ . «¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈«»

BnÚ ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e ÌBia Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ·e¿»¿≈ƒ¿»≈««»¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ
"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â23. ¿»»»¿≈«»

ע,22) בסנהדרין דרשו שכר", אי "ולרוזנים הכתוב: ומסיים

ויש  וישתכר? יין ישתה לו, גלויים עולם רזי שכל "מי ב:
יין  ישתה לפתחו, משכימים עולם רוזני שכל מי אומרים:

מלך 23)וישתכר". אם "ומה ה"ה: פ"ד, שם תוספתא
כל  בו וקרא בו נאמר ציבור, בצרכי אלא עסק שלא ישראל,
 ֿ עלֿאחתֿכמה פנאי) להם (שיש אדם בני שאר חייו, ימי
ועומד  הארץ, בכיבוש שעסק בןֿנון יהושע ומה וכמה...
מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא בו: נאמר לישראל, לחלקה
עלֿאחתֿכמהֿוכמה", אדם בני שאר ולילה, יומם בו והגית

בזה. ה'ספרי' דברי ז אות לעיל בביאורנו וראה

.ÂÌÈLa ÛeËL ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24BÏ ‰˙È‰ ‡Ï elÙ‡ . ¿≈…ƒ¿∆»¿»ƒ¬ƒ…»¿»
¯‡Lk „ÈÓz dÏˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰È ‡Ï - ˙Á‡ ‡l‡∆»««…ƒ¿∆»∆¿»»ƒƒ¿»
ÏÚ ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ Ôzz Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈLth‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ≈«»ƒ≈∆«

‰¯Bz ‰„Èt˜‰ BaÏ ˙¯Ò‰25¯eÒÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ¬»«ƒƒ¿ƒ»»∆∆¡«¿…»
Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk ·Ï ‡e‰ BalL ,"B··Ï26CÎÈÙÏ ; ¿»∆ƒ≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»

Ïk" :¯Ó‡pL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ ¯˙È ‰¯Bza ·e˙k‰ B˜acƒ¿«»«»»≈ƒ¿»»»∆∆¡«»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ¿≈«»

לבו.24) בכל ונתון "רבי 25)להוט, א: כא, סנהדרין
לא  זה הרי לבו, את ומסירה אחת אפילו אומר: שמעון
אפילו  נשים, לו ירבה לא נאמר למה כן אם ישאנה,
הלב  שבהסרת למד, אתה מכאן צדקנית. שהיתה כאביגיל",

(רדב"ז). תלוי פי"ט,26)הדבר רבה' ב'במדבר אמרו וכן
מלך'). ('קרית הדור" כל - הדור שראש "ללמדך יז: אות
אזיל" גופא הראש) (=אחרי רישא "בתר א: מא, ובעירובין

הגוף. הולך -

.Êe¯‡a ¯·k27Ô˙B‡ ÔÈc ,„Âc ˙È· ÈÎÏnL28 ¿»≈«¿∆«¿≈≈»ƒ»ƒ»
Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe29ÌÈÓÎÁ e¯Êb , ¿ƒƒ¬≈∆¬»«¿≈ƒ¿»≈»¿¬»ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ ‡ÏÂ Ôe„È ‡lL30„ÈÚÓ ‡ÏÂ ,31ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ ∆…»¿…»ƒ¿…≈ƒ¿…¿ƒƒ
Ô‰a Òb ÔalL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ32‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·ÈÂ , »»ƒ¿≈∆ƒ»«»∆¿»ƒ«»»«»»

˙c‰ ÏÚ „ÒÙ‰Â33. ¿∆¿≈««»

ה"ה.27) פ"ב, סנהדרין הל' א:28)לעיל יט, סנהדרין
לבקר  דינו ה', אמר כה דוד "בית יב) כא, (ירמיה שנאמר
והלא  אחרים, לדון יוכלו איך אותם, דנים לא ואם משפט".

אחרים. קשט ואח"כ עצמך, קשט הוא: שאינם 29)כלל
דוד. ב.30)מבית עמ' בית 31)שם מלכי שגם  נראה,

מעיד  שאינו גדול, מכהן גרועים שאינם מעידים, אינם דוד
ה"ג  פ"א, עדות הל' לעיל וכמבואר כבודו, מפני אדם לשום
אין  א: לא, דף שבועות במס' מפורש והדבר (כסףֿמשנה).
מלך. להוציא להעיד, בראויים אלא נוהגת העדות שבועת
תשים  שום שנאמר, להעיד, ראוי אינו המלך רש"י: ומפרש
לעמוד  צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך עליך
בהל' הלחםֿמשנה ולדעת לו. הוא בזיון ודרך הדיין, לפני
האיסור", מן בה "להפריש מכוונת העדות אם שם, עדות
ב'תוספות' קדמוהו וכבר כבודו. שזה המלך, גם מעיד

מעיד. ד"ה ב יח, לדברי 32)לסנהדרין נכנעים "ואינם
שם.תו  סנהדרין בהל' רבינו כלשון שאירע 33)רה", כמו

אמרו  שעה ובאותה המלך, ינאי את כשדנו לסנהדרין
את  וראה אותו. דנים ואין דן אינו מלך ב): יט, (סנהדרין

ה"ה. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל בביאורנו המעשה פרטי

.Á˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,Ï‡¯OÈ CÏÓa „¯Bn‰ Ïk»«≈¿∆∆ƒ¿»≈≈«∆∆¿
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ÌB˜ÓÏ CÏiL ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡ ÏÚ ¯Ê‚ elÙ‡ .B‚¯‰Ï¿»¿¬ƒ»««∆»ƒ¿»»»∆≈≈ƒ¿
CÏ‰ ‡ÏÂ ÈBÏt34‡ˆÈÂ B˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL B‡ ,35·iÁ - ¿ƒ¿…»«∆…≈≈ƒ≈¿»»«»

LÈ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È - B‚¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙ÈÓƒ»¿ƒ»»¿»¿≈»≈∆∆¡«»ƒ
B‡ CÏn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ Ïk ÔÎÂ ."EÈt ˙‡ ‰¯ÓÈ ¯L‡¬∆«¿∆∆ƒ¿≈»«¿«∆∆«∆∆

‡¯b Ôa ÈÚÓLk B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,BÙ¯ÁÓ‰36. «¿»¿≈«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿ƒ∆≈»
„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ ÔÈ‡Â37BÏ LÈÂ . ¿≈«∆∆¿«¬…∆»¿«ƒƒ¿»¿∆

ÔÈËBLa ˙Bk‰Ïe ¯Ò‡Ï38¯È˜ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;B„B·ÎÏ ∆¡…¿«¿ƒƒ¿¬»…«¿ƒ
ÔBÓÓ39ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ¯È˜Ù‰ Ì‡Â .40. »¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»≈

איש 34) את להזעיק דוד ששלחו בעמשא, שמצינו כמו
ורצה  ה), כ, (שמואלֿב יעדו" אשר המועד מן "ויוחר יהודה
וכן  א. מט, בסנהדרין כמבואר במלכות, כמורד לדונו יואב
שאמר  משום במלכות, כמורד נחשב החתי שאוריה מצינו
יא, (שם ככתוב מיאן, והוא רגליך, ורחץ לביתך רד דוד: לו
יושבים  ויהודה וישראל האדון דוד, אל אוריה "ויאמר יא)
זה  ועל ולשתות", לאכול ביתי אל אבוא ואני בסוכות...
שם  וב'תוספות' א. מג, בקידושין כמבואר מיתה, נתחייב

במלכות. מורד ֿ 35)ד"ה: (מלכים גרא בן שמעי כמעשה
לז). ב, ובירושלמי 36)א ב. טז, ובשמואלֿב ח. שם,

דוד, בית מלכות המקלל "כל אמרו: ה"ג, פ"ב סנהדרין
מיתה". לשון 37)חייב וכך ה"א. פ"ז, שם ירושלמי

אמיתך  אם לאמור בה' לו "ואשבע ח) ב, (מלכיםֿא הכתוב
ה"ו, ופי"ח ה"ב, פי"ד סנהדרין הל' לעיל והשווה בחרב",
ב, קז, משפטים פרשת בזוהר וראה שם. ובביאורנו
ימתינו  שלא לו נשבע שדוד היה, טיפש שמעי וכי שמקשה:
שם  ומתרץ ימיתנו? כן בחצים או שבחנית מכלל בחרב,

הנסתר. דרך אתכם 38)ע"פ יסר "אבי יא) יב, (שם ככתוב
במלך  זה כל הרדב"ז, וכתב שמח'). ('אור בשוטים"
אבל  ישראל, כל עליו שהסכימו או נביא, עלֿפי שהומלך
אליו, לשמוע חייבים אין ובחזקה בזרוע למלוך איש קם אם

במלכות. מורד נקרא אינו פיו את להפקיע 39)והממרה
לעצמו. בו ולזכות ולהפקירו, הממון בעל של שעבודו

להפקירו 40) רצה שאחאב היזרעאלי, נבות כרם כמעשה
ירשת" וגם הרצחת ה', אמר "כה קובל: והנביא לטובתו,
שלקח  "מלך הי"ג: פ"ה, גזילה הל' והשווה יט). כא, (שם
שחקק, בדינים שלא המדינה, מבני אחד של שדה או חצר
בלבד, זה מאיש שיקח כל דבר... של כללו גזלן... זה הרי

גזל". זה הרי זה, את חמס אלא לכל, הידועה כדת שלא

.Ë,˙BˆÓa ˜qÚ˙pL ÏÈ·La CÏn‰ ˙¯Êb Ïh·Ó‰«¿«≈¿≈««∆∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿
a elÙ‡¯eËt ‰Ê È¯‰ ,‰l˜ ‰ÂˆÓ41·¯‰ È¯·c -42 ¬ƒ¿ƒ¿»«»¬≈∆»ƒ¿≈»«

„·Ú‰ È¯·„Â43ÔÈÓ„B˜ ·¯‰ È¯·c ,44¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈»ƒ«
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ Ïh·Ï CÏn‰ ¯Êb Ì‡45. ƒ»««∆∆¿«≈ƒ¿»∆≈¿ƒ

אנשי 41) את להזעיק שהלך יתר, בן בעמשא שמצינו כמו
כ, (שמואלֿב המועד" מן "ויוחר דוד המלך במצות יהודה,
עוסקים  ומצאם הלך א): מט, (סנהדרין חכמינו אמרו - ה)

"כל  כתוב אמר: מלימודם. לבטלם רצה ולא מסכת, בלימוד
תורה? לדברי אפילו יכול יומת", פיך... את ימרה אשר איש
מיעוט  - רק רש"י, ומפרש ואמץ". חזק "רק תלמודֿלומר:
לו. שומעין אין - תורה דברי לבטל המלך בא שאם הוא.

עבדו.43)הקב"ה.42) שהוא לשון 44)המלך,
א. כט, שם המקום.45)התלמוד, בכבוד חייב המלך שגם

חייבים  "כולכם הי"ב: פ"ו, ממרים הל' לעיל והשווה
בכבודי".

.È‰¯e¯· ‰È‡¯· ‡lL ˙BLÙ ‚¯B‰‰ Ïk46‡Ï· B‡ »«≈¿»∆…ƒ¿»»¿»¿…
‰‡¯˙‰47„Á‡ „Úa elÙ‡ ,48‚¯‰L ‡BO B‡ , «¿»»¬ƒ¿≈∆»≈∆»«
‰‚‚La49B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ -50ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ƒ¿»»≈«∆∆¿¿»¿¿«≈»»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈa¯ ‚¯B‰Â .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk51 ¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿∆»
ÌÈÈeÏz ÔÁÈpÓe ,‰ÏB˙Â52ÌÈa¯ ÌÈÓÈ53‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï , ¿∆«ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ≈»

.ÌÏBÚ‰ ÈÚL¯ „È ¯aLÏe¿«≈«ƒ¿≈»»

הוכחשו 46) ולא ב"בדיקות" העדים שהוכחשו כגון
היו  שלא או ה"אֿב). פ"ב, עדות הל' לעיל (ראה בחקירות
שאין  השני, אחר אחד אלא כאחת, אותו רואים העדים

ה"א. פ"ד, שם כמבואר פיהם, על נהרג ג"כ 47)הרוצח
ה"א. פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר נהרג, שאינו 48)אינו

ה"א. פ"ה, עדות בהל' כמבואר בביתֿדין, נהרג
וראוי 49) למזיד, קרוב שהוא חזקתו אבל נהרג, שאינו

מפני  ימים שלשה עמו דיבר שלא כל שונא? ואיזהו להענש.
ה"י). פ"ו, רוצח (הל' דוד 50)האיבה שהרג מצינו שהרי

בני  את וכן פיו, בהודאת טו) א, (שמואלֿב העמלקי את
מלכות, מדין ועלֿכרחך פיהם, הודאת ע"פ ט) ד, (שם רמון
בירושלמי  מצינו וכן ה"ו. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שראה  חסיד מאיש פחדו עבריינים ששני ה"ג, פ"ו סנהדרין
דוד  והמלך עליהם, להעיד ילך שמא וחששו בקלקלתם,
מלכות. מדין ועלֿכרחך הוא, אחד שעד ואע"פ וכו'. יהרגם

ה"ד. פ"ב, רוצח הל' לביתֿדין51)והשווה שאינו בניגוד
ה"י). פי"ד, סנהדרין הל' (לעיל אחד ביום שנים דן

אפילו 52) אותם מלינים שאין ביתֿדין, מיתת לחייבי בניגוד
ומתיר  החמה, לשקיעת סמוך אותם תולה אלא אחד, לילה

ה"ז). פט"ו, (שם מיד בני 53)אותם בשבעת שמצינו כמו
עד  שעורים קציר מתחילת תלויים ונשארו שהומתו שאול,
א: עט, ביבמות ושאלו י), כא, (שמואלֿב הגשמים ימות
מוטב  ותירצו: העץ"? על נבלתו תלין "לא כתוב: והלא
בפרהסיא, שמים שם ויתקדש התורה מן אחת אות שתעקר
ידיהם  פשטו אלה, עשו מה אומרים: ושבים עוברים  שהיו
כזו. בה להדבק שראויה אומה לך אין אמרו, גרורים. בגרים
משפט  להם שאין תורה, דין מצד הומתו לא שאול בני והרי
מדין  אלא הגבעונים, שהמית אביהם, שאול עוון על מות
מהר"ץ  (הגהות גרים להוסיף היה וה"תיקון" הומתו, מלך
או"ח  סופר" וב"חתם כב. כא, לדברים ברמב"ן וראה חיות).

הסימן. בסוף רח, סי'
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קעג mikln zekld - mihtey xtq - lel` e"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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meil cg` wxt m"anx ixeriyixyz 'bÎf"ryz lel` e"k -g"ryz

ה'תשע"ז  אלול כ"ו ראשון יום

mdizFnglnE mikln zFkld¦§§¨¦¦§£¥¤
ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦

כשישב 1) לעצמו, תורה ספר לו לכתוב המלך על המצוה
שלא  ופלגשים. נשים לו להרבות האיסור מלכותו. כסא על
לעסוק  המלך על החובה בו. להתנאות וזהב כסף לו ירבה
מלכי  דנים שאין ובלילה. ביום ישראל ובצרכי בתורה
מורד  דיני ותקלה. גזירה משום עליהם, מעידים ולא ישראל
לצורך  בהתאם העולם ולתקן להרוג למלך הרשות במלך.

השעה.

.‡BÏ ·˙Bk ,B˙eÎÏÓ ‡qk ÏÚ CÏn‰ ·LiL ˙Úa¿≈∆≈≈«∆∆«ƒ≈«¿≈
BÏ eÁÈp‰L ¯Ùq‰ ÏÚ ¯˙È BÓˆÚÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿«¿∆∆««≈∆∆ƒƒ

ÂÈ˙B·‡2‰¯ÊÚ‰ ¯ÙqÓ B‰ÈbÓe .3ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ¬»«ƒƒ≈∆»¬»»«ƒ≈ƒ∆
„Á‡Â ÌÈÚ·L4„·‡pL B‡ ÂÈ˙B·‡ BÏ eÁÈp‰ BÏ Ì‡ . ƒ¿ƒ¿∆»ƒƒƒ¬»∆∆¡«

,ÂÈÊb ˙È·a BÁÈpÓ „Á‡ :‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ·˙Bk -≈¿≈ƒ¿≈»∆»«ƒ¿≈¿»»
Ï‡¯OiÓ „Á‡ ÏÎk Ba ‰eˆÓ ‡e‰L5ÊeÊÈ ‡Ï ÈM‰Â , ∆¿À∆¿»∆»ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…»

Œ˙È·Ï B‡ ‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ˙Úa ‡l‡ ,ÂÈÙÏÓƒ¿»»∆»¿≈∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈
‰‡È¯˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ B‡ ,ıÁ¯n‰6‡ˆBÈ . «∆¿»¿»∆≈»ƒ¿ƒ»≈

·LBÈ ;BnÚ ‡e‰Â - ÒÎ ;BnÚ ‡e‰Â - ‰ÓÁÏnÏ«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»¿ƒ≈
·ÒÓ ;BnÚ ‡e‰Â - ÔÈca7:¯Ó‡pL ,Bc‚k ‡e‰Â «ƒ¿ƒ≈≈¿¿∆¿∆∆¡«

"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â BnÚ ‰˙È‰Â"8. ¿»¿»ƒ¿»»»¿≈«»

את 2) לו "וכתב יח): יז, (דברים שנאמר ב. כא, סנהדרין
במשמע. שתים - "משנה" הזאת" התורה חצר 3)משנה

עתיק.המ  ספרֿתורה מונח היה לשכותיה שבאחת קדש,
ה"ב,4) פ"ז תורה ספר הל' והשווה ה"ו. פ"ב, שם ירושלמי

הי"ג. פ"ז, יוםֿטוב כתבו 5)והל' "ועתה בהם: שנאמר
יט). לא, (דברים הזאת" השירה את ֿ 6)לכם בבית כגון

ס"ת, בהל' כמבואר קבר, של אמות ארבע בתוך הקברות
פ"ז  (שם מיטתו על ישן כשהוא עמו אינו וכן ה"ו, פ"י
לקרוא  הראוי מקום - בו וקרא עמו והיתה שנאמר: ה"ג),

ב). כא, (סנהדרין שם 8)לסעודה.7)בו וב'ספרי' שם.
הלילות. לרבות - חייו ימי כל הימים; אלו - חייו ימי שנינו:
לציין, וראוי ז. אות ה"ג, פ"ז ס"ת, להל' בביאורנו וראה
להדיוט  רשות "ואין שנינו: מ"ד, פ"ד סנהדרין שבתוספתא
לא  ורבינו אחר". ולא הוא - בו וקרא שנאמר: בה, לקרות
שאין  ה"א) פ"ב, (לעיל כתב שכבר מפני להזכירו, חש

חדש'). ('פרי תשמישו" כלי מכל "באחד משתמשים

.·‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÌÈL Bl ‰a¯È ‡Ï9‡e‰L ,e„ÓÏ …«¿∆»ƒƒƒ«¿»»¿∆
ÌÈLp‰ ÔÈa - ÌÈL ‰¯OÚŒ‰BÓL „Ú Á˜BÏ≈««¿∆∆¿≈»ƒ≈«»ƒ

ÌÈL‚ÏÈÙe10‰¯OÚŒ‰BÓL Ïk‰ -11ÛÈÒB‰ Ì‡Â . ƒ«¿ƒ«…¿∆∆¿≈¿ƒƒ
‰˜BÏ - dÏÚ·e ˙Á‡12BÏ LÈÂ .13˙¯Á‡ ‡OÏÂ L¯‚Ï ««¿»»∆¿∆¿»≈¿ƒ»«∆∆

L¯bL BÊ ˙Áz14. ««∆≈≈

מסיני.9) למשה עד איש מפי איש חכמינו שקיבלו

כמבואר 10) קידושין, ובלא כתובה בלא לו, מיוחדות נשים
ה"ד. פ"ד, (שמואלֿב 11)לקמן שנאמר א. כא, סנהדרין

מעט  ואם בחיקך... אדוניך נשי ואת לך... "ואתנה ח) יב,
היו ואו  בחברון שעוד ידוע והדבר וכהנה", כהנה לך סיפה

לדוד  נתן הנביא פונה וכאן ה). ג, (שם נשים שש לדוד
וכהנה, כהנה לך ואוסיפה לך מעט אם בירושלים: בהיותו
שמונהֿעשרה. ביחד הרי שש, עוד - וכהנה שש; - כהנה
שבע  בת את דוד נשא שבירושלים לומר, עלינו זה ולפי
טו, (שם ככתוב פילגשים, עשר היו והיתר אחת, אשה ועוד
הבית" לשמור פילגשים נשים עשר את המלך "ויעזוב טז)
הי"ח, בכלל אינן שהפילגשים סובר, והראב"ד (רדב"ז).
נשים  י"ח על נוסף פילגשים לו להוסיף למלך ומותר

לו. לוקה,12)הראויות אינו לחוד הקידושין שעל משמע,
ה"ו). להלן (ראה לבבו" יסור ש"לא היא ההקפדה עיקר כי
רבינו  דברי לכך, דוגמא כשבעלה. אלא הלב הסרת ואין
כהן  ובין גדול, כהן שבין ה"ד, פי"ז ביאה איסורי בהל'
וחללה  זונה (גרושה הארבע מן אשה שנשא הדיוט
"ולא  בהן שנאמר משום לוקה, אינו - בעל ולא ואלמנה),
(לחםֿמשנה). בבעילה אלא חילול ואין - יחלל"

הוא.13) כמה 14)רשאי וראה "בוא  א: כב, סנהדרין
(להתייחד  לייחד לו התירו המלך דוד שהרי גירושין, קשים
פנויה, עם יחוד על גזרו שכבר למרות השונמית, אבישג עם
נשיו, משמונהֿעשרה אחת שיגרש לגרש" לו התירו ולא
מותר  וגירש, המלך רצה שאם הרי לאשה, אבישג את ויקח

(כסףֿמשנה). שגירש זו במקום אחרת לישא לו

.‚Bz·k¯Ó È„k ‡l‡ ,ÌÈÒeÒ Bl ‰a¯È ‡ÏÂ15elÙ‡ . ¿…«¿∆ƒ∆»¿≈∆¿«¿¬ƒ
¯‡L ÔÈOBÚL C¯„k ÂÈÙÏ ı¯ ˙BÈ‰Ï Èet „Á‡ ÒeÒ∆»»ƒ¿»¿»»¿∆∆∆ƒ¿»

¯eÒ‡ - ÌÈÎÏn‰16‰˜BÏ - ÛÈÒB‰ Ì‡Â .17. «¿»ƒ»¿ƒƒ∆

באויביו.15) להלחם ופרשיו רכבו כא,16)כדי סנהדרין
סוס  אפילו - סוס" הרבות "למען טז) יז, (דברים שנאמר ב.
זולתי  לו, שיהיה מותר "ואינו ירבה. לא - בטל והוא אחד
לרבינו, המשנה (פירוש העם" כאחד בו לרכוב אחד, סוס

סוס 17)שם). כל על בלאֿתעשה שעובר אמרו: ושם
אבל  זה, אחר זה לו כשלקחם אלא לוקה אינו ובוודאי וסוס,

(רדב"ז). אחת אלא לוקה אינו - ביחד הרבה לקח אם

.„ÂÈÊ‚a ÁÈp‰Ï ·‰ÊÂ ÛÒk Bl ‰a¯È ‡ÏÂ18 ¿…«¿∆∆∆¿»»¿«ƒ«ƒ¿»»
Ba ˙B‡b˙‰Ïe19ÔziL È„k ‡l‡ ,Ba ˙B‡˙‰Ï B‡ ¿ƒ¿»¿ƒ¿»∆»¿≈∆ƒ≈

‰a¯iL ·‰ÊÂ ÛÒk ÏÎÂ .ÂÈLnLÏe ÂÈ„·ÚÏÂ ÂÈ˙BÏÈÁÏ¿≈»¿«¬»»¿«»»¿»∆∆¿»»∆«¿∆
¯eav‰ ÈÎ¯ˆÏ ÔÎeÓ ÌL ˙BÈ‰ÏÂ ,'‰ ˙Èa ¯ˆB‡Ï¿«≈¿ƒ¿»»¿»¿≈«ƒ

B˙Ba¯‰Ï ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÓÁÏÓÏe20¯eÒ‡ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿¬»¬≈∆ƒ¿»¿«¿¿≈»
˙Ba¯‰Ï ‡l‡BÓˆÚÏ21‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÊb ˙È·a ∆»¿«¿¿«¿¿≈¿»»∆∆¡«¿…

.‰˜BÏ - ‰a¯‰ Ì‡Â ."Bl ‰a¯È«¿∆¿ƒƒ¿»∆

וזהב 19)באוצרותיו.18) "וכסף יג) ח, (דברים ככתוב
לבבך". ורם לך... וזהב 20)ירבה "וכסף ב. כא, סנהדרין

ליתן  כדי הוא מרבה אבל מרבה, אינו לו - לו ירבה לא
שנה  מדי חיילות שכר - אספניא רש"י: ומפרש אספניא",
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שנה. כל עמו והיוצאים הנכנסים מצינו 21)בשנה, וכן
 ֿ בית לבנין שאצר ד) כט, הימיםֿא (דברי המלך ָבדוד
כסף  ככרי אלפי ושבעת זהב, ככרי אלפים שלשת המקדש

מזוקק.

.‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙e¯ÎL C¯c ˙BzLÏ ¯eÒ‡ CÏn‰«∆∆»ƒ¿∆∆ƒ¿∆∆¡««
"ÔÈÈ B˙L ÌÈÎÏnÏ22‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰È ‡l‡ . «¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿∆≈«»

BnÚ ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÏÈl·e ÌBia Ï‡¯OÈ ÈÎ¯ˆ·e¿»¿≈ƒ¿»≈««»¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ
"ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B· ‡¯˜Â23. ¿»»»¿≈«»

ע,22) בסנהדרין דרשו שכר", אי "ולרוזנים הכתוב: ומסיים
ויש  וישתכר? יין ישתה לו, גלויים עולם רזי שכל "מי ב:
יין  ישתה לפתחו, משכימים עולם רוזני שכל מי אומרים:

מלך 23)וישתכר". אם "ומה ה"ה: פ"ד, שם תוספתא
כל  בו וקרא בו נאמר ציבור, בצרכי אלא עסק שלא ישראל,
 ֿ עלֿאחתֿכמה פנאי) להם (שיש אדם בני שאר חייו, ימי
ועומד  הארץ, בכיבוש שעסק בןֿנון יהושע ומה וכמה...
מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא בו: נאמר לישראל, לחלקה
עלֿאחתֿכמהֿוכמה", אדם בני שאר ולילה, יומם בו והגית

בזה. ה'ספרי' דברי ז אות לעיל בביאורנו וראה

.ÂÌÈLa ÛeËL ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ24BÏ ‰˙È‰ ‡Ï elÙ‡ . ¿≈…ƒ¿∆»¿»ƒ¬ƒ…»¿»
¯‡Lk „ÈÓz dÏˆ‡ ÈeˆÓ ‰È‰È ‡Ï - ˙Á‡ ‡l‡∆»««…ƒ¿∆»∆¿»»ƒƒ¿»
ÏÚ ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ Ôzz Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈLth‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««ƒ≈«»ƒ≈∆«

‰¯Bz ‰„Èt˜‰ BaÏ ˙¯Ò‰25¯eÒÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ¬»«ƒƒ¿ƒ»»∆∆¡«¿…»
Ï‡¯OÈ Ï‰˜ Ïk ·Ï ‡e‰ BalL ,"B··Ï26CÎÈÙÏ ; ¿»∆ƒ≈»¿«ƒ¿»≈¿ƒ»

Ïk" :¯Ó‡pL ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ ¯˙È ‰¯Bza ·e˙k‰ B˜acƒ¿«»«»»≈ƒ¿»»»∆∆¡«»
."ÂÈiÁ ÈÓÈ¿≈«»

לבו.24) בכל ונתון "רבי 25)להוט, א: כא, סנהדרין
לא  זה הרי לבו, את ומסירה אחת אפילו אומר: שמעון
אפילו  נשים, לו ירבה לא נאמר למה כן אם ישאנה,
הלב  שבהסרת למד, אתה מכאן צדקנית. שהיתה כאביגיל",

(רדב"ז). תלוי פי"ט,26)הדבר רבה' ב'במדבר אמרו וכן
מלך'). ('קרית הדור" כל - הדור שראש "ללמדך יז: אות
אזיל" גופא הראש) (=אחרי רישא "בתר א: מא, ובעירובין

הגוף. הולך -

.Êe¯‡a ¯·k27Ô˙B‡ ÔÈc ,„Âc ˙È· ÈÎÏnL28 ¿»≈«¿∆«¿≈≈»ƒ»ƒ»
Ï‡¯OÈ ÈÎÏÓ Ï·‡ .Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe29ÌÈÓÎÁ e¯Êb , ¿ƒƒ¬≈∆¬»«¿≈ƒ¿»≈»¿¬»ƒ

B˙B‡ ÔÈ„ ‡ÏÂ Ôe„È ‡lL30„ÈÚÓ ‡ÏÂ ,31ÔÈ„ÈÚÓ ‡ÏÂ ∆…»¿…»ƒ¿…≈ƒ¿…¿ƒƒ
Ô‰a Òb ÔalL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ32‰Ïwz ¯·c‰ ÔÓ ‡B·ÈÂ , »»ƒ¿≈∆ƒ»«»∆¿»ƒ«»»«»»

˙c‰ ÏÚ „ÒÙ‰Â33. ¿∆¿≈««»

ה"ה.27) פ"ב, סנהדרין הל' א:28)לעיל יט, סנהדרין
לבקר  דינו ה', אמר כה דוד "בית יב) כא, (ירמיה שנאמר
והלא  אחרים, לדון יוכלו איך אותם, דנים לא ואם משפט".

אחרים. קשט ואח"כ עצמך, קשט הוא: שאינם 29)כלל
דוד. ב.30)מבית עמ' בית 31)שם מלכי שגם  נראה,

מעיד  שאינו גדול, מכהן גרועים שאינם מעידים, אינם דוד
ה"ג  פ"א, עדות הל' לעיל וכמבואר כבודו, מפני אדם לשום
אין  א: לא, דף שבועות במס' מפורש והדבר (כסףֿמשנה).
מלך. להוציא להעיד, בראויים אלא נוהגת העדות שבועת

תשים  שום שנאמר, להעיד, ראוי אינו המלך רש"י: ומפרש
לעמוד  צריך להעיד והבא עליך, אימתו שתהא - מלך עליך
בהל' הלחםֿמשנה ולדעת לו. הוא בזיון ודרך הדיין, לפני
האיסור", מן בה "להפריש מכוונת העדות אם שם, עדות
ב'תוספות' קדמוהו וכבר כבודו. שזה המלך, גם מעיד

מעיד. ד"ה ב יח, לדברי 32)לסנהדרין נכנעים "ואינם
שם.תו  סנהדרין בהל' רבינו כלשון שאירע 33)רה", כמו

אמרו  שעה ובאותה המלך, ינאי את כשדנו לסנהדרין
את  וראה אותו. דנים ואין דן אינו מלך ב): יט, (סנהדרין

ה"ה. פ"ב, סנהדרין הל' לעיל בביאורנו המעשה פרטי

.Á˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,Ï‡¯OÈ CÏÓa „¯Bn‰ Ïk»«≈¿∆∆ƒ¿»≈≈«∆∆¿
ÌB˜ÓÏ CÏiL ÌÚ‰ ¯‡MÓ „Á‡ ÏÚ ¯Ê‚ elÙ‡ .B‚¯‰Ï¿»¿¬ƒ»««∆»ƒ¿»»»∆≈≈ƒ¿

CÏ‰ ‡ÏÂ ÈBÏt34‡ˆÈÂ B˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL B‡ ,35·iÁ - ¿ƒ¿…»«∆…≈≈ƒ≈¿»»«»
LÈ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È - B‚¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙ÈÓƒ»¿ƒ»»¿»¿≈»≈∆∆¡«»ƒ
B‡ CÏn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰ Ïk ÔÎÂ ."EÈt ˙‡ ‰¯ÓÈ ¯L‡¬∆«¿∆∆ƒ¿≈»«¿«∆∆«∆∆

‡¯b Ôa ÈÚÓLk B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ ,BÙ¯ÁÓ‰36. «¿»¿≈«∆∆¿¿»¿¿ƒ¿ƒ∆≈»
„·Ïa ÛÈÒa ‡l‡ ‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ ÔÈ‡Â37BÏ LÈÂ . ¿≈«∆∆¿«¬…∆»¿«ƒƒ¿»¿∆

ÔÈËBLa ˙Bk‰Ïe ¯Ò‡Ï38¯È˜ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ;B„B·ÎÏ ∆¡…¿«¿ƒƒ¿¬»…«¿ƒ
ÔBÓÓ39ÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ¯È˜Ù‰ Ì‡Â .40. »¿ƒƒ¿ƒ¬≈∆»≈

איש 34) את להזעיק דוד ששלחו בעמשא, שמצינו כמו
ורצה  ה), כ, (שמואלֿב יעדו" אשר המועד מן "ויוחר יהודה
וכן  א. מט, בסנהדרין כמבואר במלכות, כמורד לדונו יואב
שאמר  משום במלכות, כמורד נחשב החתי שאוריה מצינו
יא, (שם ככתוב מיאן, והוא רגליך, ורחץ לביתך רד דוד: לו
יושבים  ויהודה וישראל האדון דוד, אל אוריה "ויאמר יא)
זה  ועל ולשתות", לאכול ביתי אל אבוא ואני בסוכות...
שם  וב'תוספות' א. מג, בקידושין כמבואר מיתה, נתחייב

במלכות. מורד ֿ 35)ד"ה: (מלכים גרא בן שמעי כמעשה
לז). ב, ובירושלמי 36)א ב. טז, ובשמואלֿב ח. שם,

דוד, בית מלכות המקלל "כל אמרו: ה"ג, פ"ב סנהדרין
מיתה". לשון 37)חייב וכך ה"א. פ"ז, שם ירושלמי

אמיתך  אם לאמור בה' לו "ואשבע ח) ב, (מלכיםֿא הכתוב
ה"ו, ופי"ח ה"ב, פי"ד סנהדרין הל' לעיל והשווה בחרב",
ב, קז, משפטים פרשת בזוהר וראה שם. ובביאורנו
ימתינו  שלא לו נשבע שדוד היה, טיפש שמעי וכי שמקשה:
שם  ומתרץ ימיתנו? כן בחצים או שבחנית מכלל בחרב,

הנסתר. דרך אתכם 38)ע"פ יסר "אבי יא) יב, (שם ככתוב
במלך  זה כל הרדב"ז, וכתב שמח'). ('אור בשוטים"
אבל  ישראל, כל עליו שהסכימו או נביא, עלֿפי שהומלך
אליו, לשמוע חייבים אין ובחזקה בזרוע למלוך איש קם אם

במלכות. מורד נקרא אינו פיו את להפקיע 39)והממרה
לעצמו. בו ולזכות ולהפקירו, הממון בעל של שעבודו

להפקירו 40) רצה שאחאב היזרעאלי, נבות כרם כמעשה
ירשת" וגם הרצחת ה', אמר "כה קובל: והנביא לטובתו,
שלקח  "מלך הי"ג: פ"ה, גזילה הל' והשווה יט). כא, (שם
שחקק, בדינים שלא המדינה, מבני אחד של שדה או חצר
בלבד, זה מאיש שיקח כל דבר... של כללו גזלן... זה הרי

גזל". זה הרי זה, את חמס אלא לכל, הידועה כדת שלא

.Ë,˙BˆÓa ˜qÚ˙pL ÏÈ·La CÏn‰ ˙¯Êb Ïh·Ó‰«¿«≈¿≈««∆∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿
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a elÙ‡¯eËt ‰Ê È¯‰ ,‰l˜ ‰ÂˆÓ41·¯‰ È¯·c -42 ¬ƒ¿ƒ¿»«»¬≈∆»ƒ¿≈»«
„·Ú‰ È¯·„Â43ÔÈÓ„B˜ ·¯‰ È¯·c ,44¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»«¿ƒ¿≈»ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ Ïh·Ï CÏn‰ ¯Êb Ì‡45. ƒ»««∆∆¿«≈ƒ¿»∆≈¿ƒ

אנשי 41) את להזעיק שהלך יתר, בן בעמשא שמצינו כמו
כ, (שמואלֿב המועד" מן "ויוחר דוד המלך במצות יהודה,
עוסקים  ומצאם הלך א): מט, (סנהדרין חכמינו אמרו - ה)
"כל  כתוב אמר: מלימודם. לבטלם רצה ולא מסכת, בלימוד
תורה? לדברי אפילו יכול יומת", פיך... את ימרה אשר איש
מיעוט  - רק רש"י, ומפרש ואמץ". חזק "רק תלמודֿלומר:
לו. שומעין אין - תורה דברי לבטל המלך בא שאם הוא.

עבדו.43)הקב"ה.42) שהוא לשון 44)המלך,
א. כט, שם המקום.45)התלמוד, בכבוד חייב המלך שגם

חייבים  "כולכם הי"ב: פ"ו, ממרים הל' לעיל והשווה
בכבודי".

.È‰¯e¯· ‰È‡¯· ‡lL ˙BLÙ ‚¯B‰‰ Ïk46‡Ï· B‡ »«≈¿»∆…ƒ¿»»¿»¿…
‰‡¯˙‰47„Á‡ „Úa elÙ‡ ,48‚¯‰L ‡BO B‡ , «¿»»¬ƒ¿≈∆»≈∆»«
‰‚‚La49B‚¯‰Ï ˙eL¯ CÏnÏ LÈ -50ÌÏBÚ‰ Ôw˙Ïe ƒ¿»»≈«∆∆¿¿»¿¿«≈»»

„Á‡ ÌBÈa ÌÈa¯ ‚¯B‰Â .‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰M ‰Ó ÈÙk51 ¿ƒ«∆«»»¿ƒ»¿≈«ƒ¿∆»
ÌÈÈeÏz ÔÁÈpÓe ,‰ÏB˙Â52ÌÈa¯ ÌÈÓÈ53‰ÓÈ‡ ÏÈh‰Ï , ¿∆«ƒ»¿ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ≈»

.ÌÏBÚ‰ ÈÚL¯ „È ¯aLÏe¿«≈«ƒ¿≈»»

הוכחשו 46) ולא ב"בדיקות" העדים שהוכחשו כגון
היו  שלא או ה"אֿב). פ"ב, עדות הל' לעיל (ראה בחקירות
שאין  השני, אחר אחד אלא כאחת, אותו רואים העדים

ה"א. פ"ד, שם כמבואר פיהם, על נהרג ג"כ 47)הרוצח
ה"א. פי"ב, סנהדרין בהל' כמבואר נהרג, שאינו 48)אינו

ה"א. פ"ה, עדות בהל' כמבואר בביתֿדין, נהרג
וראוי 49) למזיד, קרוב שהוא חזקתו אבל נהרג, שאינו

מפני  ימים שלשה עמו דיבר שלא כל שונא? ואיזהו להענש.
ה"י). פ"ו, רוצח (הל' דוד 50)האיבה שהרג מצינו שהרי

בני  את וכן פיו, בהודאת טו) א, (שמואלֿב העמלקי את
מלכות, מדין ועלֿכרחך פיהם, הודאת ע"פ ט) ד, (שם רמון
בירושלמי  מצינו וכן ה"ו. פי"ח, סנהדרין הל' לעיל כמבואר
שראה  חסיד מאיש פחדו עבריינים ששני ה"ג, פ"ו סנהדרין
דוד  והמלך עליהם, להעיד ילך שמא וחששו בקלקלתם,
מלכות. מדין ועלֿכרחך הוא, אחד שעד ואע"פ וכו'. יהרגם

ה"ד. פ"ב, רוצח הל' לביתֿדין51)והשווה שאינו בניגוד
ה"י). פי"ד, סנהדרין הל' (לעיל אחד ביום שנים דן

אפילו 52) אותם מלינים שאין ביתֿדין, מיתת לחייבי בניגוד
ומתיר  החמה, לשקיעת סמוך אותם תולה אלא אחד, לילה

ה"ז). פט"ו, (שם מיד בני 53)אותם בשבעת שמצינו כמו
עד  שעורים קציר מתחילת תלויים ונשארו שהומתו שאול,
א: עט, ביבמות ושאלו י), כא, (שמואלֿב הגשמים ימות
מוטב  ותירצו: העץ"? על נבלתו תלין "לא כתוב: והלא
בפרהסיא, שמים שם ויתקדש התורה מן אחת אות שתעקר
ידיהם  פשטו אלה, עשו מה אומרים: ושבים עוברים  שהיו
כזו. בה להדבק שראויה אומה לך אין אמרו, גרורים. בגרים
משפט  להם שאין תורה, דין מצד הומתו לא שאול בני והרי
מדין  אלא הגבעונים, שהמית אביהם, שאול עוון על מות
מהר"ץ  (הגהות גרים להוסיף היה וה"תיקון" הומתו, מלך

או"ח  סופר" וב"חתם כב. כא, לדברים ברמב"ן וראה חיות).
הסימן. בסוף רח, סי'

ה'תשע"ז  אלול כ"ז שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שלוקח 1) מלחמה. ולצרכי לצרכיו, מטיל שהמלך המיסים

פילגש  איסור לפניו. לעמוד שמשים הטובים העם מבחורי
לוקח  שרים. להיות בעם המוכשרים את שכופה להדיוט.
המשיח  מלך של חלקו והבהמות. מהתבואות מעשר
בוזז. שהצבא בביזה המלך מנת ישראל. שכובשים בארצות

האמת. דת להרים המלך מגמת

.‡B‡ ÂÈÎ¯ˆÏ ÌÚ‰ ÏÚ ÒÓ ÔzÏ CÏnÏ LÈ ˙eL¿̄≈«∆∆ƒ≈««»»ƒ¿»»
·ˆB˜Â .˙BÓÁÏn‰ C¯ˆÏ2ÒÎÓ BÏ3ÁÈ¯·‰Ï ¯eÒ‡Â ,4 ¿…∆«ƒ¿»¿≈∆∆¿»¿«¿ƒ«

ÒÎn‰ ·‚iL ÈÓ ÏkL ¯Ê‚Ï BÏ LiL ,ÒÎn‰ ÔÓ5- ƒ«∆∆∆∆ƒ¿…∆»ƒ∆ƒ¿…«∆∆
BÏ eÈ‰z Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‚¯‰È B‡ BBÓÓ Á˜lÈ6 ƒ»«»≈»≈∆∆¡«¿«∆ƒ¿

ÌÈ„·ÚÏ7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯ÓB‡ ‡e‰ Ôl‰Ïe ," «¬»ƒ¿«»≈ƒ¿¿»«
"Ee„·ÚÂ8ÒÓ Ô˙BpL ,Ô‡kÓ ,9ÒÎÓ ·ˆB˜Â10ÂÈÈ„Â , «¬»ƒ»∆≈«¿≈∆∆¿ƒ»

ÔÈc - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa11¯eÓ‡‰ ÏkL , ¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆ƒ∆»»»
CÏÓ ˙L¯Ùa12B· ‰ÎBÊ CÏÓ -13. ¿»»«∆∆∆∆∆

וקובע.2) שונות,3)פוסק מסחורות מסויים, בשיעור מס
לערכן. ולהסתיר.4)בהתאם ולא 5)להעלים שיבריח

ממנו. המגיע המכס במשפט 6)ישלם מדבר והפסוק
וזכויותיו. המלך 7)המלך בעבודת לפרשו אפשר ואי

ייקח... בניכם "את יא) (פסוק לעיל נאמר שכבר והצבא,
וגו'. מרכבתו" לפני גם 8)ורצו מתפרשת שהעבדות הרי

מס. גולגולת.9)בנתינת והרכוש 10)מס מהסחורה
לערכם. דמלכותא 11)בהתאם "דינא א, קיג, קמא בבא

י"א. הלכה ה, פרק גזילה הלכות והשווה דינא",
המלך.12) במשפט המדבר ח פרק ומותר 13)בשמואלֿא

האומר: רב, לדברי בניגוד כשמואל. ב), כ, (סנהדרין בו
מותר  ואינו עליהם" לאיים אלא זו פרשה נאמרה "לא

כן. לעשות

.·ÌÚ‰ ÔÓ Á˜BÏÂ Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏÎa ÁÏBLÂ¿≈«¿»¿ƒ¿»≈¿≈«ƒ»»
Bz·k¯ÓÏ ÏÈÁ Ô‰Ó ‰OBÚÂ ,ÏÈÁŒÈL‡Â ÌÈ¯Bab‰14 «ƒƒ¿«¿≈«ƒ¿∆≈∆«ƒ¿∆¿«¿

ÂÈL¯Ù·e15ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ Ô‰Ó „ÈÓÚÓe ,16„ÈÓÚÓe , ¿»»»«¬ƒ≈∆¿ƒ¿»»«¬ƒ
ÂÈÙÏ ıe¯Ï ÌÈL‡ Ô‰Ó17BÏ ÌOÂ" :¯Ó‡pL , ≈∆¬»ƒ»¿»»∆∆¡«¿»

ÔÓ Á˜BÏÂ ."Bz·k¯Ó ÈÙÏ eˆ¯Â ÂÈL¯Ù·e Bz·k¯Óa¿∆¿«¿¿»»»¿»ƒ¿≈∆¿«¿¿≈«ƒ
ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈLnL ˙BÈ‰Ï Ì‰aL ÌÈÙi‰18, «»ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿¿ƒ¿»»

‰OÚÂ ,ÁwÈ ...ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«≈∆«ƒƒ»¿»»
."BzÎ‡ÏÓÏƒ¿«¿

מרכבתו.14) סוסים.15)למוליכי לשמרו,16)רוכבי
כבוד. ההם 17)משמר הימים כמנהג מרכבתו, לפני

קדם. מלכי מלאכתו.18)בחצרות ולעשות לשרתו,

.‚CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó Ïk ˙Bin‡‰ ÈÏÚa ÔÓ Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«ƒ«¬≈»À»À»«∆»ƒ
Ô¯ÎO Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓ BÏ ÔÈOBÚÂ19Ïk Á˜BÏÂ . ¿ƒ¿«¿¿≈¿»»¿≈«»

Ô˙BÂ ,BzÎ‡ÏÓÏ ˙BÁÙM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÓ‰a‰«¿≈¿»¬»ƒ¿«¿»ƒ¿«¿¿≈
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Ô¯ÎO20Ô‰ÈÓ„ B‡21BLÈ¯Á L¯ÁÏÂ" :¯Ó‡pL , ¿»»¿≈∆∆∆¡«¿«¬¬ƒ
BzÓÁÏÓ ÈÏk ˙BOÚÏÂ B¯Èˆ˜ ¯ˆ˜ÏÂ22.BaÎ¯ ÈÏÎe ¿ƒ¿…¿ƒ¿«¬¿≈ƒ¿«¿¿≈ƒ¿

ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ¯eÁa ˙‡Â ÌÎÈ˙BÁÙL ˙‡Â ÌÎÈ„·Ú ˙‡Â¿∆«¿≈∆¿∆ƒ¿≈∆¿∆«≈∆«ƒ
."BzÎ‡ÏÓÏ ‰OÚÂ ,ÁwÈ ÌÎÈ¯BÓÁ ˙‡Â¿∆¬≈∆ƒ»¿»»ƒ¿«¿

שכרם.19) וזהו המלך מבית המתפרנסים לשמשיו בניגוד
מלאכתם.20) לעצמו.21)שכר ומעכבם תמורתם משלם
שם.22) יונתן כתרגום האומנות, בעלי אלו

.„ÌÈL Ï‡¯OÈ Ïe·b ÏkÓ Á˜BÏ ÔÎÂ23:ÌÈL‚ÏÈÙe ¿≈≈«ƒ»¿ƒ¿»≈»ƒƒ«¿ƒ
‰a˙Î ‡Ïa - ÌÈL‚ÏÈÙe ,ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa - ÌÈL»ƒƒ¿À»¿ƒƒƒ«¿ƒ¿…¿À»

ÔÈLec˜ ‡Ï·e24„eÁÈa ‡l‡ ,25d˙B‡ ‰B˜ „·Ïa ¿…ƒƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»
L‚ÏÈÙa ¯eÒ‡ ËBÈ„‰‰ Ï·‡ .BÏ ˙¯zÓe26‡l‡ , À∆∆¬»«∆¿»¿ƒ∆∆∆»

‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡a27„eÚÈ È¯Á‡ „·Ïa28˙eL¯ BÏ LÈÂ . ¿»»»ƒ¿ƒ»ƒ¿««¬≈ƒ¿∆¿
˙BÁaË ,BBÓ¯‡Ï Á˜BlL ÌÈL‚ÏÈt‰ ˙BOÚÏ29 «¬«ƒ«¿ƒ∆≈«¿«¿«»

˙BÁw¯Â ˙BÙB‡Â30ÁwÈ ÌÎÈ˙Ba ˙‡Â" :¯Ó‡pL , ¿¿«»∆∆¡«¿∆¿≈∆ƒ«
."˙BÙ‡Ïe ˙BÁaËÏe ˙BÁw¯Ï¿«»¿«»¿…

מכל 23) נשים לו "ובורר ב, משנה ד, פרק סנהדרין תוספתא
וישראליות". לויות כהנות שירצה כא,24)מקום סנהדרין

לעיני  אביו פלגשי "אל שבא אבשלום, מעשה יובן, ובזה א,
לדוד  מקודשות היו אילו כי כב), טז, (שמואלֿב ישראל" כל
לציין  וראוי (רדב"ז). זו לעבירה מסכים העם היה לא אביו,
בלא  - פלגשים מפרש: ו) כה, (בראשית לתורה שרש"י
וכבר  בקידושין, לו מקודשת שהיא מדבריו, נראה כתובה,
בלא  היא: כא, בסנהדרין שהגירסה שם, הרמב"ן העיר
שהכתובה  בקידושין, תלוי והעיקר קידושין. ובלא כתובה

סופרים. מדברי אלא לו 25)אינה להיות לו שמייחדה
ולאשה. אישות 26)לשפחה (הלכות רבינו פסק שכבר

הל  א, קידושין פרק בלא זנות לשם אשה הבועל "כל ד): כה
י"ז. הלכה ב, פרק נערה הלכות וראה התורה", מן לוקה

קטנה.27) בהיותה אביה לו לו 28)שמכרה שמייחדה
יעדה". לא "אשר ח) כא, (שמות הכתוב מלשון לאשה,
מקודשת  את הרי שניים: בפני לה אומר ייעוד, "ומצוות
שמעות  קידושין) (=כסף כלום לה ליתן צריך ואינו לי...
ניתנו" לקידושין ממנו) כשלקחה לאביה (שנתן הראשונות

ז). הלכה ד, פרק עבדים מבשלות.29)(הלכות
נשים.30) ותמרוקי בשמים מתקנות

.‰‰pÓÓe ,ÌÈ¯O ˙BÈ‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ˙‡ ‰ÙBk ÔÎÂ¿≈∆∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆
ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O Ì˙B‡31ÌeOÏÂ" :¯Ó‡pL , »»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ∆∆¡«¿»

."ÌÈMÓÁ È¯OÂ ÌÈÙÏ‡ È¯O BÏ»≈¬»ƒ¿»≈¬ƒƒ

ולהתנהג 31) הציבור עול במשא רוצים שאינם פי על אף
בשררה.

.ÂÌÈ˙Èf‰Â ˙B„O‰ Á˜BÏÂ32ÂÈ„·ÚÏ ÌÈÓ¯k‰Â ¿≈««»¿«≈ƒ¿«¿»ƒ«¬»»
ÔÈ‡ Ì‡ el‡ ˙BÓB˜Ó ÏÚ eËLÙÈÂ ,‰ÓÁÏnÏ eÎÏiLk¿∆≈¿«ƒ¿»»¿ƒ¿¿«¿≈ƒ≈
:¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÓc Ô˙BÂ ,ÌMÓ ‡l‡ eÏÎ‡i ‰Ó Ì‰Ï»∆«…¿∆»ƒ»¿≈¿≈∆∆∆¡«
,ÁwÈ ÌÈ·Bh‰ ÌÎÈ˙ÈÊÂ ÌÎÈÓ¯k ˙‡Â ÌÎÈ˙B„O ˙‡Â"¿∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿≈≈∆«ƒƒ»

"ÂÈ„·ÚÏ Ô˙Â33. ¿»««¬»»

ככתוב 32) המחייה, עיקר שהם וכו' והזיתים השדות

ויצהרך". ותירושך "דגנך יד) יא, ובתוספות 33)(דברים
כן  אם שאלו, מותר) מלך המתחיל דיבור ב כ, (סנהדרין
(מלכיםֿא  היזרעאלי נבות כרם מעשה על אחאב נענש למה
השדות  לקיחת להתיר הכתוב שכוונת ותירצו, יט)? כא,
בשדה  אלא מותר שאינו תירצו, עוד לעצמו. ולא לעבדיו,
ג) (שם ככתוב מאבותיו, שירש אחוזה בשדה ולא מקנה,
תירצו  ובעיקר לך. אבותי נחלת את מתיתי מה' לי חלילה
ישראל  כל על שמלך במלך, אלא נאמרת המלך פרשת שאין
מאת  לא וגם יהודה, על מלך לא ואחאב ה', ומאת ויהודה
להיתר  הכתוב שכוונת מתרץ, שם לשמואל וברד"ק ה',

השדה. לגוף ולא בלבד פירות

.Ê˙BÏÈ‡‰ ÔÓe ÌÈÚ¯f‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ LÈÂ34ÔÓe ¿∆«¬≈ƒ«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ
.'B‚Â ¯OÚÈ ÌÎÈÓ¯ÎÂ ÌÎÈÚ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰«¿≈»∆∆¡«¿«¿≈∆¿«¿≈∆«¿¿

."¯OÚÈ ÌÎ‡…̂¿∆«¿

המעשר 34) הבעלים שיפרישו אחרי לעצמו. והמעשר
שם). (רד"ק כמשפט ללויים

.ÁÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ÏËB ÁÈLn‰ CÏn‰«∆∆«»ƒ«≈ƒ»»¬»∆¿ƒ
BÏ ˜Á ‰Ê ¯·„Â ;¯OÚŒ‰LÏMÓ „Á‡ ˜ÏÁ Ï‡¯OÈƒ¿»≈≈∆∆»ƒ¿»»»¿»»∆…

ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe35. ¿»»«»

"והנותר 35) כא): מח, (יחזקאל הכתוב דברי לזה רמז
למדנו, וגו', לנשיא" חלקים לעומת ומזה... מזה לנשיא
המשיח  מלך הוא והנשיא השבטים, כאחד חלק נוטל שהיה
ישראל  ארץ עתידה אמרו: קכב, בתרא ובבבא (רדב"ז).
שהחלק  חסדא רב ואמר שבטים, עשר לשלושה שתתחלק
שנאמר  רשב"ם), המשיח", ("למלך לנשיא הוא הי"ג
מוטל  רבים שעול (הנשיא העיר "והעובד יט): מח, (יחזקאל

ישראל". שבטי מכל יעבדוהו רשב"ם) - עליו

.ËCÏn‰ È‚e¯‰ Ïk36CÏnÏ ÔBÓÓ -37ÏÎÂ . »¬≈«∆∆»»«∆∆¿»
,CÏnÏ ÌÈÎÏn‰ ˙B¯ˆB‡ È¯‰ ,L·BkL ˙BÎÏÓn‰««¿»∆≈¬≈¿«¿»ƒ«∆∆
‡e‰Â ,ÂÈÙÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÊÊBa ,ÔÈÊÊBaL ‰fa‰ ¯‡Le¿»«ƒ»∆¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»»¿

L‡¯a ‰ˆÁÓ ÏËB38,d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‰fa‰ ˙ÈˆÁÓe , ≈∆¡»»…«¬ƒ«ƒ»¿ƒ»
ÌÈÏk‰ ÏÚ ÔÈ·LBi‰ ÌÚ‰ ÌÚ „ÁÈa ‡·v‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»»¿««ƒ»»«¿ƒ««≈ƒ
˜ÏÁk Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ ,Ô¯ÓLÏ ‰Ána««¬∆¿»¿»¿ƒ¿»∆∆∆¡«ƒ¿≈∆
ÂcÁÈ ÌÈÏk‰ ÏÚ ·Li‰ ˜ÏÁÎe ‰ÓÁÏna „¯i‰«…≈«ƒ¿»»¿≈∆«≈««≈ƒ«¿»

"e˜ÏÁÈ39. «¬…

מיתה.36) ונתחייבו בו ב)37)שמרדו (מח, סנהדרין
לעיל  כמבואר ליורשיהם, שנכסיהם דין בית להרוגי בניגוד
(מלכיםֿא  בכתוב מצינו וכן ט. הלכה א, פרק אבל הלכות

כשה  טז) מיד,כא, ומלך, האלוקים את שברך נבות על עידו
(גמרא  לרישתו" היזרעאלי נבות כרם אל לרדת אחאב "ויקם

הוא 38)שם). שנינו: שם ובמשנה בברייתא. ב כ, שם
ראשון  בורר היפה חלק רש"י: ומפרש בראש, חלק נוטל

מחצה. אבינו,39)ונוטל מאברהם זה? את דוד למד וממי
(=עבדי, הנערים אכלו אשר "רק כד) יד, (בראשית שאמר
ענר  איתי, אשר האנשים וחלק למלחמה), איתי שהלכו
יקחו  הם הכלים) על לשמור (=שנשארו וממרא אשכול
""מהיום  כה) שם, (שמואל הכתוב שאמר הוא חלקם",
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נאמר: ולא - לישראל" ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא
רבה  (מדרש אברהם בימי החוק ניתן שכבר לפי "והלאה",

ט). אות מ"ג פרשה בראשית

.ÈL·BkL ı¯‡‰ Ïk40ÂÈ„·ÚÏ Ô˙BÂ .BlL ‡È‰ È¯‰ , »»»∆∆≈¬≈ƒ∆¿≈«¬»»
BÓˆÚÏ ÁÈpÓe ,‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡Ïe¿«¿≈«ƒ¿»»¿ƒ«∆ƒ¿∆«ƒ«¿«¿
.ÔÈc BÈc - ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎ·e ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÈÙk¿ƒ«∆ƒ¿∆¿»≈«¿»ƒƒƒ

ÈÓL ÌLÏ ÂÈOÚÓ eÈ‰È Ïk·eB˙n‚Ó ‰È‰˙Â ,Ì41 «…ƒ¿«¬»¿≈»«ƒ¿ƒ¿∆¿«»
˜„ˆ ÌÏBÚ‰ ˙‡lÓÏe ˙Ó‡‰ ˙c ÌÈ¯‰Ï Bz·LÁÓe«¬«¿¿»ƒ«»¡∆¿«…»»∆∆

'‰ ˙BÓÁÏÓ ÌÁl‰Ïe ÌÈÚL¯‰ ÚB¯Ê ¯aLÏÂ42ÔÈ‡L . ¿ƒ¿…¿«»¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ¿¬∆≈
ËtLÓ ˙BOÚÏ ‡l‡ ‰lÁz CÏÓ ÔÈÎÈÏÓÓ43 «¿ƒƒ∆∆¿ƒ»∆»«¬ƒ¿»

˙BÓÁÏÓe44eÈÙÏ ‡ˆÈÂ ekÏÓ eËÙLe" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«¿»»«¿≈¿»»¿»≈
."eÈ˙ÓÁÏÓ ˙‡ ÌÁÏÂ¿ƒ¿«∆ƒ¿¬…≈

דינו 40) המשיח כי המשיח, המלך שאינו ישראל, מלך
ח. הלכה לעיל הכתוב 41)מבואר כלשון שאיפתו,

קדימה". פניהם "מגמת ט) א, לקמן 42)(חבקוק השווה
שם. ובביאורנו ד הלכה י"א, איש 43)פרק בין בישראל,

לב  לעבדך "ונתת ט) ג, (מלכיםֿא שלמה אמר וכן לרעהו,
לרע". טוב בין להבין עמך, את לשפוט באויבי 44)שומע

נתנה  "שהמלכות ח פרק רבתי כלה במסכת וראה ישראל.
טז, (משלי שנאמר ובצדקה, במשפט מעלות... בשלושים

כיסא". יכון בצדקה כי יב):

ה'תשע"ז  אלול כ"ח שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מהי 1) מצוה. מלחמת אלא אינה המלך, מלחמת שתחילת

זכר  ולאבד עממים, שבעה להחרים המצוה רשות. מלחמת
הירידה  איסור מצרים. בארץ לשכון לחזור האיסור עמלק,
לארץ  ישראל חכמי חיבת לארץ. לחוץ ישראל מארץ

בתוכה. ולהיקבר בה לחיות הזוכה ומעלת ישראל,

.‡È‡Â .‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡l‡ ‰lÁz ÌÁÏ CÏn‰ ÔÈ‡≈«∆∆ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L ˙ÓÁÏÓ BÊ ?‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ‡È‰ BÊ2 ƒƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»¬»ƒ

˜ÏÓÚ ˙ÓÁÏÓe3‡aL ¯ˆ „iÓ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÂ ƒ¿∆∆¬»≈¿∆¿«ƒ¿»≈ƒ««∆»
Ì‰ÈÏÚ4‡È‰Â ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa ÌÁÏ CkŒ¯Á‡Â ; ¬≈∆¿««»ƒ¿»¿ƒ¿∆∆»¿¿ƒ

·ÈÁ¯‰Ï È„k ÌÈnÚ‰ ¯‡L ÌÚ ÌÁÏpL ‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»»«ƒ¿≈¿«¿ƒ
BÚÓLÂ B˙l„‚a ˙Ba¯‰Ïe Ï‡¯OÈ Ïe·b5. ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿À»¿»¿

והחוי 2) והפריזי, והכנעני, והאמורי, והגרגשי, החתי, והם:
ה"ד. בסמוך וראה א), ז, (דברים את 3)והיבוסי לאבד

ה"ה. בסמוך כמבואר "וכי 4)זרעו, ט) י, (במדבר ככתוב
אתכם". הצורר הצר על בארצכם מלחמה תבואו

אמרו:5) ב מד, ובסוטה בהם. מלהתגרות הגוים שיפחדו
לרווחה  דוד בית מלחמות חובה; - לכבש יהושע מלחמת
רשות. - ישראל) ארץ על להוסיפה צובה בארם (=שנלחם

.·˙eL¯ da ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ…»¿
ÌÚ‰ ‰ÙBÎÂ ˙Ú ÏÎa BÓˆÚÓ ‡ˆBÈ ‡l‡ ,ÔÈcŒ˙Èa≈ƒ∆»≈≈«¿¿»≈¿∆»»

˙‡ˆÏ6˙‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ Ï·‡ .ÌÚ‰ »≈¬»ƒ¿∆∆»¿≈ƒ∆»»
„Á‡Â ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ ‡l‡ da7. »∆»«ƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿∆»

ה"ד.6) פ"ז, להלן מחופתה, וכלה מחדרו חתן אפילו
"אין 7) שם: שהודגש ומתוך ב. כ, שם וכן א. ב, סנהדרין

משמע, ואחד" שבעים של הרשות... למלחמת מוציאין
(כסףֿמשנה). ביתֿדין רשות צריך אינו מצוה שלמלחמת

.‚ı¯BÙe8C¯„ BÏ ˙BOÚÏ9ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â10C¯„Â .B„Èa ≈«¬∆∆¿≈¿«ƒ¿»¿∆∆
¯eÚL dÏ ÔÈ‡ CÏn‰11.CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÈÙk ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ∆»¿ƒ«∆»ƒ

ÈtÓ B‡ ‰Ê ÏL BÓ¯k ÈtÓ ÌÈÎ¯c‰ ÌwÚÓ BÈ‡≈¿«≈«¿»ƒƒ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈
BzÓÁÏÓ ‰OBÚÂ ‰ÂLa CÏB‰ ‡l‡ ,‰Ê ÏL e‰„O12. »≈∆∆∆»≈¿»∆¿∆ƒ¿«¿

ושדות.8) כרמים של להלחם.9)גדרות בלכתם לחייליו,
ולאורך.11)מעכבים.10) ב.12)לרוחב כ, סנהדרין

ב. ס, ובבבאֿקמא

.„ÌÈ¯Á‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ13ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L14:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¬ƒƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«
‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ B„ÈÏ ‡aL ÏÎÂ ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰"«¬≈«¬ƒ≈¿…∆»¿»∆»≈∆¿…
Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - B‚¯‰¬»≈¿…«¬∆∆∆¡«…¿«∆»

Ì¯ÎÊ „·‡ ¯·Îe ."‰ÓL15. ¿»»¿»»«ƒ¿»

ולהשמיד.13) ֿ 14)לאבד עבודה עיקר היו שהם "כיון
('ספר  מכפירתם" נלמד שלא כדי הראשון... ויסודה זרה
ש"אין  ה"א, פ"ו לקמן וראה קפז), עשה לרבינו, המצוות'
לשלום". לו שקוראים עד בעולם, אדם עם מלחמה עושים

האומות"15) כל את ובלבל אשור, מלך סנחריב עלה "כבר
"וכך  רבינו: כותב (שם) המצוות' וב'ספר מ"ד). פ"ד, (ידים
דוד, ע"י השמדתם שנשלמה עד (שהשמדנום), עשינו
ידועה  שאינה עד האומות, בין ונטמעה השארית ונתפזרה

עוד".

.‰˜ÏÓÚ ¯ÎÊ „a‡Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ16:¯Ó‡pL , ¿≈ƒ¿«¬≈¿«≈≈∆¬»≈∆∆¡«
„ÈÓz ¯kÊÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓe ."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ¿«¬≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÚ¯‰ ÂÈOÚÓ17B˙·È¯‡Â18B˙·È‡ ¯¯BÚÏ È„k19, «¬»»»ƒ«¬ƒ»¿≈¿≈≈»
ÈtÓ ."˜ÏÓÚ EÏ ‰OÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈¬∆»»¿¬»≈ƒƒ

‰ta - "¯BÎÊ" :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰20- "ÁkL˙ ‡Ï" , «¿»»¿»«∆…ƒ¿»
·la21.B˙‡OÂ B˙·È‡ ÁkLÏ ¯eÒ‡L , «≈∆»ƒ¿…«≈»¿ƒ¿»

הנקבות.16) ובין הזכרים הראשון 17)בין שהיה
ב) כד, (במדבר ככתוב ממצרים, בצאתם בישראל להתגרות
קרביא  "ריש אונקלוס: ומתרגם עמלק", גוים "ראשית

עמלקאה". הוה סתר,18)דישראל במקום ישיבתו
פתאומי. באופן ישראל על אליו.19)להתנפל שנאתנו

בפה.20) קריאה ב'ספרי'21)ע"י וכן א. יח, מגילה
קפט, עשה המצוות' וב'ספר רצו. אות כיֿתצא, פרשת
כשבא  הנביא שמואל עשה איך תראה, "הלא רבינו: מסיים
להרגם, ציוה ואח"כ תחלה, זכר שהוא זו: מצוה לקיים
עמלק  עשה אשר את "פקדתי ב): טו, (שמואלֿא אמרו והוא
לו  שיפתחו טרם מלחמה עושים אין בעמלק וגם לישראל".
(הובאו  הסמ"ג ולדעת ד. ה"א, פ"ו, לקמן כמבואר לשלום,
עד  נוהגת זו מצוה אין כאן) מיימוניות" ב"הגהות דבריו
בהניח  "והיה שנאמר: הארץ, כיבוש לאחר המשיח, ימות
פרשת  אולם עמלק". זכר את תמחה אויביך... מכל לך ה'...
גלויה  סתירה מהווה טו בשמואלֿא, הנזכרת עמלק מחיית

(רדב"ז). זו לדיעה
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.ÂÈtŒÏÚ CÏna Ï‡¯OÈ ÔÈL·BkL ˙Bˆ¯‡‰ Ïk»»¬»∆¿ƒƒ¿»≈¿∆∆«ƒ
Œı¯‡k ‡È‰ È¯‰Â ,ÌÈa¯ Leak ‰Ê È¯‰ ,ÔÈcŒ˙È·≈ƒ¬≈∆ƒ«ƒ«¬≈ƒ¿∆∆

¯·c ÏÎÏ ÚLB‰È L·kL Ï‡¯OÈ22eL·kL ,‡e‰Â . ƒ¿»≈∆»«¿À«¿»»»¿∆»¿
‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈŒı¯‡ Ïk Leak ¯Á‡23. ««ƒ»∆∆ƒ¿»≈»¬»«»

"כל 22) כד) יא, (דברים שנאמר נא, אות עקב, פרשת 'ספרי'
על  ללמד אם יהיה", לכם בו רגלכם כף תדרוך אשר המקום
והלבנון  "מהמדבר ד) א, (יהושע נאמר כבר הרי א"י, תחומי
מן  חוץ שתכבשו מקום כל אלא - גבולכם" יהיה הזה...
נוהגות  שמצוות ומניין שלכם... הוא הרי האלו, המקומות
"יהיה". להלן ונאמר "יהיה", כאן נאמר דן: אתה הרי שם?
אבל  נוהגות. מצוות כאן אף שם, נוהגות מצוות להלן מה
שהלכו  שבט או משפחה או מישראל, יחיד שכבש ארצות
לאברהם, שניתנה הארץ מן אפילו מקום, לעצמם וכבשו
רבינו  (כלשון המצוות" כל בו שינהגו כדי א"י נקרא "אינו
"כיבוש  א) מז, (גיטין אמרו וכן ה"ב). פ"א, תרומות בהל'

כיבוש". שמו אין - כבש 23)יחיד מה "מפני שם, 'ספרי'
אמרו, שם? נוהגות מצוות ואין צובה, וארם נהרים ארם דוד
לארץ, משתכבשו אמרה: התורה כתורה, שלא עשה דוד
חזר  אלא כן, עשה לא הוא לארץ. חוץ לכבוש רשאים תהיו
לא  לירושלים סמוך שהיה היבוסי, ...ואת נהרים ארם וכבש
שלך  (=היכל) לפלטירים סמוך הקב"ה לו ...אמר הוריש.
וכו'. נהרים" ארם ומכבש חוזר אתה האיך הורשת, לא

ה"ג. פ"א, תרומות הל' והשווה

.ÊÔÓ .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ıeÁ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ÔkLÏ ¯zÓeÀ»ƒ¿…¿»»»≈∆∆ƒ¿»ƒƒ
ÏB„b‰ Ìi‰24·¯Ún‰ „ÚÂ25ÏÚ ‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡ , «»«»¿«««¬»«¿«≈«¿»«

Lek ı¯‡ „‚k ,‰Ò¯t ˙B‡ÓŒÚa¯‡26„‚Îe «¿«≈«¿»¿∆∆∆∆¿∆∆
¯a„n‰27‰LÏLa .da ·MÈ˙‰Ï ¯eÒ‡ Ïk‰ - «ƒ¿»«…»¿ƒ¿«≈»ƒ¿»

‰¯È‰Ê‰ ˙BÓB˜ÓÌÈ¯ˆÓÏ ·eLÏ ‡lL ‰¯B˙28. ¿ƒ¿ƒ»»∆…»¿ƒ¿»ƒ
‡Ï" ;"„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……ƒ»«∆∆«∆…
„Ú „BÚ Ì˙‡¯Ï eÙÒ˙ ‡Ï" ;"d˙‡¯Ï „BÚ ÛÈÒ…̇ƒƒ¿…»……ƒƒ¿…»«

¯eq‡‰ ÏÏÎa ‡i¯cÒkÏ‡Â ."ÌÏBÚ29. »¿«∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ

התיכון.24) הים הגדול 25)הוא הים תימן: בכת"י
הנזכרת 26)המערבי. וכוש שבאפריקה, אתיופיה היא

אומר  הכתוב וכן מצרים, אצל ערב בדרום היא בתנ"ך
שממה, לחרבות... מצרים ארץ את "ונתתי י) כט, (יחזקאל
טז) כא, הימיםֿב, (בדברי וכן כוש", גבול ועד סונה ממגדל

כושים". ידי על אשר והערבים השטח 27)"הפלשתים כל
נחשב  הכל המדבר, וכנגד כוש, לארץ המקביל הים, מן
ארבע  היא מצרים "ארץ א) י, (תענית אמרו וכן מצרים.
'שמות  במדרש וראה פרסה". מאות ארבע על פרסה מאות
תחומנו, כאן עד אומרים "המצריים ב: אות י פרשה רבה'

וכו'. תחומנו" כאן עד אומרים ירושלמי 28)והכושים
ה"א. פ"ה, של 29)סוכה אלכסנדריא אנשי ב. נא, סוכה

לא  תורה: שאמרה מה על שעברו על ונהרגו, נענשו מצרים
מצרים  בכלל שהיא הרי עוד, הזה בדרך לשוב  תוסיפון

(כסףֿמשנה).

.Á‰¯BÁÒÏ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡Ï ¯ÊÁÏ ¯zÓ30 À»«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒƒ¿»
‡ÈËÓ˜¯ÙÏÂ31˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ LaÎÏÂ32¯eÒ‡ ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿¬»¬≈¿≈»

‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÌL ÚwzL‰Ï ‡l‡33˙ÚaL , ∆»¿ƒ¿«≈«»¿≈ƒ«»∆∆¿≈
‡e‰ ¯zÓ ‰ÒÈk‰34ÚwzL‰Ïe ·LÈÏ ·LÁÈ Ì‡Â . «¿ƒ»À»¿ƒ«¿…≈≈¿ƒ¿«≈«

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡ ,ÌL35L·k Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . »≈«¬∆¿≈»∆ƒ∆ƒ»«
‡È‰L ,ÔÈcŒ˙È· ÈtŒÏÚ Ï‡¯OÈ CÏÓ ÌÈ¯ˆÓŒı¯‡∆∆ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿»≈«ƒ≈ƒ∆ƒ
B‡ ,ÌÈ„ÈÁÈ dÏ ·eLÏ ‡l‡ ‰¯È‰Ê‰ ‡ÏÂ ;˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒ¿ƒ»∆»»»¿ƒƒ
‰ÈOÚnL ÈtÓ ,Ì"ekÚ „Èa ‡È‰Â da ÔkLÏƒ¿…»¿ƒ¿««ƒ¿≈∆«¬∆»
‰OÚÓk" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ÔÈÏ˜Ï˜Ó¿À¿»ƒ≈ƒ»»¬»∆∆¡«¿«¬≈

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡36. ∆∆ƒ¿«ƒ

שונות.30) סחורות וממכר מקח בלשון 31)לשם סחורה,
יונתן: מתרגם טז) כג, (בראשית לסוחר" "עובר יוונית.

פרקמטיא. בכל פ"י,32)מתקבלין סנהדרין ירושלמי
לבסוף.33)ה"ח. נשתקע אם לא 34)אפילו שעדיין

(לעיל 35)נשתקע. מעשה בו שאין לאו על לוקים ואין
רבינו  מדברי שמשמע ואע"פ ה"ב). פי"ח, סנהדרין הל'
נשתקע  זאת בכל עלֿכלֿפנים, איסור ישנו נשתקע שאם
רופא  בהיותו המלכות, פי על היה אנוס כי במצרים, רבינו
ומתנצל: מעיד (הרדב"ז) הוא אף (רדב"ז). ולשרים למלך
וללמדה, תורה ללמוד מרובה זמן שם נתיישבתי אני וגם
וכדאי  לירושלים. באתי ושוב מותר, וזה ישיבה, שם וקבעתי
ופרח" "כפתור בספרו מעיד הפרחי, אשתורי שרבי להעיר,
בה: ומסיים באגרת, שמו חותם היה שרבינו ה, פרק
לשלושת  והכוונה לאוין". שלשה יום בכל העובר "הכותב,
מכאן, למצרים. תשוב לא תורה הזהירה בם הפסוקים

במצרים. ישיבתו לו היתה בעיניו ב'תורת 36)שקשה
היתה  שלא "מנין אמרו: ח', פרשתא אחרי, פרשת  כהנים'
המצריים? מן יותר מעשיהם שהתעיבו באומות אומה

וגו'. מצרים" ארץ כמעשה תלמודֿלומר:

.Ëı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈŒı¯‡Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡»»≈≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆
ÌÏBÚÏ37‰¯Bz „ÓÏÏ ‡l‡ ,38‰M‡ ‡OÏ B‡ ,39B‡ , ¿»∆»ƒ¿…»ƒ»ƒ»
ÏÈv‰Ï40ı¯‡Ï ¯ÊÁÈÂ ;Ì"ekÚ‰ ÔÓ41‡e‰ ‡ˆBÈ ÔÎÂ . ¿«ƒƒ»«¿«¬…»»∆¿≈≈

‰¯BÁÒÏ42ÔkLÏ Ï·‡ ;43,¯eÒ‡ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒ¿»¬»ƒ¿…¿»»»∆»
¯È„ ‰ÂL ‰OÚpL „Ú ·Ú¯‰ ÌL ˜ÊÁ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»«»»»»«∆«¬»»∆ƒ»

ÔÈ¯È„ ÈLa ÔÈhÁ44?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .45eÈ‰Lk ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»
,ÏBÊa ˙B¯t‰ Ì‡ Ï·‡ ,¯˜Èa ˙B¯t‰Â ˙BÈeˆÓ ˙BÚn‰«»¿¿«≈¿…∆¬»ƒ«≈¿
‰Ëe¯Ù ‰„·‡Â ,¯kzOÈ ‰n· ‡ÏÂ ˙BÚÓ ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿»»¿…«∆ƒ¿«≈¿»¿»¿»

ÁÂ¯ Ba ‡ˆÓiL ÌB˜Ó ÏÎÏ ‡ˆÈ - ÒÈk‰ ÔÓ46. ƒ«ƒ≈≈¿»»∆ƒ¿»∆«
,˙e„ÈÒÁ ˙cÓ dÈ‡ - ˙‡ˆÏ ¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆À»»≈≈»ƒ«¬ƒ

eÈ‰ ¯Bc‰ ÈÏB„‚ ÈL ,ÔBÈÏÎÂ ÔBÏÁÓ È¯‰L47ÈtÓe , ∆¬≈«¿¿ƒ¿¿≈¿≈«»ƒ¿≈
e‡ˆÈ ‰ÏB„‚ ‰¯ˆ48ÌB˜nÏ ‰ÈÏÎ e·iÁ˙Â ,49. »»¿»»¿¿ƒ¿«¿¿»»«»

צא,37) לבבאֿבתרא (רשב"ם המצוות מן עצמו שמפקיע
שמביא 38)א). התלמוד גדול כי גדולה, מצוה שהיא

תורה). ללמוד ד"ה שם וב'תוספות' א. יג, (ע"ז מעשה לידי
ללמוד  לצאת לו מותר שילמדהו, מי בארץ יש אם ואפילו
שם). (גמרא מכל" ללמוד זוכה אדם שאין "לפי בחו"ל,

הי"ד. פ"ג, אבל הל' לעיל חשיבות 39)והשווה בגלל
לשבת  בראה תהו "לא יח) מה, (ישעיה בה שנאמר המצוה,

שם). ('תוספות' שם).40)יצרה" (גמרא ממונו
אפילו 41) לחזור, דעתו אין אם אבל לחזור. דעתו שתהא
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שלא  א קיא, בכתובות כמבואר לצאת, לו אסור אשה לישא
מפני  ובודאי יבמתו, את לישא לחו"ל לצאת ליבם התירו
כמבואר  לו, מותר לחזור בדעתו כי לחזור, דעתו היתה שלא
תורה  ללמוד ד"ה: שם ה'תוספות' הוכיחו וכן א. יג, בע"ז

להרוויח,42)(כסףֿמשנה). שהיוצא א, יד, קטן מועד
רשאי  לאכול, מה לו אין אם ובוודאי למזונות, כיוצא דינו

איתן). (יד בסמוך כמבואר לצאת שלא 43)הוא בקביעות,
לחזור. "אלאֿאםֿכן 44)עלֿמנת א: צא, בבאֿבתרא

ארבעה  הוא הרגיל שהמחיר וידוע בסלע", סאתיים עמדו
המחיר  הוקיר שאם הרי ב), פב, (עירובין בסלע סאין

(כסףֿמשנה). חזק רעב זה הרי - לא 45)בכפליים שאם
לצאת. לו אסור - כפליים המחיר עמ'46)עלה שם ב"ב

סאין  ארבע כשעמדו זוכר, שהוא המעיד יוחנן, כרבי ב.
מחוסר  בטבריא, רעב נפוחי רבים והיו (=בזול) בסלע קמח

לחם. בו לקנות היו.47)איסר הדור שחזק 48)פרנסי
א. א, רות במגילת ככתוב בארץ, בבאֿבתרא 49)הרעב

ע"א. שם

.ÈŒı¯‡ ÈÓeÁz ÏÚ ÔÈ˜MÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ»¿«¿ƒ«¿≈∆∆
Ï‡¯OÈ50‰È·‡ ÔÈ˜MÓe ,51d¯ÙÚ ÏÚ ÔÈÏbÏb˙Óe52. ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬»∆»ƒ¿«¿¿ƒ«¬»»

˙‡Â ,‰È·‡ ˙‡ EÈ„·Ú eˆ¯ Èk" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ»¬»∆∆¬»∆»¿∆
."eÁÈ d¯ÙÚ¬»»¿…≈

תחומה.50) לתחילת והגיעו א"י אדמת על רגלם כשדרכה
(=סלעים)51) כיפי מנשק היה אבא "רבי א: קיב, כתובות

ב  עו, בגיטין כמבואר א"י, תחומי תחילת והיתה דעכֹו",
לחו"ל, שחזרו מחבריהם, נפרדים בארץ התלמידים כשהיו
אסור  ואילך ומשם שם, עד ליוום כי בעכו, מהם נפטרים היו
לארץ. חוץ - והלאה שמעכו לצאת, א"י לתלמידי היה

שלח,52) פ' תנחומא במדרש וראה ב. עמ' שם כתובות
הגדול  חנינא רבי "כשעלה א: עמ' שם ב'תוספות' הובא
כיון  אבנים... שוקל והיה לא"י, נכנס אם לידע ביקש מבבל,
מנשקן  והיה א"י, אבני אלא אלו אין אמר: כבידות, שמצאן

הז  הפסוק את עליהן אבניה.וקרא את עבדיך רצו כי ה:
ה"ז. פ"ד, שביעית ירושלמי והשווה

.‡ÈÌÈÓÎÁ e¯Ó‡53- Ï‡¯OÈŒı¯‡a ÔÎBM‰ Ïk : »¿¬»ƒ»«≈¿∆∆ƒ¿»≈
,È˙ÈÏÁ ÔÎL ¯Ó‡È Ï·e" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏeÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»¿ƒ∆∆¡««…«»≈»ƒƒ

"ÔBÚ ‡O da ·Li‰ ÌÚ‰54Úa¯‡ da CÏ‰ elÙ‡ . »»«≈»¿À»¬ƒ»«»«¿«
da ¯e·w‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰ÎBÊ ,˙Bn‡55- «∆¿«≈»»«»¿≈«»»

‰¯tk ÁaÊÓ ,Ba ‡e‰L ÌB˜n‰ el‡Îe ,BÏ ¯tk˙56, ƒ¿«∆¿ƒ«»∆ƒ¿««»»
˙eÚ¯Ù·e ."BnÚ B˙Ó„‡ ¯tÎÂ" :¯Ó‡pL57‡e‰ ∆∆¡«¿ƒ∆«¿»«¿À¿»

‰‡ÓË ‰Ó„‡ ÏÚ" :¯ÓB‡58‰ÓB„ BÈ‡Â ."˙eÓz ≈«¬»»¿≈»»¿≈∆
ÌÈiÁÓ BzËÏB˜59B˙BÓ ¯Á‡ BzËÏB˜Ï60ŒÏÚŒÛ‡Â ; «¿≈«ƒ¿«¿««¿««

ÌLÏ Ì‰È˙Ó ÌÈÎÈÏBÓ eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔÎŒÈt61. ƒ≈¿≈«¬»ƒ»ƒƒ≈≈∆¿»
˜Ècv‰ ÛÒBÈÂ eÈ·‡ ·˜ÚiÓ „ÓÏe ‡ˆ62. ≈¿«ƒ«¬…»ƒ¿≈««ƒ

א.53) קיא, לומר 54)כתובות יתרעם אל רש"י: ומפרש
עוון. נשואי כולם כי לי, ונקבר 55)צר בחוץֿלארץ שמת

כהן 57)שם.56)בארץ. אמציה את הוכיח כשהנביא
קשות. עליו וניבא אל, שהיא 58)בית לחו"ל, הכוונה

טמאה. בה.59)אדמה ונפטר בארץ שמת 60)שחי

מת  שסוףֿסוף בא"י, לקבורה ארונו והעבירו בחוץֿלארץ
(שם). טמאה אדמה א.61)על כה, קטן ובמועד שם,

למרות 62) לקבורה, לא"י עצמותיהם להעביר שביקשו
אמרו: ה"ג) פי"ב, (כתובות ובירושלמי בחוץֿלארץ. שמתו
מתים  עם ארונות ראו ברחוב, מטיילים היו אלעזר ורבי רבה
קורא  אני אלו, הועילו מה רבה: אמר מחוץֿלארץ, באים
בחייכם  - לתועבה שמתם ונחלתי ז): ב, (ירמיה עליהם
את  ותטמאו ותבואו בה); לדור באתם ולא בה (=שמאסתם
שמגיעים  כיון אלעזר, רבי לו אמר במיתתכם. – ארצי
וכתיב: ארונם, על ומניחים עפר גוש נוטלים היו לארץ,
מכאן  - מיימוניות" ב"הגהות והעירו עמו. אדמתו וכפר
בחוץֿלארץ. המתים על א"י עפר להניח שנהגו למה סמך,

א. סעיף שסג, סי' יו"ד בשו"ע זה מנהג וראה

.·È¯ÈÚa elÙ‡ Ï‡¯OÈŒı¯‡a Ì„‡ ¯e„È ÌÏBÚÏ¿»»»»¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒ
¯ÈÚa elÙ‡Â ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ¯e„È Ï‡Â ,Ì"ekÚ da¯L∆À»«¿«»¿»»»∆«¬ƒ¿ƒ
el‡k ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‡ˆBi‰ ÏkL ;Ï‡¯OÈ da¯L∆À»ƒ¿»≈∆»«≈¿»»»∆¿ƒ
ÌBi‰ ÈeL¯‚ Èk" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ≈¬»»»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ „·Ú CÏ ¯Ó‡Ï '‰ ˙ÏÁa ÁtzÒ‰Ó≈ƒ¿«≈«¿«¬«≈…≈¬…¡…ƒ

"ÌÈ¯Á‡63˙Ó„‡ Ï‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BiÚ¯Ù·e . ¬≈ƒ¿À¿»À≈¿∆«¿«
ı¯‡‰Ó ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡L ÌLk ."e‡·È ‡Ï Ï‡¯OÈƒ¿»≈…»…¿≈∆»»≈≈»»∆
¯‡LÏ Ï·aÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ Ck ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆»»»≈ƒ»∆ƒ¿»

"eÈ‰È ‰nLÂ e‡·eÈ ‰Ï·a" :¯Ó‡pL ,˙Bˆ¯‡‰64. »¬»∆∆¡«»∆»»¿»»ƒ¿

לו 63) אמר מי "וכי שם: מסיימת והברייתא ב. קי, כתובות
הדר  כל לך: לומר אלא אחרים? אלהים עבוד לך לדוד,
בהר, פרשת כהנים' ב'תורת וראה ע"ז". עובד כאילו בחו"ל,
ע"ז". עובד כאילו - לחו"ל היוצא "כל ה"ד: ה, פרשתא

כל64) אמרו: ב קי, ושם א. קיא, לא"י שם מבבל העולה
יום  עד יהיו, ושמה יובאו בבלה שנאמר: בעשה, עובר -
רבינו  כוונת הכסףֿמשנה, ולדעת ה'. נאום אותם פקדי
מפרש: א קיא, שם ורש"י לא"י. אפילו - ארצות" ל"שאר
תורה  המרביצות ישיבות שם שיש לפי מבבל, לצאת אסור
זה  פסוק כי יובאו", "בבלה הפסוק: את מזכיר ואינו תמיד,
הגמרא  וכדיחוי באנשים, ולא המקדש בכלי אלא מדבר אינו
מבבל  לעלות משתדל שהיה זירא, רבי של בטעמו שם,
מהפסוק  זו עליה האוסר יהודה רב של לדעתו בניגוד לא"י,
אליה  לעלות מותר בא"י, ישיבות שיש בזמן זה, ולפי הנ"ל.

מבבל. אפילו

ה'תשע"ז  אלול כ"ט רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לשלום 1) שיקראו עד בעולם, מלחמה שום עושים שאין

עד  העמים לשבעת יהושע ששלח כתבים שלושה תחילה.
איסור  שלום. בקריאת ומואב עמון דין לארץ. נכנס שלא
דברים  שהוא. ערך דבר כל והשחתת מאכל, אילן קציצת
לצבא, מיוחדות ומצוות צבא, במחנה חכמים שפטרום

קדוש. כמחנה

.‡ÔÈ‡¯BwL „Ú ÌÏBÚa Ì„‡ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»»ƒ»»»»«∆¿ƒ
˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡ ,ÌBÏL BÏ2˙ÓÁÏÓ „Á‡Â , »∆»ƒ¿∆∆»¿¿∆»ƒ¿∆∆
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‰ÂˆÓ3¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk" :¯Ó‡pL ,4,‰ÈÏÚ ÌÁl‰Ï ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«∆ƒ¿ƒ»≈»∆»
"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â5Ú·L eÏa˜Â eÓÈÏL‰ Ì‡ . ¿»»»≈∆»¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«

Ô‰ÈÏÚ Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ6Ô‰Ó ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¬≈∆≈¿ƒ≈∆
‰ÓL7ÒÓÏ EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡pL ,ÒÓÏ Ô‰ È¯‰Â , ¿»»«¬≈≈»«∆∆¡«ƒ¿¿»«

ÏÚ eÏa˜ ."Ee„·ÚÂB‡ ,˙e„·Ú‰ eÏa˜ ‡ÏÂ Òn‰ Ì‰È «¬»ƒ¿¬≈∆««¿…ƒ¿»«¿
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Òn‰ eÏa˜ ‡ÏÂ ˙e„·Ú‰ eÏawL∆ƒ¿»«¿¿…ƒ¿««≈¿ƒ»∆

Ì‰ÈL eÏa˜iL „Ú8eÈ‰iL ,‡e‰ eÏa˜iL ˙e„·Ú‰Â . «∆¿«¿¿≈∆¿»«¿∆¿«¿∆ƒ¿
,Ï‡¯OÈa L‡¯ eÓÈ¯È ‡ÏÂ ,‰hÓÏ ÌÈÏÙLe ÌÈÊ·ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«»¿…»ƒ…¿ƒ¿»≈

Ì„È ˙Áz ÌÈLe·Î eÈ‰È ‡l‡9Ï‡¯OÈ ÏÚ epÓ˙È ‡ÏÂ . ∆»ƒ¿¿ƒ««»»¿…ƒ¿««ƒ¿»≈
ÌÈÎeÓ eÈ‰iL - eÏa˜iL Òn‰Â .ÌÏBÚaL ¯·c ÌeLÏ¿»»∆»»¿««∆¿«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BÓBÁ‰ ÔÈa ÔB‚k ,ÌBÓÓe ÌÙe‚a CÏn‰ ˙„B·ÚÏ10 «¬««∆∆¿»»»¿ƒ¿««

,B· ‡ˆBiÎÂ CÏn‰ ÔBÓ¯‡ ÔÈ·e ˙B„eˆn‰ ˜ÊÁÂ¿…∆«¿ƒ¿««¿«∆∆¿«≈
‰ÓÏL CÏn‰ ‰ÏÚ‰ ¯L‡ Òn‰ ¯·„ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿«««¬∆∆¡»«∆∆¿……
˙ÓBÁ ˙‡Â ‡Bln‰ ˙‡Â B˙Èa ˙‡Â '‰ ˙Èa ˙‡ ˙B·Ïƒ¿∆≈¿∆≈¿∆«ƒ¿≈«
eÈ‰ ¯L‡ ˙BkÒn‰ È¯Ú Ïk ˙‡Â ...ÌÈÏLe¯È¿»»ƒ¿≈»»≈«ƒ¿¿¬∆»
ÌÏÚiÂ ...È¯Ó‡‰ ÔÓ ¯˙Bp‰ ÌÚ‰ Ïk ...‰ÓÏLÏƒ¿……»»»«»ƒ»¡…ƒ««¬≈
‡Ï Ï‡¯OÈ ÈaÓe .‰f‰ ÌBi‰ „Ú „·Ú ÒÓÏ ‰ÓÏL¿……¿«…≈«««∆ƒ¿≈ƒ¿»≈…
ÂÈ„·ÚÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ Ì‰ Èk ,„·Ú ‰ÓÏL Ô˙»«¿……»∆ƒ≈«¿≈«ƒ¿»»«¬»»

."ÂÈL¯Ùe BaÎ¯ È¯OÂ ÂÈLÈÏLÂ ÂÈ¯OÂ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ¿»»»

ישראל.2) גבול להרחיב כדי האומות, בשאר שהיא
לעיל 3) כמבואר עמלק, ומלחמת עממים בשבעה שהיא

ה"א. שבעה 4)פ"ה, של עיר אפילו במשמע, עיר וכל
מלך  לסיחון לשלום שקרא רבינו במשה מצינו וכן עממים,
ובוודאי  כו), ב, דברים (ראה העמים משבעת שהוא האמורי,
נשמה  כל תחיה לא - ה'לאֿתעשה' על משה עבר לא
יג: אות פ"ה, דברים רבה' וב'מדרש א). כ, לדברים (רמב"ן
לא  הולכים, שיהו מלחמה כל גזירתך, מקיים שאני "חייך

בשלום". אלא פותחים שם,5)יהו לתורה רש"י אבל
וראה  רשות, במלחמת אלא מדבר אינו הכתוב שכל מפרש

שם. מזרחי אליהו רבי פ"ט,6)בפירוש לקמן מנויות והן
מעכבת 7)ה"א. מצוות שבע קבלת אין הראב"ד, ולדעת

הורגים  אין - המצוות קיבלו לא ואפילו הרשות, במלחמת
הם  רחוקות בערים שהרי עמהם, ומשלימים נשמה, מהם

מה  אותנו. יחטיאו ולא מצוה יושבים, במלחמת ֿשאיןֿכן
בהם, מעכבת מצוות קבלת שבא"י, העמים כלפי המכוונת
וראה  אותנו. יחטיאו שלא אותם, מחרימים יקבלו לא ואם

יב. אות ר.8)בסמוך אות שופטים, ושיוכל 9)'ספרי'
לו  ונותן מימיו, ולשאוב עציו לחטוב מהם ליקח ישראל כל

יא). כ, לדברים (רמב"ן הראוי ירושלים,10)שכרו חומות
הבא. בכתוב כמפורש

.·B‡ ÌBÓÓ ÈˆÁ ÁwiL Ì‰nÚ ˙B˙‰Ï CÏnÏ LÈÂ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆∆ƒ«¬ƒ»»
ÁÈpÈÂ ÔÈÏËÏhÓ‰ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ‰ Ïk ÁÈpÈÂ ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿«ƒ«»«¿«¿¿ƒ«¿«¿¿ƒ¿«ƒ«

˙BÚ˜¯w‰11.‰˙iM ‰Ó ÈÙk , ««¿»¿ƒ«∆«¿∆

ממונם".11) "חצי של הפירוש זהו

.‚eÓÈÏL‰L ¯Á‡ Ì‰Ï ·fÎÏe Ì˙È¯·a ¯wLÏ ¯eÒ‡Â¿»¿«≈ƒ¿ƒ»¿«≈»∆««∆ƒ¿ƒ
˙BˆÓ Ú·L eÏa˜Â12. ¿ƒ¿∆«ƒ¿

ואם 12) יהרגום, שלא והבטיחום לשלום, להם קראו שהרי

סוף  בסמוך (ראה השם חילול בזה יש בהבטחתם, ימעלו
ההורגם  נמצא דמם, לנו התירה לא שהתורה גם ומה ה"ה),

ורוצח. דמים שופך הוא

.„Ú·L eÏa˜ ‡ÏÂ eÓÈÏL‰L B‡ ,eÓÈÏL‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…ƒ¿∆«
ÌÈ¯Îf‰ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚ - ˙BˆÓƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿¿ƒ»«¿»ƒ

ÌÈÏB„b‰13ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â .ÌtËÂ ÌBÓÓ Ïk ÔÈÊÊB·e , «¿ƒ¿ƒ»»»¿«»¿≈¿ƒ
"Ûh‰Â ÌÈLp‰" :¯Ó‡pL ,ÔË˜ ‡ÏÂ ‰M‡14ÛË ‰Ê - ƒ»¿…»»∆∆¡««»ƒ¿««∆«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ¯ÎÊ ÏL15˙ÓÁÏÓa ∆¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿∆∆

ÔÈÓÓÚ ‰Ú·L Ï·‡ ,˙Bn‡‰ ¯‡L ÌÚ ‡e‰L ˙eL¯‰»¿∆ƒ¿»»À¬»ƒ¿»¬»ƒ
,‰ÓL Ì‰Ó ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - eÓÈÏL‰ ‡lL ˜ÏÓÚÂ«¬»≈∆…ƒ¿ƒ≈«ƒƒ≈∆¿»»
...ÌÈnÚ‰ È¯ÚÓ ˜¯ .'B‚Â ÏÎÏ ‰OÚz Ôk" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«¬∆¿»¿«≈»≈»«ƒ

Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,"‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï:˜ÏÓ …¿«∆»¿»»¿≈≈«¬»≈
"˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz"16‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ÔÈpÓe . ƒ¿∆∆≈∆¬»≈ƒ«ƒ∆≈¿«≈∆»

¯L‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?eÓÈÏL‰ ‡lL el‡a¿≈∆…ƒ¿ƒ∆∆¡«…»¿»ƒ¬∆
,ÔBÚ·‚ È·LÈ ÈeÁ‰ ÈzÏa Ï‡¯OÈ Èa Ï‡ ‰ÓÈÏL‰ƒ¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿≈ƒ¿
˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk .‰ÓÁÏn· eÁ˜Ï Ïk‰ ˙‡∆«…»¿«ƒ¿»»ƒ≈≈»¿»¿«≈
ÔÚÓÏ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏ ˙‡∆ƒ»ƒ¿««ƒ¿»»∆ƒ¿»≈¿««
‡ÏÂ ÌBÏLÏ Ì‰Ï eÁÏML ,ÏÏkÓ ;"ÌÓÈ¯Á‰«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿»∆¿»¿…

eÏa˜17. ƒ¿

הערים 13) תושבי האומות, שאר שאפילו רבינו, סובר
בני  מצוות שבע לקבל מוכרחות ישראל, מגבול הרחוקות
ואם  בארצותיהן, ולדור אותן לכבוש באים אנו שהרי נח,
ו  אות לעיל הבאנו וכבר אותנו, יחטיאו בכפירתן ישארו

בזה. הראב"ד וכל 14)דעת ..."והבהמה הכתוב: וסיום
לך". תבוז בעיר... יהיה הנשים 15)אשר שמשאירים

שלא 16)והטף. עמלק", "זכר ב כא, בבבאֿבתרא ופירשו
אומר  והכתוב נהרגות, הנקבות ואפילו זכרון לו ישאר
עד  מאיש והמתה עמלק... את והכית "לך ג) טו, (שמואלֿא
פ' ובמכילתא וגו'. שה" ועד משור יונק, ועד מעולל אשה,
בכסא  המקום נשבע - יֿה כס על יד "כי דרשו: בשלח,
השמים  כל תחת לעמלק, ונכד נין אני מניח אם שלו, כבוד
עמלק". של זו רחל עמלק, של זה גמל אומרים יהו שלא -

אמרו 17) וכן עמהם. משלימים היו - קיבלו שאם ומכאן,
ככל  לעשות אתכם ילמדו לא אשר "למען ב) לה, (סוטה
היו  בתשובה חוזרים היו שאם למדת, הא - תועבותם
אלא  זה שאין מפרש, שם רש"י אולם אותם". מקבלים
בתוך  ביושבות אבל בחוץֿלארץ, היושבות אומות לשבע
דחה  וכבר עושות. הן יראה שמחמת מקבלים, אין - הארץ
בערי  מדבר הכתוב שהרי זו, דיעה י) כ, (דברים הרמב"ן
אשר  למען ומדגיש: נחלה, לך נותן ה' אשר האלה, העמים
נהרגין, אין - תשובה עשו שאם ומכאן אתכם, ילמדו לא

רב. אות שם, ה'ספרי' כדרשת

.‰ÚLB‰È ÁÏL ÌÈ·˙Î ‰LÏL18ÒÎ ‡lL „Ú ¿»¿»ƒ»«¿À««∆…ƒ¿«
,Á¯·Ï ‰ˆB¯L ÈÓ - Ì‰Ï ÁÏL ÔBL‡¯‰ :ı¯‡Ï»»∆»ƒ»«»∆ƒ∆∆ƒ¿…«

¯ÊÁÂ .Á¯·È19.ÌÈÏLÈ ,ÌÈÏL‰Ï ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ƒ¿«¿»«¿»«ƒ∆∆¿«¿ƒ«¿ƒ
.‰OÚÈ ,‰ÓÁÏÓ ˙BOÚÏ ‰ˆB¯L ÈÓ :ÁÏLÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ∆∆«¬ƒ¿»»«¬∆

?ÔBÚ·‚ È·LBÈ eÓÈ¯Ú‰ ‰Ó ÈtÓ ,ÔkŒÌ‡20ÈÙÏ ƒ≈ƒ¿≈»∆¡ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ
ÏÏÎa Ì‰Ï ÁÏML21ËtLÓ eÚ„È ‡ÏÂ ,eÏa˜ ‡ÏÂ ∆»«»∆ƒ¿»¿…ƒ¿¿…»¿ƒ¿«
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קפי mikln zekld - mihtey xtq - lel` h"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡ ·eML en„Â ,Ï‡¯OÈ22. ƒ¿»≈¿ƒ∆≈¿ƒ»∆¿»
Ì˙Bk‰Ï Èe‡¯L e‡¯Â ÌÈ‡ÈOpÏ ¯·c‰ ‰L˜ ‰nÏÂ¿»»»»«»»«¿ƒƒ¿»∆»¿«»

ÈÏeÏ ·¯Á ÈÙÏ23?‰Úe·M‰24Ì‰Ï e˙¯kL ÈtÓ ¿ƒ∆∆≈«¿»ƒ¿≈∆»¿»∆
˙È¯a25?"˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â . ¿ƒ«¬≈≈…ƒ¿…»∆¿ƒ

˙eÚË·e ÏÈ‡B‰Â ,ÌÈ„·Ú ÒÓÏ eÈ‰iL ÌÈ„ ‰È‰ ‡l‡∆»»»ƒ»∆ƒ¿»«¬»ƒ¿ƒ¿»
Ì‰Ï eÚaL26ÈÏeÏ ,ÌeÚË‰L ÏÚ e‚¯‰iL ‰È‰ ÔÈ„a , ƒ¿¿»∆¿ƒ»»∆≈»¿«∆ƒ¿≈

ÌM‰ ÏelÁ27. ƒ«≈

ה"א.18) פ"ו, שביעית במכתב 19)ירושלמי שחיכה לא
אחת  בבת אלא הראשון, למכתבו תשובה שיקבל עד השני,
מלשון  נראה וכן הצעות, שלש בהם כתבים שלשה שלח
לו  והלך פינה גרגשי אמרו: ושם (רדב"ז). שם הירושלמי

עבדיך 20)לאפריקה. באו רחוקה מארץ ולומר: לשקר
רצונם  על להצהיר היו יכולים והלא ט), ט, (יהושע וגו'

וינצלו?. כוללת.21)להשלים בצורה כנען ערי לכל
קבלת 22) עם הראשונה בפעם נענו ולא הואיל שחשבו

מהם  קיבוץ שום אח"כ יקבל לא שוב הכללית, הפניה
לולא.23)(כסףֿמשנה). נשיאי 24)כמו: להם שנשבעו

אסור  להם, נשבעו לא אפילו והלא טו), (שם, ככתוב העדה,
שהשלימו?! מאחר זכויות 25)להכותם שווי שיהיו

חפשיים. מאד,26)כאזרחים רחוקה מארץ שהם שחשבו,
חייבים  ואינם כלל, עליהם לבוא בדעתם שאין העמים מן
יא). כ, לדברים (רמב"ן ומסים עבדות עליהם לקבל

ידעו 27) ולא שבועתם, חללו שהנשיאים הגויים, שיאמרו
מו, (גיטין היתה שבטעות כלל, עליהם חלה לא השבועה כי
ישראל  שעברו טרם השלימו שלא כל סובר, והראב"ד א).
ולפיכך  להם, מועילה ההשלמה אין שוב הירדן, את
אולם, הם. רחוקה שמארץ להערים הגבעונים היו מוכרחים
היה, תושב גר היבוסי ארוונה ב) כד, (ע"ז שאמרו מתוך
שכל  רבינו, כדעת נראה דוד, וקיבלו מצוות, שבע שקיבל
וראה  מלך'). ('קרית אותו מקבלים - שמשלים מי
להעיר  יש ועדיין דאמרו. כיון ד"ה שם, גיטין ב'תוספות'
זרע  להתערבות בקשר יב) ט, (עזרא הסופר עזרא מדברי
ב): שם, (כמפורש וגו' החתי הכנעני, הארצות: בעמי קודש
שלומם  תדרשו ולא לבניהם... תתנו אל בנותיכם "ועתה

לא  כניסתם שעם הרי עולם", עד להשלים וטובתם נאסרו רץ,
שמח'). ('אור עמהם

.Â:¯Ó‡pL ,ÌBÏLÏ Ì‰Ï ÌÈÁÏBL ÔÈ‡ ,·‡BÓe ÔBnÚ«»≈¿ƒ»∆¿»∆∆¡«
e¯Ó‡ ."EÈÓÈ Ïk ,Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï"…ƒ¿¿»¿»»»»∆»¿

ÌÈÓÎÁ28,"ÌBÏLÏ ‰ÈÏ‡ ˙‡¯˜Â" ,¯Ó‡pL ÈÙÏ : ¬»ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»»≈∆»¿»
L¯„˙ ‡Ï" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk ·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ»«»≈«¿«…ƒ¿

"Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL29·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿»¿»»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿≈≈
·‡BÓe ÔBnÚ ÏBÎÈ ,"epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ...Ea¯˜a¿ƒ¿¿«…∆»«»
ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ì˙·BËÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Ôk≈«¿«¿»»¿««ƒ∆≈
,‰lÁz ÌÓˆÚÓ eÓÈÏL‰ Ì‡ - ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BL¬ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ≈«¿»¿ƒ»

Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó30. ¿«¿ƒ»

רנא.28) אות כיֿתצא, כבר 29)'ספרי' הרדב"ז: והעיר
יודעים  אנו שאין כלומר, העולם. את ובלבל סנחריב בא
מרוב  הפורש, גוי וכל ומואבים, עמונים הם מי כיום,

הל' והשווה מ"ד. פ"ד, בידים כמבואר פורש, הוא האומות
הכ"ה. פי"ב, ביאה אלא 30)איסורי הכתוב אסר שלא

ב"הגהות  וכתוב לקריאתם. היענותנו ולא לשלומם, דרישתנו
תשלומי  אבל בשלומם, לדרוש אלא אסור אינו מיימוניות":
לשלום, לפקדם מותר חסד, עמך עשו אם כגון מותר, שלום
חנון  וימלוך עמון, בני מלך וימת א) י, (שמואלֿב שנאמר
אביו  עשה כאשר חנון... עם חסד אעשה דוד ויאמר בנו...
העיר, ובכסףֿמשנה לנחמו". דוד וישלח חסד עמדי
למדרש  כוונתו בזה, כהוגן דוד עשה שלא משמע, שבמדרש
עליהם  שבא במי מוצא "אתה ג, אות פינחס פרשת תנחומא
דוד... זה ומלחמות... בזיון לידי בא לסוף רחמים, במדת
לא  כתבתי שאני דברי, על תעבור אתה הקב"ה: לו אמר
אדם  יהא שלא הרבה, צדיק תהי אל שלומם... תדרוש
את  חנון ויקח בזיון, לידי בא ולבסוף התורה... על מוותר
לידי  ואח"כ ד), י, (שמואלֿב זקנם חצי את ויגלח דוד עבדי
שאם  מתרץ, שמח' וב'אור וכו'. נהרים" ארם עם מלחמה
חסד  עשה ודוד מותר, זה - עצמו מטיבו עם חסד משלם

אסור. וזה בנו, עם

.Êd˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÔÈ‡ ,dOÙ˙Ï ¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯vLk¿∆»ƒ«ƒ¿»¿»≈«ƒƒ»
ÔÈÁÈpÓe ;‰È˙BÁe¯ LÏMÓ ‡l‡ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó≈«¿«∆»∆»ƒ»∆»«ƒƒ
,BLÙ ÏÚ ËÏn‰Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏe Á¯BaÏ ÌB˜Ó»«≈«¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»≈««¿
˙‡ '‰ ‰eˆ ¯L‡k ÔÈ„Ó ÏÚ e‡aˆiÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿¿«ƒ¿»«¬∆ƒ»∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "‰LÓ31.e‰eˆ CÎaL ∆ƒƒ«¿»»¿∆¿»ƒ»

מסתבר,31) הרדב"ז, וכתב קנז. אות מטות, פרשת 'ספרי'
מדין, דוגמת האומות, ובשאר הרשות, במלחמת רק שזה
נתיבותיה  כל אשר התורה מדרכי זה וכל ממנה. שלומד
ז' שבמלחמת תקכז, מצוה ה'חינוך' דעת גם וכן שלום.
שם  חינוך' ה'מנחת אולם צד. מכל אותה מקיפים עממים
אותה  מקיפים אין מצוה במלחמת שגם רבינו שדעת סובר,
צו  פי על היתה מדין מלחמת שהרי רוחותיה, משלש אלא
(ראה  הטף את בה שהחיו ומה מצוה. כמלחמת זו והרי ה',
הרמב"ן  דעת וראה הכתוב. גזירת אלא אינה יח), שם,
בתור  זה דין שמונה לרבינו, המצוות' 'ספר על בהשגותיו
מצוה  לדעתו, וגם ה), מצוה (שם עצמה בפני מצותֿעשה
בזה  שיש מנמק: והוא הרשות. במלחמת אלא אינה זו

לקראתנו. יתחזקו ולא שיברחו, פתח להם שנפתח תיקון,

.Á‰È„nÏ ıeÁL ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ÔÈˆˆB˜ ÔÈ‡32ÔÈ‡Â ≈¿ƒƒ»≈«¬»∆«¿ƒ»¿≈
˙n‡ Ì‰Ó ÔÈÚBÓ33:¯Ó‡pL ,eL·iL È„k ÌÈn‰ ¿ƒ≈∆««««ƒ¿≈∆ƒ¿∆∆¡«

"dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï"34‡ÏÂ .‰˜BÏ - ıˆBw‰ ÏÎÂ ; …«¿ƒ∆≈»¿»«≈∆¿…
ÔÏÈ‡ ıˆBw‰ Ïk ÌB˜Ó ÏÎa ‡l‡ ,„·Ïa ¯BˆÓ·¿»ƒ¿»∆»¿»»»«≈ƒ«

‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c ÏÎ‡Ó35B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ Ï·‡ ; «¬»∆∆«¿»»∆¬»¿ƒ
ÌÈ¯Á‡ ˙BÏÈ‡ ˜ÈfÓ ‰È‰ Ì‡36˜ÈfnL ÈtÓ B‡ , ƒ»»«ƒƒ»¬≈ƒƒ¿≈∆«ƒ

ÌÈ¯Á‡ ‰„Oa37ÌÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ B‡ ,38‰¯Ò‡ ‡Ï . ƒ¿≈¬≈ƒƒ¿≈∆»»¿»ƒ…»¿»
.‰˙ÁL‰ C¯„ ‡l‡ ‰¯Bz»∆»∆∆«¿»»

לאנשיה 32) להציק "כדי עליה, להלחם עיר על כשצרים
נז). ל"ת המצוות' ('ספר לבם" תעלה.33)ולהכאיב

כג).34) אות שופטים, ('ספרי' דבר" כב,35)"בכל מכות
תכרות". לא ואותו תאכל ממנו "כי ואזהרתו: א.
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א).36) צב, (ב"ק בשלו ֿ 37)אפילו (בבא ששנינו כמו
חבירו, לשדה סמוך אילן אדם יטע "לא א) כו, בתרא
שכשיחרוש  אמות", ארבע ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן
ושם  חבירו. של לתוך מחרשתו להכניס יצטרך לא אילנותיו

אמה. כ"ה הבור מן האילן את "מרחיקים שנינו: ב ..כה,
ונותן  קוצץ הבור) מזיקים האילן (ושרשי קדם הבור אם

(בבאֿקמא 38)דמים". פירותיו משבח יותר לבנין, יקרים
וברש"י). ב צא,

.Ë˜¯Ò ÔÏÈ‡ Ïk39B˙B‡ ı˜Ï ¯zÓ ,40BÈ‡ elÙ‡Â , »ƒ«¿»À»»…«¬ƒ≈
‡l‡ ‰OBÚ BÈ‡Â ÔÈ˜Ê‰L ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÎÂ .BÏ CÈ¯»̂ƒ¿≈ƒ««¬»∆ƒ¿ƒ¿≈∆∆»
ı˜Ï ¯zÓ - Ba Á¯ËÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËÚeÓ ¯·„»»»∆≈»ƒ¿…«À»»…

B˙B‡41Ú·¯ - ?epv˜È ‡ÏÂ ‰OBÚ ˙Èf‰ ‡‰È ‰nÎÂ .¿«»¿≈««ƒ∆¿…¿À∆…«
ÌÈ˙ÈÊ ·w‰42‡Ï ,ÌÈ¯Óz ·˜ ‰OBÚ ‡e‰L Ï˜„Â . «»≈ƒ¿∆∆∆∆«¿»ƒ…

epv˜È43. ¿À∆

מאכל.39) עץ כי 40)שאינו תדע אשר עץ "רק ככתוב:
וכרת". תשחית אותו הוא, מאכל עץ בבאֿקמא 41)לא

רבינו: ומפרש מאכל". אילן זה - תדע אשר עץ "רק ב: צא,
מועט. דבר אלא עושה ואינו שהזקין מאכל עץ זה

(הל'42) קבין ששה והסאה לוגין, ארבעה הוא - הקב
בהם  נחשב חשובים, שהזיתים ומתוך הי"ג), פ"א עירובין

ניכר. לדבר הקב שם.43)רובע ב"ק

.ÈÌÈÏk ¯aLÓ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ˙BÏÈ‡‰ ‡ÏÂ¿…»ƒ»ƒ¿»∆»»«¿«≈≈ƒ
ÌÈ„‚a Ú¯B˜Â44ÔÈÚÓ Ì˙BÒÂ ÔÈa Ò¯B‰Â45„a‡Óe ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈«¿»¿«≈

‰˙ÁL‰ C¯c ˙BÏÎ‡Ó46,"˙ÈÁL˙ ‡Ï"a ¯·BÚ - «¬»∆∆«¿»»≈¿…«¿ƒ
Ì‰È¯·cÓ ˙e„¯ÓŒ˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â47. ¿≈∆∆»«««¿ƒƒ¿≈∆

בחמתו 44) בגדיו "המקרע ב) קה, (שבת שאמרו כמו
קכט, ושם ע"ז. כעובד בעיניך יהא בחמתו... כליו והמשבר
בעציו  להסיק שולחןֿארז, בשבילו בקעו - יהודה רב א:
תשחית? בל משום עבר והלא ושאלו: הקזתו, ביום ולחממו
יתרגז  אם לראות בנו, לעיני משי בגדי קרע הונא וכשרב
משום  עבר והלא א): לב, (קידושין בגמרא שאלו ויתחצף,

תשחית. שאלו 45)בל ו, אות פינחס פרשת רבה' ב'מדרש
תסתומו", מים מעיני "וכל יט): ג, (מלכיםֿב לכתוב בקשר

או  ואתה תשחית, לא אמרה התורה ותירצו,והלא כן? מר
תדרוש  לא עליהם: מזהיר שהכתוב מותר, מואב שבמלחמת

וטובתם. ב.46)שלומם קמ, שבת שאינה 47)ראה
כל  ודוקא הדיין. עיני ראות כפי אלא מכות, ותשע שלשים
לאו  שאינו רבינו, סובר תשחית, לא משום: שאזהרתם אלה,
דרך  מאכל אילן הקוצץ אבל בדבר, ישנו איסור אלא גמור
מכות  ולוקה תכרות", לא "ואותו משום אזהרתו השחתה,

(רדב"ז). א כב, במכות כמבואר תורה, של

.‡ÈÌ„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ì"ekÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯»̂ƒ«¬»∆«¿»»ƒ…∆
˙aM‰48,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ Ì‰nÚ ÔÈOBÚÂ , ««»¿ƒƒ»∆ƒ¿»»¿»»

˙aLa elÙ‡Â49elÙ‡Â "dz„¯ „Ú" :¯Ó‡pL , «¬ƒ¿«»∆∆¡««ƒ¿»«¬ƒ
˙aLa50˙eL¯ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ ÔÈa ;51. ¿«»≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿∆∆¿

מתחילים 48) אין השבת, קודם ימים משלשה פחות אבל
שתתיישב  "כדי הי"ג: פ"ל, שבת בהל' רבינו כדברי במצור,
וטרודים  מבוהלים יהיו ולא עליהם, המלחמה אנשי דעת

אין 49)בשבת". השבת, לפני במצור שהתחילו אחרי
בשבת. המלחמה תרפה 50)מפסיקים אל א, יט, שבת

"שלא  הכ"ה: פ"ב, שבת הל' והשווה שתכבשנה. עד ממנה
בשבת". אלא יריחו יהושע במלחמת 51)כבש שאפילו

אות  שופטים ב'ספרי' וכמבואר בשבת, מפסיקים אין רשות
ברור, זה אבל מדבר. הכתוב רשות שבמלחמת רג,
כמבואר  בשבת, אפילו מתחילים מצוה שבמלחמת
שבת  להל' כסףֿמשנה וראה ה"ח. פ"א, שבת בירושלמי

הכ"ה. פ"ב,

.·ÈÔÈBÁLk52ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈBÁ ,53‚¯‰pL ÈÓe . ¿∆ƒƒ¿»»ƒ∆∆¡»
BÓB˜Ó ‰B˜ ;¯·wÈ ÌL ,ÏtiL ÌB˜na - ‰ÓÁÏna«ƒ¿»»«»∆ƒ…»ƒ»≈∆¿

‰ÂˆÓŒ˙Ók54. ¿≈ƒ¿»

המלחמה.52) לסלקם 53)אנשי הקרקע לבעל רשות ואין
אדמתו. ואין 54)מעל בדרך מושלך שהיה מישראל "אחד

במקום  ונקבר ה"ח), פ"ג אבל הל' (לעיל קוברים" לו
פ"ה, ממון נזקי בהל' כמבואר א). יז, (עירובין בו שימצא
מיתת  במלחמה מתו אפילו מסתבר הרדב"ז, וכתב ה"ג.
- במלחמה טרודים שהם כיון במקומם, נקברים עצמם,

מצוה. כמת עשאום

.‚È‰ÁÓa e¯Ët ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡55ÌÈÏÎB‡ : «¿»»¿»ƒ»¿¿«¬∆¿ƒ
È‡Óc‰56‰lÁza ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯Ó ÌÈ¯eËÙe ,57ÔÈ‡È·Óe , «¿«¿ƒ≈¿ƒ«»«ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ
ÌÈˆÚ58ÌÈL·ÈÂ ÌÈLeÏz Ô‡ˆÓ elÙ‡Â .ÌB˜Ó ÏkÓ59 ≈ƒƒ»»«¬ƒ¿»»¿ƒƒ≈ƒ

·¯ÚlÓ ÔÈ¯eËt ÔÎÂ .‰Ána Ck ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ -≈«¿ƒƒ«»««¬∆¿≈¿ƒƒ¿»≈
Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ‡l‡ ,‰Ána ˙B¯ˆÁ È·e¯Ú60 ≈≈¬≈««¬∆∆»¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆

‰vÈÁÓ ‰Án‰ Ïk eÙÈwiL ,‡e‰Â .‰kÒÏ ‰kqÓeƒÀ»¿À»¿∆«ƒ»««¬∆¿ƒ»
,„ÈÁi‰Œ˙eL¯ ‰È‰zL È„k ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ

˙aL ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙pL BÓk61‰˙eÁt ‰vÈÁÓ ÔÈ‡Â , ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿≈¿ƒ»¿»
‰¯OÚÓ62Ck ,Ô˙ÎÈÏ‰a el‡ ÏkÓ ÔÈ¯eËtL ÌLÎe . ≈¬»»¿≈∆¿ƒƒ»≈«¬ƒ»»»

Ô˙¯ÊÁa ÔÈ¯eËt63. ¿ƒ«¬»»»

(עירובין 55) הרשות למלחמת ואפילו למלחמה, היוצאת
לרבינו). המשנה ובפירוש מעם 56)שם, שנלקחו פירות

הל' ראה כראוי. מעושרים פירותיהם אם ידוע ואינו הארץ,
הם, מעשרים הארץ עמי שרוב ומתוך ה"א. פ"ט, מעשר
חכמים  הקילו מדבריהם, חומרא אלא אינה הפרשתם נמצאת
בכיבוש  מתעסקים שהם "לפי וברש"י) ב יז, (שם עליהם

שם). לרבינו המשנה (פירוש אויביהם" שלפני 57)ארצות
במים  אבל במלחמה. טרודים שהם משום הסעודה,
מחמת  ונתקנו הואיל חייבים, - הסעודה שלאחר אחרונים,
ברכות  הל' (ראה העינים את המסמא סדום מלח של הסכנה
שם). (עירובין מאיסור סכנה חמורה - ה"ג) פ"ו,

גזל.58) משום בזה ואין אחרים, צרכים לכל או להסקה,
ואע"פ 59) לייבשם, וטרחו לצרכיהם תלשום שבעליהם

נזקי  הל' (ראה גזל משום ללקחם, אסורים אחרים שאנשים
א). יז, (שם בהם מותרים המחנה אנשי - שם) ממון

בחצר 60) הגרים אנשים לשאר בניגוד עירוב, כל בלי
מבית  לטלטל להם אסור עצמו, בפני בית אחד ולכל אחרת,
שגובים  שלמה, בפת שיתערבו עד לחצר, מבית וכן לבית,
(הל' החצר מבתי אחד בבית הכל ומניחים ובית בית מכל

טז).עירוב  ה"אֿו, פ"א, ה"א.61)ין טפחים 62)פט"ז,
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פחותה  מחנה ואין תימן: ובכת"י הט"ו), (שם בגובה
עירובין  בירושלמי ומקורו אנשים. עשרה כלומר, מעשרה.
גדול  למחנה "עד כג) יב, הימיםֿא (דברי שנאמר ה"י, פ"א
עשרה. אלהים? מנחה וכמה אלהים", כמחנה

בסכנה,63) הם בחזירתם שגם שם), (ירושלמי מהמלחמה
מהר  ויצּפור ישוב וחרד, ירא "מי ג) ז, (שופטים שנאמר
מפני  - (=בהשכמה)? בצפירה חוזרים הם "ולמה הגלעד".
שם. הפנים" ב"מראה וראה בהם, ירגישו שלא השונאים",

.„È˙Bt‰Ï ¯eÒ‡Â64‰„O‰ Èt ÏÚ B‡ ‰Án‰ CB˙a ¿»¿ƒ»¿««¬∆«¿≈«»∆
˙„ÁÈÓ C¯c ÌL Ôw˙Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»ƒ¿«¬≈¿«≈»∆∆¿À∆∆

EÏ ‰È‰z „ÈÂ" :¯Ó‡pL ,da ˙Bt‰Ï65ıeÁÓ ¿ƒ»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆¿ƒ
."‰ÁnÏ««¬∆

מקום,64) בכל אדם בני יפנו "ולא לגדולים. או לקטנים
המצוות', ('ספר האומות" שעושים כדרך האהלים, ובין

קצב). יד 65)עשה אין רנז) אות (כיֿתצא, ב'ספרי' דרשו
יד". לו מציב "והנה יב) טו, (שמואלֿא שנאמר מקום. אלא

.ÂË„˙È ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÎÂ66„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¿≈ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈¿»∆»¿∆»
¯tÁÈÂ C¯c‰ d˙B‡a ‡ˆÈÂ ,BzÓÁÏÓ ÈÏk ÌÚ ‰ÈeÏz¿»ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈≈¿»«∆∆¿«¿»
ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL ,‰qÎÈÂ ‰pÙÈÂ ,da»ƒ«∆ƒ«∆∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«

"'B‚Â EÊ‡67ÔÈ‡L ÔÈ·e ÔB¯‡ Ô‰nÚ LiL ÔÈ·e . ¬≈∆¿≈∆≈ƒ»∆»≈∆≈
ÔB¯‡ Ì‰nÚ68‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,„ÈÓz ÌÈOBÚ Ì‰ Ck , ƒ»∆»»≈ƒ»ƒ∆∆¡«¿»»

"LB„˜ EÁÓ69. «¬∆»

בו.66) לחפור אזנך 67)דקר "אין (שם) ב'ספרי' דרשו
אינו  - ולקטנים מלחמתך. כלי כלומר, זיינך", מקום אלא
חייב  אבל א. כה, בברכות כמבואר ולכסות, לחפור צריך
יונתן  ובתרגום שם. כמבואר למחנה, שמחוץ לדרך לצאת
מי  שם ותטיל - דריגלך" מֹוי תמן "ותשוד זה: לפסוק

המחנה.68)רגליך. בעת במחנה עמם ההולך אלקים ארון
המצוה...69) "משרשי תקסו מצוה ה'חינוך' וכתב

וכלֿשכן  לעולם, בשכינה דבקות ישראל של שנפשותיהם
שבידו  מעבירות הירא כל כי הנפש, נקיי שכולם במחנה,
רוח  אשר הטובים ונשארו ביתו, אל ושב לו הלך כבר

בנקיות". לעמוד להם וראוי בתוכם, שוכנת אלקים

ה'תשע"ח  תשרי א' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצאים 1) שאינם הם, מי העם. על מלחמה משוח קריאת

הרהורי  ולהרהר לחשוב שאסור עיקר, כל המלחמה לעורכי
לו  מובטח פחד... בלא הנלחם כל במלחמה. ובהלה פחד

רעה. תגיעהו שלא

.‡˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓ „Á‡Â ‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓ „Á‡2, ∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿∆∆»¿
‰ÓÁÏn‰ ˙ÚLa ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Ï Ô‰k ÔÈpÓÓ3. ¿«ƒ…≈¿«≈∆»»ƒ¿««ƒ¿»»

‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡ ÔÈÁLBÓe4‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»
"‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ"5. ¿«ƒ¿»»

ואיזוהי 2) מצוה מלחמת איזוהי א הלכה ה, פרק לעיל ראה
ב.3)רשות. הלכה בסמוך המפורשים הדברים

הלכות 4) וראה כה, ל, שמות בתורה כמפורש משה, שעשה
ז. הלכה א, פרק המקדש לתפקידו 5)כלי שנמשח

לעבוד  שנמשח גדול לכוהן בניגוד מלחמה, בעת המיוחד
יב, בהוריות וראה בו. אלא כשרות שאינן המקדש, עבודות
למעלת  מלחמה משוח בהם שהושווה דברים, חמישה ב
העם  אל ודיבר הכהן וניגש דרשו: א מב, ובסוטה גדול. כהן
שם. שהוכיחו כמו שירצה, כהן כל ולא מלחמה, משוח זה -

.·:ÌÚ‰ Ï‡ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó ÌÈÓÚÙ ÈzL¿≈¿»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»∆»»
¯Ùqa ˙Á‡6,‰ÓÁÏn‰ eÎ¯ÚiL Ì„˜ ,ÔÈ‡ˆBiL ˙Úa «««¿»¿≈∆¿ƒ…∆∆««¿«ƒ¿»»

BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :ÌÚÏ ¯ÓB‡≈»»ƒ»ƒ¬∆»«∆∆¿…ƒ¿
ÂÈ¯·c ÚÓLiLk - "'B‚Â7‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¯ÊÁÈ ,8; ¿¿∆ƒ¿«¿»»«¬…≈¿≈«ƒ¿»»

Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡" :¯ÓB‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚa ˙Á‡Â¿««¿¿≈«ƒ¿»»≈«ƒ¿¿«
"eÊtÁz9. «¿¿

למלחמה.6) יצאו שממנה ארצם, שנית,7)בגבול פעם
שבפעם  ג. חלק בסמוך וכמבואר המערכות, כשעורכים
שישמיע  דבריו, שנית, להקשיב מזמינם אלא אינו הראשונה
שנינו  וכן משנה). (כסף למלחמה יקרבו שהמערכות בעת
ילך  אומר: מהו "בספר י משנה ז, פרק סוטה בתוספתא
המלחמה, מערכות למקום שילך משמעו, כהן" דברי וישמע
(שופטים  ובספרי ויחזור. המשוח הכהן דברי ישמע ושם
וחוזר" המלחמה מערכי כהן דברי וישמע "ילך קצד) אות

שמח). בסדר 8)(אור הצבא מחנה ערוך ששם מהחזית,
"אנשי  לח: יב, הימיםֿא ובדברי ההתקפה, לקראת מסויים,

מערכה". עודרי הרדב"ז 9)מלחמה ולדעת א. מב, סוטה
נוסח  ישנים בספרים מצא והוא שלפנינו, בנוסח טעות יש
קודם  מלחמה... משוח מדבר פעמים "שתי נכון: יותר
הלבב  ורך הירא האיש מי להם: אומר מלחמה, שיערכו
ואחת  המלחמה, מעורכי מיד חוזר הדבר כשישמע וכו',
בעת  תחפזו. ואל תיראו אל אומר: המלחמה בעורכי
במלחמת  עוסקת זו הלכה נמצאת וכו'", המערכות שעורכים
כרם, ונוטע בית בונה על מכריזים היו לא שבה מצוה,
היו  ולא ד), הלכה לקמן (ראה להילחם יצאו שכולם
הבאה  והלכה כנ"ל, הלבב ורך הירא על אלא מכריזים
על  הכהן הכרזת רבינו מזכיר ובה רשות, במלחמת  עוסקת
ד. הלכה סוף לקמן בביאורנו וראה כרם. ונוטע בית בונה

.‚˙BÎ¯Ún‰ ÔÈÎ¯BÚL ˙Ú10,ÌÁl‰Ï ÌÈ·¯˜ Ì‰Â ≈∆¿ƒ««¬»¿≈¿≈ƒ¿ƒ»≈
˙BÎ¯Ún‰ ÏÎÂ d·b ÌB˜Óa „ÓBÚ ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ¿«ƒ¿»»≈¿»»…«¿»««¬»

L„w‰ŒÔBLÏa Ì‰Ï ¯ÓB‡Â ,ÂÈÙÏ11Ï‡¯OÈ ÚÓL" : ¿»»¿≈»∆ƒ¿«…∆¿«ƒ¿»≈
C¯È Ï‡ ,ÌÎÈ·È‡ ÏÚ ‰ÓÁÏnÏ ÌBi‰ ÌÈ·¯˜ Ìz‡«∆¿≈ƒ««ƒ¿»»«…¿≈∆«≈«
.Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz Ï‡ ÌÎ··Ï¿«¿∆«ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆
ÌÚ ÌÎÏ ÌÁl‰Ï ,ÌÎnÚ CÏ‰‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èkƒ¡…≈∆«…≈ƒ»∆¿ƒ»≈»∆ƒ
ŒÁeLÓ ¯ÓB‡ Ô‡k „Ú ."ÌÎ˙‡ ÚÈLB‰Ï ÌÎÈ·È‡…¿≈∆¿ƒ«∆¿∆«»≈¿«
ÌÚ‰ ÏÎÏ B˙B‡ ÚÈÓLÓ ÂÈzÁz ¯Á‡ Ô‰ÎÂ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿…≈«≈«¿»«¿ƒ«¿»»»
ÈÓ" :‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ ¯a„Ó CkŒ¯Á‡Â .Ì¯ ÏB˜a¿»¿««»¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â L„Á ˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰»ƒ¬∆»»«ƒ»»¿ƒ»ƒ¬∆

"'B‚Â O¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓe .'B‚Â Ì¯k ÚË12„Ú . »«∆∆¿ƒ»ƒ¬∆≈«¿«
ÏÎÏ ÚÈÓLÓ ¯ËBM‰Â ,¯a„Ó ‰ÓÁÏÓŒÁeLÓ Ô‡k»¿«ƒ¿»»¿«≈¿«≈«¿ƒ«¿»

‡Â .Ì¯ ÏB˜a ÌÚ‰BÓˆÚÓ ¯ËBM‰ ¯a„Ó CkŒ¯Á »»¿»¿««»¿«≈«≈≈«¿
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¯Á‡ ¯ËBLÂ ,"··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯ÓB‡Â¿≈ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿≈«≈
ÌÚ‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ13. «¿ƒ«¿»»»

יז,10) (שמואלֿא ככתוב למלחמה, ערוכות צבא מחנות
מערכה". לקראת "מערכה א.11)כא) מב, סוטה

כולם 12) מצוה במלחמת כי רשות. במלחמת זה וכל
ד. הלכה להלן כמבואר בה, א.13)משתתפים מג, שם

.„,‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁ‰ Ïk ÔÈ¯ÊBÁL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ»«¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»
L‡¯a ˙B‡·ˆ È¯O ÌÈ„˜BÙe ˙BÎ¯Ún‰ ˙‡ ÔÈw˙Ó¿«¿ƒ∆««¬»¿ƒ»≈¿»¿…
‰Î¯ÚÓe ‰Î¯ÚÓ Ïk ¯BÁ‡Ó ÔÈ„ÈÓÚÓe ,ÌÚ‰»»«¬ƒƒ≈»»«¬»»«¬»»

ÔÈÏÈMÎÂ ,ÌÈfÚÂ ÌÈ˜ÊÁ ÌÈ¯ËBL14Ì‰È„Èa ÏÊ¯a ÏL ¿ƒ¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒƒ∆«¿∆ƒ≈∆
CzÁÏ Ô„Èa ˙eL¯‰ ,‰ÓÁÏn‰ ÔÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ -»∆«¬…ƒ«ƒ¿»»»¿¿»»«¿…

‰ÒÈ - ‰ÏÈÙ ˙lÁzL ,B˜BL ˙‡15ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«∆¿»ƒ
el‡ ÌÈL‡ ÔÈ¯ÈÊÁnL ÌÈ¯eÓ‡16?‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ¬ƒ∆«¬ƒƒ¬»ƒ≈≈¿≈«ƒ¿»»

Ïk‰ ,‰ÂˆÓ ˙ÓÁÏÓa Ï·‡ ,˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿¬»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»«…
d˙tÁÓ ‰lÎÂ B¯„ÁÓ Ô˙Á elÙ‡Â ,ÔÈ‡ˆBÈ17. ¿ƒ«¬ƒ»»≈«¿¿«»≈À»»

וכילפות 14) "בכשיל ו) עד, (תהילים ככתוב קרדומות,
א)15)יהלומון". לא, (שמואלֿא שנאמר ב, מד, סוטה

חללים". ויפלו ישראל... אנשי בית 16)"וינוסו בוני
וכו'. כרם הכתוב 17)ונוטעי מלשון והוא שם. סוטה

מהחליים  - מחופתה מפרש: שם, והרד"ק טז). ב, (יואל
ולדעת  חתונתה. בימי עליה שחופפים (=קישוטים) והעדיים
ומזון  מים מספקות היו הנשים מצוה במלחמת הרדב"ז,
בקרב, השתתפו לא אבל כיום, הערביות כמנהג לבעליהן,
שבספר  להעיר, וראוי מלחמה. לעשות נשים של דרכן שאין
מלחמה  משיח "נאום רבינו: כותב קצא עשה המצוות
במלחמת  אלא חובה אינה המלחמה, בעורכי וההכרזה
לא  זה מכל דבר שום בה אין מצוה, מלחמת אבל הרשות...
(שם  הליר חיים רבי החליט כן על ואשר הכרזה", ולא נאום
מלחמת  "אחד א: הלכה ראש לעיל שכתוב שמה ח) אות
והוא  זה, לפרק כלל שייך אינו רשות" מלחמת ואחד מצוה
שאין  ...ובין שם: להיות צריך וכך הקודם, ו פרק לסוף שייך
ואחד  מצוה מלחמת אחד קדוש, מחניך ארון... עימהם

סוף  שם רבינו דברי כסיום רשות. ובאור מלחמת י"א. הלכה
מלחמה, משוח ממנים מצוה במלחמת שגם הוכיח, שמח
"וישלח  ו) לא, (במדבר אומר הכתוב מדין במלחמת  שכן,
א) מג, (סוטה חכמינו דרשו - פינחס" ואת משה... אותם

מלחמ  משוח זה - מדין,"פינחס במלחמת שגם הרי ה"
מלחמה. משוח מינו ה', צו פי על מצוה מלחמת שהייתה

.‰Œ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡Â ,B˙·ÈLÈÏ ˙Èa ‰Ba‰ „Á‡∆»«∆«ƒƒƒ»¿∆»«∆≈
˙B¯ˆB‡‰Œ˙Èa ,ÌÈˆÚ‰Œ˙Èa ,¯˜a‰18Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ , «»»≈»≈ƒ≈»»ƒ¿»

‰¯È„Ï19ÔzpL „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡Â ,‰Ba‰ „Á‡Â ; ¿ƒ»¿∆»«∆¿∆»«≈«¿∆»∆ƒ«
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - L¯Bi‰ B‡ ‰zÓ· BÏ20‰Ba‰ Ï·‡ . ¿«»»«≈¬≈∆≈¬»«∆

Ô·z‰Œ˙Èa21¯ÚL ˙È·e22‰¯„ÒÎ‡23˙Òt¯Óe24B‡ , ≈«∆∆≈«««¿«¿»ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·25B‡ , «ƒ∆≈«¿««««¿««

˙Èa ÏÊBb‰26.¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - «≈«ƒ¬≈∆≈≈

בו.18) דר אדם ואין ותבואה, ושמן יין בו שאוצרים
א.19) מג, בנה 20)סוטה אשר האיש מי שנאמר: שם,

אלו. כל לרבות בא זה הרי "האיש", שם 21)וגו', בגמרא
הגיה  ויפה עליו, שחוזרים הבקר לבית תבן" "בית  מדמים
שער" בית הבונה ...אבל התבן "בית להיות: שצריך הרש"ש

ר"מ. רומי בדפוס וכן לפני 22)וכו'. שעושים קטן בית
שם. מסתופף הפתח ושומר החצר פרוזדור 23)שער

מקורה. ואינו הבית וכל 24)שלפני הבית, שלפני יציע
וברש"י). (שם לדירה ראויים אינם ראוי 25)אלה שאינו

א). ג, (עירובין "ולא 26)לדירה שנאמר: א, מג, סוטה
ולא  - זה מיעוט, זה הרי חנך", "ולא נאמר: ולא חנכו"

לגזול. פרט אחר,

.ÂÈÏÈ‡ ‰MÓÁ ÚËBp‰ „Á‡Â ,Ì¯k ÚËBp‰ „Á‡∆»«≈«∆∆¿∆»«≈«¬ƒ»ƒ»≈
ÏÎ‡Ó ÈÈÓ ˙LÓÁÓ elÙ‡Â ,ÏÎ‡Ó27,ÚËBp‰ „Á‡ . «¬»«¬ƒ≈¬≈∆ƒ≈«¬»∆»«≈«

CÈ¯·n‰ „Á‡Â28·Èk¯n‰ „Á‡Â29‰·k¯‰Â ‰Î¯·‰ ¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ«¿»»¿«¿»»
‰Ï¯Úa ˙·iÁ ‡È‰L30,L¯Bi‰ „Á‡Â ,Á˜Bl‰ „Á‡ . ∆ƒ«∆∆¿»¿»∆»«≈«¿∆»«≈

ÈÏÈ‡ ‰Úa¯‡ ÚËBp‰ Ï·‡ .‰zÓ· BÏ ÔzpL „Á‡Â¿∆»∆ƒ«¿«»»¬»«≈««¿»»ƒ»≈
BÈ‡ - Ì¯k ÏÊbL B‡ ,˜¯Ò ÈÏÈ‡ ‰MÓÁ B‡ ,ÏÎ‡Ó«¬»¬ƒ»ƒ»≈¿»∆»«∆∆≈
ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL Ì¯k ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ¯ÊBÁ≈»»¿≈∆∆∆¿≈À»ƒ≈¿ƒ

ÂÈÏÚ31. »»

פרק 27) (סוטה התוספתא כלשון מזה, זה מרוחקים אפילו
ולא  עיירות. בחמש אפילו המינים "מחמשת י"א) משנה ז,
שניים  כנגד אילנות שני שיהיו א), מג, (שם הסובר כרש"י

זנב. יוצא בעפר,28)ואחד ומכסהו אילן של ענף שכופף
חדשים. ענפים ויצמיח שורשים שיכה אילן 29)כדי

ותוחב  האילן שבענפי הרך מן ונוטל האילן, שנוקב בחבירו,
אילן  אותו ממין ונושא הנקב, בתוך ענף ועושה לתוכו,

ב). עמוד שם (רש"י ממנו כנטיעה 30)שנוטל דינה שאז
חייבת  אינה אם אבל מהמלחמה, עליה שחוזרים גמורה
עברו  (=שכבר בזקנה ילדה נטיעה המרכיב כגון בערלה,
אינה  בזקנה, ילדה שבטלה ונתחללה), שנים ארבע עליה
ובהלכות  ב). עמוד (שם עליה חוזרים ואין נטיעה, נחשבת
ובדפוס  בערלה. חייבת נטיעה איזו נתבאר י פרק שני מעשר
(=בזקנה) בחברתה זקנה המרכיב "ואחד הנוסח: וינציאה

בערלה". חייבת המיוחד 31)שהיא כרמו זה שאין שם.
ולדעת  (רש"י). בה חלק לשניהם שאין גפן, בו שאין לו,
יש  שבוודאי עליו, חוזרים שותפים של בית משנה, הכסף
ביתו. ונקרא בו, להשתמש מיוחד מקום מהם אחד לכל
מבואר, ו הלכה ח, פרק שם שבירושלמי משנה, בלחם וראה

עליו. חוזרים אין שותפים של בית שגם

.Ê˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡Â ,‰Ïe˙a‰ ˙‡ Ò¯‡Ó‰ „Á‡∆»«¿»≈∆«¿»¿∆»«¿»≈∆
‰ÓÏ‡‰32‰Ó·È BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ ;33‰MÓÁ elÙ‡ , »«¿»»¿≈ƒ»¿»¿»»¬ƒ¬ƒ»

ÔÈ¯ÊBÁ Ôlk - Ì‰Ó „Á‡ ˙Óe ÌÈÁ‡34‰M‡ Lc˜ . «ƒ≈««≈∆À»¿ƒƒ≈ƒ»
L„Á ¯OÚŒÌÈL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ35ÔÓf‰ ÌÏLÂ , ≈«¿»¿««¿≈»»…∆¿»««¿«

BÏ ‡·e ¯ÊBÁ - ‰ÓÁÏna36. «ƒ¿»»≈»

כי 32) שנינו: רעא אות תצא פרשת ובספרי א. מג, סוטה
לרבות  מניין בתולה, אלא לי אין - חדשה אשה איש יקח
מכל  - אשתו את ושימח לומר: תלמוד וגרושה? אלמנה
פרט  לו, שחדשה מי חדשה? נאמר למה כן, אם מקום,

גרושתו. אלא 33)למחזיר הוא, קידשה שלא פי על אף
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וברש"י). א מד, (סוטה לו באה המת אחיו שם,34)מכוח
לו, תתייבם ושמא מהם, אחד לכל ראוייה היא שהרי
חוזר  במלחמה אחיו שמת שמע ואפילו ב. מג, שם כמבואר

א). מג, (שם לו הזמן 35)ובא במשך בו יחזור לא אם
למפרע. לו מקודשת שנתקדשה 36)תהיה נתברר שהרי

מעכשיו, לה: אמר לא אם אבל המלחמה, התחלת לפני לו
בתוך  והוא הזמן והגיע חודש, י"ב לאחר קידשה אלא
לתחולת  המלחמה קדמה שהרי חוזר, אינו המלחמה
המלחמה  בתוך אשה לארס יכול אדם ואין קידושיו,
ח, פרק סוטה (ירושלמי לחימתו מחובת עצמו ולהפקיע
עשה  שלא במלחמה, אחיו למת דומה זה ואין ו). הלכה
(כסף  לו הקנוה השמים מן אלא עצמו, לפטור מעשה שום
שכל  י"ז, הלכה ו, פרק אישות בהלכות נתבאר וכבר משנה).
יחול  מעכשיו שכוונתו מעכשיו, כאומר מנת" "על האומר:

(רדב"ז). התנאי שיתקיים מנת על המעשה

.ÁB˙Le¯b ˙‡ ¯ÈÊÁn‰37‰¯eÒ‡‰ ‰M‡ Ò¯‡Ó‰Â , ««¬ƒ∆¿»¿«¿»≈ƒ»»¬»
‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k ,ÂÈÏÚ38 »»¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»

‰È˙e ˙¯ÊÓÓ ,ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ39OÈÏÏ‡¯OÈ ˙a ,Ï‡¯ ¿…≈∆¿«¿∆∆¿ƒ»¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÔÈ˙Ïe ¯ÊÓÓÏ40. ¿«¿≈¿»ƒ≈≈

לו.37) חדשה סופרים,38)שאינה מדברי לכוהן אסורה
ז). הלכה י"ז, פרק ביאה איסורי (הלכות כגרושה שהיא

ושואבי 39) עצים חוטבי להיות נתנם ויהושע הגבעונים, מן
שלא  עליהם, גזר ודוד כז), ט, (יהושע ולמזבח לעדה מים
כ"בֿכ"ג). הלכה י"ב, פרק (שם לעולם בקהל יבואו

לקחה"40) ולא אשה ארש "אשר שנאמר: א, מד, סוטה
שהם  עבירה, לנישואי פרט אחרת, ולא לזו משמע - לקחה

י"ד. הלכה בסוף בביאורנו לקמן וראה איסור. לקיחת

.ËÔÈÚÓBMLk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÓ ÔÈ¯ÊBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ≈¿≈«ƒ¿»»¿∆¿ƒ
Ì‰ÈÁ‡Ï ÔBÊÓe ÌÈÓ ÔÈ˜tÒÓe ÔÈ¯ÊBÁ ,Ô‰k‰ È¯·c ˙‡∆ƒ¿≈«…≈¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ»«¬≈∆

ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ÔÈw˙Óe ,‡·vaL41. ∆«»»¿«¿ƒ∆«¿»ƒ

א.41) מג, שם

.È,¯wÚ Ïk ‰ÓÁÏn‰ ÈÎ¯BÚÏ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L el‡Â¿≈∆≈¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»»»ƒ»
˙Èa ‰Ba‰ :ÌÏBÚa ¯·c ÌeLÏ Ì˙B‡ ÔÈÁÈ¯ËÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»¿»»»»«∆«ƒ

BÎÁÂ42ÏlÁL ÈÓe ,ÌaiL B‡ B˙Òe¯‡ ‡OBp‰Â , «¬»¿«≈¬»∆ƒ≈ƒ∆ƒ≈
BÓ¯k43È˜" :¯Ó‡pL ,‰L Ìz „Ú ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - «¿≈¿ƒ«…»»∆∆¡«»ƒ

."Á˜Ï ¯L‡ BzL‡ ˙‡ ÁnOÂ ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿≈»»∆»¿ƒ«∆ƒ¿¬∆»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ44˙È·Ï ÔÈa ,‰L È˜ ‰È‰iL ,e„ÓÏ ƒƒ««»»»¿∆ƒ¿∆»ƒ»»≈¿«ƒ

ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰L Ì¯ÎÏ ÔÈa ,‡OpL ‰M‡Ï ÔÈa ,‰wL∆»»≈¿ƒ»∆»»≈¿∆∆∆ƒ¿ƒ∆¡…
BÈ¯t45. ƒ¿

ולא 42) ביתו לחינוך תאוותו וכל לבו כי בו. לגור שנכנס
עזרא  בן אברהם (רבי אחרים ויניס ינוס כן על למלחמה,

ה). כ, -43)לדברים שהפירות לנטיעתו, הרביעית בשנה
בדמים, (=לפדותם) לחללם או בירושלים, לאכלם צריכים

ירושלימה. דמיהם את החכמים 44)ולהעלות שקיבלו
מסיני. למשה עד איש מפי עברה 45)איש לא ועדיין

א). מג, (סוטה הרביעית שנתו

.‡ÈÔw˙Ó ‡ÏÂ ,ÔBÊÓe ÌÈÓ ˜tÒÓ ÔÈ‡ ‰M‰ Ïk»«»»≈¿«≈«ƒ»¿…¿«≈

¯ÈÚ‰ ÈqÙÏ Ô˙B ‡ÏÂ ,‰ÓBÁa ¯ÓBL ‡ÏÂ ,C¯c46, ∆∆¿…≈«»¿…≈¿«≈»ƒ
ÌÏBÚa ¯·c ÌeL ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ47‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿…«¬…»»»»»»∆∆¡«…

"¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ‡·va ‡ˆÈ48¯·ÚÏ - ≈≈«»»¿…«¬…»»¿»»»«¬…
.„e„b‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡ÏÂ ¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÏ ‡Ï ,ÔÈÂ‡Ï ÈLaƒ¿≈»ƒ…¿»¿≈»ƒ¿…¿»¿≈«¿

וראה 46) א), פס ערך (הערוך, העיר שערי לחזק עץ קרשי
ט"ו). הלכה ז, פרק (תוספתא א ח, בתרא סוטה 47)בבא

א. שם,48)מד, לתורה והרמב"ן ציבורי. צורך שהוא
שלא  יאמר, הנזכר, הצבא על - עליו יעבור לא מפרש:
אנשי  על פקיד להיות לא הצבא: על הזה האיש יעבור
ישגיח  לא מים, סיפוק כגון להם, הצריך לכל ...או הצבא

בשמחתו. אלא עליהם,

.·ÈB¯ÎO BÏ ÌÈc˜‰Â ÌÈ¯Á‡Ï B¯ÈkO‰Â ˙Èa ‰a49 »»«ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -50¯Á‡Ï B¯ÎO BÏ Ô˙ . ¬≈∆¿ƒ∆¬»»«¿»¿««

„Ú BÎÁ ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈL¿≈»»…∆¬≈¿ƒ∆…¬»«
‰zÚ51. »»

מראש.49) השכירות דמי השוכר קבלת 50)שנתן משעת
מעת 51)השכירות. אלא החינוך" "ימי מחשבים ואין

אמרו: ושם ד). הלכה ח, פרק סוטה (ירושלמי השכר קבלת
לא  ורבינו חוזר, שאינו ובנאו, ביתו לנפל פרט - בנה אשר
המבואר  גרושתו מחזיר מדין נלמד כי זה, להזכיר חשש

(רדב"ז). חוזר שאינו ח, הלכה לעיל

.‚È‰È‰ Ì‡ :Ì‰ÈÏÚ ÏÚÂ ÂÈˆÙÁ Ba Ô˙Â ˙Èa ‰a»»«ƒ¿»«¬»»¿»«¬≈∆ƒ»»
Ïh·Ï CÈ¯ˆ52Ô˙¯ÈÓL ÏÚ53BÎÁL ÈÓk ‰Ê È¯‰ , »ƒ¿«≈«¿ƒ»»¬≈∆¿ƒ∆¬»

Ba ·LÈÏ ÏÈÁ˙‰Â54·LÈÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒ≈»¿ƒƒ≈≈
Ô¯ÓBLÏe55BÎÁ ‡lL ÈÓk ‰Ê È¯‰ ,56. ¿¿»¬≈∆¿ƒ∆…¬»

הבית.53)מזמנו.52) בתוך נתנם לא נתינתם 54)אילו
ישיבתו. זוהי וכבדים,55)בבית גדולים חפצים שהם

בחוץ. ומתקלקלים נגנבים הועיל 56)שאינם לא שביתו
שם). (ירושלמי כלום להם

.„È- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ì¯k ÚËB B‡ ˙Èa ‰Ba‰ ÏÎÂ¿»«∆«ƒ≈«∆∆¿»»»∆
Ô‰ÈÏÚ ¯ÊBÁ BÈ‡57. ≈≈¬≈∆

שאינו 57) זה יצא לחנכו, שמצווה את - חנכו "ולא שם,
ומכאן, מצוה. אינה לארץ בחוץ שהדירה לחנכו", מצווה
אינן  חדש, בית לחנוכת לארץ בחוץ שעושים שהמסיבות
ובמגן  שבע). בבאר וכן שם קרבן (שיירי מצוה סעודות
בשם  הביא ה קטן סעיף תקסח, חיים לאורח אברהם
עשה  אלא בבית, ראש קלות לנהוג נתן לא שאם המהרש"ל,
מעין  ולדרוש תורה, דברי בה לומר תחילה לחנכו סעודה
ו  הלכה שם ובירושלמי מצוה. סעודת זו הרי המאורע,

ש  (אשה האיילונית את הנושא ללדת)הוסיפו: ראויה אינה
חוזר. אינו עימה, לישב מצוה ואין הואיל

.ÂËÔÈ‡L ,BÚÓLÓk - "··l‰ C¯Â ‡¯i‰ LÈ‡‰ ÈÓ"ƒ»ƒ«»≈¿««≈»¿«¿»∆≈
‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a „ÓÚÏ Ák BaÏa58ÒkiL ¯Á‡Óe . ¿ƒ…««¬…¿ƒ¿≈«ƒ¿»»≈««∆ƒ»≈

BÚÈLBÓe Ï‡¯OÈ ‰Â˜Ó ÏÚ ÔÚMÈ ,‰ÓÁÏn‰ È¯L˜a¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»≈«ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ
‰¯ˆ ˙Úa59‰OBÚ ‡e‰ ÌM‰ „eÁÈ ÏÚL Ú„ÈÂ , ¿≈»»¿≈«∆«ƒ«≈∆

‰ÓÁÏÓ60BtÎa BLÙ ÌÈOÈÂ ,61,„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‡¯ÈÈ ‡ÏÂ ƒ¿»»¿»ƒ«¿¿«¿…ƒ»¿…ƒ¿«
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‰ÁÓÈ ‡l‡ ,ÂÈ·a ‡ÏÂ BzL‡· ‡Ï ·LÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿……¿ƒ¿¿…¿»»∆»ƒ¿∆
ÏÎÂ .‰ÓÁÏnÏ ¯·c ÏkÓ ‰ÙÈÂ BalÓ ÌB¯ÎÊƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿∆ƒ»»»«ƒ¿»»¿»
- BÓˆÚ ÏÈ‰·Óe ‰ÓÁÏna ¯‰¯‰Ïe ·LÁÏ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«¿…¿«¿≈«ƒ¿»»«¿ƒ«¿

ÚÏ‡ ÌÎ··Ï C¯È Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·B≈¿…«¬∆∆∆¡««≈«¿«¿∆«
"Ì‰ÈtÓ eˆ¯Úz Ï‡Â eÊtÁz Ï‡Â e‡¯Èz62,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿¿««¿¿¿«««¿ƒ¿≈∆¿…

Ï‡¯OÈ ÈÓc ÏkL ‡l‡63‡Ï Ì‡Â .B¯‡eˆa ÔÈÈeÏz ∆»∆»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«»¿ƒ…
È¯‰ ,BLÙ ÏÎ·e BaÏ ÏÎa ‰ÓÁÏÓ ‰OÚ ‡ÏÂ Ávƒ«¿…»»ƒ¿»»¿»ƒ¿»«¿¬≈

Ïk‰ ÈÓc CÙML ÈÓk ‰Ê64˙‡ ÒnÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆¿ƒ∆»«¿≈«…∆∆¡«¿…ƒ«∆
‰Ïawa L¯ÙÓ È¯‰Â ."B··Ïk ÂÈÁ‡ ··Ï65¯e¯‡" : ¿«∆»ƒ¿»«¬≈¿…»««»»»

."ÌcÓ Ba¯Á ÚÓ ¯e¯‡Â ,‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ ‰˘Ú…∆¿∆∆¿ƒ»¿»…≈««¿ƒ»
Lc˜Ï B˙eÎ ‰È‰˙Â ,„ÁÙ ‡Ïa BaÏ ÏÎa ÌÁÏp‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿ƒ¿∆«»»¿«≈

„·Ïa ÌM‰ ˙‡66‡ÏÂ ˜Ê ‡ˆÓÈ ‡lL BÏ ÁË·Ó - ∆«≈ƒ¿»À¿»∆…ƒ¿»∆∆¿…
BÏ ‰kÊÈÂ ,Ï‡¯OÈa ÔBÎ ˙ia BÏ ‰·ÈÂ ,‰Ú¯ e‰ÚÈb«̇ƒ≈»»¿ƒ¿∆«ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,ÌÏBÚ „Ú ÂÈ·Ïe¿»»«»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»∆∆¡«
˙BÓÁÏÓ Èk ,ÔÓ‡ ˙Èa È„‡Ï '‰ ‰OÚÈ ‰OÚ Èk"ƒ»«¬∆«…ƒ«ƒ∆¡»ƒƒ¿¬

'‰67‰˙È‰Â .'B‚Â E· ‡ˆn˙ ‡Ï ‰Ú¯Â ÌÁÏ È„‡¬…ƒƒ¿»¿»»…ƒ»≈¿¿¿»¿»
ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ68."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ≈¡…∆

אויבים 58) יפרידום שלא צפופים, לעמוד כשמתקשרים
לרבי  בניגוד שם, עקיבא רבי וכדעת וברש"י), א מד, (סוטה
העבירות  מן המתיירא זה - הירא האומר: שם, הגלילי יוסי
אומר: הגלילי יוסי רבי קצז אות שופטים ובספרי  שבידו.
(הגהות  כוחו שתש שנה, ארבעים בן זה - הלבב ורך הירא
עקיבא  רבי י"ד: משנה ז, פרק סוטה ובתוספתא מיימוניות).
לך, לומר הלבב" "ורך עוד לומר תלמוד מה הירא, אומר,
חוזר, רחמן והיה שבחזקים, וחזק שבגיבורים גיבור שאפילו

כלבבו. אחיו לבב את ימס ולא כלשון 59)שנאמר:
ח. יד, ירמיה ה'60)הכתוב "כי ד) כ, (דברים ככתוב

בנצחונו  באים הם = לכם" להילחם עימכם ההולך אלוקיכם
מב, (סוטה מקום של בנצחונו באים ואתם ודם, בשר של

ג).61)א). יב, (שופטים הכתוב כלשון עצמו, יסכן
(62- לבבכם ירך "אל שם): בסוטה (משנה חכמינו פירשו

הגפת  מפני - תיראו אל חרבות; וציחצוח סוסים צהלת מפני
ל  בזה, זה המגינים (=צלצול ולאיים)תריסים קול השמיע

- תערצו אל קרנות; מקול - תחפזו אל הקלגסים; ושפעת
צווחות. קול פחדנותו 63)מפני בגלל בקרב, הנשפכים

פרשה 64)ועריקתו. רבה ויקרא ובמדרש לכך. גרם שהוא
לבו  מכוון ואינו לדרך, שיוצא מי "כל ב אות כ"ה,

במלחמה". נופל שהוא סוף בדברי 65)למלחמה,
וכמבואר ו.הנביאים, הלכה ב, פרק לעיל בביאורנו

להושיענו.66) אויבינו עם הנלחם המכוונת 67)שהוא
ה'. עם מלחמות שם: תרגם ויונתן שמו. וקידוש ה' ַלייחוד

צרור 68) ...נקראו: מוות עימהם שאין לפי - אלו "חיים
ג), הלכה ח, פרק תשובה בהלכות רבינו (לשון החיים"

יפרדו. ולא לעד צרורים הנצחיים החיים שם: ובביאורנו

ה'תשע"ח  תשרי ב' שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
דיני 1) במלחמה. צבא לחלוצי אסורות מאכלות היתר

תואר  יפת בה. הכהן ודיני במלחמה, תואר ביפת ישראל
גר  דיני בה. ייעשה מה - עבודהֿזרה לעזוב רצתה שלא
העולם. אומות מחסידי חסיד להיקרא הראוי ומיהו תושב:

.‡‡·ˆ ÈˆeÏÁ2Ì"ekÚ‰ Ïe·‚a eÒkiLk ,3ÌeLaÎÈÂ ¬≈»»¿∆ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ¿¿
˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡Ï Ô‰Ï ¯zÓ - Ô‰Ó eaLÈÂ4 ¿ƒ¿≈∆À»»∆∆¡…¿≈¿≈
ÏÎ‡i ‰Ó ‡ˆÓ ‡ÏÂ ·Ú¯È Ì‡ ,B· ‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁŒ¯O·e¿«¬ƒ¿«≈ƒƒ¿«¿…»»«…«

ÌÈ¯eÒ‡‰ el‡ ˙BÏÎ‡Ó ‡l‡5CÒŒÔÈÈ ‰˙BL ÔÎÂ .6. ∆»«¬»≈»¬ƒ¿≈∆≈∆∆
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ7- "·eË Ïk ÌÈ‡ÏÓ ÌÈz·e" : ƒƒ«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ»

ÌÈ¯ÈÊÁ ÈÙ¯Ú8Ô‰· ‡ˆBiÎÂ9. »¿≈¬ƒƒ¿«≈»∆

(2 ֿ "שנים ה) לא, (במדבר הכתוב מלשון מזורזים, חיילים
למלחמה  חלציהם חגירת שם על צבא". חלוצי אלף עשר

ג). שם, קדומים.3)(ראב"ע בדפוסים מפורש 4)כן
קסבֿג. אות בביאורנו, פי"ט סנהדרין הל' שאם 5)לעיל

ויהרגוהו, העמים בו ירגישו מותרים מאכלות ויבקש ישהה
הם  הרי העמים, לגבול שיכנסו קודם אבל כמסוכן. זה והרי
מזון  מצרכי מזון אחרי לחזר ישהו שאפילו אדם, כל כשאר
(כסףֿמשנה). להם צפויה סכנה שום אין כשרים,

ואל 6) "יהרג נאמר: שבע"ז ואע"פ לעבודהֿזרה. שנתנסך
אשה  לבעול לו התירה שהתורה כשם רבינו, סובר יעבור"?
נאמר  עריות שבגילוי אע"פ – ה"ב בסמוך ראה בגיותה,
יין  לשתות לכשיצמא לו התירה כך יעבור, ואל יהרג ג"כ:
ובורות  טוב... כל מלאים ובתים הכתוב: שאמר הוא נסך,
שמח'). ('אור נסך יין מלאים לבורות הכוונה - וגו' חצובים
ביין  הם אסורים י) (שם, לתורה בפירושו הרמב"ן ולדעת
הכל  - שלה ותקרֹובת עצמה, היא ע"ז, איסורי שבכל נסך,
וזהב  כסף תחמוד "לא כהֿכו) ז, (שם ככתוב מיד, אסור

הוא". חרם כי תשקצנו... שקץ א.7)עליהם... יז, חולין
גירסת 8) אולם דחזירי, כתלי שם: בחולין שלפנינו, בנוסח

בתשובות  הוא וכן דחזירי", (=ערפי) "קדלי שם: רבינו
"שהאכילה  א יג, מגילה וראה קנד. סמן פריימן הוצ' רבינו,

דחזירי". ושבעת".9)קדלי "ואכלת שם: מסיים והכתוב

.·d˙eÈB‚a ‰M‡ ÏÚBa ÔÎÂ10B¯ˆÈ BÙ˜z Ì‡11Ï·‡ ; ¿≈≈ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿¬»
‰pÏÚ·È ‡Ï12B˙Èa CB˙Ï dÒÈÎÓ ‡l‡ ,BÏ CÏÈÂ13, …ƒ¿»∆»¿≈∆∆»«¿ƒ»¿≈

"¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL14¯eÒ‡Â . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«¿»
‰iL ‰‡Èa d˙B‡ ÏÚ·Ï15‰p‡OiL „Ú16. ƒ¿…»ƒ»¿ƒ»«∆ƒ»∆»

גויה.10) תורה 11)בעודה דיברה "לא כי ב. כא, קידושין
לו  מותרת עדיין, נתגיירה לא ואפילו הרע". יצר כנגד אלא
פ"ב, מכות בירושלמי וחבריו רב דעת וכן ראשונה. בביאה
ללחום  שצריך במלחמה, אלא מותר אינו זה וכל ה"ו.
כדי  יצרו, בהרהורי נפשו לצער לו ואסור נפש, בחירוף
שם). תמימה' ('תורה מלחמה בקשרי לעמוד שיוכל

ובגלוי.12) ה"ג.13)בדרך בסמוך וכמבואר יבלענה, ושם
לו 14) מותרת תואר' ש'יפת ההלכה, תחילת על מוסב זה

(כסףֿמשנה). בגיותה רוחו,15)אפילו נתקררה שכבר
תוקפו. יצרו בסמוך 16)ואין וכמבואר שתתגייר, אחרי

- ובעלתה" אליה תבוא "ואחרֿכן יג) (שם, שנאמר ה"הֿו.
לך. מותרת בפרשה, האמור הסדר כל לאחר

.‚,‰i·M‰ ˙ÚLa ‡l‡ ˙¯zÓ ¯‡zŒ˙ÙÈ ˙L‡ ÔÈ‡≈≈∆¿«…«À∆∆∆»ƒ¿««¿ƒ»
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"‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL17ÔÈa ,‰Ïe˙a ÔÈa . ∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈¿»≈
Ì"ekÚÏ ˙eLÈ‡ ÔÈ‡L ;LÈ‡Œ˙L‡ ÔÈa ,‰ÏeÚa18. ¿»≈≈∆ƒ∆≈ƒ¿«

‰ÙÈ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "z˜LÁÂ"19‡ÏÂ - "da" . ¿»«¿»««ƒ∆≈»»»»¿…
- "‰M‡Ï EÏ zÁ˜ÏÂ" .ÌÈzL ÏÚ·È ‡lL ,dz¯·Á·«¬∆¿»∆…ƒ¿…¿«ƒ¿»«¿»¿¿ƒ»
B‡ ÂÈ·‡Ï ˙Á‡ ÁÈpÈÂ ,˙Á‡ ÏÚ·ÈÂ ÌÈzL ÁwÈ ‡lL∆…ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿…««¿«ƒ«««¿»ƒ

ÂÈÁ‡Ï20‰pˆÁÏÈ ‡lL ÔÈpÓe .21‡pL ?‰ÓÁÏna:¯Ó ¿»ƒƒ«ƒ∆…ƒ¿»∆»«ƒ¿»»∆∆¡«
ÌB˜ÓÏ dÒÈÎÈ - "E˙Èa CBz Ï‡ d˙‡·‰Â"22Œ¯Á‡Â «¬≈»∆≈∆«¿ƒ»¿»¿««

.ÏBÚ·È Ck»ƒ¿

או 17) למכרה שלקחה ולא בה, עיניו מתחילה נתן אם
וברש"י). כא, (קידושין עיניו בה נתן ואח"כ לשפחות,

לאשת 18) פרט - רעהו" "אשת ב) נב, (סנהדרין שאמרו כמו
בנוגע  זה וכל לגויים. קידושין שאין רש"י: ומפרש אחרים.
וחייב  אישות, יש - לחבירו גוי שבין ביחס אבל לישראל,
ז. ה"ה, פ"ט, לקמן כמבואר חבירו, אשת על מיתה

א).19) כב, (קידושין הכתוב תלה שם,20)בחשקו
אחר  לקרוב או לאביו להביאה אחת יקח שלא והואֿהדין

ובלחםֿמשנה). שם, בכת"י 22)יבעלנה.21)('תוספות'
הכוונה, - הכסףֿמשנה ולדעת פנוי. למקום התימנים:

לעיר. שיכניסנה

.„‡lL ,‰BL‡¯ ‰‡È·a ¯‡zŒ˙ÙÈa ¯zÓ Ô‰k‰«…≈À»ƒ«…«¿ƒ»ƒ»∆…
¯ˆi‰ „‚k ‡l‡ ‰¯Bz ‰¯a„23ÏBÎÈ BÈ‡ Ï·‡ ; ƒ¿»»∆»¿∆∆«≈∆¬»≈»

CkŒ¯Á‡ ‰p‡OÏ24˙¯i‚ ‡È‰L ÈtÓ ,25. ƒ»∆»««»ƒ¿≈∆ƒƒ…∆

שיצרו 23) באיסור, ויבעלנה יעבור לו, תתירתה לא שאם
כא, (קידושין הרע ליצר לחוש יש בכהן ואפילו בו, מתגרה

וברש"י). ה"ו.24)ב בסמוך וכמבואר כשתתגייר,
זו 25) הרי ישראל, בת ואינה "הואיל בגיורת, אסור וכהן

פי"ח, ביאה איסורי בהל' רבינו כדברי לכהן", ואסורה זונה
שם). (קידושין ה"ג

.‰‰pÏÚ·iL È¯Á‡ ?¯‡zŒ˙ÙÈa Ï‡¯OÈ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«…««¬≈∆ƒ¿»∆»
‰ÈÏÚ ‰Ïa˜ Ì‡ :d˙eÈB‚· ‡È‰Â ‰BL‡¯ ‰‡Èaƒ»ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»∆»

‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz Òk‰Ï26˙e¯b ÌLÏ dÏÈaËÓ -27 ¿ƒ»≈«««¿≈«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈≈
„iÓ28,ÌBÈ ÌÈLÏL B˙È·a ·Lz - ‰Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ…ƒ¿»≈≈¿≈¿ƒ

"ÌÈÓÈ Á¯È dn‡ ˙‡Â ‰È·‡ ˙‡ ‰˙Î·e" :¯Ó‡pL29, ∆∆¡«»¿»∆»ƒ»¿∆ƒ»∆«»ƒ
d˙c ÏÚ ‰ÎBa ÔÎÂ30˙‡ ˙Ïc‚Óe ,dÚBÓ BÈ‡Â ¿≈»«»»¿≈¿»¿«∆∆∆

ÂÈÈÚa ‰pb˙zL È„k dL‡¯ ˙‡ ˙Ál‚Óe ‰È¯tˆ31. ƒ»¿∆»¿«««∆…»¿≈∆ƒ¿«∆¿≈»
d˙B‡ ‰‡B¯Â ÒÎ .˙iaa BnÚ ‰È‰˙Â32‰‡B¯Â ‡ˆBÈ , ¿ƒ¿∆ƒ««ƒƒ¿»¿∆»≈¿∆

da ıe˜iL È„k ,d˙B‡33dnÚ ÏbÏ‚Óe ,34È„k »¿≈∆»»¿«¿≈ƒ»¿≈
Ïa˜zL35d· ‰ˆ¯Â ‰Ïa˜ Ì‡ -36˙¯ib˙Ó BÊ È¯‰ , ∆¿«≈ƒƒ¿»¿»»»¬≈ƒ¿«∆∆

.ÌÈ¯b‰ ÏÎk ˙Ï·BËÂ¿∆∆¿»«≈ƒ

כולן.26) המצוות ולקיים בלא 27)להתגייר, גירות שאין
ה"ד. פי"ג, ביאה איסורי בהל' כמבואר ואין 28)טבילה,

ב). מח, (יבמות ראשה ובגילוח צפרניה בגידול לנוולה צורך
שלשה  עליה שיעברו עד עליה לבוא לו אסור  עדיין אבל

לו. אות לקמן וכמבואר הבחנה, משום "כי 29)חדשים,
אשר  עד אבלם, ולהעיר בבכייתם, מנוחה לעצבים יש
הנפשי" המקרה זה מלסבול הגופיים כוחותיהם יחלשו

פמ"א). ח"ג נבוכים, אלוהיה,30)(מורה פולחן עזבה על

עבודת  זו - ואמה "אביה שם): (יבמות עקיבא רבי כדברי
אבי  לעץ אומרים כז) ב, (ירמיה אומר הוא וכן כוכבים,

וגו'. א.31)אתה" עמ' ולא 33)בניוולה.32)שם
ישראל  בת "שתהא ריג: אות כיֿתצא, וב'ספרי' ישאנה.

מתנוולת". וזו מתקשטת זו בוכה; וזו משתדל 34)שמחה,
עליה. התימנים:36)להתגייר.35)להשפיע בכת"י

לו. להנשא שנתרצתה והכוונה בו. ורצה

.Â,‰iÎa ÏL L„Á :ÌÈL„Á ‰LÏL ÔÈzÓ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆe¿ƒ»¿«¿ƒ¿»√»ƒ…∆∆¿ƒ»
ÂÈ¯Á‡ ÌÈL„Á ÈLe37ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa d‡OBÂ .38. ¿≈√»ƒ«¬»¿¿»ƒ¿À»¿ƒƒ
da ıÙÁ ‡Ï Ì‡Â39dLÙÏ dÁlLÓ -40Ì‡Â . ¿ƒ…»≈»¿«¿»¿«¿»¿ƒ

d¯ÎÓ41‡Ï ¯ÎÓe" :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ - ¿»»≈¿…«¬∆∆∆¡«»……
‰¯eÎÓ dÈ‡ - d¯ÎÓ Ì‡Â ."ÛÒka ‰p¯kÓ˙42, ƒ¿¿∆»«»∆¿ƒ¿»»≈»¿»

ÌLÏ ,‰ÏÚ·pL ¯Á‡ dL·k Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»»««∆ƒ¿¬»¿≈
,‰OÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,da LnzLiMÓ - ‰ÁÙLƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈»≈¿…«¬∆

da LnzLÈ ‡lL ,"da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL43. ∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…ƒ¿«≈»

לזרע 37) הגירות) (=שלפני ראשון זרע בין "להבחין
חדשי  שלושת שלאחר ריג). אות כיֿתצא, ('ספרי' אחרון"
רבינו  וכדברי לא, או היא מעוברת אם להכיר אפשר הריון,
שנתגיירו, ואשתו גר "ואפילו הכ"א: פי"א, גירושין בהל'
שנזרע  זרע בין להבחין כדי יום, תשעים אותם מפרישים
וכן  בקדושה. שלא שנזרע לזרע גירותם), (=לאחר בקדושה
לתקנת  יום שלשים תורה לה שנתנה אע"פ יפתֿתואר
ואע"פ  הוולד". לתקנת יום תשעים להמתין צריכה עצמה,
אותו  הבחנה? בלא מיד ראשונה ביאה לו התירה שהתורה
מן  שהוא מפני דבר, לשום בנו שאינו כלל, קדוש אינו זרע

(כסףֿמשנה). ה"ח בסמוך כמבואר מכיון 38)הגויה,
וחייב  קידושין, וצריכה כישראלית היא הרי שנתגיירה,

כתובה. לה  קידשה.39)לכתוב ולא בה, בלא 40)שקץ
לו. נתקדשה לא שעדיין אצל 41)גט, שפחה להיות

ח"ג, נבוכים במורה כמבואר נתגיירה, לא ואפילו הלוקח,
אם 42)פמ"א. - תעשה" "אל תורה שאמרה דבר שכל

פ"ו, בכורות הל' והשווה ב). ד, (תמורה מועיל אינו עשה
קנה  ולא כלום, עשה לא (=בהמה), מעשר "המוכר ה"ה:
ומובן  תואר". יפת וכמוכר לוקה... אינו ולפיכך לוקח,
סנהדרין  הל' לעיל רבינו מנאו לא ולפיכך לוקה, שאינו

עליהם. שלוקין הלאוין בין ה"ד, ֿ 43)פי"ט כי 'ספרי'
ושימוש: לעבדות קוראים פרסי, "שבלשון ריד: אות תצא,

שם). לתורה (רש"י עימראה"

.ÊdnÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯ib˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï44¯OÚŒÌÈL …»¿»¿ƒ¿«≈¿«¿¿ƒƒ»¿≈»»
L„Á45È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L ˙Ïa˜Ó - ‰˙ˆ¯ ‡Ï . …∆…»¿»¿«∆∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈
Á46ÌÈ¯b‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰Â ,dLÙÏ dÁlLÓe , …«¿«¿»¿«¿»«¬≈ƒ¿»«≈ƒ

ÌÈ·LBz‰47‡lL ‰M‡ ‡OÏ ¯eÒ‡L ,d‡OB BÈ‡Â ; «»ƒ¿≈¿»∆»ƒ»ƒ»∆…
‰¯ib˙48. ƒ¿«¿»

להתגייר.44) שתסכים עמה ועוסקים כדין 45)משתדלים
מגלגלים  העבדים, מצוות לקבל רצה ולא כנעני עבד הלוקח
עבדים  ובהל' ב. מח, (יבמות חודש שניםֿעשר כל עמו
יב). כא, (דברים הגדול ובמדרש כסףֿמשנה). הי"ב. פ"ח,
לאחר  להתגייר רצתה לא שאם מלמד - לנפשה "ושלחתה
ולדעת  חודש". שניםֿעשר כל עליה מגלגל יום, שלשים
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קמח, עמ' דרשב"י" והמכילתא "הרמב"ם בספרו כשר, ר"מ
לדברים. במכילתא זה מדרש לקמן 46)מקור מנויות והן

ה"א. נח,47)פ"ט, בני מצוות שבע עליהם שקיבלו
איסורי  בהל' כמבואר בארצנו, אתנו לשבת להם ומותר

ה"י. בסמוך וראה ה"ז. פי"ד, ז,48)ביאה (דברים ככתוב
איסורי  בהל' רבינו שכתב ואע"פ בם". תתחתן "ולא ג)
הקנאים  אין - תושב גר בת על "והבא ה"ה: פי"ב, ביאה
חיתון  לענין - מרדות" מכת אותו מכים אבל בו, פוגעים
מאכלות  בהל' כמבואר התורה, מן עליו אסורה זו הרי
וידוע  בשתיה, אסור יינו תושב שגר ה"ז, פי"א אסורות

בנותיהם. משום יינם על שגזרו

.Á¯b „Ïe‰ È¯‰ - ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ ‰¯aÚ˙49BÈ‡Â , ƒ¿«¿»ƒƒ»ƒ»¬≈«»»≈¿≈
ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï B·50Ì"ekÚ‰ ÔÓ ‡e‰L ÈtÓ ,51; ¿¿»»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»«

B˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ ÔÈcŒ˙È· ‡l‡52ÌzÚc ÏÚ53¯Ó˙Â .54 ∆»≈ƒ«¿ƒƒ««¿»¿»»
‰˙È‰ ¯‡zŒ˙ÙÈ ÏL ‰BL‡¯ ‰‡ÈaÓ55Ï·‡ ; ƒƒ»ƒ»∆¿«…«»¿»¬»

˙BÁ‡ ¯Óz ˙‡ˆÓ .ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡Ó „ÏB ÌBÏL·‡«¿»«≈«««ƒƒƒ¿≈»»¬
Bn‡Ó ÌBÏL·‡56ÔBÓ‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,57ÔÎÂ . «¿»≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«¿¿≈

ÈÚÓÈ ‡Ï Èk CÏn‰ Ï‡ ‡Œ¯ac" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«∆»∆«∆∆ƒ…ƒ¿»≈ƒ
."jnÓƒ∆»

גוי.49) הולד הנוסח: תקלב, מצוה ה'חינוך' בספר
ועוד.50) יבום מזיקת אשתו את לפטור ולא לירושה, לא
(יבמות 51) בנה" אלא בנך נקרא הגויה מן הבא בנך "ואין

ה"ז. פי"ב, ביאה איסורי הל' וראה א). לשם 52)כג,
וטבילה. מילה בלא גר לך שאין נעשים 53)גירות, "הם

לו  שאין קטן, גר כל כדין ידיהם", על גר הוא והרי אב, לו
א  יא, (כתובות להתגייר לביתֿדין הביאתו ואמו אב,
היא  "שזכות ה"ז: פי"ג, ביאה איסורי הל' והשווה וברש"י).
צריך  בנה אין וטבלה, נתגיירה מעוברת בעודה ואם לו".
שמח'). ('אור שם רבינו כדברי בלבד, מילה אלא טבילה,

אבשלום.54) אם מעכה , תואר 55)בת יפת אמה שמעכה ֵ
בשביה. כשלקחה בגיותה, דוד עליה ובא היתה,

שלא 56) הורתה נמצאת מעוברת, בהיותה אמה שנתגיירה
אם  כי אבשלום. אחות היא והרי בקדושה, ולידתה בקדושה
היא  והרי מאמו, אפילו אחותו זו אין בקדושה, שלא נולדה
(ע"פ  הי"ב פי"ד, ביאה איסורי בהל' כמבואר אצלו, נכרית

שמח'). שאמו 57)'אור מאמה, אחיה שאינו דוד, בן
שלא  הורתה שהרי מאביה, ולא היתה, היזרעאלית אחינועם
וראה  א), כא, (סנהדרין כלל דוד בת ואינה היתה, בקדושה

שם. ב'תוספות'

.Ë¯Á‡ ‰¯Ê ‰„B·Ú ÁÈp‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ¯‡zŒ˙ÙÈ¿«…«∆…»¿»¿«ƒ«¬»»»««
d˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ - L„Á ¯OÚŒÌÈM‰58¯ÈÚ ÔÎÂ . «¿≈»»…∆¿ƒ»¿≈ƒ

‰ÓÈÏL‰L59e¯tÎiL „Ú ˙È¯a Ô‰Ï ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡ , ∆ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»∆¿ƒ«∆ƒ¿¿
‰¯Ê ‰„B·Úa60eÏa˜ÈÂ ‰È˙BÓB˜Ó Ïk ˙‡ e„a‡ÈÂ «¬»»»ƒ«¿∆»¿∆»ƒ«¿

‡lL Ì"ekÚ ÏkL ,Á È· eeËˆpL ˙Bˆn‰ ¯‡L¿»«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆»«∆…
BLÈ Ì‡ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ,Á È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïaƒ̃≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«¿ƒƒ∆¿

Áze„È ˙61. ««»≈

לנפשה,58) ישלחנה אומרים אין - אותה שעינה אע"פ
כיֿתצא, וב'ספרי' אותה. הורגים אלא ע"ז, עובדת ואפילו

(רדב"ז). אלוהיה" לבית ולא - לנפשה "ושלחתה ריד: אות
עליה.59) להלחם אליה כשקרבו ישראל, כמבואר 60)עם

ד. ה"א, פ"ו, מצוות 61)לעיל שבע "על א: נז, סנהדרין
למה  תמוה, ועדיין הי"ד. פ"ט, לקמן והשווה נהרג". נח בן
אותה  ומניחים חודש שניםֿעשר תואר" ה"יפת את מקיימים
ברשותו  והוא ע"ז העובד בןֿנח שכל בעוד ע"ז, לעבוד
רבינו: דברי העתיק להמבי"ט, ספר" וב"קרית מיד. נהרג
עיר  ככל אותה הורגים ע"ז, להניח רצתה לא "ואם
וראוי  לגמרי. השמיט חודש, י"ב ותיבות: שהשלימה".
כל  "וכן רבינו: כותב פמ"א, ח"ג נבוכים' שב'מורה להעיר
ולא  בע"ז, ואפילו בפרהסיא בתורתה תחזיק יום השלושים
עליה  שחסה וכנראה ההוא", הזמן עד באמונה עליה יחלקו

המידו  מן וזאת עינה, אשר תחת הטובות,התורה, ת
הגדול  במדרש וראה שם, רבינו כדברי עליהן, שנצטוינו
אחר  מצוות, שבע לקבל רצתה "לא יב: כא, דברים
לדברי  המקור זהו ואולי אותה". הורגים חודש, השניםֿעשר

כאן. רבינו

.È‡l‡ ˙Bˆn‰Â ‰¯Bz‰ ÏÈÁ‰ ‡Ï ea¯ ‰LÓ∆«≈…ƒ¿ƒ«»¿«ƒ¿∆»
"·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯OÈÏ62ÏÎÏe , ¿ƒ¿»≈∆∆¡«»»¿ƒ««¬…¿»

ÌÎk" :¯Ó‡pL ,˙Bn‡‰ ¯‡MÓ ¯ib˙‰Ï ‰ˆB¯‰»∆¿ƒ¿«≈ƒ¿»»À∆∆¡«»∆
Ïa˜Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡lL ÈÓ Ï·‡ ."¯bk«≈¬»ƒ∆…»»≈ƒ¿«≈

˙BˆÓe ‰¯Bz63‰¯e·b‰ ÈtÓ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ÔÎÂ .64 »ƒ¿¿≈ƒ»∆«≈ƒƒ«¿»
È· eeËˆpL ˙BˆÓ Ïa˜Ï ÌÏBÚ‰ È‡a Ïk ˙‡ ÛÎÏ»…∆»»≈»»¿«≈ƒ¿∆ƒ¿«¿≈

‚¯‰È - Ïa˜È ‡lL ÈÓ ÏÎÂ ,Á65,Ì˙B‡ Ïa˜Ó‰Â . …«¿»ƒ∆…¿«≈≈»≈¿«¿«≈»
"·LBz ¯‚" ‡¯˜p‰ ‡e‰66Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ;ÌB˜Ó ÏÎa «ƒ¿»≈»¿»»¿»ƒ¿«≈
ÌÈ¯·Á ‰LÏL ÈÙa ÂÈÏÚ67,ÏeÓÏ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ . »»ƒ¿≈¿»¬≈ƒ¿»«¿«≈»»»

ÔÓk ‰Ê È¯‰ - ÏÓ ‡ÏÂ L„Á ¯OÚŒÌÈL ÂÈÏÚ e¯·ÚÂ¿»¿»»¿≈»»…∆¿…»¬≈∆¿ƒ
˙Bn‡‰68. »À

(62- מורשה משה, לנו צוה תורה שנאמר: א, נט, סנהדרין
ה"ט. פ"י, לקמן וראה להם" ולא מורשה שהרי 63)"לנו

שלא  למרות להחיותו, ומצווים בארצנו תושב גר מקיימים
(כסףֿמשנה). בלבד מצוות שבע אלא הקב"ה,64)קיבל

ב). צח, (סנהדרין שלו הגבורה למעלה 65)שכל ראה
נט. אות בביאורנו ט, לנו 66)הלכה שמותר "לפי

פי"ד, ביאה איסורי (הל' ישראל" בארץ בינינו להושיבו
"אין 67)ה"ז). א עה, ובבבאֿבתרא ומלומדים. חכמים

הל' והשווה ב). סד, (ע"ז חכמים" תלמידי אלא חברים
ה"ה. פ"י, ומושב משכב שבאומות,68)מטמאי גוי כשאר

אותו  מורידים ואין הנהר, מן או הבור מן אותו מעלים שאין
מכיון  ה"א, פ"י ע"ז בהל' כמבואר בידים, להמיתו לבור
אותו  מצילים ואין גמור גוי להיות חזר קבלתו, את שביטל
ובכת"י  הכסףֿמשנה). וכפירוש א סה, (ע"ז סכנה בשעת
כומר  כלומר, האומות". מן כמין זה "הרי הנוסח: התימנים,
מעלים, ולא מורידים והמינים בה, אדוק שהוא לע"ז
ר"מ. רומי, בדפוס הנוסח וכן שם. ע"ז בהל' כמבואר

ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה

.‡È‰Ê È¯‰ ,Ô˙BOÚÏ ¯‰ÊÂ ˙BˆÓ Ú·L Ïa˜Ó‰ Ïk»«¿«≈∆«ƒ¿¿ƒ¿»«¬»¬≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ LÈÂ ,ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ69. ≈¬ƒ≈À»»¿∆≈∆»»«»

Ô‰· ‰evL ÈtÓ Ô˙B‡ ‰OÚÈÂ Ô˙B‡ Ïa˜iL ,‡e‰Â¿∆¿«≈»¿«¬∆»ƒ¿≈∆ƒ»»∆
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‰LÓ È„ÈŒÏÚ eÚÈ„B‰Â ,‰¯Bza ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«»¿ƒ»«¿≈∆
Ô‡OÚ Ì‡ Ï·‡ .Ô‰· eeËˆ Ì„wÓ Á ÈaL ,ea«̄≈∆¿≈…«ƒ…∆ƒ¿«»∆¬»ƒ¬»»

˙Úc‰ Ú¯Î‰ ÈtÓ70BÈ‡Â ,·LBz ¯‚ ‰Ê ÔÈ‡ - ƒ¿≈∆¿≈««««≈∆≈»¿≈
Ì‰ÈÓÎÁÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁÓ71. ≈¬ƒ≈À»»¿…≈«¿≈∆

יש 69) העולם, אומות "צדיקי מ"א: פי"ג, סנהדרין תוספתא
ד"ה  שם וברש"י א. קה, בסנהדרין וראה לעוה"ב" חלק להם

ה"י. פי"א, עדות הל' לעיל והשווה נינהו. לפי 70)מאן
הקב"ה. בהן שציוה מודה ואינו ומצפונו, שכלו

בתשובות 71) הנוסח וכן מחכמיהם. אלא התימנים: בכת"י
טז, (מגילה חכמינו דברי והשווה קיז. סימן אלשקר מהר"מ
נקרא  - העולם באומות אפילו חכמה, דבר האומר "כל א)
אליעזר, רבי משנת במדרש זו הלכה כל ומקור חכם".
כשעושים  אמורים דברים "במה קכא: עמ' תרצ"ד, ניויורק
הגבורה, מפי נח אבינו אותנו שצוה מכח ואומרים אותן,
או  שמענו, פלוני מפי ואמרו מצוות שבע עשו אם אבל
שכרם  לוקחים אין וכו', מכרעת הדעת שכך עצמנו, מדעת

שולזינגר). דפ' לרמב"ם מלכים, (כבוד הזה" בעולם אלא

ה'תשע"ח  תשרי ג' ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
(1 ֿ הקדוש הוסיף ומה הראשון, אדם שנצטווה המצוות

נפקע  במה נח. בני על האסורות העריות נח. על ברוךֿהוא
הדינים. על נח בני מצווים כיצד נח. בבני אשתֿאיש איסור

להיהרג. שכם בני נתחייבו למה

.‡ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‰eËˆ ÌÈ¯·„ ‰ML ÏÚ2ÏÚ : «ƒ»¿»ƒƒ¿«»»»»ƒ«
ÌM‰ ˙k¯a ÏÚÂ ,‰¯Ê ‰„B·Ú3,ÌÈÓcŒ˙eÎÈÙL ÏÚÂ , ¬»»»¿«ƒ¿««≈¿«¿ƒ»ƒ

ÌÈÈc‰ ÏÚÂ ,ÏÊb‰ ÏÚÂ ,˙BÈ¯ÚŒÈelb ÏÚÂ4ŒÏÚŒÛ‡ ; ¿«ƒ¬»¿««»≈¿««ƒƒ««
ea¯ ‰LnÓ eÈ„È· ‰Ïa˜ Ô‰ ÔlkL Èt5˙Úc‰Â , ƒ∆À»≈«»»¿»≈ƒ∆«≈¿«««

‰¯B˙ È¯·c ÏÏkÓ - Ô‰Ï ‰ËB6el‡ ÏÚL ,‰‡¯È »»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈»∆∆«≈
‰eËˆ7ÈÁ‰ ÔÓ ¯·È‡ ÁÏ ÛÈÒB‰ .8C‡" :¯Ó‡pL , ƒ¿«»ƒ¿…«≈»ƒ∆»∆∆¡««

"eÏÎ‡˙ ‡Ï BÓ„ BLÙa ¯Oa9Ú·L e‡ˆÓ - »»¿«¿»……≈ƒ¿¿∆«
˙BˆÓ10‡a .Ì‰¯·‡ „Ú ÌÏBÚ‰ ÏÎa ¯·c‰ ‰È‰ ÔÎÂ , ƒ¿¿≈»»«»»¿»»»««¿»»»

Ïlt˙‰ ‡e‰Â .‰ÏÈna el‡ ÏÚ ¯˙È ‰eËˆÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿«»»≈«≈«ƒ»¿ƒ¿«≈
˙È¯ÁL11‰ ˜ÁˆÈÂ .¯OÚÓ LÈ¯Ù12‰lÙz ÛÈÒB‰Â «¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ¿ƒ»

ÌBi‰ ˙BÙÏ ˙¯Á‡13‰Lp‰ „Èb ÛÈÒB‰ ·˜ÚÈÂ .14 «∆∆ƒ¿«¿«¬…ƒƒ«»∆
˙È·¯Ú Ïlt˙‰Â15˙BˆÓa Ì¯ÓÚ ‰eËˆ ÌÈ¯ˆÓ·e . ¿ƒ¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«»«¿»¿ƒ¿

˙B¯˙È16‰¯B˙ ‰ÓÏLÂ ,ea¯ ‰LÓ ‡aL „Ú , ¿≈«∆»∆«≈¿ƒ¿¿»»
.B„ÈŒÏÚ«»

ה'2) "ויצו שנאמר: ו, אות פט"ז, בראשית רבה' 'מדרש
תאכל" אכול הגן עץ מכל לאמור האדם על אלקים
ה, (הושע ככתוב עבודהֿזרה, על - ויצו טז), ב, (בראשית

הל  הואיל "כי ככתוב יא) השם, ברכת על - ה' צו". אחרי ך
אלו  - אלקים יומת". מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא
על  תקלל". לא "אלהים כז) כב, (שמות שנאמר הדיינים,
דם  שופך ו) ט, (בראשית שנאמר דמים, שפיכות זו - האדם
לאמר  א) ג, (ירמיה שנאמר עריות, גילוי זה - לאמור האדם.
- תאכל אכול הגן עץ מכל וגו'. אשתו את איש ישלח הן

במה  אלא לאכול הורשית לא כלומר, הגזל. על ציוהו כאן
בני  נצטוו מצוות "שבע א: נו, סנהדרין וראה לך. שהתרתי

וכו'. ה'.3)נח" שם את לגדף דיינים 4)שלא להושיב
לקמן  כמבואר עליהן, העם את ולהזהיר אלו, במצוות לדון

הראשון.5)הי"ד. אדם נצטווה הפסוקים 6)שכך
וכך 7)שבתורה. רבה', ה'מדרש לפי א אות לעיל כמבואר

ב. נו, בסנהדרין הנ"ל הפסוק את נחתוך 8)דרשו שלא
ונאכלנו. - חי כשהוא אבר בו,9)ממנו שנפשו זמן כל

א). נז, שם (רש"י ממנו הבשר תאכלו 'מדרש 10)לא
מצוות, שש לאדם "נתן ט: אות ל, פרשה משפטים רבה'
אבר  על נצטווה לא הראשון אדם אבל אחת". לנח הוסיף
בסנהדרין  כמבואר בכלל, בשר באכילת נאסר שהרי החי, מן
כל  את לכם נתתי "הנה כט) א, (בראשית שנאמר ב: נט,
חית  ולא - הארץ" חית ולכל לאכלה יהיה לכם עשב...
שאינו  הראשון, באדם זו מצוה מנה לא ורבינו לכם. הארץ
(כסףֿמשנה). לדורות הנוהגות מצוות אלא מונה

שנאמר:11) שחרית, תפלת תיקן "אברהם ב: כו, ברכות
ואין  - שם עמד אשר המקום אל בבוקר אברהם וישכם

וכו'. תפילה" אלא פרשת 12)עמידה רבה' 'מדרש
מאה  ההיא בשנה "וימצא ו: אות ס"ד, פרשה תולדות,
והראב"ד  המעשרות". מפני אותה, מדד מה מפני - שערים
לו  "ויתן כ) יד, (בראש' נאמר באברהם גם והלא שואל:
אלא  נתן לא שאברהם רבינו, דעת ואולם מכל"?! מעשר
בתורת  ולא במלחמה, מנצחונו לידו שבא מהשלל הפרשה
ואילו  צדק, מלכי שכיבדו לכיבוד, כתגמול, אלא מעשר
מעשר. בתורת הוא, ממונו שעישר הראשון הוא יצחק

שם.13) בברכות כמבואר מנחה, תפילת וזוהי ערב, לעת
ב 14) ק, בחולין שבמשנה ואע"פ לג. לב, בראשית ראה

משמע, - במקומו" שנכתב אלא נאמר, "בסיני אמרו:
ולאחר  ואילך, מסיני אלא הנשה בגיד נאסרו שלא לכאורה,
עם  זה מקרא כתב התורה, את משה וסידר בסיני שנצטוו
בפירושו  רבינו הסביר כבר אבינו? ליעקב שאירע המאורע
מרחיקים  שאנו מה שכל הגדול... העיקר אל לבך "שים שם:
משה  ע"י הקב"ה במצות אלא עושים אין היום, עושים או
גיד  וכן שלפניו... לנביאים זה אמר שהקב"ה לא רבינו,
בו), (שנאסר אבינו יעקב איסור אחרי הולכים אנו אין הנשה
תרי"ג  שאמרו: מה תראה הלא רבינו... משה מצות אלא
החי, מן (=אבר אלו וכל מסיני, למשה לו נאמרו מצוות

המצוות". מכלל הנשה) וגיד שם.15)מילה, ברכות
מצוות 16) במצרים שנצטוו אמרו: י יט, יתרו ב'מכילתא'

ש"גדול  עמרם, ע"י ובוודאי נח, בני מצוות על יתירות
ובמדרש  איתן'). ('יד א יב, בסוטה כמבואר היה, הדור"

סנהדרין". ראש עמרם "שהיה יג: אות פ"א, רבה' 'שמות

.··iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·ÚL ÁŒÔa17,‡e‰Â . ∆…«∆»«¬»»»¬≈∆«»¿
dk¯„k „·ÚiL18ÏL ÔÈcŒ˙ÈaL ‰¯Ê ‰„B·Ú ÏÎÂ . ∆«¬…¿«¿»¿»¬»»»∆≈ƒ∆

‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ19‰ÈÏÚ ‚¯‰ ÁŒÔa -20ÏÎÂ ; ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»∆…«∆¡»»∆»¿…
ÁŒÔa ÔÈ‡ - ‰ÈÏÚ ÔÈ˙ÈÓÓ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡L∆≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿ƒƒ»∆»≈∆…«

Ïka ¯eÒ‡ - ‚¯‰ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰ÈÏÚ ‚¯‰21. ∆¡»»∆»¿««ƒ∆≈∆¡»»«…
‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â22ÚhÏ ‡ÏÂ , ¿≈«ƒƒ¿»ƒ«≈»¿…ƒ«

‰¯L‡23˙B¯eˆ ˙BOÚÏ ‡ÏÂ ,24· ‡ˆBiÎÂ.ÈBÏ Ô‰ ¬≈»¿…«¬¿«≈»∆¿
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בסייף,17) אלא אינה נח בני מיתת שכל בסייף, מיתה
שם. ובביאורנו הי"ד, לקמן עבודתה 18)כמבואר שדרך

להיפך. ולא למרקוליס, אבן וזורק לפעור, פוער כגון בכך,
ה"ב. פ"ג, ע"ז הל' (=המחבק)19)והשווה המגפף כגון

תעש  "לא איסור אלא שאינם ע"ז, (שם,והמנשק בלבד ה"
ב.20)ה"ו). נו, וכן 21)סנהדרין בה, נאסר שישראל

וכל  (=הן, אביזרייהו" וכל "אינהו ב) עד, (סנהדרין אמרו
בהן). אפילו 22)השייך עליה להקריב אחת, אבן מצבת

ה"ו. פ"ו, ע"ז הל' וראה כב). טז, לדברים (רש"י לשמים
ה"ג),23) פ"ח (שם לעבדו כדי מתחילה הנטוע אילן

אות  הי"א, פ"ז שם בביאורנו כמבואר הירח, לעובדי ומיוחד
שאינה 24)ג. ואע"פ ה"י, פ"ג שם כמבואר אדם, צורות

לע"ז  שהם וידמו הטועים בהם יטעו שלא כדי - עבודהֿזרה
מלקות  אלא לישראל מיתה עונש בהם אין אלה וכל (שם).
בןֿנח  אין וממילא ה"ג), פי"ט סנהדרין הל' (ראה בלבד
אות  לעיל וכמבואר כישראל, בהן שאסור אלא עליהן, נהרג

יט.

.‚C¯aL ÔÈa - ÌM‰ ˙‡ C¯aL ÁŒÔa25ÌMa ∆…«∆ƒ≈∆«≈≈∆ƒ≈«≈
„ÁÈÓ‰26ÈepÎa C¯aL ÔÈa ,27·iÁ - ÔBLÏ ÏÎa28‰Ó ; «¿À»≈∆ƒ≈¿ƒ¿»»«»«

Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M29. ∆≈≈¿ƒ¿»≈

מעלה.25) כלפי היא נקיה ולשון את 26)שקילל, שבירך
שם  וכלֿשכן אדנ"י. והוא: אותיות, ארבע של המיוחד השם

ה"ז). פ"ב, ע"ז הל' (ראה עצמו השמות 27)הוי"ה שאר
שאסור  צבאות, שדי, אלקים, אֿל, כגון: נמחקים, שאינם

ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (הל' סייף.28)למחקם מיתת
(סנהדרין 29) בלבד המיוחד שם ברכת על אלא חייב שאינו

- יומת" מות ה' שם "ונוקב טז) כד, (ויקרא שנאמר א), נו,
שם  וזהו ה', כתוב: (=שהרי המיוחד שם על אלא חייב אינו
שנאמר  בכינוי, אפילו חייב בןֿנח אבל רש"י). - המיוחד
פטורים  ואזרח גר להדגיש: מיותר, וזה כאזרח". "כגר שם:
הל' וראה (שם). הכינוי על גם חייב ובןֿנח כינוי, ברכת על

ה"ז. פ"ב, ע"ז

.„BnÚ ÈÚÓa ¯aÚ elÙ‡ ,LÙ ‚¯‰L ÁŒÔa30- ∆…«∆»«∆∆¬ƒÀ»ƒ¿≈ƒ
ÂÈÏÚ ‚¯‰31‰Ù¯Ë ‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .32B˙ÙkL B‡ ,33 ∆¡»»»¿≈ƒ»«¿≈»∆¿»
ÈÙÏ B˙e34È¯‡35- ˙nL „Ú ·Ú¯a BÁÈp‰L B‡ , ¿»¿ƒ¬ƒ∆ƒƒ»»»«∆≈

‚¯‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ ˙ÈÓ‰Â ÏÈ‡B‰36‚¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈ƒƒ»»∆¡»¿≈ƒ»«
Û„B¯37BÏÈv‰Ï ÏBÎiL38ÂÈ¯·È‡Ó „Á‡a39‚¯‰ - ≈∆»¿«ƒ¿««≈≈»»∆¡»

ÂÈÏÚ40Ï‡¯OÈa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;41. »»«∆≈≈¿ƒ¿»≈

עוברה.30) ויצא האם את ב.31)הכה נז, סנהדרין
ישפך  דמו באדם האדם, דם "שופך ו) ט, (בראשית שנאמר
זה  - אומר הוי האדם), (=בתוך באדם שהוא אדם איזהו -
נהרג  אינו - העובר את שהרג ישראל אבל שבאדם". עובר
ומזיק  חובל בהל' ומבואר כב. כא, בשמות ככתוב עליו,

ה"א. והרופאים 32)פ"ד, מסוכנת, מחלה חולה אדם
פ"ב  רוצח (הל' ימות, ובה למחלתו רפואה שאין קבעו

אדם. מדיני עליו פטור שישראל ְָּכבלו.33)ה"ח),
לפני.34) קדומים: עליו.35)בדפוסים פטור שבישראל

ה"י). פ"ג, (שם דם" ממנו דורש דמים, "ודורש
כל 36) "מיד יג. אות ל"ד, פרשה בראשית רבה', 'מדרש

להרגו". לחיה חבירו את המוסר זה - אחר 37)חיה שרדף
להרגו. הנרדף.38)חבירו כגון 39)את הרודף, של
רגלו. א.40)לקטוע נז, שהוא 41)סנהדרין שאע"פ 

אותו" ממיתים ביתֿדין אין - מיתה וחייב דמים "שופך
שהואיל  שם, הכסףֿמשנה וכהסבר הי"ג), פ"א רוצח (הל'
בו, שייכת התראה אין הנרדף, את להציל אלא נתכוון ולא
בלא  נהרג בןֿנח אבל התראה, בלא נהרג ישראל ואין

הי"ד. לקמן כמבואר התראה,

.‰˙L‡Â ,Ì‡‰ :Á Èa ÏÚ ˙B¯eÒ‡ ˙BÈ¯Ú LL≈¬»¬«¿≈…«»≈¿≈∆
¯eÎÊe ,Bn‡Ó B˙BÁ‡Â ,LÈ‡Œ˙L‡Â ,·‡‰42,‰Ó‰·e , »»¿≈∆ƒ«¬≈ƒ¿¿≈»

˙L‡ BÊ - "ÂÈ·‡ ˙‡ LÈ‡ ·ÊÚÈ ÔkŒÏÚ" :¯Ó‡pL43 ∆∆¡««≈«¬»ƒ∆»ƒ≈∆
ÂÈ·‡44- "BzL‡a ˜·„Â" ,dÚÓLÓk - "Bn‡ ˙‡Â" , »ƒ¿∆ƒ¿«¿»»¿»«¿ƒ¿

"BzL‡a" ,B¯·Á ˙L‡· ‡ÏÂ45¯eÎÊ· ‡ÏÂ -46eÈ‰Â" , ¿…¿≈∆¬≈¿ƒ¿¿…ƒ¿¿»
¯O·ÏÔÈ‡L ,ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰· ‡ÈˆB‰Ï - "„Á‡ ¿»»∆»¿ƒ¿≈»«»»∆≈

„Á‡ ¯Oa Ì‰Â ‡e‰47‡È‰ È·‡ ˙· È˙BÁ‡" :¯Ó‡Â ; »≈»»∆»¿∆¡«¬ƒ«»ƒƒ
"‰M‡Ï ÈÏ È‰zÂ ,Èn‡ ˙· ‡Ï C‡48. «…«ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ»

כב.42) יח, ויקרא ראה סדום. מעשה זכר, משכב
במיעוט:43) נכלל שזה ממש, אביו לפרש: שאיֿאפשר

כבסמוך. בזכר, ולא - מות 44)"באשתו" לאחר ואפילו
איש. אשת עוד שאינה ודבק 45)אביו, תימן: בכת"י

-46)באשתו. נהנה הנשכב שאין מתוך דיבוק, בו שאין
וברש"י). א נה, (סנהדרין עמו נדבק שאינן 47)אינו

מהם, יוצא שזרע ואשה, לאיש בניגוד האדם, מן יולדות
וברש"י). (שם בו אחד והאם האב בשר מכאן,48)ונעשה

לו, מותרת מאביו אחותו אבל לו, אסורה האם מן שאחותו
ב). עמ' (שם האם מן אלא נח, בבני אחוה איסור שאין

הי"ג. פי"ד, ביאה איסורי הל' והשווה

.ÂÂÈ·‡ ˙Òe‡Â ÂÈ·‡ ˙zÙÓ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa49È¯‰ - ∆…««»«¿À«»ƒ«¬«»ƒ¬≈
ÌB˜Ó ÏkÓ Bn‡ ‡È‰50elÙ‡ ,ÂÈ·‡ ˙L‡ ÏÚ ·iÁÂ . ƒƒƒ»»¿«»«≈∆»ƒ¬ƒ

ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï51ÔË˜ ÔÈa ,¯eÎf‰ ÏÚ ·iÁÂ .52ÔÈa , ¿««ƒ«»ƒ¿«»««¿≈»»≈
‰pË˜ ÔÈa ,‰Ó‰a‰ ÏÚÂ ,ÏB„b53‡e‰Â ;‰ÏB„b ÔÈa , »¿««¿≈»≈¿«»≈¿»¿

eeËˆ ‡lL ;‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡Â ,Bc·Ï ‚¯‰∆¡»¿«¿≈¿ƒ∆«¿≈»∆…ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ‡l‡ ‰Ó‰a ˙‚È¯‰a54. «¬ƒ«¿≈»∆»ƒ¿»≈

ממנה.49) ונולד אנסה אלא לאביו, נישאה וכבר 50)שלא
ועלֿכרחך  כמשמעה", - אמו "ואת הקודמת: בהלכה נתבאר
בכלל: היא הרי נשואתו, כי מדבר, הכתוב - אביו באנוסת

א). נח, (סנהדרין אביו" אשת זו - בחיי 51)"אביו כי
(שם). חבירו" באשת ולא - "באשתו בכלל: היא הרי אביו,

בר 52) שהוא תשע, מבן ולמעלה שנה י"ג מבן פחות
אינו  - תשע מבן פחות שהוא קטן זכור על אבל שכיבה,
אפילו  חייב הכוונה, - הרדב"ז ולדעת (כסףֿמשנה). נהרג
עליו, פטור שישראל אע"פ תשע, מבן פחות קטן על
נאמר: שבישראל הי"ד. פ"א, ביאה איסורי בהל' כמבואר
שכיבה, בר אינו תשע מבן ופחות וגו' תשכב לא זכר ואת
עם  שנדבק וכל בזכור, ולא - ודבק כתוב: בבןֿנח אבל

עליו. נהרג - ישראל 53)הזכור וגם לידתה, ביום אפילו
איסורי  ובהל' ב. נד, בסנהדרין כמבואר עליה, מיתה חייב

הט"ז. שם כי 54)ביאה נפשטה. שלא בעיא א נה, שם
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משום  אלא הבהמה את להרוג תורה ציוותה שלא יתכן,
זוהי  ויאמרו: בשוק, עוברת בהמה תהא שלא הבועל, קלון
מתביישים, ואינם בכך דרכם נח ובני עלֿידה, פלוני שנסקל
הבהמה  להרוג אין ולפיכך קלונם, על חסה לא התורה וגם

עלֿידה. לאדם תקלה שבאה אע"פ מספק,

.Ê‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú ,B¯·Á ˙L‡ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa ÔÈ‡≈∆…««»«≈∆¬≈«∆»»∆»
dk¯„k55B‡ ,‰Ò¯‡Ó Ï·‡ ;dÏÚ·Ï ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ ¿«¿»««∆ƒ¿¬»¿«¿»¬»¿…»»

‰tÁÏ ‰ÒÎpL56,‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÚ· ‡ÏÂ ∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»≈«»ƒ»∆»
"ÏÚa ˙lÚa ‡È‰Â" :¯Ó‡pL57ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿ƒ¿À«»««∆¿»ƒ

‡a‰ Ì"ekÚ Ï·‡ ,ÁŒ˙a ÏÚ ‡aL ÁŒÔ·a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…«∆»««…«¬»««»
- dk¯„Î ‡lL ÔÈa ,dk¯„k ÔÈa ,˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÏÚ««ƒ¿¿≈ƒ≈¿«¿»≈∆…¿«¿»

·iÁ58ÈÈ„k ‰ÈÏÚ Ï˜Ò - ‰Ò¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â . «»¿ƒ»¿»«¬»¿…»»ƒ¿»»∆»¿ƒ≈
‰ÏÚ· ‡ÏÂ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰ÈÏÚ ‡a .Ï‡¯OÈƒ¿»≈»»∆»««∆ƒ¿¿»¿À»¿…ƒ¿¬»

Ï‡¯OÈ ÈÈ„k ˜Áa ‰Ê È¯‰ -59ÏÚ ‡a Ì‡ Ï·‡ . ¬≈∆¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿»≈¬»ƒ»«
ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚ·pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡≈∆ƒ¿»≈««∆ƒ¿¬»¬≈∆¿ƒ∆»«

ÛÈÒa ‚¯‰ÈÂ ,B¯·Á Ì"ekÚ ˙L‡60. ≈∆«¬≈¿≈»≈¿«ƒ

באשת 55) ולא - באשתו "ודבק שנאמר: ב, נח, שם
כדרכה, ובשלא בדביקה. אלא תורה אסרה לא חבירו".
שם). (רש"י עמו נדבקת אינה בדבר, נהנית ואינה  הואיל

נבעלה.56) לא ועדיין התימנים: ב,57)בכת"י נז, שם
אין  - נבעלה לא לחופה נכנסה להם; יש - בעל "בעולת
משום  אלא וחופתו, קידושיו משום חייב שאינו להם",
לעכו"ם" אישות "שאין ה"ג: פ"ח לעיל וראה בעילתו.

לקידושיו. תורה שבערי 58)והכוונה אמרה שלנו, ות
- תקרבו לא בשרו שאר כל אל איש "איש ו) יח, (ויקרא
ובישראל  כישראל". העריות על שמוזהרים גויים לרבות
בה: שנאמר כדרכה, שלא אפילו איש אשת על חייבים
באשה  משכבות ששני הכתוב לך מגיד - אשה" "משכבי

א). נד, ובדף לגמרי,59)(שם, פטור בדיניהם שאילו
(שם). בחנק עליה הבא איש, אשת כל - כאן 60)ובדיננו

מחנק, חמור וסייף בסייף, נח בני ומיתת לדיניהם, חוזר הוא
יתבאר  הי"ד ולקמן ה"ד, פי"ד סנהדרין הל' לעיל כמבואר

בסייף. שהיא נח, בני למיתת המקור בביאורנו

.Á‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ ‡·e Bc·ÚÏ ‰ÁÙL „ÁiL ÁŒÔa∆…«∆ƒ≈ƒ¿»¿«¿»»∆»¬≈∆
B¯·Á ˙L‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‚¯‰61„Ú ‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡Â . ∆¡»»∆»ƒ≈∆¬≈¿≈«»»∆»«

e¯Ó‡ÈÂ ,¯·c‰ ËLtiL62˙È·c BÊ" :ÌÚ‰ dÏ63„·Ú ∆ƒ»≈«»»¿…¿»»»¿≈∆∆
!ÈBÏt64?‰¯z‰Ï ¯ÊÁz È˙ÓÈ‡Óe "65‰pLÈ¯ÙiMÓ ¿ƒ≈≈»««¬…¿∆≈»ƒ∆«¿ƒ∆»

Ú¯ÙÈÂ Bc·ÚÓ66˙L‡ ‰È‰z È˙ÓÈ‡Óe .˜eMa dL‡¯ ≈«¿¿ƒ¿«…»«≈≈»«ƒ¿∆≈∆
B¯·Á67‰pÁlLÈÂ B˙ÈaÓ ‰p‡ÈˆBiMÓ ?elL ‰Le¯‚k ¬≈ƒ¿»∆»ƒ∆ƒ∆»ƒ≈ƒ«¿∆»

,dÏ CÏ˙Â B˙eL¯ ˙ÁzÓ ‡È‰ ‡ˆzMÓ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»ƒ∆≈≈ƒƒ««¿¿≈≈»
·˙Îa ÔÈLe¯b Ô‰Ï ÔÈ‡L68Ba ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡Â .69 ∆≈»∆≈ƒƒ¿»¿≈«»»»
¯iL ÔÓÊ Ïk ‡l‡ ,„·Ï‰Ê L¯ÙÏ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ˆ ¿»∆»»¿«∆ƒ¿∆ƒƒ¿∆

ÔÈL¯Bt - ‰fÓ70. ƒ∆¿ƒ

עליה 61) נהרג זה הרי שם, רש"י ולדעת א. נז, סנהדרין
אלא  אישות, של בעל" "בעולת זו שאין אע"פ גזל, משום
כאן  שאין מפרש, רבינו אולם ובהמתו. כחמורו זנות, של
רבו  של קנינו וממילא רבו, קנה עבד שקנה מה שהרי גזל,

(רדב"ז). עליה חייב אישות משום וע"כ בכת"י 62)היא,

ויאמרו. בית.63)התימנים: ושם:64)של ב . נח, שם
עבד. פלוני של ילדתו כלומר: דפלוני. שלא 65)רביתא

לעבד. מיוחדת הגויות 66)תיקרא אף רגילות שהיו ויגלה,
שם). (רש"י פרוע בראש לצאת שלא שאינו 67)הנשואות,

בכתב 68)עבד. אלא מתגרשת האשה שאין ישראל, כדיני
ה"א). פ"א, גירושין (הל' לה שיגיע בבעל 69)גט

כגרושה,70)המגרש. זו הרי מסכים, הבעל אין ואפילו
ברצון  אלא מתגרשת האשה שאין ישראל, לדיני בניגוד
"גוים  אמרו: ה"א, פ"א קידושין ובירושלמי (שם). בעלה
ששניהם  או גירושין, להם שאין קידושין... להם אין
טז) ב, (מלאכי הנביא דברי לכך, רמז זה", את זה מגרשים
נתתי  בישראל - ישראל אלוקי ה' אמר ׂשלח, ׁשנא "כי
מדרש  וראה גירושין". נתתי לא העולם באומות גירושין;

ה. אות יח, פרשה רבה' 'בראשית

.ËÔÈa ,Ì"ekÚ ÏÊbL ÔÈa - ÏÊb‰ ÏÚ ·iÁ ÁŒÔa∆…««»««»≈≈∆»««≈
Ï‡¯OÈ ÏÊbL71B‡ ÔBÓÓ ·Bb‰ B‡ ÏÊBb‰ „Á‡Â , ∆»«ƒ¿»≈¿∆»«≈«≈»

LÙ ·B‚72¯ÈÎOŒ¯ÎO L·Bk‰ B‡ ,73B· ‡ˆBiÎÂ74, ≈∆∆«≈¿«»ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL· ‡lL ÏÎ‡L ÏÚBt elÙ‡75Ïk‰ ÏÚ - ¬ƒ≈∆»«∆…ƒ¿«¿»»««…

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÏÊb ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰«»«¬≈ƒ¿««¿»«∆≈≈
Ï‡¯OÈa76‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ .77. ¿ƒ¿»≈¿≈«»«»ƒ»∆¿»

dÏÊ‚e ¯Á‡ ‡·e ,‰Ëe¯ÙŒ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊbL ÁŒÔ·e∆…«∆»«»ƒ»∆¿»»«≈¿»»
‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯‰ Ô‰ÈL - epnÓ78. ƒ∆¿≈∆∆¡»ƒ»∆»

א.71) נז, תואר".72)סנהדרין יפת וכן וגזל, "גנב שם:
אשתו  את שגוזלים גזל, היא גם תואר, יפת רש"י: ומפרש
והואֿהדין  נפש, גזילת על מוזהר שבןֿנח הרי - במלחמה

(כסףֿמשנה). נפש שם.73)גניבת שכבש 74)סנהדרין
כליו. שכר או בהמתו מותר 75)שכר מלאכה בשעת אבל

כנפשך  ענבים "ואכלת כה) כג, (דברים ככתוב לאכול, לו
שכר 76)שבעך". כובש גזל, משום בזה חיובם שאין

יד); כד, (שם שכיר" תעשוק "לא משום עליו עובר - שכיר
תתן", לא ּכליך "ואל משום: - מלאכה בשעת שלא פועל
החוטף  אלא נקרא אינו וגזלן ה"ג. פי"ב, שכירות הל' ראה
את  "ויגזול כא) כג, (שמואלֿב, ככתוב חבירו, מיד דבר
(רש"י  ב עט, בבבאֿקמא וכמבואר המצרי", מיד החנית

שם). מישראל,77)בסנהדרין גזל ואפילו שם, סנהדרין
אלא  הוא, גזל הילכך ציערו, בשעתו - אח"כ לו מחל והלה
לו  מחל שבוודאי להשיבו, נזקק ישראל של ביתֿדין שאין
פחות  ממנו לגזול לו אסור כן גם בישראל וישראל אחרֿכך.
ואין  הואיל תגזול", "לא על עבר שלא אלא פרוטה, משוה
וכל  לו, מחל שהנגזל הגזילה", את "והשיב בו: קורא אתה
בר  שאינו בןֿנח, כן לא גזל. נקרא אינו בהשבה שאינו
פרוטה, משוה פחות דין אצלו - למיתה דינו וכל השבה,
ה"ו. פ"א, גזילה הל' וראה שם). (רש"י פרוטה כדין

שעוברים 78) הם", מחילה "בני - ישראל ובני א. עב, ע"ז
בעיניהם, גזל נחשב ואינו קל, דבר על ומוחלים מדתם על
גזל  זה והרי למחול, עשויים ואינם הם אכזרים נח בני אבל

וברש"י). א נט, (סנהדרין בידם

.ÈÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ ·iÁ ÔÎÂ79¯Oa ÏÚÂ ,80,ÈÁ‰ ÔÓ ¿≈«»«≈∆ƒ∆»¿«»»ƒ∆»
‡e‰L ÏÎa81Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ÔÈ¯eÚM‰ ez ‡lL . ¿»∆∆…ƒ¿«ƒƒ∆»¿ƒ¿»≈

„·Ïa82ÈÁ‰ ÔÓ Ì„a ‡e‰ ¯zÓe .83. ƒ¿»À»¿»ƒ∆»
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החי.79) מן בניגוד 80)שנחתך ועצמות, גידים בו שאין
ולב  ללשון פרט ועצמות, גידים בשר שסתמו: ל"אבר",

ב). קכח, (חולין עצמות בהם שאין אפילו 81)וכדומה,
מכזית. "שיעורין...82)פחות א) ד, (עירובין שאמרו כמו

ניתנה  לא מסיני למשה והלכה הם". מסיני למשה הלכה
אבר  על חייב אינו בישראל ואמנם (רדב"ז). לישראל אלא
פ"ה, אסורות מאכלות (הל' כזית בו שיהיה עד החי מן

לא 83)ה"ג). דמו בנפשו בשר "אך בו: שכתוב ואע"פ
להתיר  אלא החי, מן דם לו לאסור מכוון זה אין תאכלו",
א. נט, בסנהדרין כמבואר שרצים, של החי מן אבר לו
כמבואר  השחוט, מן בין החי מן בין בדם, נאסר - וישראל

ה"גֿד. פ"ו, אסורות מאכלות בהל'

.‡È‰Ó‰a‰ ÔÓ L¯Bt‰ ¯Oa‰ B‡ ¯·‡‰ „Á‡84B‡ ∆»»≈∆«»»«≈ƒ«¿≈»
‰iÁ‰ ÔÓ85‚¯‰ ÁŒÔa ÔÈ‡L ÈÏ ‰‡¯È - ÛBÚ‰ Ï·‡ ; ƒ««»¬»»≈»∆ƒ∆≈∆…«∆¡»

epnÓ ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÚ86. «≈∆ƒ««ƒ∆

כיצד?84) החי, מן אבר "על ה"ד: פ"ט, ע"ז תוספתא
לבני  אסור ארוכה להעלות בו ואין בבהמה המדולדל ...בשר

ב.85)נח". קא, בלבד,86)חולין אסור אלא  ואינו
(מהעוף), ממנה החי מן אבר "אכל א קב, בחולין ומקורו
שם  והעמידוה נענש, אינו כלומר הארבעים", את סופג אינו
שאחרים  ומתוך העוף. על נענש שאינו הרי נח, בבני
לפסוק  רבינו של לבו מלאו לא בישראל, שם העמידוה
(כסףֿמשנה). לי" "יראה וכתב: עליו, נהרג שאינו בהחלט
שם  כמבואר העוף, מן גם החי מן אבר על חייב וישראל

ה"א. פ"ה, אסורות מאכלות ובהל' ב. קא,

.·ÈÈL da ËÁL elÙ‡ ,‰Ó‰a‰ ˙‡ ËÁBM‰«≈∆«¿≈»¬ƒ»«»¿≈
ÔÈÓÈq‰87˙Òk¯ÙÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk -88¯O·e ¯·‡ , «ƒ»ƒ»¿«∆ƒ¿«¿∆∆≈∆»»

ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ÔÈ¯eÒ‡ ,‰pnÓ ÔÈL¯Bt‰«¿ƒƒ∆»¬ƒƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ
ÈÁ‰89. ∆»

וגרגרת.87) וושט השחיטה: מניעה 88)סימני מפרפרת,
ולכאן. לכאן הבהמה 89)איבריה מתרת השחיטה שאין

לא  עדיין מפרפרת, שהיא עוד וכל המיתה, אלא נח לבני
(חולין  אסורים ממנה הפורשים ובשר ואבר הבהמה, מתה
נהרג  אינו זאת שבכל רבינו, מדברי ומשמע ב). קכא, א; לג,
רוב  שנשחטו שמשעה ממש, החי מן אבר זה שאין עליה,
לו  מותר ובישראל (רדב"ז). מיתתה התחילה - סימניה
שיניחם  ובלבד שחיטה, לאחר שנחתכו אבריה ממנה לאכול
שחיטה  ובהל' א. לג, שם כמבואר נפשה, שתצא עד וימתין

ה"ב. פ"א,

.‚È- ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Ï‡¯OÈ ÏÚ ¯eÒ‡L Ïk…∆»«ƒ¿»≈ƒ≈∆ƒ∆»
;Ï‡¯OÈ ‡ÏÂ ÔÈ·iÁ Á ÈaL LÈÂ .Á Èa ÏÚ ¯eÒ‡»«¿≈…«¿≈∆¿≈…««»ƒ¿…ƒ¿»≈

‰‡ÓË ÔÈa ,‰iÁÂ ‰Ó‰a „Á‡ - Á ÈaL90ÔÈa , ∆¿≈…«∆»¿≈»¿«»≈¿≈»≈
ÌeMÓe ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - ‰¯B‰Ë¿»«»ƒ»∆»ƒ≈∆ƒ««ƒ
,˙Òk¯ÙÓ‰ ÔÓ ÔÈL¯Bt‰ ¯O·e ¯·‡Â .ÈÁ‰ ÔÓ ¯Oa»»ƒ∆»¿≈∆»»«¿ƒƒ«¿«¿∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔÈÓÈÒ ÈL Ï‡¯OÈ da ËÁML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»«»ƒ¿»≈¿≈ƒ»ƒ¬≈∆

ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÌeMÓ Á È·Ï ¯eÒ‡91. »ƒ¿≈…«ƒ≈∆ƒ∆»

תאכל 90) "ולא כג) יב, (דברים שנאמר חייב, אינו וישראל
(מין  מותר שבשרו "כל לבדו, הבשר אלא הבשר", עם הנפש

- מותר בשרו שאין וכל איבריו, על מצווה אתה - טהור)
ומכאן  איבריו", על מצווה אתה בבהמה אי המותר שבןֿנח,

א). קב, (חולין איבריה על מוזהר - כמבואר 91)טמאה
המותרת  טהורה בבהמה שאפילו רבינו, וסובר פו. אות לעיל
בןֿנח, לגבי מתירתה שחיטתה אין - בשחיטתה לישראל
הרשב"א, ודעת א. לג, בחולין יעקב בר אחא רב כדעת וזה
אבל  טמאה, בבהמה אלא זה שאין בכסףֿמשנה, הובאה
ושחיטתה  הואיל ישראל, ע"י שנשחטה טהורה בהמה
מפרכסת, בעודה ממנה הפורש אבר הרי לישראל, מתירתה
לבני  ויאסר לישראל המותר דבר לך שאין נח, לבני גם מותר
דרב  בברייתא ב קכא, שם הש"ס סוגיית ע"פ וזה נח,
- ישראל ואחד גוי "אחד הברייתא של וסיומה אושעיא,

בו". מותרים

.„È·ÈLB‰Ï ÔÈ·iÁ ?ÔÈÈc‰ ÏÚ Ô‰ ÔÈeˆÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿Àƒ≈««ƒƒ«»ƒ¿ƒ
CÏÙe CÏt ÏÎa ÌÈËÙBLÂ ÔÈic92˙BˆÓ LLa Ôe„Ï «»ƒ¿¿ƒ¿»∆∆∆∆»¿≈ƒ¿

el‡93ÌÚ‰ ˙‡ ¯È‰Ê‰Ïe94˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚL ÁŒÔ·e . ≈¿«¿ƒ∆»»∆…«∆»««««
ÛÈÒa ‚¯‰È - el‡ ˙BˆÓ Ú·MÓ95e·iÁ˙ ‰Ê ÈtÓe . ƒ∆«ƒ¿≈≈»≈¿«ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿

ÏÊb ÌÎL È¯‰L ,‰‚È¯‰ ÌÎL ÈÏÚa Ïk96e‡¯ Ì‰Â , »«¬≈¿∆¬ƒ»∆¬≈¿∆»«¿≈»
e‰e„ ‡ÏÂ eÚ„ÈÂ97Ôi„·e „Á‡ „Úa ‚¯‰ ÁŒÔ·e . ¿»¿¿…»∆…«∆¡»¿≈∆»¿«»

ÔÈ·B¯˜ ÈtŒÏÚÂ ,‰‡¯˙‰ ‡Ïa ,„Á‡98‡Ï Ï·‡ , ∆»¿…«¿»»¿«ƒ¿ƒ¬»…
‰M‡ ˙e„Úa99.Ì‰Ï ‰M‡ Ôe„˙ ‡ÏÂ , ¿≈ƒ»¿…»ƒ»»∆

ופלך 92) פלך "בכל הנוסח: ושם ב). נו, (סנהדרין מחוז עיר
ה"אֿב. פ"א, סנהדרין הל' לעיל וראה ועיר". עיר  ובכל

ה"א.93) לעיל עליהן.94)המנויות יעברו שלא
אינה 95) נח, בבני האמורה מיתה "כל א) נו, (סנה' בחרב

ו) ט, (בראשית בהם שנאמר רש"י: ומפרש בסייף" אלא
השופכת  חרב מיתת וזוהי ישפך". דמו האדם... דם "שופך
א  נז, שם וראה בהם. הוזכרה לא אחרת ומיתה הרוצח, דם
דמים. שפיכות ממצות למדים המצוות שאר עונשי שכל
או  ע"ז, העובד אחד "כיצד? הנוסח: התימנים, ובכת"י
עריות  משש אחת שבעל או דם, ששפך או השם, את שבירך
כל  שאכל או פרוטה, משוה פחות אפילו שגזל או שלהם
שעבר  אחד שראה או החי, מן בשר או החי מן מאבר שהוא
בסייף". ייהרג זה הרי והרגו, דנו ולא מאלו אחת על

כה.96) ב, לד, בראשית ראה יעקב, בת דינה את
והרמב"ן 97) בסייף. וחייבים הדינים, על שעברו נמצא

למה  כן, שאם רבינו, דברי על משיג יג, שם לתורה בפירושו
אותם: וקילל שכם, עיר הורגי ולוי שמעון על יעקב כעס
ובטחו  מצוה ועשו זכו והלא ז), מט, (שם עז כי אפם ארור
עליה  שנצטוו "דינים" מצות ולדעתו, והצילם?! באלקים
דיני  שכיר, ושכר עושק ואונאה, גניבה דיני פירושה: נח, בני
זה  עם ויחד נהרג, עליהם עבר ואם ומפתה, ואונס שומרים
לא  ואם כישראל, ועיר עיר בכל דיינים להושיב נצטוו
אלא  אמרו ולא "מצותֿעשה". שזוהי נהרגים, אינם הושיבו
אלא  אזהרה תיקרא ולא א) נז, (סנה' מיתתם" זוהי "אזהרתם

בלאו. הדיין.98)המניעה ובין העד, סנהדרין 99)בין
לנפשותיכם  דמכם את "ואך ה) ט, (בראשית שנאמר  ב. נז,
כל  מיד יחיד); לשון (=אדרוש, אחד בדיין אפילו - אדרוש
רש"י); חי, דבר כל (=מיד בהתראה שלא אפילו - חיה
ולא  - איש מיד אחד; בעד אפילו - אדם כל ומיד אדרשנו

קרוב". אפילו - אחיו אשה; מיד
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קצג lel` f"kÎe"k ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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zeevnd xtq m"anx ixeriyixyz 'bÎf"ryz lel` e"k -g"ryz

ה'תשע"ז  אלול כ"ו ראשון יום

שיט. שיח. תעשה לא מצות
ריא. רי. עשה מצות

― השי"ח מּמּנּוהּמצוה ֿ אדם ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּבּתֹורה, מפרׁש הענׁש והּנה ואם, אב ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹמּלקּלל

יּומת" מֹות ואּמֹו אביו fi)"ּומקּלל ,`k zeny)מּכלל והּוא ְְְְִִִֵַַָָ
ּבמזיד מֹותֹו לאחר ּבׁשם מהם אחד קּלל ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנסקלין
ׁשּלא ּבפרּוׁש, ּבּכתּוב נתּבארה לא האזהרה אבל נסקל. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ
האזהרה ׁשּבאה קדם ּכבר אּלא ;אבי תקּלל לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹאמר:
וזּולתֹו. ֿ האב את ּכֹולל וזה ― מּיׂשראל ּכלֿאדם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּלקּלל

fi)ּובּמכלּתא ,`k zeny mihtyn zyxt)מקּלל" אמרּו: ְְְְִֵַַָָ
ּתלמּוד מּנין? אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת", מֹות ואּמֹו ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹאביו
הּוא הרי ― אבי הּוא ּדּין אם תקּלל", ּלא "אלהים ְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹלֹומר
נׂשיא; ּבכלל הּוא הרי ― הּוא נׂשיא ואם אלהים; ְְְֱֲִִִִִִֵַַָָֹּבכלל

ּבּור heyt)ואם mc`)הּוא(llka `ed ixd)תקּלל "לא . ְְִֵַֹ
אב ּבנין ּדן אּתה הרי dxezdyחרׁש". zecndn zg`) ְֲִֵֵֵַַָָָ

ceqie "a`"k `ed miieqn weqta `aend hxty Ð oda zyxcp
(oipr eze`ay mitqep zenewnl ewizrdlעד וגֹו' ְְְִַָָמׁשלׁשּתן

ק על מזהר ואּתה 'ּבעּמ' ׁשהם ׁשּבהם הּׁשוה ללתם,הּצד ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
ּובספרא קללתֹו". על מזהר אּתה ׁשּבעּמ אבי (zyxtאף ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(miyecw"אּמֹו ֿ ואת ֿ אביו את יקּלל אׁשר איׁש ֿ איׁש "ּכי :ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
h)וגֹו' ,k `xwie)ּתלמּוד ׁשמענּו! לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ְְְְְֶַַַַָָָָֹֹ

ּוכבר הּמכלּתא. ללׁשֹון ׁשוה תקּלל", לא "אלהים ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(bp.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השי"ט אבהּמצוה מּלהּכֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
למעׂשה מיחדת אזהרה ּבּכתּוב נתּבארה לא ּכן וגם ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻואם.
מֹות ואּמֹו אביו "ּומּכה ואמר: ֿ הענׁש את הזּכיר אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹזה;

fh)יּומת" ,`k zeny)על אביו למּכה האזהרה ולמדנּו , ְְְְִֵַַַַָָָָָָ
ּבּמצוה ּבארנּו ׁשּכבר והּוא אביו, למקּלל ׁשּלמדנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדר
ֿ אדם ּכל על מזהרים: ׁשאנּו מאֹות ׁשלׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻהּמׁשלימה
הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבכלל. ואביו להּכֹותֹו, ׁשּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹמּיׂשראל

(my mihtyn zyxt),ׁשמענּו ענׁש וגֹו' ואּמֹו" אביו "מּכה :ְְְִִֵֶַַָָֹ
יסיף" לא יּכּנּו ארּבעים לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו! לא ְְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹֹאזהרה

(b ,dk mixac)ׁשּמצוה מי אם וחמר: קל ּדברים והרי .ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּלא ׁשּמצוה מי להּכֹותֹו, ׁשּלא מזהר הּוא הרי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻלהּכֹותֹו
והעֹובר להּכֹותֹו". ׁשּלא מזהר ׁשּיהא הּוא ּדין ― ְְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻלהּכֹותֹו
מהם ויֹוצא ּבמזיד ואּמֹו אביו הּמּכה ּכלֹומר: זה, לאו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָעל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. חּיב ― ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָּדם

.(dt:)סנהדרין ְְִֶַ

― ועׂשר מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
"ּכּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא ואם אב לכּבד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּנצטּוינּו

"אּמ ֿ ואת אבי ֿ fh)את ,c mixac ;ai ,k zeny)ּוכבר ְְִִֶֶֶָָ
ּבּתלמּוד, מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני רּבםנתּבארּו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ספרא(l`:)ּבקּדּוׁשין ּולׁשֹון .(miyecw zyxt yix)איזהּו" : ְְְִִִֵֶָ
ּומֹוציא". מכניס ּומכּסה, מלּביׁש ּומׁשקה, מאכיל ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָּכבֹוד?

― הרי"א ואם.הּמצוה מאב לירא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
,הּמל ּכמֹו ׁשּיעניׁש, מּמּנּו ׁשיראים מי ּכמעלת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַוׁשּנחׁשבם
מּמּנּו, ׁשּיראים מי עם ׁשּנתנהג ּכמֹו עּמהם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָונתנהג
אמרֹו והּוא רצּוי, ּבלּתי ּדבר להם יעׂשה ּפן ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָוחֹוׁשׁשים

ּתיראּו" ואביו אּמֹו "איׁש b)יתעּלה: ,hi `xwie)ּולׁשֹון ְְְִִִִִֶַָָ
my)ספרא miyecw zyxt)יּׁשב לא מֹורא? "איזהּו : ְִֵֵֵֶָָֹ

el)ּבמקֹומֹו cgeind)יסּתֹור ולא ּבמקֹומֹו מּדּבר ולא ְְְְְְִִִֵַֹֹ
ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ ּדבריו". ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָאת

(:dl).

ה'תשע"ז  אלול כ"ז שני יום

קצה. תעשה לא מצות
לז. עשה מצות
יום ראשון ֿ שני כ "ו ֿ כ "ז אלול 

― הקצ"ה זֹוללהּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
hedle)וסֹובא rewy)הּנערּות ּבימי ּומׁשּתה ּבמאכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

סֹורר ּבבן האמּורים ekxcn)ּבתנאים xq)ּומֹורהit dxnn) ְְֲִִִֵֵֶָָ
(eia`"הּדם ֿ על תאכלּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,`xwie) ְְְְִֶַַַָָֹֹ

(ek ,hiמחּיבי מּכלל ּומֹורה סֹורר ׁשּבן זה ענין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻּובאּור
ּבּתֹורה ּומפרׁש ּדין ּבית k`)מיתת ,`k mixac)ׁשהּוא ְִִֵֶַַָָֹ

מאמר ּבהקּדמת ּבארנּו ּוכבר (seqזה(xtq)ּבסקילה. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
(c"id llkdּבית מיתת אֹו ּכרת הּכתּוב ּבֹו ֿ ּׁשחּיב ִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּכלֿמה

והּמילה, ֿ הּפסח מן חּוץ ֿ תעׂשה, לא מצות הּוא הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹּדין
ׁשּבארנּו c"id)ּכמֹו llkd xg`ly dncwda)וכיו את. ׁשּדן ן ְְְֵֵֶֶֶַָָ

ׁשּזה ידענּו ּבסקילה האמּורים ּבתנאים והּסֹובא הּזֹולל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
הענׁש, נתּבאר והרי ּבהחלט, עליו ׁשּמזהרים ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻמעׂשה
ענׁש לא ׁשּלנּו: הּכלל לפי האזהרה על לחקֹור לנּו ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָֹונׁשאר

סנהדרין ּגמרא ּולׁשֹון הזהיר. ֿ ּכן ֿ אם אּלא :(bq.)הּכתּוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
תאכלּו לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? ּומֹורה סֹורר לבן ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"אזהרה
ּדם, לׁשּפֹו הּגֹורמת אכילה תאכל לא ּכלֹומר: ֿ הּדם", ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹעל
אכל ואם מיתה. ּבֹו ׁשחּיב וסֹובא הּזֹולל זה אכילת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוהיא
― טֹובים הּבלּתי הּדרכים ּבאֹותם הרעה האכילה ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאֹותּה
ׁשּבכללּות, לאו ׁשּזה ֿ ּפי ואףֿעל לאו, על עֹובר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהריהּו
ׁשּכיון ּכלּום. ּבכ אין הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּכמֹו

נחׁש לא מפרׁש, היא(wtwtp)ׁשהענׁש אם לאזהרה ְְִִֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
ּכּמה ֿ זה את ּבארנּו ּוכבר ׁשּבכללּות. לאו מן אֹו ֿ הּדין ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדגמאֹות. מּמּנּו וקדמּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻּפעמים

מּסנהדרין. ח' ְְְִִֶֶֶַּבפרק
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― הל"ז הּכהניםהּמצוה ׁשּיתטּמאּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
ּבּתֹורה הּנזּכרים bÎa)לּקרֹובים ,`k my)מאחר ׁשּכן . ְְִִִֵֵֶַַַַַָָ

ּבלבד למת מּלהתטּמא הּכתּוב x`ylׁשּמנעם `le) ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ
(ze`nehd,לּקרֹובים להתטּמא להם והּתיר לכּבדם, ּכדי ,ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ

ּבלבד: רׁשּות וׁשּזֹו ּברצֹונם ּתלּוי ׁשּזה לחׁשב אפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹהיה
ּגזר לפיכ יתטּמא, אל ― רֹוצה אינֹו יתטּמא; ― ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרֹוצה
"לּה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבחיּוב, וחּיבם ּגזרה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָעליהם

ספרא(my)יּטּמא" ּולׁשֹון לאחֹותֹו. `xenּכלֹומר zyxt) ְְְֲִִַַַָָ
(myמטּמאין להּטּמא, רצה לא מצוה. ― יּטּמא "לּה :ְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

ּבערב אׁשּתֹו ׁשּמתה הּכהן ּביֹוסף ּומעׂשה ּכרחֹו. על ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאֹותֹו
וטּמאּוהּו חכמים ּודחפּוהּו לּה, להּטּמא רצה ולא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּפסח
ֿ אדם ׁשּכל ּכלֹומר: אבל, מצות היא עצמּה וזֹו ּכרחֹו". ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ׁשּׁשה לֹומר רצֹוני קרֹוביו, על להתאּבל חּיב ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּיׂשראל

מצוה zeg`e)מתי ,g` ,za ,oa ,m` ,a`)חּיּוב חמר ּומחמת . ְֲִִֵֵֵֶַָֹ
ׁשּיתטּמא הּטמאה, על מזהר ׁשהּוא ּבּכהן, ּפרׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻזה
ּבדיני יקּלּו ׁשּלא ּכדי יׂשראל, ּכׁשאר ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹעל

נתּבאר ּוכבר w.)האבלּות. migaf)ראׁשֹון יֹום ׁשאבלּות ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָ
קטן ּבמֹועד אמרּו ּובפרּוׁש אינֹו(ci:)ּדאֹוריתא. "אבל : ְְְְְֵֵֵֵַָָָָָ

ּדמעּקרא אבלּות אי ּברגל, אבלּות inנֹוהג lr ,okÎiptln) ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָ
(lbxd mcew znyאתי ― "zgnyeעׂשה(a`)הוא ly) ֲֲֵֵָָ

("jbgaּדרּבים(l`xyi llk lr lhend)"ּדיחיד עׂשה ודחי ְְְֲִִֵֵַָָ
(cala la`d lr zlhend Ð zela`d)נתּבאר הּנה .jkn) ְִִֵֵָ

("dyr" `xwpyמצות וׁשהיא ּדאֹוריתא האבלּות ׁשחּיּוב ,ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָ
הּׁשבעה ׁשאר אבל ּבלבד: ראׁשֹון ּביֹום ּדוקא א ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָעׂשה,
ראׁשֹון ּביֹום אבלּות ינהג הּכהן וׁשאפּלּו מּדרּבנן, ―ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זה. והבן לקרֹוביו; ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויתטּמא

(d`nehe zela`)מׁשקין jli`e)ּבמּסכת hi ohw cren) ְְִֶֶַַ
ּבברכֹות מקֹומֹות (ak:ּוביבמֹות(d:)ּוכתּבֹות(gi.)ּובכּמה ְְְְִִַָָָֻ

(cereזרה אל(bi.)ועבֹודה "אמר ּבפרׁשת ּובספרא ְְְֱֲִֶַַָָָָָָֹ
להּטּמא ֿ הּכהן את מחּיבים ׁשאנּו זה וחּיּוב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹהּכהנים".
ׁשּלא ׁשהזהר ׁשּמי לפי ― לּנׁשים חֹובה אינֹו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻלּקרֹובים
לּקרֹובים; להּטּמא ׁשּנצטּוה הּוא הּקרֹובים, לזּולת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיטּמא
ּכמֹו מת, טמאת על הזהרה ׁשּלא ּכיון הּכהנת ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻאבל

ּבמקֹומֹו eqw)ׁשאבאר dyrz `l)ולא צּוּוי עליה אין ּכ , ְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹ
אמנ להּטּמא. הּטמאהחּיּוב אבל ּבאבלּות, היא חּיבת ם ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

זה. והבן ּברצֹונּה. ְְְִֵֶָָָּתלּויה

ה'תשע"ז  אלול כ"ח שלישי יום

קסח. תעשה לא מצות
― הקס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

הּטּמאה, ׁשּתהיה אֹופן ּבאיזה הּמתים מן למת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻמּלהּטּמא
ּבמּׂשא ּבין ּבנגיעה ilaּבין eilr gpen zndy utg mixd) ְְִִֵֵַָָ

(zna zrbl"יּטּמא לא ּולאּמֹו "לאביו אמרֹו: והּוא ,ְְְְִִִַָָָֹ

(`i ,`k `xwie)והּקֹודם ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואּולי .dyrz `l) ְְְֵֶֶַַַ
(fqwלא ּולאּמֹו "לאביו ׁשאמר וׁשּזה הּוא, אחד ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָֹענין

לאוין: ׁשני הם אּלא ּכן, הּדבר אין ― הּוא ּבאּור ְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָיּטּמא"
ספרא ּולׁשֹון יּטּמא. ולא יבֹוא my)לא xen` zyxt): ְְְִִַָָָֹֹ

הדיֹוט ּבכהן חּיבּו וכן יּטּמא" ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ"חּיב
עליו ׁשּנאסרה ּגדֹול ׁשכהן "ּכׁשם אמרּו: ׁשוה, ּגזרה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבדין
ּגם ּכ יּטּמא, ולא יבֹוא לא לאוין: ּבׁשני חּיב מת ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹנפׁש
חּיב מת ּבנפׁש להּטּמא עליו ׁשּנאסר ּכיון הדיֹוט, ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּכהן

אֹותֹו מנינּו לא אבל יבֹוא". odkaּבלא mb zeevn izyk) ְֲִָָָֹֹ
(heicdהּׁשני ּבּכלל ׁשּבארנּו a`מהּטעם epi`y oeik :`ede) ְְִֵֵֵֶַַַַַַָ

(yxetnaאּלּו לאוין ׁשני מנינּו אּלא ,(lecb odka)מּכיון ְִִִֵֵֵֶָָָָ
"לא וענין יּטּמא; ולא יבֹוא לא ּפסּוקים: ׁשני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֹֹׁשהם
הּפרּוׁש מקּבלי ׁשּבארּו ּכמֹו יּטּמא", "לא ענין אינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹיבֹוא"

(l"fg).יּטּמא ּבלא וחּיב יבֹוא ּבלא חּיב ְְְְְִַַַָָָָָֹֹואמרּו:

ה'תשע"ז  אלול כ"ט רביעי יום

קסז. תעשה לא מצות
― הקס"ז ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ

מצוה, מתי ואפּלּו אחת ּתקרה ּתחת מת עם ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָמּלהּמצא
לא מת ֿ נפׁשת ּכל "ועל אמרֹו: והּוא קרֹוביו, ְְְְְְֵַַַָָָֹֹּכלֹומר:

i`)יבא" ,`k `xwie)― ּולאּמֹו לאביו ואפּלּו נטמא, ואם ְְְְֲִִִִִַָָָֹ
ֶלֹוקה.

ה'תשע"ח  תשרי א' חמישי יום

קסו. תעשה לא מצות
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―ְְֲַֹֹ

ה'תשע"ח  תשרי ב' שישי יום

קסו. תעשה לא מצות
― הקס"ו הדיֹוטהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

המפרׁשים ֿ הּקרֹובים מן חּוץ מתים לׁשאר ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָֹמּלהּטּמא
ּבעּמיו" ֿ יּטּמא לא "לנפׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּכתּוב,

(` ,`k `xwie)חמּׁשה לזּולת ונטמא זה לאו על והעֹובר .ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
על חל אינֹו זה ולאו מלקּות. חּיב ― מצוה מתי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ[ׁשּׁשה]

ּבקּבלה ּבא `xen)הּנׁשים; zyxt yix `xtq)אהרן "ּבני : ְְֲִֵַַַָָָָֹ
אהרן". ּבנֹות ולא ―
יום שלישי ֿ שישי כ "ח אלול ֿ ב 'תשרי 
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קצה ixyz 'b w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
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ה'תשע"ח  תשרי ג' ש"ק יום

שסב. תעשה לא מצות קעג. עשה מצות
שסה. שסג. שסד.

― הקע"ג עלינּוהּמצוה למּנֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
ּדברתנּו את [יאחד ֿ אּמתנּו ּכל את ׁשּיקּבץ מּיׂשראל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻמל

(mlek mya cg` xac xaci)אמרֹו והּוא ּכּלנּו, את וינהיג .[ְְְְִֶַָָֻ
"מל עלי ּתׂשים "ׂשֹום eh)יתעּלה: ,fi mixac)ּוכבר ְְִִֶֶֶֶַָָָ

מּקדם k)הזּכרנּו dyr zevn)ּבספרי ֿ ּדבריהם (mixacאת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַֹ
(eh ,fi:לארץ ּכניסתם ּבׁשעת יׂשראל נצטּוּו מצות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹ"ׁשלׁש

זרעֹו ּולהכרית ֿ הּבחירה, ּבית ולבנֹות ,מל להם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָלמּנֹות
ּבספרי אמרּו עֹוד עמלק". eh)ׁשל ,fi mixac)ּתׂשים "ׂשֹום : ְְְֲִִֵֵֶָָָ

ׁשּנאמר ׁשּזה הּפרּוׁש, ּובא עׂשה". מצות ― מל ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָעלי
וׁשּיהיה "עלי אימתֹו ּתהא ― מל עלי ּתׂשים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ"ׂשֹום
למעלה ׁשאין והרֹוממּות והּגדּלה הּכבֹוד ּבתכלית ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻּבלּבנּו
נביא מּמעלת ּגדֹולה אצלנּו מעלתֹו ׁשּתהיה עד ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּמּנה,

אמרּו ּובפרּוׁש ׁשּבדֹורֹו. הּנביאים bi.)מּבין zeixed)מל" : ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ
ׁשּלא צּוּוי איזה הּזה הּמל ּוכׁשמצּוה לנביא". ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹקֹודם
ֿ ּפקּדתֹו; את לקּים חֹובה ― הּתֹורה מן מצוה סֹותר ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻיהיה
להרגֹו לּמל יׁש רׁשּות מקּימּה, ואינֹו ּפקּדתֹו על ְְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעֹובר

ֿ איׁשּבס "ּכל ואמרּו: עצמם על אבֹותינּו ׁשּקּבלּו ּכמֹו יף, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
יּומת" וגֹו' ּפי ֿ את ימרה gi)אׁשר ,` ryedi)מֹורד ֿ וכל . ְְְֲִֵֶֶֶַָָ

הממּנה לּמל מּתר ּדמֹו ― ׁשּיהיה מי יהיה ― ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻֻּבּמלכּות
ב' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל נתּבארּו ּוכבר הּתֹורה. ּפי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָעל

ּכרתֹות(hi:)מּסנהדרין מּסֹוטה(d:)ּובריׁש ז' .(n`:)ּופרק ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ

― השס"ב מּלהעמידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף יׂשראל, מּזרע ׁשאינֹו איׁש ,מל ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָעלינּו
איׁש עלי לתת תּוכל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא צדק, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגר

הּוא" אחי ֿ לא אׁשר eh)נכרי ,fi mixac)ספרי ּולׁשֹון . ְְְֲִִִֵֶָָֹ
(my mihtey zyxt)― נכרי איׁש עלי לתת תּוכל "לא :ְִִֵֶַָָָֹ

ׁשּנמּנה אסּור הּמּנּויים ׁשאר וכן ֿ תעׂשה". לא מצות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹזֹו
ּתֹורה מּנּוי לא ― הּדברים מן ּדבר ּבׁשּום (oiic,עלינּו ְְִִִֵַָָָָָֹ

(dnecke daiyi y`xׁשהּוא אדם ― מלכּות מּנּוי ְְִֶַָָֹולא
יתעּלה: אמר ׁשהרי מּיׂשראל. אּמֹו ׁשּתהא עד ּגרים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּקהל

"אחי מּקרב מל עלי ּתׂשים אמרּו(my)"ׂשֹום ,zenai) ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָ
(:dnאּלא יהיּו לא עלי מׂשים ׁשאּתה ֿ מׂשימֹות "ּכל :ְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּפסּוקי ידעּתי ּכבר ּבלבד, הּמלכּות אבל ."אחי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּקרב
הּנבּואה אמרּו(j"p)ספרי ּובפרּוׁש ּדוד. ּבּה (nei`ׁשּזכה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

(:arסֹוף עד אחריו זרעֹו וכן ּדוד", ּבֹו זכה מלכּות "ּכתר :ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ
רּבנּו מׁשה ּבתֹורת ׁשּמאמין למי מל אין ֿ הּדֹורֹות. ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּכל
מּזּולת ׁשהּוא וכל ּדוקא; ׁשלמה מּזרע ּדוד, מּזרע ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאּלא
ּביּה. קרינא "נכרי" ― מלכּות לענין הּזה הּנכּבד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּזרע
ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבֹו ואין ּברּור ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָוזה

ּביבמֹות jli`e)מקֹומֹות .gi)וסנהדרין(:dn)וסֹוטה(.`n) ְְְְְִִֶַָָ
.(hn:)ונּדה ְִָ

― השס"ד הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
נׁשים, ֿ לֹומּלהרּבֹות ירּבה "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָֹ

fi)נׁשים" ,my)ׁשמנה על יֹוסיף ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִֶֶַַָָֹֹ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר וקּדּוׁשין. ּבכתּבה נׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻעׂשרה

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו ׁשּמֹוסיף(k`.)מצוה ֿ זמן וכל ; ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָ
לֹוקה. ― ֲֵֶֶעליהן

― השס"ג הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַָָָָֻ
ֿ ּלֹו ֿ ירּבה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא סּוסים, ְְְְְְִִִֶֶַַַָֹמּלהרּבֹות

fh)סּוסים" ,my)סּוסים לֹו יהיּו ׁשּלא ,לכ והּגבּול . ְְְְִִִֶַָֹ
(miiept),אצלֹו יהיה לא אחד סּוס ואפּלּו לפניו, ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹׁשרצים

ׁשּיהיּו סּוסים אֹו ּבלבד, עליה רֹוכב ׁשהּוא הּבהמה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָזּולת
עליהם ׁשּירּכבּו לּמלחמה אצלֹו מּוכנים ׁשהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּבארות
ּוכבר ּבלבד. אחת ּבהמה רק ― לעצמֹו אבל ְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָהּצבא;

מּסנהדרין ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(k`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― השס"ה הּמלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לעצמֹו, מיחד ממֹון ְְְְְְְְִִֶַַַָָָֻמּלהרּבֹות

מאד" ֿ ּלֹו ירּבה לא וזהב הּוא,(my)"וכסף לכ והּגבּול . ְְְְְְְֶֶֶַַָָָֹֹ
מרּכבּתֹו על הֹוצאֹות להֹוציא מכדי למעלה לֹו יהיה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
לצרכי ׁשּיהא ממֹון לקּבץ אבל לֹו. המיחדים ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻועבדיו
ּבּכתּוב יתעּלה ה' ּבאר ּוכבר מּתר. זה הרי ― ֿ יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻּכל

סּוסים ֿ לֹו ֿ ירּבה "לא ּכלֹומר: אּלּו, מצות ׁשלׁש (ickטעם ְְְִִֵֶַַַַָֹֹֹ
("dnixvn mrd aiyi `ly"נׁשים ֿ לֹו ירּבה "ly`ולא ick) ְְִֶַָֹ

("eaal xeqiׁשּנֹודע ּולפי מאד". ֿ לֹו ירּבה לא וזהב וכסף ,ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֹ
ׁשלמה מענין ּכמפרסם ּבּטּול לידי ּבהן הּגיעּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻטעמן

(jlnd)ּובחכמה ּבמּדע מעלתֹו ּגדל אף על הּׁשלֹום, ְְְֲֶַַַַַָָָָָָָֹעליו
ידידיה `xeq"וׁשהּוא `l" "xeq` `l" exn`a envrl xizdy) ְְְִֶָ

(lykpe Ðאמרּו .(:`k oixcdpq)ׁשּי לבני: הערה ּבזה ׁש ְְִֵֵֶֶֶָָָָ
להם מֹוצאים היּו ֿ הּמצות ּכל טעמי ידעּו ׁשאּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאדם,

הּגדֹול הּׁשלם זה אפּלּו ׁשהרי לבּטּולן ּדר(jlnd dnly) ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּבׁשּום לעברה סּבה זה מעׂשה יהא ׁשּלא וחׁשב ּבזה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹטעה
לידי ּבאים ׁשהיּו החלּוׁשה, ּבדעּתם ההמֹון ֿ ׁשּכן ּכל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּפנים,
ּדבר על צּוה ולא זה ּדבר אסר לא ויאמרּו: ּבהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֹֹזלזּול
נּתנה ׁשּבעבּורֹו ּבּדבר נּזהר אנּו ― וכ ּכ ּבגלל אּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָזה
ּבאים היּו וכ עצמּה, הּמצוה על נקּפיד ולא זֹו ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹמצוה
אבל טעמיהן; יתעּלה ה' הסּתיר לפיכ הּדת. הפסד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלידי
אֹותם ׁשרב אּלא וסּבה, טעם לּה ׁשאין אחת ּגם מהן ְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאין
יבינּום. ולא ההמֹון ּדעֹות יּׂשיגּום לא והּטעמים ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹֹהּסּבֹות
מׂשּמחיֿ יׁשרים ה' "ּפּקּודי הּנביא: ׁשהעיד ּכמֹו הם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּלם

h)לב" ,hi mildz). ֵ
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i"yx
.úàæ åòîù (à) בגולה ללכת העתידין שבטים שני

ìàøùé.לבבל: íùá íéàø÷ðä á÷òé úéá שבט הוא
שם  על אלא יהודה שבט על נקראים שאינם בנימין

ישראל: שבטי åàöé.סתם äãåäé éîîå יהודה ושבט
יזל  אמר דאת כמה יהודה של דליו מימי ונזלו שיצאו

כד): (במדבר מדליו úîàá.מים àì ירמיה) שאמר כמו
הייתם  לא כלומר וגו' לשקר לכן יאמרו ה' חי ואם ה)
גרמה  והיא נקראו הקדש מעיר כי על אלא ליגאל כדי
בחלח  סנחרב בימי השבטי' עשרת גלו שלא להם

גאולה: להם שאין åëîñð.וחבור ìàøùé éýìà ìò (á)
(מ"ב  בטח ישראל אלקי בה' בו שנאמר חזקיהו בימי
נבוכדנצר  בימי אלא גלו שלא להם גרמה היא יח)
כורש: ידי על גאולה להם ותהי לבבל שהגלם

.úåðåùàøä (â) חזקיהו ותשועת מצרים גאולת שעברו
עשיתים: ופתאום היותם מטרם הגדתי מאז סנחרב מיד

.äðàáúå:נביאי פי על תחלה שהגדתי éúòãîכמו (ã)
.äúà äù÷ éë ואם אתה קשה כי אותך ידעתי מאשר

ולא  עשאם עצבי תאמר תחלה הגדתיו ולא הנס יבא
וגו', תבא בטר' מאז לך אגיד לפיכך הם הקב"ה מאת
שידעתי  לפי כמו טעם נתינת משמשת זו מ"ם מדעתי
השבועה  את ומשמרו אתכם ה' מאהבת כי ודוגמתו

ז): äìë.(דברים äæç úòîù (å) הראשונות שמעת
כולם: שבאו ראה åãéâú.שהגדתי àåìä íúàå ותעידוני

דבר: נפל לא äúòî.אשר úåùãç êéúòîùä אני עתה
הם  ולפני לכם חדשות שהם חדשות ומשמיעכם חוזר
לא  ואתה באוצרותי ושמורות ונצורות מעולם גלויות

הם:äúò.(æ)ידעתם: מאז ולא íåé.נבראו éðôìå
משמיעכם: אני íúòîù.היותם àìå יום ולפני היום עד

למעלה: האמור השמעתיך על מוסב

cec zcevn
(‡).˙‡Ê ÂÚÓ˘: ידבר ובנימין יהודה  ÂÎÂ'.אל ÌÈ‡¯˜‰זהו

ישראל : שבטי  סתם בשם הנקרא ÂÎÂ'.בנימין ÈÓÓÂ שבט זהו
ודוגמתו המים  אל הדומה יהודה  מזרע יצאו אשר  יהודה 

סח ): (תהלים  ישראל  ממקור  וכו' ÂÎÂ'.במקהלות ÌÈÚ·˘‰
מאמריהם יצדיקו ולא דבריהם יאמתו ולא  בה ' לשבע  הרגילים
ה): (ירמיה  ישבעו לשקר לכן  יאמרו ה' חי ואם  נאמר וכן

.Â¯ÈÎÊÈמעשיהם ע "פ  וכאומר  במ "ש הדבר וכפל בו  לשבע
מבבל : נגאלים  להיות  כדאים היו לא ÈÚÓ¯(·)אלה  ÈÎ.'ÂÎÂובעבור הקדש  עיר ירושלים אנשי נקראים שהם מחמת אבל 

ומדוע בו ובטחו מעירו המה הלא באמרם שמו יחולל  שלא יגאלו אלה שתי בעבור צבאות  ה ' ששמו ישראל  אלהי על  שסמכו
יד: מקוצר  כ "א  זה אין גאלם  סנחריב :‰¯‡˘ÂÂ˙.(‚)לא מפלת ‰‚„˙È.זהו Ê‡Ó: הגדתים בואה טרם  Â‡ˆÈ.מכבר ÈÙÓÂ

שונות : במלות הדבר וכפל לכולכם  והשמעתי מפי יצאו ההם  È˙È˘Ú.הדברים  ÌÂ‡˙Ùעליו שגזרתי  מה פתאום  עשיתי בסנחריב
מתים . פגרים נפלו אחת בלילה במ"ש:‡·˙Â‰כי הדבר כפל  .(„).È˙Ú„Ó כגיד הוא  וערפך לב קשה  שאתם  שידעתי מחמת 

הפנים : להחזיר  שא"א ברזל  מגיד  ערפך  כאילו אלי פניך פנית לא ר"ל  בשר גיד ולא פרקים  מבלי  ÂÁ˘‰.ברזל ÍÁˆÓÂכן
ה ): (ירמיה מסלע פניהם חזקו נאמר וכן כנחושה ומחזקו מצחו  מרים שהוא ביותר  מעיז שהוא מי  על ÍÏ.(‰)יאמר  „È‚‡Â

ה' ולא האלה הדברים  עשה העכו"ם  בבואה  תאמר פן כי בואה טרם  והשמעתיך מאז סנחריב מפלת לך  הגדתי אלה  כל בעבור
להשמיעך . הקדמתי  לכן זאת במ "ש:ˆÂ‰פעל  הדבר וכפל  ההמה  הדברים את  צוה .(Â).˙ÚÓ˘שגזרתי מה  שמעת  הנביאים מפי 

באה . כן כי הכל  ראה ועתה  סנחריב ˙‚Â„Èעל ‡Ï‰ Ì˙‡Â: דבר נפל  לא  אשר  ..ÍÈ˙ÚÓ˘‰והוא חדשות  אותך  אשמיע  מעתה
בבל : אותם:Â¯ÂˆÂ˙.מפלת ידעתם  לא  ואתם עמדי Â‡¯·.(Ê)שמורות ‰˙Ú:בריאתם עת היא ה' מפי הדברים שיצאו בעת כי

.ÌÂÈ ÈÙÏÂ Ê‡Ó ‡ÏÂ:הנה עד  האלה הדברים שמעתם ולא הזה יום  לפני אפי' ולא מכבר ˙‡Ó¯.ולא  ÔÙהנה תאמר שמא 
תדעו: א"כ  ואיך נבראו  עתה כי היה לא זה  וכאומר ידעתיו

oeiv zcevn
(„).ÏÊ¯· „È‚Â גיד בעורה שיש  ולפי ברזל  שבט לומר  רצה

גיד . לשון אמר לזה הצואר:ÍÙ¯Úבשר אחורי ר "ל  ..ÍÁˆÓÂ
מצח: העכו"םÈ·ˆÚ.(‰)נחושת :ÂÁ˘‰.מלשון יקרא כן

נענה . ואינו  אליו קורא  עובדיו לב שמעציב .ÈÏÒÙע "ש
מאבן: הנפסל  ממתכת:ÈÎÒÂ.גלולים עניןÊÁ‰.(Â)הנתך

תאנהÂ¯ÂˆÂ˙.ראיה: נוצר כמו כ"ו)שמורות  :(משלי

`l wxt aei` - miaezk

àì ÷øô áåéàclÎbk

âë:ìëeà àì BúàOîe ìà ãéà éìà ãçô ékãë:éçèáî ézøîà íúkìå éìñk áäæ ézîN-íà ¦³©´©¥ −©¥´¥®¹¦§¥À´Ÿ¨«¦©´§¦¨¨´¦§¦®§¹©¤À¤¨©¬§¦¦§©¦«
äë:éãé äàöî øéaë-éëå éìéç áø-ék çîNà-íàåëçøéå ìäé ék øBà äàøà-íà:Cìä ø÷éæëzôiå ¦¤−§©¦©´¥¦®§¦«©¹¦À¨§¨¬¨¦«¦¤§¤´−¦´¨¥®§¹¨¥À©¨¨¬Ÿ¥«©¦´§§

:éôì éãé ÷Mzå éaì øúqaçë:ìònî ìàì ézLçë-ék éìéìt ïBò àeä-íbèëéàðNî ãéôa çîNà-íà ©¥´¤¦¦®©¦©−¨¦´§¦«©−¨´§¦¦®¦«¦©−§¦¨¥´¦¨«©¦¤−§©§¦´§©§¦®
:òø Bàöî-ék ézøøòúäåìì ékç àèçì ézúð-àìå:BLôð äìàa ìàLàìéìäà éúî eøîà àì-íà §¹¦§Ÿ©À§¦¦«§¨¬¨«§Ÿ¨©´¦©£´Ÿ¦¦®¦§−Ÿ§¨¨´©§«¦´Ÿ¨ −§§¥´¨¢¦®
:òaNð àì BøNaî ïzé-éîáì:çzôà çøàì éúìc øb ïéìé-àì õeçaâìïBîèì éòLt íãàë éúéqk-íà ¦«¦¥¬¦¹§¨À´Ÿ¦§¨«©−Ÿ¨¦´¥®§¹¨©À¨¬Ÿ©¤§¨«¦¦¦´¦§¨¨´§¨¨®¦§−

:éðBò éaçaãì:çúô àöà-àì ícàå éðzçé úBçtLî-æeáe äaø ïBîä | õBøòà ék §ª¦´£«¦¦³¤«¡¸»̈³©À̈¦§¨¬§¦¥®¦¹̈¤ÀŸŸ¥¬¥¨«©
i"yx

(‚Î).'åâå éìà ãçô éë מביא שהוא אידו בעיני היה פחד
מעשות: חדלתי לכן הרשעים ומכובדו:åúàùîå.על

(„Î).éìñëכסלו יקוט אשר ח)כמו תקותי (לעיל
יועצות  והכליות הם הכסלי' על שכליות וע"י ומחשבתי

כסל: המחשבה ואוצרות:íúëìå.נקראת זהב קבוצות
.éçèáî éúøîà:העניים על בהם íà(Î‰)להתחזק

.éìéç áø éë çîùà העניים בפני שמחה נוהג הייתי לא
בי: להקניאם שלא ìäé.(ÂÎ)בעשרי éë øåà äàøà íà

והילה: גבורתה בתקופת êìåä.חמה ø÷é çøéå מגיה
יקרות אור כמו יד)והולך כרים(זכריה לז)כיקר :(תלים

(ÊÎ).éáì øúñá úôéå הם אלוהות לאמר ולירח לשמש

הנדחים כוכבים עובדי צבא (ועובדים)כקצת לכל
éëç.(Ï)השמים: àåèçì éúúð àìå שונאי להקניט

כד  עליו לי שאין ממון ולשאול ולתובעו להשביעו י
שונאי: של נפשו òáùð.(Ï‡)באלה àì שנאה מתוך

בהכנסת  מטריחם שהייתי על אותי שונאים שהיו
פנימיים çøàì.(Ï·)אורחים: ביתי דלתות  היה לא

זוית  בקרני מוסבין או מבחוץ שער בית ומוקפין
דרך  לאם פתוחין אלא מלבא האורחים את להשבית

הבא: כל õåøòà.(Ï„)בנחבואי:éáåçá.(Ï‚)לבוא éë
אף  ועתה רשעים של רבה המון מכניע הייתי מתחילה

היה לא העם זה כשדיים כג)בין מיראני:éðúéçé.:(ישעיה

cec zcevn
(‚Î).ÈÏ‡ „ÁÙ ÈÎ מאוד פחד  אלי היה  כי יד להניף נמנעתי

מרוממות כזאת  לעשות אוכל  לא  אף  גמול לשלם הבא אל
יראת עוד  בי היה מאז לי שהיה  העונש  יראת מלבד  ר"ל  האל 

˘È˙Ó.(Î„)הרוממות: Ì‡האם בזהב בטחוני  שמתי האם
בה': מלבטוח  וחדלתי  מבטחי שהוא הכתם  על אמרתי

(‰Î).ÁÓ˘‡ Ì‡ואשר עשרי רב  היה אשר שמחתי האם
היו לא עוה"ז קנייני הלא וכאומר  הון  מרבית  ידי  מצאה 

בהם: לשמוח  למאומה בעיני ‡¯‡‰.(ÂÎ)נחשבים Ì‡האם
המאיר והירח  ביותר  יזהיר אשר השמש אור  ראיתי כאשר 

אורה : ומוסיף היהÙÈÂ˙.(ÊÎ)והולך  הרב אורם  בעבור וכי
לומר  המחשבה  בסתר  לבי שמתינפתה  ואך  אלהות  בהם שיש

מן הזה הרע הדבר את הוציא  לבלי לסותמה לפי ידי את 
דברתי שלא  כמו  הלא  בתמיה  היה  כן וכי ור "ל  ולחוץ השפה 

במחשבה: נפתה  לבי היה לא כן רע מאומה  ‚Ì(ÁÎ)בפי 
.ÈÏÈÏÙ ÔÂÚ ‡Â‰הראוי עון הוא לבדה המחשבה  גם אמרתי כי 

ממעל  היושב בהאל  מכחיש  הייתי  בזה כי עליו להשפט 
ידיו: במעשה  האלהות ‡˘ÁÓ.(ËÎ)לתלות Ì‡ גמול לו  לשלם עליו לקום התעוררתי וכי שונאי פיד  בעבור שמחתי האם

לקום: יוסיף לא  לנפול החל  כאשר בחושבי  רע  מצאו È˙˙.(Ï)כאשר ‡ÏÂאלא גמול  אז לו שלמתי שלא הדבר סוף לא ר"ל
לשקר ישבע  למען האלה  בשבועת  נפשו לשאול  בו לחטוא חכי את  אז עזבתי לא ממון מתביעת  מה עליו לי היה אם אפילו

נפשו: Ï‡.(Ï‡)ויחטיא Ì‡ נאכל כ"כ  כי נשבע  ולא ונאכל  מבשרו  לאכול  לנו יתן מי  ונערי אהלי  אנשי עלי אמרו לא  האם
לי: היו  לאויבים  כי  עוד  לאכול  נחשוק כי  עד  מארץ·ıÂÁ.(Ï·)לתאוה הבא הגר  בחוץ  מעולם לן  לא במקומי כי היה  והסבה 

פתחתי ר"ל  או  הבא, כל  את לבית  יכניסו שהם  אהלי למתי האמנתי לא כי הבא להאורח  ביתי  דלתי פתחתי ובעצמי  נכריה
להתעסק לטורח להם והיה אורח  הולכי אנשים  רבו כמו  רבו זה ובעבור  ביתי אל  לבוא  אנשים לב להעיר הדרך  מול  אל  הדלתות 

לאויבים: לי היו È˙ÈÒÎ.(Ï‚)ולזה Ì‡קרה אם  הלא כי בהם  ויכחשו  פשעם  יכסו אשר אדם בני שאר  כדרך פשעי  כסיתי האם
בה: כחשתי  לא  פשע מדבר מה  כפל ÔÂÓËÏ.לי והוא  למי יוודע  לבל  במחבואי עוני לטמון דרכי  היה האם לומר אם על  מוסב 

במ"ש: ‡ıÂ¯Ú.(Ï„)ענין ÈÎהמון ולשבר לערוץ  בידי הכח  היה מאז אשר הזה הדבר  עלי שיבוא עד  כזאת עשיתי וכי  ר"ל 
ממנו: ליראתי ביתי מפתח אצא ולא ואסבול  אשתוק ובע "כ  אותי  ומפחד  משבר  המשפחות מן הבזוי  ועתה האנשים  מן רב

oeiv zcevn
(„Î).ÈÏÒÎכסלתך יראתך  הלא כמו בטחון ד)ענין :(לעיל

.Ì˙ÎÏÂ:הטוב הזהב לאÈ·Î¯.(Î‰)הוא מזער כמו הרבה
טז)כביר נרוÏ‰È.(ÂÎ):(ישעיה בהלו כמו  ויזרח  כט)יאיר  :(לעיל
.¯˜Èיקרות אור וכן  ובהירות הארה  יד)ענין :(זכריה
(ÊÎ).˜˘˙Âשהוא נשיקה מל ' מושאל והוא ודבוק חבור ענין

השפתים: הבי"תÏ‡Ï.(ÁÎ)דבוק  במקום הלמ "ד ובאה באל 
ישי לבן אתה בוחר ב)וכן ישי:(ש"א בבן ·ÈÙ„.(ËÎ)ומשפטו

שוע להן בפידו אם  וכן איד  כמו ל)ענינו שבר(לעיל וענינו
רעה: והתגברות:È˙¯¯ÂÚ˙‰Â.ומקרה  ההערה ÏÂ‡(Ï)מל '

.È˙˙סיחון נתן  ולא כמו עזבתי כא)לא Á¯Â‡Ï.(Ï·):(במדבר
עצמו: ולהדרך מהדרך הבא  להאיש משותף שם הוא

(‚Ï).È·Á·:מחבואה מל ' והוא באל"ף  בחבאי כמו
(„Ï).ıÂ¯Ú‡ נחלים בערוץ כמו  ל)אשבור  עם‰ÔÂÓ.:(לעיל

רבה: אמר ביאור  ולתוספת ושבר:È˙ÁÈ.רב  חתת  מל '
.ÌÂ„‡Âאהרן וידום כמו  י)ואשתוק  :(ויקרא
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àéýìàáe ýåýé íLa | íéòaLpä eàöé äãeäé énîe ìàøNé íLa íéàø÷pä á÷òé-úéa úàæ-eòîL¦§´Ÿ¥«©£ÀŸ©¦§¨¦Æ§¥´¦§¨¥½¦¥¬§−̈¨¨®©«¦§¨¦´§¥´§À̈¥Ÿ¥³
:ä÷ãöá àìå úîàá àì eøékæé ìàøNéáúBàáö ýåýé eëîñð ìàøNé éýìà-ìòå eàø÷ð Lãwä øéòî-ék ¦§¨¥Æ©§¦½¬Ÿ¤¡¤−§¬Ÿ¦§¨¨«¦«¥¦³©Ÿ Æ¤Æ¦§½̈§©¡Ÿ¥¬¦§¨¥−¦§¨®§¨¬§¨−

(ñ) :BîLâ:äðàázå éúéNò íàút íòéîLàå eàöé étîe ézãbä æàî úBðLàøäãäL÷ ék ézòcî §«¨¦«ŸÆ¥¨´¦©½§¦¦¦¬¨§−§©§¦¥®¦§¬Ÿ¨¦−¦©¨«Ÿ¨¦©§¦¾¦¬¨¤−
:äLeçð Eçöîe Etøò ìæøa ãéâå äzàäézòîLä àBáz íøèa æàî Eì ãébàåéaöò øîàz-ït E ¨®¨§¦³©§¤Æ¨§¤½¦§£−§¨«¨©¦³§Æ¥½̈§¤¬¤¨−¦§©§¦®¤Ÿ©Æ¨§¦´

:íeö ékñðå éìñôe íNòåézòîLä eãébú àBìä ízàå dlk äæç zòîLúBøöðe äzòî úBLãç E ¨½̈¦§¦¬§¦§¦−¦¨«¨©³§¨«£¥Æª½̈§©¤−£´©¦®¦§©§¦³£¨Æ¥©½¨§ª−
:ízòãé àìåæ:ïézòãé äpä øîàz-ït ízòîL àìå íBé-éðôìå æàî àìå eàøáð äzò §¬Ÿ§©§¨«©¨³¦§§Æ§´Ÿ¥½̈§¦§¥−§´Ÿ§©§¨®¤Ÿ©−¦¥¬§©§¦«

i"yx
.úàæ åòîù (à) בגולה ללכת העתידין שבטים שני

ìàøùé.לבבל: íùá íéàø÷ðä á÷òé úéá שבט הוא
שם  על אלא יהודה שבט על נקראים שאינם בנימין

ישראל: שבטי åàöé.סתם äãåäé éîîå יהודה ושבט
יזל  אמר דאת כמה יהודה של דליו מימי ונזלו שיצאו

כד): (במדבר מדליו úîàá.מים àì ירמיה) שאמר כמו
הייתם  לא כלומר וגו' לשקר לכן יאמרו ה' חי ואם ה)
גרמה  והיא נקראו הקדש מעיר כי על אלא ליגאל כדי
בחלח  סנחרב בימי השבטי' עשרת גלו שלא להם

גאולה: להם שאין åëîñð.וחבור ìàøùé éýìà ìò (á)
(מ"ב  בטח ישראל אלקי בה' בו שנאמר חזקיהו בימי
נבוכדנצר  בימי אלא גלו שלא להם גרמה היא יח)
כורש: ידי על גאולה להם ותהי לבבל שהגלם

.úåðåùàøä (â) חזקיהו ותשועת מצרים גאולת שעברו
עשיתים: ופתאום היותם מטרם הגדתי מאז סנחרב מיד

.äðàáúå:נביאי פי על תחלה שהגדתי éúòãîכמו (ã)
.äúà äù÷ éë ואם אתה קשה כי אותך ידעתי מאשר

ולא  עשאם עצבי תאמר תחלה הגדתיו ולא הנס יבא
וגו', תבא בטר' מאז לך אגיד לפיכך הם הקב"ה מאת
שידעתי  לפי כמו טעם נתינת משמשת זו מ"ם מדעתי
השבועה  את ומשמרו אתכם ה' מאהבת כי ודוגמתו

ז): äìë.(דברים äæç úòîù (å) הראשונות שמעת
כולם: שבאו ראה åãéâú.שהגדתי àåìä íúàå ותעידוני

דבר: נפל לא äúòî.אשר úåùãç êéúòîùä אני עתה
הם  ולפני לכם חדשות שהם חדשות ומשמיעכם חוזר
לא  ואתה באוצרותי ושמורות ונצורות מעולם גלויות

הם:äúò.(æ)ידעתם: מאז ולא íåé.נבראו éðôìå
משמיעכם: אני íúòîù.היותם àìå יום ולפני היום עד

למעלה: האמור השמעתיך על מוסב

cec zcevn
(‡).˙‡Ê ÂÚÓ˘: ידבר ובנימין יהודה  ÂÎÂ'.אל ÌÈ‡¯˜‰זהו

ישראל : שבטי  סתם בשם הנקרא ÂÎÂ'.בנימין ÈÓÓÂ שבט זהו
ודוגמתו המים  אל הדומה יהודה  מזרע יצאו אשר  יהודה 

סח ): (תהלים  ישראל  ממקור  וכו' ÂÎÂ'.במקהלות ÌÈÚ·˘‰
מאמריהם יצדיקו ולא דבריהם יאמתו ולא  בה ' לשבע  הרגילים
ה): (ירמיה  ישבעו לשקר לכן  יאמרו ה' חי ואם  נאמר וכן

.Â¯ÈÎÊÈמעשיהם ע "פ  וכאומר  במ "ש הדבר וכפל בו  לשבע
מבבל : נגאלים  להיות  כדאים היו לא ÈÚÓ¯(·)אלה  ÈÎ.'ÂÎÂובעבור הקדש  עיר ירושלים אנשי נקראים שהם מחמת אבל 

ומדוע בו ובטחו מעירו המה הלא באמרם שמו יחולל  שלא יגאלו אלה שתי בעבור צבאות  ה ' ששמו ישראל  אלהי על  שסמכו
יד: מקוצר  כ "א  זה אין גאלם  סנחריב :‰¯‡˘ÂÂ˙.(‚)לא מפלת ‰‚„˙È.זהו Ê‡Ó: הגדתים בואה טרם  Â‡ˆÈ.מכבר ÈÙÓÂ

שונות : במלות הדבר וכפל לכולכם  והשמעתי מפי יצאו ההם  È˙È˘Ú.הדברים  ÌÂ‡˙Ùעליו שגזרתי  מה פתאום  עשיתי בסנחריב
מתים . פגרים נפלו אחת בלילה במ"ש:‡·˙Â‰כי הדבר כפל  .(„).È˙Ú„Ó כגיד הוא  וערפך לב קשה  שאתם  שידעתי מחמת 

הפנים : להחזיר  שא"א ברזל  מגיד  ערפך  כאילו אלי פניך פנית לא ר"ל  בשר גיד ולא פרקים  מבלי  ÂÁ˘‰.ברזל ÍÁˆÓÂכן
ה ): (ירמיה מסלע פניהם חזקו נאמר וכן כנחושה ומחזקו מצחו  מרים שהוא ביותר  מעיז שהוא מי  על ÍÏ.(‰)יאמר  „È‚‡Â

ה' ולא האלה הדברים  עשה העכו"ם  בבואה  תאמר פן כי בואה טרם  והשמעתיך מאז סנחריב מפלת לך  הגדתי אלה  כל בעבור
להשמיעך . הקדמתי  לכן זאת במ "ש:ˆÂ‰פעל  הדבר וכפל  ההמה  הדברים את  צוה .(Â).˙ÚÓ˘שגזרתי מה  שמעת  הנביאים מפי 

באה . כן כי הכל  ראה ועתה  סנחריב ˙‚Â„Èעל ‡Ï‰ Ì˙‡Â: דבר נפל  לא  אשר  ..ÍÈ˙ÚÓ˘‰והוא חדשות  אותך  אשמיע  מעתה
בבל : אותם:Â¯ÂˆÂ˙.מפלת ידעתם  לא  ואתם עמדי Â‡¯·.(Ê)שמורות ‰˙Ú:בריאתם עת היא ה' מפי הדברים שיצאו בעת כי

.ÌÂÈ ÈÙÏÂ Ê‡Ó ‡ÏÂ:הנה עד  האלה הדברים שמעתם ולא הזה יום  לפני אפי' ולא מכבר ˙‡Ó¯.ולא  ÔÙהנה תאמר שמא 
תדעו: א"כ  ואיך נבראו  עתה כי היה לא זה  וכאומר ידעתיו

oeiv zcevn
(„).ÏÊ¯· „È‚Â גיד בעורה שיש  ולפי ברזל  שבט לומר  רצה

גיד . לשון אמר לזה הצואר:ÍÙ¯Úבשר אחורי ר "ל  ..ÍÁˆÓÂ
מצח: העכו"םÈ·ˆÚ.(‰)נחושת :ÂÁ˘‰.מלשון יקרא כן

נענה . ואינו  אליו קורא  עובדיו לב שמעציב .ÈÏÒÙע "ש
מאבן: הנפסל  ממתכת:ÈÎÒÂ.גלולים עניןÊÁ‰.(Â)הנתך

תאנהÂ¯ÂˆÂ˙.ראיה: נוצר כמו כ"ו)שמורות  :(משלי

`l wxt aei` - miaezk
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âë:ìëeà àì BúàOîe ìà ãéà éìà ãçô ékãë:éçèáî ézøîà íúkìå éìñk áäæ ézîN-íà ¦³©´©¥ −©¥´¥®¹¦§¥À´Ÿ¨«¦©´§¦¨¨´¦§¦®§¹©¤À¤¨©¬§¦¦§©¦«
äë:éãé äàöî øéaë-éëå éìéç áø-ék çîNà-íàåëçøéå ìäé ék øBà äàøà-íà:Cìä ø÷éæëzôiå ¦¤−§©¦©´¥¦®§¦«©¹¦À¨§¨¬¨¦«¦¤§¤´−¦´¨¥®§¹¨¥À©¨¨¬Ÿ¥«©¦´§§

:éôì éãé ÷Mzå éaì øúqaçë:ìònî ìàì ézLçë-ék éìéìt ïBò àeä-íbèëéàðNî ãéôa çîNà-íà ©¥´¤¦¦®©¦©−¨¦´§¦«©−¨´§¦¦®¦«¦©−§¦¨¥´¦¨«©¦¤−§©§¦´§©§¦®
:òø Bàöî-ék ézøøòúäåìì ékç àèçì ézúð-àìå:BLôð äìàa ìàLàìéìäà éúî eøîà àì-íà §¹¦§Ÿ©À§¦¦«§¨¬¨«§Ÿ¨©´¦©£´Ÿ¦¦®¦§−Ÿ§¨¨´©§«¦´Ÿ¨ −§§¥´¨¢¦®
:òaNð àì BøNaî ïzé-éîáì:çzôà çøàì éúìc øb ïéìé-àì õeçaâìïBîèì éòLt íãàë éúéqk-íà ¦«¦¥¬¦¹§¨À´Ÿ¦§¨«©−Ÿ¨¦´¥®§¹¨©À¨¬Ÿ©¤§¨«¦¦¦´¦§¨¨´§¨¨®¦§−

:éðBò éaçaãì:çúô àöà-àì ícàå éðzçé úBçtLî-æeáe äaø ïBîä | õBøòà ék §ª¦´£«¦¦³¤«¡¸»̈³©À̈¦§¨¬§¦¥®¦¹̈¤ÀŸŸ¥¬¥¨«©
i"yx

(‚Î).'åâå éìà ãçô éë מביא שהוא אידו בעיני היה פחד
מעשות: חדלתי לכן הרשעים ומכובדו:åúàùîå.על

(„Î).éìñëכסלו יקוט אשר ח)כמו תקותי (לעיל
יועצות  והכליות הם הכסלי' על שכליות וע"י ומחשבתי

כסל: המחשבה ואוצרות:íúëìå.נקראת זהב קבוצות
.éçèáî éúøîà:העניים על בהם íà(Î‰)להתחזק

.éìéç áø éë çîùà העניים בפני שמחה נוהג הייתי לא
בי: להקניאם שלא ìäé.(ÂÎ)בעשרי éë øåà äàøà íà

והילה: גבורתה בתקופת êìåä.חמה ø÷é çøéå מגיה
יקרות אור כמו יד)והולך כרים(זכריה לז)כיקר :(תלים

(ÊÎ).éáì øúñá úôéå הם אלוהות לאמר ולירח לשמש

הנדחים כוכבים עובדי צבא (ועובדים)כקצת לכל
éëç.(Ï)השמים: àåèçì éúúð àìå שונאי להקניט

כד  עליו לי שאין ממון ולשאול ולתובעו להשביעו י
שונאי: של נפשו òáùð.(Ï‡)באלה àì שנאה מתוך

בהכנסת  מטריחם שהייתי על אותי שונאים שהיו
פנימיים çøàì.(Ï·)אורחים: ביתי דלתות  היה לא

זוית  בקרני מוסבין או מבחוץ שער בית ומוקפין
דרך  לאם פתוחין אלא מלבא האורחים את להשבית

הבא: כל õåøòà.(Ï„)בנחבואי:éáåçá.(Ï‚)לבוא éë
אף  ועתה רשעים של רבה המון מכניע הייתי מתחילה

היה לא העם זה כשדיים כג)בין מיראני:éðúéçé.:(ישעיה

cec zcevn
(‚Î).ÈÏ‡ „ÁÙ ÈÎ מאוד פחד  אלי היה  כי יד להניף נמנעתי

מרוממות כזאת  לעשות אוכל  לא  אף  גמול לשלם הבא אל
יראת עוד  בי היה מאז לי שהיה  העונש  יראת מלבד  ר"ל  האל 

˘È˙Ó.(Î„)הרוממות: Ì‡האם בזהב בטחוני  שמתי האם
בה': מלבטוח  וחדלתי  מבטחי שהוא הכתם  על אמרתי

(‰Î).ÁÓ˘‡ Ì‡ואשר עשרי רב  היה אשר שמחתי האם
היו לא עוה"ז קנייני הלא וכאומר  הון  מרבית  ידי  מצאה 

בהם: לשמוח  למאומה בעיני ‡¯‡‰.(ÂÎ)נחשבים Ì‡האם
המאיר והירח  ביותר  יזהיר אשר השמש אור  ראיתי כאשר 

אורה : ומוסיף היהÙÈÂ˙.(ÊÎ)והולך  הרב אורם  בעבור וכי
לומר  המחשבה  בסתר  לבי שמתינפתה  ואך  אלהות  בהם שיש

מן הזה הרע הדבר את הוציא  לבלי לסותמה לפי ידי את 
דברתי שלא  כמו  הלא  בתמיה  היה  כן וכי ור "ל  ולחוץ השפה 

במחשבה: נפתה  לבי היה לא כן רע מאומה  ‚Ì(ÁÎ)בפי 
.ÈÏÈÏÙ ÔÂÚ ‡Â‰הראוי עון הוא לבדה המחשבה  גם אמרתי כי 

ממעל  היושב בהאל  מכחיש  הייתי  בזה כי עליו להשפט 
ידיו: במעשה  האלהות ‡˘ÁÓ.(ËÎ)לתלות Ì‡ גמול לו  לשלם עליו לקום התעוררתי וכי שונאי פיד  בעבור שמחתי האם

לקום: יוסיף לא  לנפול החל  כאשר בחושבי  רע  מצאו È˙˙.(Ï)כאשר ‡ÏÂאלא גמול  אז לו שלמתי שלא הדבר סוף לא ר"ל
לשקר ישבע  למען האלה  בשבועת  נפשו לשאול  בו לחטוא חכי את  אז עזבתי לא ממון מתביעת  מה עליו לי היה אם אפילו

נפשו: Ï‡.(Ï‡)ויחטיא Ì‡ נאכל כ"כ  כי נשבע  ולא ונאכל  מבשרו  לאכול  לנו יתן מי  ונערי אהלי  אנשי עלי אמרו לא  האם
לי: היו  לאויבים  כי  עוד  לאכול  נחשוק כי  עד  מארץ·ıÂÁ.(Ï·)לתאוה הבא הגר  בחוץ  מעולם לן  לא במקומי כי היה  והסבה 

פתחתי ר"ל  או  הבא, כל  את לבית  יכניסו שהם  אהלי למתי האמנתי לא כי הבא להאורח  ביתי  דלתי פתחתי ובעצמי  נכריה
להתעסק לטורח להם והיה אורח  הולכי אנשים  רבו כמו  רבו זה ובעבור  ביתי אל  לבוא  אנשים לב להעיר הדרך  מול  אל  הדלתות 

לאויבים: לי היו È˙ÈÒÎ.(Ï‚)ולזה Ì‡קרה אם  הלא כי בהם  ויכחשו  פשעם  יכסו אשר אדם בני שאר  כדרך פשעי  כסיתי האם
בה: כחשתי  לא  פשע מדבר מה  כפל ÔÂÓËÏ.לי והוא  למי יוודע  לבל  במחבואי עוני לטמון דרכי  היה האם לומר אם על  מוסב 

במ"ש: ‡ıÂ¯Ú.(Ï„)ענין ÈÎהמון ולשבר לערוץ  בידי הכח  היה מאז אשר הזה הדבר  עלי שיבוא עד  כזאת עשיתי וכי  ר"ל 
ממנו: ליראתי ביתי מפתח אצא ולא ואסבול  אשתוק ובע "כ  אותי  ומפחד  משבר  המשפחות מן הבזוי  ועתה האנשים  מן רב

oeiv zcevn
(„Î).ÈÏÒÎכסלתך יראתך  הלא כמו בטחון ד)ענין :(לעיל

.Ì˙ÎÏÂ:הטוב הזהב לאÈ·Î¯.(Î‰)הוא מזער כמו הרבה
טז)כביר נרוÏ‰È.(ÂÎ):(ישעיה בהלו כמו  ויזרח  כט)יאיר  :(לעיל
.¯˜Èיקרות אור וכן  ובהירות הארה  יד)ענין :(זכריה
(ÊÎ).˜˘˙Âשהוא נשיקה מל ' מושאל והוא ודבוק חבור ענין

השפתים: הבי"תÏ‡Ï.(ÁÎ)דבוק  במקום הלמ "ד ובאה באל 
ישי לבן אתה בוחר ב)וכן ישי:(ש"א בבן ·ÈÙ„.(ËÎ)ומשפטו

שוע להן בפידו אם  וכן איד  כמו ל)ענינו שבר(לעיל וענינו
רעה: והתגברות:È˙¯¯ÂÚ˙‰Â.ומקרה  ההערה ÏÂ‡(Ï)מל '

.È˙˙סיחון נתן  ולא כמו עזבתי כא)לא Á¯Â‡Ï.(Ï·):(במדבר
עצמו: ולהדרך מהדרך הבא  להאיש משותף שם הוא

(‚Ï).È·Á·:מחבואה מל ' והוא באל"ף  בחבאי כמו
(„Ï).ıÂ¯Ú‡ נחלים בערוץ כמו  ל)אשבור  עם‰ÔÂÓ.:(לעיל

רבה: אמר ביאור  ולתוספת ושבר:È˙ÁÈ.רב  חתת  מל '
.ÌÂ„‡Âאהרן וידום כמו  י)ואשתוק  :(ויקרא
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‚BëéìBî äéäL éîì Bøñî.BëéìBäì ïéøLk ìkä,úà ïéçépî eéä àGå òá÷ íéìBãb íéðäkä eNòL àlà §¨§¦¤¨¨¦©Ÿ§¥¦§¦¤¨¤¨©Ÿ£¦§¦§©§¨©¦¦¤
BëéìBäì ìàøNé.øîàéñBé éaø:àìñøò BëéìBäå äNòî,äéä ìàøNéå. ¦§¨¥§¦¨©©¦¥©£¤§¦©§§¨§¦§¨¥¨¨

„lúî eéäL íéiìáaä éðtî Bì eNò LáëåBøòNa íéL,Bì íéøîBàå:àöå ìè,eéä íéìLeøé éøé÷éî !àöå ìè §¤¤¨¦§¥©©§¦¦¤¨§©§¦¦§¨§§¦Ÿ¨¥Ÿ¨¥¦¦¥§¨©¦¨
äðBLàøä äkñ ãò BúBà ïéeìî.íéìLeøéî úBkñ øNò÷eö ãòå,ñéø íéòLz,ìéî ìëì äöçîe äòáL. §©¦©ª¨¨¦¨¤¤ª¦¨©¦§©¦§¦¦¦§¨¤¡¨§¨¦

‰Bì íéøîBà äkñå äkñ ìk ìò:ïBæî éøäíéî éøäå;äkñì äkqî BúBà ïéeìîe,õeçïäaL äðBøçàî, ©¨ª¨§ª¨§¦£¥¨©£¥©¦§©¦¦ª¨§ª¨¥©£¨¤¨¤
÷evì Bnò òébî BðéàL,åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò àlà. ¤¥©¦©¦©¤¨¥¥¨§¤¤©£¨

ÂäNBò äéä äî?ì ÷ìBçúéøBäæ ìL ïBL,åéðø÷ ézL ïéa øL÷ Béöçå òìqa øL÷ Béöç,åéøBçàì Bôçãe;àeäå ¤¨¨¤¥¨¤§¦¤§¨©©¤©§¤§¨©¥§¥©§¨§¨©£¨§

bbbb.raw mipdkd eyry `l`:åëéìåäì ìàøùé úà ïéçéðî íéðäë ìù ã"á åéä àìå åúåà ïéçìùî úåéäì.`lqxr:ùéàä íù
cccc.yakeåøòùá åùìúì ïéìéâø åéäù éôì .çìùîá òâéì íééìááä åìëåé àìù éãë ,øéòì õåçå äøæòì õåç ùáëä êøã àöåéå äåáâ àåäù ,åùò äìòî ïéîë

:ãåò åðìöà åðéúåðåò àäùú ìàå àöå øäî ìåè åì íéøîåàå.milyexi ixiwin:íéìùåøé éáåùçî.dpey`x dkeq críãà éðá ïéëìåäå êøãá åì åùò úåëåñ
:äëåñì äëåñî åúåà ïéåìîù ë"äåé éðôì íù øåâì.qix miryz:÷åö éåø÷ óå÷æå äåáâ øä ìë .÷åöä ãòå íéìùåøéî åéä.dvgne drayéðà .ìéî ìëì ïéñéø

áåø÷ ,'ä úåçô úåòéñô íéôìà äöçîå ïéñéø 'æ åàöîð .ñåø ïåáùçë úåòéñô å"ñå íéúàî íäå .å"éåá ïðéñøâ ñåøã éúòîùíä ñéø 'öå ,úáù íåçú úãîì
:ìéî á"é

dddd.min ixde oefn ixdíãà êøöåä àì íìåòî ìáà ,åìñá úô åì ïéàù éîë áòø åðéà åìñá úô åì ùéù éîù ,åáì áèééù éãë àìà êë åì íéøîåà åéä àì
:êëì.dkeql dkeqn eze` oielneøùò äðåøçà äëåñ ãò íéìùåøéî éøä ,ìéî äëåñå äëåñ ìë ïéáå úåëåñ øùòå ,ìéî äðåùàø äëåñ ãòå íéìùåøéîù

:åéùòî úà ïéàåøå ÷åçøî íéãîåòå úáù íåçú úãîë ìéî åúåà ïéåìî ,ïéìéî 'á ÷åöì äðåøçà äëåñî øàùð .ïéìéî
eeee.eipxw oia xyw eivge rlqa xyw eivgìù ïåùìä ïåáì úçîùîå ,øéòùä úôéçã íãå÷ ãéî ïéáìú àîù òìñá úéøåäæ ìù ïåùìä ìë øùå÷ äéä àì
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Bøñî,השעיר את הגדול  הכהן מסר עליו , שהתוודה לאחר  –éîì ÀÈÀÄ
BëéìBî äéäL.מאתמול לכך  מזומן שהיה למדבר , –ïéøLk ìkä ÆÈÈÄÇÙÀÅÄ

BëéìBäì בו שנאמר ישראלים, ואפילו  כא כא כא כא ):):):):– טז טז טז טז ,,,, "ושלח ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄ
ודרשו: המדברה", עתי  איש הזר,"`yi"ביד  את להכשיר  –àlàÆÈ
òá÷ íéìBãb íéðäkä eNòL,קבוע מנהג –ïéçépî eéä àGå ÆÈÇÙÂÄÀÄÀÇÀÈÇÄÄ

BëéìBäì ìàøNé úà,כהן דווקא אלא –:éñBé éaø øîà ÆÄÀÈÅÀÄÈÇÇÄÅ
àìñøò BëéìBäå äNòî,איש שם –äéä ìàøNéå. ÇÂÆÀÄÇÀÀÈÀÄÀÈÅÈÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

השעיר . שילוח בענין  הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

Láëå, לעיר לחוץ העזרה מן  משופע גשר כמין  –Bì eNòלמוליך – ÀÆÆÈ
הכיפורים, יום מערב השעיר, íéLlúîאת eéäL íéiìáaä éðtîÄÀÅÇÇÀÄÄÆÈÀÇÀÄ

BøòNa,השעיר את המוליך  של –ìè ,àöå ìè :Bì íéøîBàå ÄÀÈÀÀÄÙÈÅÙ
!àöå;אצלנו עוונותינו את תשהה ואל  וצא, השעיר את מהר  טול  – ÈÅ

אמרו , בגמרא הזה. הכבש  את לו  עושים היו בו  לנגוע יוכלו שלא וכדי
ששונאים  ומתוך אלכסנדריים, אלא בבליים היו  לא בשערו  שהמתלשים

אותם קורין היו הבבליים, את jilendהיו ly exrya miylznd z`)
(xiryd z`בבליים שם iepikעל l`xyi ipa ita dyrp "miilaa" mydy)

.(epnid dgep zeixad gex oi`y xac iyere y`xd ilw lkléøé÷éîÄÄÅ
íéìLeøé, העיר מחשובי –BúBà ïéeìî eéä את המוליך את – ÀÈÇÄÈÀÇÄ

äðBLàøäהשעיר , äkñ ãò בהן והושיבו בדרך סוכות שעשו – ÇËÈÈÄÈ
אותו . מלווים שיהו  הכיפורים, יום מערב אדם úBkñבני  øNòÆÆË

÷eö ãòå íéìLeøéî,השעיר את דוחף היה שממנו הזקוף ההר – ÄÈÇÄÀÇ
ñéø íéòLzעד מירושלים המרחק היה äöçîeהצוק,– äòáL ÄÀÄÄÄÀÈÆÁÈ

ìéî ìëì ריס שתשעים נמצא ריסים, ומחצה שבעה הוא מיל כל – ÀÈÄ
אמה, אלפיים שהוא מיל, היה לסוכה סוכה בין  מיל. עשר  שנים הם
עד מירושלים וכן הכיפורים, ביום בו ללכת שמותר  שבת כתחום

מילין . שני  היו  הצוק עד האחרונה הסוכה ומן  מיל . הראשונה הסוכה
הסוכה  עד אותו  מלווים היו  ירושלים שיקירי  במשנתנו ששנינו  זהו 

לסוכה  עד אותו  מלווים היו  סוכה כל אנשי  כך  ואחר הראשונה,
הבאה). במשנה (כדלהלן  הקרובה

i p y m e i
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Bì íéøîBà äkñå äkñ ìk ìò אומרים הסוכה יושבי  היו  – ÇÈËÈÀËÈÀÄ
השעיר : את íéîלמוליך éøäå ïBæî éøä שאם" הרמב"ם: וכותב – ÂÅÈÇÂÅÇÄ

"מעולם  מובא: בגמרא ובברייתא אוכל"; לאכול, וצריך  כוחו כשל 

למי בסלו  פת לו  שיש מי דומה שאינו אלא לכך, אדם הוצרך לא
בסלו". פת לו  äkñìשאין äkqî BúBà ïéeìîe ביניהן שהמרחק – ÀÇÄÄËÈÀËÈ

ביום  בו ללכת שמותר  שבת כתחום אמה, אלפיים היינו מיל, רק היה
הקודמת, במשנה שבארנו כמו  ïäaLהכיפורים, äðBøçàî õeçÅÇÂÈÆÈÆ

האחרונה, בסוכה מהיושב –÷evì Bnò òébî BðéàL שמן לפי – ÆÅÇÄÇÄÇ
מילין , שני היו לצוק עד האחרונה Bçøî÷הסוכה ãîBò àlà– ÆÈÅÅÈ

התחום, בסוף ועומד  אחד, מיל  אותו  åéNòîמלוה úà äàBøå– ÀÆÆÇÂÈ
אחת  עושים היו שלא הטעם מבאר טוב" יום "תוספות בעל מרחוק.
שרשאים  מאחר  גזירה", "ארץ נקראת היתה לא כן  שאם סוכות, עשרה

ביום. בו לשם עד הסוכה מן לילך

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äNBò äéä äî?לצוק כשהגיע השעיר , את המוליך  –ïBLì ÷ìBç ÆÈÈÆÅÈ
úéøBäæ ìLלשני ב), ד , (כדלעיל  קרניו  בין הגדול הכהן  שקשר  – ÆÀÄ

Bôçãeחלקים, ,åéðø÷ ézL ïéa øL÷ Béöçå òìqa øL÷ BéöçÆÀÈÇÇÆÇÀÆÀÈÇÅÀÅÇÀÈÀÈ
åéøBçàì זהורית של והלשון שהואיל  מבואר , בגמרא ידיו; בשתי – ÇÂÈ

קושר היה לפיכך  ישראל , של עוונותיהם שנתכפרו  לסימן  מלבין  היה
שכן  מלבין , כשהוא לראותו  ויוכל  עיניו  לנגד  שיהא כדי בסלע, חציו 
תחת  ראשו השעיר  שיכוף אפשר קרניו , בין כולו  משאירו היה אם

כל קשר לא מה ומפני  נוקפו. לבו ונמצא הלבין, אם יראה ולא גופו 
ומתוך השעיר , את שידחוף קודם מיד , ילבין  שמא בסלע? הלשון 

נשלמה  שכבר ידמה או מלדחפו , ישכח העוונות שנתכפרו  על שמחתו 
היה  הלכך  הלשון; הלבין שכבר  מאחר  לדחפו, צורך  ואין המצוה,

שהבאנו  מהטעם בסלע תחילה קשר  חציו לשניים, הלשון את חולק
המלאכה  גמר  עד שילבין חשש היה ולא עיניו , לנגד שיהיה כדי  לעיל ,

דוחפו  בשעיר  שעוסק ומתוך  קרניו, בין  חציו  קשר  כך  ואחר כולה,
ההר , ãøBéåמן ìbìbúî àeäå, ההר של  הזקוף במורד  –àGå ÀÄÀÇÀÅÀÅÀ
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ãøBéå ìbìbúî,øää éöçì òébî äéä àGå,íéøáà íéøáà äNòpL ãò.ãò äðBøçà äkñ úçz Bì áLéå àa ¦§©§¥§¥§¨¨©¦©©£¦¨¨©¤©£¨¥¨¦¥¨¦¨§¨©©©ª¨©£¨©
CLçzL.íéãâa ànèî éúîéàîe?íéìLeøé úîBçì õeç àöiMî.ïBòîL éaøøîBà:÷evì Búiçc úòMî. ¤¤¡©¥¥¨©§©¥§¨¦¦¤¥¥§©§¨©¦©¦¦§¥¦¨©§¦¨©

ÊïéôøNpä øéòNå øt ìöà Bì àa.ïäéøeîà úà àéöBäå ïòø÷,çaænä éab ìò ïøéè÷äå ñéâna ïðúð.ïòì÷ ¨¥¤©§¨¦©¦§¨¦§¨¨§¦¤¥¥¤§¨¨©¨¦§¦§¦¨©©¥©¦§¥©§¨¨
äôøOä úéáì ïàéöBäå úBòì÷na.íéãâa ïéànèî éúîéàîe?äøæòä úîBçì õeç eàöiMî.ïBòîL éaøøîBà: ©¦§¨§¦¨§¥©§¥¨¥¥¨©§©§¦§¨¦¦¤¥§§©¨£¨¨©¦¦§¥

ïaøa øeàä úviMî. ¦¤¦©¨§ª¨
ÁìBãb ïäëì Bì eøîà:øaãnì øéòN òébä.øaãnì øéòN òébäL ïéòãBé eéä ïépîe?ïéNBò eéä úBikøc, ¨§§Ÿ¥¨¦¦©¨¦©¦§¨¦©¦¨§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨©§¦¨¦

àîù ,åéðø÷ ïéá äìåë øùå÷ äéä àìå .ïåùìä ïéáìäù øçàî äåöîä äîìùð øáëù äîãéå äôéçãä úåöî çëùé úåðåòä åøôëúð øáëù äàøîù úéøåäæ
àì àéäå òìñá äéöç øù÷ êëéôì ,ïéáöò ìàøùé ìë åéäéå ïéáìúùë ïåùìä úåàøì ìëåé àìå åéøåçàì ìåôéùë åôåâ úçú åùàø øéòùä óåëé äôéçã úòùá

:äá ÷åñò àåäå ìéàåä åôçãìî çéðé àì ãéî ïéáìúù ô"òà åéðø÷ ïéá äéöç äðåøçàá øùå÷ùëå .äìåë úëàìî øîâúù ãò ïéàöçì ïéáìú.el ayie `a
ãåîòì àøéù éôì åøéúä äæì ,úåùøá íùì àöéù íå÷îî äîà íéôìà àìà åì ïéà íéîëç úåùøá åìéôà íåçúì õåç àöåéäù ô"òàå .äðåøçà äëåñ ãò øæåç

:êùçúùî øáãîá.micba `nhnáéúëã(å"é àø÷éå):åéãâá ñáëé ìæàæòì øéòùä úà çìùîäåxne` oerny iax:ù"øë äëìä ïéàå .'åë
ffff.el `a:ïäéøåîéà àéöåäå ïòø÷å ,óøùéì íéãîåòä øéòùå øô ìöà åì àá ,çìùîì çìúùîä øéòùä ìåãâ ïäë øñîù øçà.qibna mpzpeìù äøò÷á

:úøù éìë.mxihwdeñéâîá íðúð ,øîà÷ éëä àìà .ïáì éãâáá äùøôä úåø÷ì åéìò ïééãòå ùåáì àåä ïáì éãâáá àäã ,åéùëò ïøéè÷î äéäù øîåì øùôà éà
:áäæ éãâá ùáìéå ìåáèéù øçàì ïðîæ òéâéùë êë øçà ïøéè÷äì éãë.zelwna orlwòø÷ðù àìà íùøôå íøùáå íúåøåò íò íä íéîìùå ,äòéì÷ ïéîë

:ïäéøåîéà àéöåäì íñøë.dtixyd zial o`ivede:íéìùåøéì õåç.micba oi`nhn izni`neáéúëãë ,íäá ïé÷åñòä(æ"è àø÷éå):åéãâá ñáëé íúåà óøåùäå
.'ek xne` oerny iax:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå

gggg.xacnl xiry ribdøîàðù ,øáãîì øéòù òéâéù ãò úøçà äãåáòá ìéçúäì éàùø åðéàù(íù)úàèçä áìç úàå êë øçàå .øáãîá øéòùä úà çìùå

`xephxa yexit

íéøáà íéøáà äNòpL ãò ,øää éöçì òébî äéä מחמת – ÈÈÇÄÇÇÂÄÈÈÇÆÇÂÈÅÈÄÅÈÄ
ממנו . שיצאו  צוקים מפני או  ההר  äkñגובה úçz Bì áLéå àaÈÀÈÇÇÇËÈ

äðBøçà וישב האחרונה, לסוכה עד  חזר השעיר את שדחף לאחר  – ÇÂÈ
CLçzLבה ãò ברשות אפילו  לתחום חוץ שהיוצא פי  על  ואף – ÇÆÆÁÇ

מכל אמה, אלפיים אלא ברשות לשם שיצא ממקום לו אין חכמים,
הסכנה  מפני  האחרונה, הסוכה עד מילין  שני שיחזור  לזה התירו מקום

שתחשך . עד במדבר íéãâaלשהות ànèî éúîéàîe נא שכן מר– ÅÅÈÇÀÇÅÀÈÄ
כוכוכוכו):):):): טז טז טז טז ,,,, את ((((ויקראויקראויקראויקרא ורחץ בגדיו  יכבס לעזאזל  השעיר  את "והמשלח

משנתנו: שואלת ומכאן המחנה", אל יבוא כן ואחרי במים, בשרו
?micba `nhn `ed izni`níéìLeøé úîBçì õeç àöiMî– ÄÆÅÅÀÇÀÈÇÄ

שהתחיל משעה משמע "והמשלח", וכתוב שהואיל למדבר, בדרכו 

העיר. לחומת חוץ משיצא והיינו משלח, øîBà:להיות ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
÷evì Búiçc úòMîוכתוב שהואיל –,"lf`frl ...glynde"דורש ÄÈÇÀÄÈÇ

אין  ולכן  שילוחו , היא השעיר  של  וזריקתו שדחיפתו שמעון, רבי
בדחייתו  לעזאזל  ששילחו משעה אלא בגדים מטמא השעיר את המוליך

הסלע. oerny.מראש iaxk dkld oi`e
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Bì àa למוליכו המשתלח השעיר  את שמסר  לאחר הגדול , הכהן – È
ג), משנה לעיל  ששנינו ïéôøNpä(כמו  øéòNå øt ìöà העומדים – ÅÆÇÀÈÄÇÄÀÈÄ

ששנינו  כפי  בקודש, דמם היזה שכבר  והשעיר  הפר  היינו  להישרף,

המטבחיים. שבבית בעמודים תלוי  היה וגופם ג-ו ), (ה, ïòø÷ÀÈÈלעיל
ïäéøeîà úà àéöBäå,המזבח על הקריבים החלבים –ñéâna ïðúð ÀÄÆÅÅÆÀÈÈÇÈÄ

השרת, מכלי שהיא בקערה, האימורים את נתן  –éab ìò ïøéè÷äåÀÄÀÄÈÇÇÅ
çaænä, עכשיו שהקטירן לפרש  שאין  מבואר, בגמרא שבעזרה; – ÇÄÀÅÇ

שלבש לאחר  אלא הקטירן  ולא לבן , בגדי  הוא לבוש עדיין  שהרי 
שכתוב כמו  העם, איל  ואת אילו  את ועשה הזהב טז טז טז טז ,,,,בגדי ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

את כגכגכגכג----כה כה כה כה ):):):): ורחץ הבד ... בגדי  את ופשט מועד אוהל  אל אהרן "ובא
ו  קדוש  במקום במים עולתו בשרו  את ועשה ויצא בגדיו , את לבש 

העם... עולת dgafnd",ואת xihwi z`hgd alg z`e להגיה יש אלא
oxihwdlכלומרoxihwde),(במקוםoxihwdlבמשנה: ick qibna opzpy
jk xg`. הקטרתן זמן כשיגיע החיצון , המזבח גבי ïòì÷ÀÈÈעל

úBòì÷na אימוריהם שנתן שלאחר כלומר במקלות, גורסים: ויש  – ÇÄÀÈ

נושאים  היו  אנשים שארבעה קליעה, כמין במוטות אותם קלע במגיס,
עליהם  נתונים והשעיר והפר מאחור , ושניים לפנים שניים מוטות, שני 

ופרשם, ובשרם עורותם עם היו ושלמים זה, על זה ומשולבים קלועים
אימוריהם להוציא כריסם שנקרע שהיה ((((רש רש רש רש """"יייי))))אלא מפרשים, ויש  .

שלא  אלא קליעה, כמין בזו  זו מעּורות גדולות לחתיכות אותם מחתך 
ידי על הנשואים מוטות שני  על והניחן פרקם, ולא עורם את פשט

אנשים המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))ארבעה äôøOä,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; úéáì ïàéöBäå: כלומר – ÀÄÈÀÅÇÀÅÈ
לירושלים, שמחוץ הדשן לבית היינו  שריפתם, למקום להוציאם ומסרם

שכתוב כז כז כז כז ):):):):כמו  טז טז טז טז ,,,, אשר((((ויקראויקראויקראויקרא החטאת שעיר  ואת החטאת פר "ואת
באש ושרפו למחנה, מחוץ אל יוציא בקודש לכפר דמם את הובא

פרשם". ואת בשרם ואת עורותם íéãâaאת ïéànèî éúîéàîeÅÅÈÇÀÇÀÄÀÈÄ
נאמר  שכן כח כח כח כח ):):):):– שםשםשםשם,,,, ושואלת ((((שם שם שם שם  בגדיו", יכבס אותם "והשורף

בגדים? מטמאים הדשן לבית בהוצאתם העוסקים מאימתי  משנתנו :

äøæòä úîBçì õeç eàöiMîשנאמר מחוץ ((((שם שם שם שם ):):):):– אל  "יוציא ÄÆÅÀÀÇÈÂÈÈ
בגמרא בברייתא ושנו  ושרפו "... א א א א ):):):):למחנה סחסחסחסח,,,, (בשאר"oldl((((יומא יומא יומא יומא 

zepgnהנשרפים) yly mdl ozep dz`לשלש חוץ לשרפם (שצריך
וירושלים), הבית והר עזרה היינו dpgnמחנות, mdl ozep dz` o`ke

zg`,הנשרפים משאר  הכיפורים יום של ושעיר פר  למדים (והלא
מחנות)? לשלש חוץ נשרפים אלו  uegnשאף l`" :xn`p dnl ok m`

"dpgnl?(אחת למחנה חוץ dpgnl(ומשמע ueg `viy oeik :jl xnel
zg`(לעזרה חוץ micba(היינו mi`nhn mda miwqrznd שמה (כלומר 

לענין  אלא נאמר שריפה לענין  לא למחנה" מחוץ אל  "יוציא שכתוב
בגדים). ïaøaטומאת øeàä úviMî :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÆÄÇÈÀËÈ

לאחר אלא בגדים מטמאים אינם הדשן לבית בהוצאתם העוסקים
(שם): שנאמר ברובם, האש שאחזה משעה בשריפתם, שהתחילו 

mze` sxeyde"שנאמר ומה ממש ; כששורפו ומשמע בגדיו ", יכבס
בגמרא). (עיין  אחר לענין שמעון  רבי  דורש  למחנה" מחוץ אל "יוציא

.oerny iaxk dkld oi`e

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øaãnì øéòN òébä :ìBãb ïäëì Bì eøîàרשאי היה שלא – ÈÀÀÙÅÈÄÄÇÈÄÇÄÀÈ
שנאמר למדבר, השעיר שהגיע עד  אחרת בעבודה טז טז טז טז ,,,,להתחיל  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

כךכבכבכבכב):):):): ואחר במדבר", השעיר את כה כה כה כה ):):):):"ושלח שם שם שם שם ,,,, חלב ((((שם שם שם שם  "ואת
יקטיר" øaãnì?.((((רש רש רש רש """"יייי))))החטאת øéòN òébäL ïéòãBé eéä ïépîeÄÇÄÈÀÄÆÄÄÇÈÄÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚BëéìBî äéäL éîì Bøñî.BëéìBäì ïéøLk ìkä,úà ïéçépî eéä àGå òá÷ íéìBãb íéðäkä eNòL àlà §¨§¦¤¨¨¦©Ÿ§¥¦§¦¤¨¤¨©Ÿ£¦§¦§©§¨©¦¦¤
BëéìBäì ìàøNé.øîàéñBé éaø:àìñøò BëéìBäå äNòî,äéä ìàøNéå. ¦§¨¥§¦¨©©¦¥©£¤§¦©§§¨§¦§¨¥¨¨

„lúî eéäL íéiìáaä éðtî Bì eNò LáëåBøòNa íéL,Bì íéøîBàå:àöå ìè,eéä íéìLeøé éøé÷éî !àöå ìè §¤¤¨¦§¥©©§¦¦¤¨§©§¦¦§¨§§¦Ÿ¨¥Ÿ¨¥¦¦¥§¨©¦¨
äðBLàøä äkñ ãò BúBà ïéeìî.íéìLeøéî úBkñ øNò÷eö ãòå,ñéø íéòLz,ìéî ìëì äöçîe äòáL. §©¦©ª¨¨¦¨¤¤ª¦¨©¦§©¦§¦¦¦§¨¤¡¨§¨¦

‰Bì íéøîBà äkñå äkñ ìk ìò:ïBæî éøäíéî éøäå;äkñì äkqî BúBà ïéeìîe,õeçïäaL äðBøçàî, ©¨ª¨§ª¨§¦£¥¨©£¥©¦§©¦¦ª¨§ª¨¥©£¨¤¨¤
÷evì Bnò òébî BðéàL,åéNòî úà äàBøå ÷Bçøî ãîBò àlà. ¤¥©¦©¦©¤¨¥¥¨§¤¤©£¨

ÂäNBò äéä äî?ì ÷ìBçúéøBäæ ìL ïBL,åéðø÷ ézL ïéa øL÷ Béöçå òìqa øL÷ Béöç,åéøBçàì Bôçãe;àeäå ¤¨¨¤¥¨¤§¦¤§¨©©¤©§¤§¨©¥§¥©§¨§¨©£¨§

bbbb.raw mipdkd eyry `l`:åëéìåäì ìàøùé úà ïéçéðî íéðäë ìù ã"á åéä àìå åúåà ïéçìùî úåéäì.`lqxr:ùéàä íù
cccc.yakeåøòùá åùìúì ïéìéâø åéäù éôì .çìùîá òâéì íééìááä åìëåé àìù éãë ,øéòì õåçå äøæòì õåç ùáëä êøã àöåéå äåáâ àåäù ,åùò äìòî ïéîë

:ãåò åðìöà åðéúåðåò àäùú ìàå àöå øäî ìåè åì íéøîåàå.milyexi ixiwin:íéìùåøé éáåùçî.dpey`x dkeq críãà éðá ïéëìåäå êøãá åì åùò úåëåñ
:äëåñì äëåñî åúåà ïéåìîù ë"äåé éðôì íù øåâì.qix miryz:÷åö éåø÷ óå÷æå äåáâ øä ìë .÷åöä ãòå íéìùåøéî åéä.dvgne drayéðà .ìéî ìëì ïéñéø

áåø÷ ,'ä úåçô úåòéñô íéôìà äöçîå ïéñéø 'æ åàöîð .ñåø ïåáùçë úåòéñô å"ñå íéúàî íäå .å"éåá ïðéñøâ ñåøã éúòîùíä ñéø 'öå ,úáù íåçú úãîì
:ìéî á"é

dddd.min ixde oefn ixdíãà êøöåä àì íìåòî ìáà ,åìñá úô åì ïéàù éîë áòø åðéà åìñá úô åì ùéù éîù ,åáì áèééù éãë àìà êë åì íéøîåà åéä àì
:êëì.dkeql dkeqn eze` oielneøùò äðåøçà äëåñ ãò íéìùåøéî éøä ,ìéî äëåñå äëåñ ìë ïéáå úåëåñ øùòå ,ìéî äðåùàø äëåñ ãòå íéìùåøéîù

:åéùòî úà ïéàåøå ÷åçøî íéãîåòå úáù íåçú úãîë ìéî åúåà ïéåìî ,ïéìéî 'á ÷åöì äðåøçà äëåñî øàùð .ïéìéî
eeee.eipxw oia xyw eivge rlqa xyw eivgìù ïåùìä ïåáì úçîùîå ,øéòùä úôéçã íãå÷ ãéî ïéáìú àîù òìñá úéøåäæ ìù ïåùìä ìë øùå÷ äéä àì
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Bøñî,השעיר את הגדול  הכהן מסר עליו , שהתוודה לאחר  –éîì ÀÈÀÄ
BëéìBî äéäL.מאתמול לכך  מזומן שהיה למדבר , –ïéøLk ìkä ÆÈÈÄÇÙÀÅÄ

BëéìBäì בו שנאמר ישראלים, ואפילו  כא כא כא כא ):):):):– טז טז טז טז ,,,, "ושלח ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÀÄ
ודרשו: המדברה", עתי  איש הזר,"`yi"ביד  את להכשיר  –àlàÆÈ
òá÷ íéìBãb íéðäkä eNòL,קבוע מנהג –ïéçépî eéä àGå ÆÈÇÙÂÄÀÄÀÇÀÈÇÄÄ

BëéìBäì ìàøNé úà,כהן דווקא אלא –:éñBé éaø øîà ÆÄÀÈÅÀÄÈÇÇÄÅ
àìñøò BëéìBäå äNòî,איש שם –äéä ìàøNéå. ÇÂÆÀÄÇÀÀÈÀÄÀÈÅÈÈ
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השעיר . שילוח בענין  הקודמת המשנה המשך היא משנתנו

Láëå, לעיר לחוץ העזרה מן  משופע גשר כמין  –Bì eNòלמוליך – ÀÆÆÈ
הכיפורים, יום מערב השעיר, íéLlúîאת eéäL íéiìáaä éðtîÄÀÅÇÇÀÄÄÆÈÀÇÀÄ

BøòNa,השעיר את המוליך  של –ìè ,àöå ìè :Bì íéøîBàå ÄÀÈÀÀÄÙÈÅÙ
!àöå;אצלנו עוונותינו את תשהה ואל  וצא, השעיר את מהר  טול  – ÈÅ

אמרו , בגמרא הזה. הכבש  את לו  עושים היו בו  לנגוע יוכלו שלא וכדי
ששונאים  ומתוך אלכסנדריים, אלא בבליים היו  לא בשערו  שהמתלשים

אותם קורין היו הבבליים, את jilendהיו ly exrya miylznd z`)
(xiryd z`בבליים שם iepikעל l`xyi ipa ita dyrp "miilaa" mydy)

.(epnid dgep zeixad gex oi`y xac iyere y`xd ilw lkléøé÷éîÄÄÅ
íéìLeøé, העיר מחשובי –BúBà ïéeìî eéä את המוליך את – ÀÈÇÄÈÀÇÄ

äðBLàøäהשעיר , äkñ ãò בהן והושיבו בדרך סוכות שעשו – ÇËÈÈÄÈ
אותו . מלווים שיהו  הכיפורים, יום מערב אדם úBkñבני  øNòÆÆË

÷eö ãòå íéìLeøéî,השעיר את דוחף היה שממנו הזקוף ההר – ÄÈÇÄÀÇ
ñéø íéòLzעד מירושלים המרחק היה äöçîeהצוק,– äòáL ÄÀÄÄÄÀÈÆÁÈ

ìéî ìëì ריס שתשעים נמצא ריסים, ומחצה שבעה הוא מיל כל – ÀÈÄ
אמה, אלפיים שהוא מיל, היה לסוכה סוכה בין  מיל. עשר  שנים הם
עד מירושלים וכן הכיפורים, ביום בו ללכת שמותר  שבת כתחום

מילין . שני  היו  הצוק עד האחרונה הסוכה ומן  מיל . הראשונה הסוכה
הסוכה  עד אותו  מלווים היו  ירושלים שיקירי  במשנתנו ששנינו  זהו 

לסוכה  עד אותו  מלווים היו  סוכה כל אנשי  כך  ואחר הראשונה,
הבאה). במשנה (כדלהלן  הקרובה
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Bì íéøîBà äkñå äkñ ìk ìò אומרים הסוכה יושבי  היו  – ÇÈËÈÀËÈÀÄ
השעיר : את íéîלמוליך éøäå ïBæî éøä שאם" הרמב"ם: וכותב – ÂÅÈÇÂÅÇÄ

"מעולם  מובא: בגמרא ובברייתא אוכל"; לאכול, וצריך  כוחו כשל 

למי בסלו  פת לו  שיש מי דומה שאינו אלא לכך, אדם הוצרך לא
בסלו". פת לו  äkñìשאין äkqî BúBà ïéeìîe ביניהן שהמרחק – ÀÇÄÄËÈÀËÈ

ביום  בו ללכת שמותר  שבת כתחום אמה, אלפיים היינו מיל, רק היה
הקודמת, במשנה שבארנו כמו  ïäaLהכיפורים, äðBøçàî õeçÅÇÂÈÆÈÆ

האחרונה, בסוכה מהיושב –÷evì Bnò òébî BðéàL שמן לפי – ÆÅÇÄÇÄÇ
מילין , שני היו לצוק עד האחרונה Bçøî÷הסוכה ãîBò àlà– ÆÈÅÅÈ

התחום, בסוף ועומד  אחד, מיל  אותו  åéNòîמלוה úà äàBøå– ÀÆÆÇÂÈ
אחת  עושים היו שלא הטעם מבאר טוב" יום "תוספות בעל מרחוק.
שרשאים  מאחר  גזירה", "ארץ נקראת היתה לא כן  שאם סוכות, עשרה

ביום. בו לשם עד הסוכה מן לילך
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äNBò äéä äî?לצוק כשהגיע השעיר , את המוליך  –ïBLì ÷ìBç ÆÈÈÆÅÈ
úéøBäæ ìLלשני ב), ד , (כדלעיל  קרניו  בין הגדול הכהן  שקשר  – ÆÀÄ

Bôçãeחלקים, ,åéðø÷ ézL ïéa øL÷ Béöçå òìqa øL÷ BéöçÆÀÈÇÇÆÇÀÆÀÈÇÅÀÅÇÀÈÀÈ
åéøBçàì זהורית של והלשון שהואיל  מבואר , בגמרא ידיו; בשתי – ÇÂÈ

קושר היה לפיכך  ישראל , של עוונותיהם שנתכפרו  לסימן  מלבין  היה
שכן  מלבין , כשהוא לראותו  ויוכל  עיניו  לנגד  שיהא כדי בסלע, חציו 
תחת  ראשו השעיר  שיכוף אפשר קרניו , בין כולו  משאירו היה אם

כל קשר לא מה ומפני  נוקפו. לבו ונמצא הלבין, אם יראה ולא גופו 
ומתוך השעיר , את שידחוף קודם מיד , ילבין  שמא בסלע? הלשון 

נשלמה  שכבר ידמה או מלדחפו , ישכח העוונות שנתכפרו  על שמחתו 
היה  הלכך  הלשון; הלבין שכבר  מאחר  לדחפו, צורך  ואין המצוה,

שהבאנו  מהטעם בסלע תחילה קשר  חציו לשניים, הלשון את חולק
המלאכה  גמר  עד שילבין חשש היה ולא עיניו , לנגד שיהיה כדי  לעיל ,

דוחפו  בשעיר  שעוסק ומתוך  קרניו, בין  חציו  קשר  כך  ואחר כולה,
ההר , ãøBéåמן ìbìbúî àeäå, ההר של  הזקוף במורד  –àGå ÀÄÀÇÀÅÀÅÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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ãøBéå ìbìbúî,øää éöçì òébî äéä àGå,íéøáà íéøáà äNòpL ãò.ãò äðBøçà äkñ úçz Bì áLéå àa ¦§©§¥§¥§¨¨©¦©©£¦¨¨©¤©£¨¥¨¦¥¨¦¨§¨©©©ª¨©£¨©
CLçzL.íéãâa ànèî éúîéàîe?íéìLeøé úîBçì õeç àöiMî.ïBòîL éaøøîBà:÷evì Búiçc úòMî. ¤¤¡©¥¥¨©§©¥§¨¦¦¤¥¥§©§¨©¦©¦¦§¥¦¨©§¦¨©

ÊïéôøNpä øéòNå øt ìöà Bì àa.ïäéøeîà úà àéöBäå ïòø÷,çaænä éab ìò ïøéè÷äå ñéâna ïðúð.ïòì÷ ¨¥¤©§¨¦©¦§¨¦§¨¨§¦¤¥¥¤§¨¨©¨¦§¦§¦¨©©¥©¦§¥©§¨¨
äôøOä úéáì ïàéöBäå úBòì÷na.íéãâa ïéànèî éúîéàîe?äøæòä úîBçì õeç eàöiMî.ïBòîL éaøøîBà: ©¦§¨§¦¨§¥©§¥¨¥¥¨©§©§¦§¨¦¦¤¥§§©¨£¨¨©¦¦§¥

ïaøa øeàä úviMî. ¦¤¦©¨§ª¨
ÁìBãb ïäëì Bì eøîà:øaãnì øéòN òébä.øaãnì øéòN òébäL ïéòãBé eéä ïépîe?ïéNBò eéä úBikøc, ¨§§Ÿ¥¨¦¦©¨¦©¦§¨¦©¦¨§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨©§¦¨¦

àîù ,åéðø÷ ïéá äìåë øùå÷ äéä àìå .ïåùìä ïéáìäù øçàî äåöîä äîìùð øáëù äîãéå äôéçãä úåöî çëùé úåðåòä åøôëúð øáëù äàøîù úéøåäæ
àì àéäå òìñá äéöç øù÷ êëéôì ,ïéáöò ìàøùé ìë åéäéå ïéáìúùë ïåùìä úåàøì ìëåé àìå åéøåçàì ìåôéùë åôåâ úçú åùàø øéòùä óåëé äôéçã úòùá

:äá ÷åñò àåäå ìéàåä åôçãìî çéðé àì ãéî ïéáìúù ô"òà åéðø÷ ïéá äéöç äðåøçàá øùå÷ùëå .äìåë úëàìî øîâúù ãò ïéàöçì ïéáìú.el ayie `a
ãåîòì àøéù éôì åøéúä äæì ,úåùøá íùì àöéù íå÷îî äîà íéôìà àìà åì ïéà íéîëç úåùøá åìéôà íåçúì õåç àöåéäù ô"òàå .äðåøçà äëåñ ãò øæåç

:êùçúùî øáãîá.micba `nhnáéúëã(å"é àø÷éå):åéãâá ñáëé ìæàæòì øéòùä úà çìùîäåxne` oerny iax:ù"øë äëìä ïéàå .'åë
ffff.el `a:ïäéøåîéà àéöåäå ïòø÷å ,óøùéì íéãîåòä øéòùå øô ìöà åì àá ,çìùîì çìúùîä øéòùä ìåãâ ïäë øñîù øçà.qibna mpzpeìù äøò÷á

:úøù éìë.mxihwdeñéâîá íðúð ,øîà÷ éëä àìà .ïáì éãâáá äùøôä úåø÷ì åéìò ïééãòå ùåáì àåä ïáì éãâáá àäã ,åéùëò ïøéè÷î äéäù øîåì øùôà éà
:áäæ éãâá ùáìéå ìåáèéù øçàì ïðîæ òéâéùë êë øçà ïøéè÷äì éãë.zelwna orlwòø÷ðù àìà íùøôå íøùáå íúåøåò íò íä íéîìùå ,äòéì÷ ïéîë

:ïäéøåîéà àéöåäì íñøë.dtixyd zial o`ivede:íéìùåøéì õåç.micba oi`nhn izni`neáéúëãë ,íäá ïé÷åñòä(æ"è àø÷éå):åéãâá ñáëé íúåà óøåùäå
.'ek xne` oerny iax:ïåòîù éáøë äëìä ïéàå

gggg.xacnl xiry ribdøîàðù ,øáãîì øéòù òéâéù ãò úøçà äãåáòá ìéçúäì éàùø åðéàù(íù)úàèçä áìç úàå êë øçàå .øáãîá øéòùä úà çìùå
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íéøáà íéøáà äNòpL ãò ,øää éöçì òébî äéä מחמת – ÈÈÇÄÇÇÂÄÈÈÇÆÇÂÈÅÈÄÅÈÄ
ממנו . שיצאו  צוקים מפני או  ההר  äkñגובה úçz Bì áLéå àaÈÀÈÇÇÇËÈ

äðBøçà וישב האחרונה, לסוכה עד  חזר השעיר את שדחף לאחר  – ÇÂÈ
CLçzLבה ãò ברשות אפילו  לתחום חוץ שהיוצא פי  על  ואף – ÇÆÆÁÇ

מכל אמה, אלפיים אלא ברשות לשם שיצא ממקום לו אין חכמים,
הסכנה  מפני  האחרונה, הסוכה עד מילין  שני שיחזור  לזה התירו מקום

שתחשך . עד במדבר íéãâaלשהות ànèî éúîéàîe נא שכן מר– ÅÅÈÇÀÇÅÀÈÄ
כוכוכוכו):):):): טז טז טז טז ,,,, את ((((ויקראויקראויקראויקרא ורחץ בגדיו  יכבס לעזאזל  השעיר  את "והמשלח

משנתנו: שואלת ומכאן המחנה", אל יבוא כן ואחרי במים, בשרו
?micba `nhn `ed izni`níéìLeøé úîBçì õeç àöiMî– ÄÆÅÅÀÇÀÈÇÄ

שהתחיל משעה משמע "והמשלח", וכתוב שהואיל למדבר, בדרכו 

העיר. לחומת חוץ משיצא והיינו משלח, øîBà:להיות ïBòîL éaøÇÄÄÀÅ
÷evì Búiçc úòMîוכתוב שהואיל –,"lf`frl ...glynde"דורש ÄÈÇÀÄÈÇ

אין  ולכן  שילוחו , היא השעיר  של  וזריקתו שדחיפתו שמעון, רבי
בדחייתו  לעזאזל  ששילחו משעה אלא בגדים מטמא השעיר את המוליך

הסלע. oerny.מראש iaxk dkld oi`e
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Bì àa למוליכו המשתלח השעיר  את שמסר  לאחר הגדול , הכהן – È
ג), משנה לעיל  ששנינו ïéôøNpä(כמו  øéòNå øt ìöà העומדים – ÅÆÇÀÈÄÇÄÀÈÄ

ששנינו  כפי  בקודש, דמם היזה שכבר  והשעיר  הפר  היינו  להישרף,

המטבחיים. שבבית בעמודים תלוי  היה וגופם ג-ו ), (ה, ïòø÷ÀÈÈלעיל
ïäéøeîà úà àéöBäå,המזבח על הקריבים החלבים –ñéâna ïðúð ÀÄÆÅÅÆÀÈÈÇÈÄ

השרת, מכלי שהיא בקערה, האימורים את נתן  –éab ìò ïøéè÷äåÀÄÀÄÈÇÇÅ
çaænä, עכשיו שהקטירן לפרש  שאין  מבואר, בגמרא שבעזרה; – ÇÄÀÅÇ

שלבש לאחר  אלא הקטירן  ולא לבן , בגדי  הוא לבוש עדיין  שהרי 
שכתוב כמו  העם, איל  ואת אילו  את ועשה הזהב טז טז טז טז ,,,,בגדי ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

את כגכגכגכג----כה כה כה כה ):):):): ורחץ הבד ... בגדי  את ופשט מועד אוהל  אל אהרן "ובא
ו  קדוש  במקום במים עולתו בשרו  את ועשה ויצא בגדיו , את לבש 

העם... עולת dgafnd",ואת xihwi z`hgd alg z`e להגיה יש אלא
oxihwdlכלומרoxihwde),(במקוםoxihwdlבמשנה: ick qibna opzpy
jk xg`. הקטרתן זמן כשיגיע החיצון , המזבח גבי ïòì÷ÀÈÈעל

úBòì÷na אימוריהם שנתן שלאחר כלומר במקלות, גורסים: ויש  – ÇÄÀÈ

נושאים  היו  אנשים שארבעה קליעה, כמין במוטות אותם קלע במגיס,
עליהם  נתונים והשעיר והפר מאחור , ושניים לפנים שניים מוטות, שני 

ופרשם, ובשרם עורותם עם היו ושלמים זה, על זה ומשולבים קלועים
אימוריהם להוציא כריסם שנקרע שהיה ((((רש רש רש רש """"יייי))))אלא מפרשים, ויש  .

שלא  אלא קליעה, כמין בזו  זו מעּורות גדולות לחתיכות אותם מחתך 
ידי על הנשואים מוטות שני  על והניחן פרקם, ולא עורם את פשט

אנשים המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))ארבעה äôøOä,((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; úéáì ïàéöBäå: כלומר – ÀÄÈÀÅÇÀÅÈ
לירושלים, שמחוץ הדשן לבית היינו  שריפתם, למקום להוציאם ומסרם

שכתוב כז כז כז כז ):):):):כמו  טז טז טז טז ,,,, אשר((((ויקראויקראויקראויקרא החטאת שעיר  ואת החטאת פר "ואת
באש ושרפו למחנה, מחוץ אל יוציא בקודש לכפר דמם את הובא

פרשם". ואת בשרם ואת עורותם íéãâaאת ïéànèî éúîéàîeÅÅÈÇÀÇÀÄÀÈÄ
נאמר  שכן כח כח כח כח ):):):):– שםשםשםשם,,,, ושואלת ((((שם שם שם שם  בגדיו", יכבס אותם "והשורף

בגדים? מטמאים הדשן לבית בהוצאתם העוסקים מאימתי  משנתנו :

äøæòä úîBçì õeç eàöiMîשנאמר מחוץ ((((שם שם שם שם ):):):):– אל  "יוציא ÄÆÅÀÀÇÈÂÈÈ
בגמרא בברייתא ושנו  ושרפו "... א א א א ):):):):למחנה סחסחסחסח,,,, (בשאר"oldl((((יומא יומא יומא יומא 

zepgnהנשרפים) yly mdl ozep dz`לשלש חוץ לשרפם (שצריך
וירושלים), הבית והר עזרה היינו dpgnמחנות, mdl ozep dz` o`ke

zg`,הנשרפים משאר  הכיפורים יום של ושעיר פר  למדים (והלא
מחנות)? לשלש חוץ נשרפים אלו  uegnשאף l`" :xn`p dnl ok m`

"dpgnl?(אחת למחנה חוץ dpgnl(ומשמע ueg `viy oeik :jl xnel
zg`(לעזרה חוץ micba(היינו mi`nhn mda miwqrznd שמה (כלומר 

לענין  אלא נאמר שריפה לענין  לא למחנה" מחוץ אל  "יוציא שכתוב
בגדים). ïaøaטומאת øeàä úviMî :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÆÄÇÈÀËÈ

לאחר אלא בגדים מטמאים אינם הדשן לבית בהוצאתם העוסקים
(שם): שנאמר ברובם, האש שאחזה משעה בשריפתם, שהתחילו 

mze` sxeyde"שנאמר ומה ממש ; כששורפו ומשמע בגדיו ", יכבס
בגמרא). (עיין  אחר לענין שמעון  רבי  דורש  למחנה" מחוץ אל "יוציא

.oerny iaxk dkld oi`e

ח ה נ ש מ ר ו א ב

øaãnì øéòN òébä :ìBãb ïäëì Bì eøîàרשאי היה שלא – ÈÀÀÙÅÈÄÄÇÈÄÇÄÀÈ
שנאמר למדבר, השעיר שהגיע עד  אחרת בעבודה טז טז טז טז ,,,,להתחיל  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

כךכבכבכבכב):):):): ואחר במדבר", השעיר את כה כה כה כה ):):):):"ושלח שם שם שם שם ,,,, חלב ((((שם שם שם שם  "ואת
יקטיר" øaãnì?.((((רש רש רש רש """"יייי))))החטאת øéòN òébäL ïéòãBé eéä ïépîeÄÇÄÈÀÄÆÄÄÇÈÄÇÄÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøãeqa ïéôéðîe,øaãnì øéòN òébäL ïéòãBéå.øîàäãeäé éaø:ãòå íéìLeøéî !íäì äéä ìBãb ïîéñ àGäå §¦¦©¨¦§§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨¨©©¦§¨©£¦¨¨¨¨¨¤¦¨©¦§©
GL Bãecç úéaïéìéî äL;ìéî ïéëìBä,ìéî ïéøæBçå,ìéî éãk ïéäBLå,N òébäL ïéòãBéåøaãnì øéò.ìàòîLé éaø ¥¦§¨¦¦§¦¦§§¦¦§¦§¥¦§§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨©¦¦§¨¥

øîBà:ì !íäì äéä øçà ïîéñ àGäåìëéä ìL Bçút ìò øeL÷ äéä úéøBäæ ìL ïBL,øaãnì øéòN òébäLëe ¥©£¦¨©¥¨¨¨¤¨¤§¦¨¨¨©¦§¤¥¨§¤¦¦©¨¦©¦§¨
lä äéäïéaìî ïBL.øîàpL(çé ,à äéòùé):"eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé-íà". ¨¨©¨©§¦¤¤¡©¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡úBø÷ì ìBãb ïäk Bì àa.õeá éãâáa úBø÷ì äöø íà–àøB÷,àG íàå–BlMî ïáì úéìèöàa àøB÷.ïfç ¨Ÿ¥¨¦§¦¨¨¦§§¦§¥¥§¦¥§¦§§¦¨¨¦¤©©

úñðkä Làøì BðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä,ïâqì BðúBð úñðkä Làøå,ìBãb ïäëì BðúBð ïâqäå,ìBãb ïäëå ©§¤¤¥¥¤¨§§§Ÿ©§¤¤§Ÿ©§¤¤§©§©§©§©§§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨
ãîBò àøB÷å ìa÷îe ãîBò,àøB÷å"úBî éøçà"å"øBNòa Cà".B÷éça Bçépîe äøBz øôñ ììBâå,øîBàå:øúBé ¥§©¥§¥¥§¥©£¥§©¤¨§¥¥¤¨©¦§¥§¥¥

:øéè÷é.ze`ikxec:ïéøãåñá íéôéðîå íéãîåò íéøîåùä íùù ,åæ ìò åæ úåäåáâå úåìåãâ íéðáà.ececg zia creäãåäé éáøì ì"ñå .øáãîä ùàø àåä
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .÷åöì òéâä àìù ô"òà åúåöî úéùòð íù øéòùä òéâäùîù.lin oikledäëåñ ãò åúåà ïéåìî íéìùåøé éøé÷éî ìéòì ïðéøîàãë

:øáãîì øéòù òéâäù åòãé øáë ìéî êåìä éãë êë øçà ïéäåùå ïéøæåçùëå .äðåùàø
f`̀̀̀.zexwl lecb odk el `a:íåéä úùøô.uea icbaa:íåéä úãåáò íäá ãáòù.`xewéãâáã ,äãåáò úòùá àìù åìéôà äðåäë éãâá ùåáìì øúåîù

:ïäá úåðäéì åðúð äðåäë.zilhv`a:ïáì ÷åìç ïéîë éåùò ùåáì.elyn:äãåáò äðéà äùøôä úàéø÷ù.zqpkd ofg:ùîù.zqpkd y`xíéëúçð åéô ìò
äèîì äáøä úåøøù ùéù úåàøäì ìåãâ ïäëã àø÷é íåùî äæì äæî ú"ñ íéðúåðå .äáéúä éðôì øáåò éîå òîù ìò ñøåô éîå øéèôî éî ,úñðëä éëøö ìë

:åðîî.lawne cnerøåñà äðîî øúåé ùãå÷îä íå÷îá ù"ëå ìàøùé úøæòá éàã ,àøå÷ äéä íéùð úøæòáã íéãîì åðéöîð ,äåä áùåé àúùä ãòã ììëî
áéúëã ,äøæòá áùéì íäì øúåä ãåã úéá éëìîì àìà áùéì('æ 'á ìàåîù):'ä éðôì áùéå ãåã êìîä àáéå.xeyra j`e zen ixg` `xewe.øåîà úùøôáù

÷åñô íâøúîä ïîâøåúä ÷éñôé âåìãä íå÷î ãò ú"ñ ìåìâéù íãå÷ íà ìáà .ïîâøåúä ÷éñôé àìù éãëá áåø÷ àåäùë ãçà ïéðòá äøåúá âìãì øúåîù
:øåáöä ãåáë äæ ïéàå íéôöîå íéáùåé øåáö åàöîðù ,ìåìâìå âìãì øåñà ,àøå÷ä àø÷ù.o`k aezk mkiptl izixwy dnn xzeiøôñ ìò æòì àéöåäì àìù

`xephxa yexit

ïéNBò eéä úBikøc:גורסים ויש  –ze`kxicאו,ze`kcic היינו ÇÀÄÈÄ
צופים, שם עומדים שהיו  מצפה מקומות הדרך  בכל עושים שהיו

ïéøãeqa ïéôéðîe,לזה זה במטפחות ומנפנפים –òébäL ïéòãBéå ÀÄÄÇÈÄÀÀÄÆÄÄÇ
øaãnì øéòNהשעיר את שהמוליך  משראה לצוק, סמוך שהעומד  – ÈÄÇÄÀÈ

הסימן  שהגיע עד  לחברו  וחברו לחברו  מנפנף היה ההר , מן דחפו 
íäì!לירושלים. äéä ìBãb ïîéñ àGäå :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÂÄÈÈÈÈÈÆ

GL Bãecç úéa ãòå íéìLeøéîïéìéî äL–ececg zia הוא ÄÈÇÄÀÇÅÄÀÈÄÄ
רבי ולדעת לצוק, השעיר את מוליך היה שבו  המדבר , בתחילת מקום

פי על אף שילוחו , מצוות נעשתה למדבר השעיר  משהגיע יהודה
חדודו  בית עד  מירושלים שהמרחק וכיון  לצוק, הגיע לא שעדיין

מילין, ìéîשלושה ïéëìBäלעיל) ששנינו  כמו המשלח, את ללוות – ÀÄÄ
הראשונה", הסוכה עד  אותו  מלווים היו  ירושלים "מיקירי ד): משנה

ìéî éãk ïéäBLå ,ìéî ïéøæBçå,מיל מהלך  כשיעור –ïéòãBéå ÀÀÄÄÀÄÀÅÄÀÀÄ
øaãnì øéòN òébäL. בעבודתו להמשיך  הכהן ורשאי  –éaø ÆÄÄÇÈÄÇÄÀÈÇÄ

ìL ïBLì !íäì äéä øçà ïîéñ àGäå :øîBà ìàòîLéÄÀÈÅÅÇÂÄÈÇÅÈÈÈÆÈÆ
øéòN òébäLëe ,ìëéä ìL Bçút ìò øeL÷ äéä úéøBäæÀÄÈÈÈÇÄÀÆÅÈÀÆÄÄÇÈÄ

ïéaìî ïBLlä äéä øaãnì,העוונות שנתכפרו לסימן –:øîàpL ÇÄÀÈÈÈÇÈÇÀÄÆÆÁÇ
"eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé-íà" שנעשתה ידעו  וכך  – ÄÄÀÂÈÅÆÇÈÄÇÆÆÇÀÄ

מובא בגמרא בברייתא המשתלח. השעיר  של  בבבב):):):):מצוותו  סז סז סז סז ,,,, ((((יומאיומאיומאיומא

מבחוץ; האולם פתח על  זהורית של לשון  קושרין  היו "בראשונה
התקינו  ומתביישין . עצבין  היו – הלבין  לא שמחין , היו  – הלבין

ורואין; מציצין היו ועדיין  מבפנים, האולם פתח על  קושרין שיהיו 
הלבין  לא שמחין , היו  – קושרין הלבין  שיהיו  התקינו  עצבין. היו –

ישמעאל שרבי יוצא, זה לפי  קרניו". בין וחציו בסלע חציו  אותו 
דן  קמא תנא ואילו בראשונה, שהיה נוהג לאותו  מתכוון  שבמשנתנו

הוא  ולכן ו), (משנה לעיל שנינו שגם כפי האחרונה, התקנה לאחר
להודיע  לזה זה בסודרים מניפים שהיו  בדרך צופים שהעמידו סובר

למדבר השעיר טובטובטובטוב")")")")שהגיע יוםיוםיוםיום גורסים ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות שאין נוסחות יש  .
ישמעאל. רבי דברי את במשנתנו

i r i a x m e i
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ìBãb ïäk Bì àaשעיר שהגיע לו שהודיעו  לאחר נשים, לעזרת – ÈÙÅÈ

היום.úBø÷ìלמדבר , פרשת את בתורה –éãâáa úBø÷ì äöø íà ÄÀÄÈÈÄÀÀÄÀÅ
õeá,עתה עד בהם שעבד  לבן בבגדי –àøB÷ לקרוא הוא רשאי  – Å

àGבהם, íàå,לבן בבגדי לקרות רצה שלא –úéìèöàa àøB÷ ÀÄÅÀÄÀÀÄ
BlMî ïáì שקריאת לפי בגמרא, מבואר הטעם ארוך; חלוק מין – ÈÈÄÆ

לפי לבן, בבגדי  גם לקרוא לו מותר מקום ומכל  עבודה, אינה הפרשה
שלא  אפילו  שם וללבשם במקדש  בהם ליהנות ניתנו  כהונה שבגדי 

עבודה. úñðkäבשעת ïfçסמוך שהיה הכנסת בית של השמש – ÇÇÇÀÆÆ
לראות  הוא שצריך "חוזה", מלשון  "חזן" ונקרא הבית, בהר לעזרה

הכל, ולהכין  הציבור  צרכי הם äøBzמה øôñ ìèBð,הכנסת מבית – ÅÅÆÈ
úñðkä Làøì BðúBðå כגון הכנסת, בית ענייני  בכל הקובע הוא – ÀÀÀÙÇÀÆÆ

יפטי מי בתורה, יקרא מי  התיבה, לפני ירד וכדומה,מי LàøåÀÙר
ïâqì BðúBð úñðkä ממלא שיהא גדול, כהן תחת הממונה היינו  – ÇÀÆÆÀÇÀÇ

פסול בו יארע אם epzkqn),מקומו zligza epipyy enk)BðúBð ïâqäåÀÇÀÇÀ
ìBãb ïäëìשכל גדול , כהן של בכבודו להרבות כדי  זה, כל טעם – ÀÙÅÈ

מלך ", הדרת עם "ברב לקיים לשרתו , באים ãîBòאלה ìBãb ïäëåÀÙÅÈÅ
ìa÷îe,הסגן מיד התורה ספר –ãîBò àøB÷å;בעמידה קורא – ÀÇÅÀÅÅ

המשנה יושב,"cnerמלשון  מקודם שהיה הגמרא מסיקה ומקבל"

שאין  היא הלכה ישראל  בעזרת שכן  נשים, בעזרת קורא שהיה ומכאן
לעיל: שבארנו  וזהו בלבד , דוד בית למלכי  אלא בעזרה a`ישיבה

lecb odk el.נשים לעזרת –àøB÷å,התורה בספר –"úBî éøçà" ÀÅÇÂÅ
הכיפורים יום של העבודה פרשת היינו  א א א א ----לדלדלדלד),),),),– טז טז טז טז ,,,, Cà"åÀÇ((((ויקראויקראויקראויקרא

"øBNòa"אמור" בסדר המועדות שבפרשת כוכוכוכו----לב לב לב לב ););););– כגכגכגכג,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÆÈ
לפרשת  מות" מ"אחרי  התורה ספר  את לגלול  שצריך  פי על  ואף

הואיל מקום מכל מחכה, שיהא לציבור כבוד  זה ואין  המועדות,
מתרגם  שהמתורגמן  בעוד לגלול אפשר הרי הן, סמוכות והפרשיות

עוד צריך בעשור " "אך  שקרא ולאחר מות". "אחרי  של  אחרון  פסוק
משום  אלא "פינחס"), (בפרשת השביעי" לחודש "ובעשור לקרוא

"ובעשור ", עד בעשור" מ"אך  לגלול  הרבה וצריך  הואיל  הציבור , כבוד 
התורה, ספר בתוך  קריאתו  את הכהן äøBzמפסיק øôñ ììBâå– ÀÅÅÆÈ

בעשור", "אך קריאת B÷éçaלאחר Bçépîe,זרועו תחת –øîBàå ÇÄÀÅÀÅ
לעם: –ïàk áeúk íëéðôì éúàøwM änî øúBéכלומר – ÅÄÇÆÈÈÄÄÀÅÆÈÈ

לקרוא  שעומד מה וגם כלום, חסר  שבידו  הספר  שאין  לציבור , שמודיע
פרשה. אותה בו  שחסרה יחשבו שלא כדי  בו , כתוב בעל ֿפה

izdw - zex`ean zeipyn
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ïàk áeúk íëéðôì éúàøwM änî."øBNòáe"ät ìò àøB÷ íéãe÷tä LîeçaL.úBëøa äðBîL äéìò Cøáîe: ¦©¤¨¨¦¦§¥¤¨¨¤¨¤§©©§¦¥©¤§¨¥¨¤¨§¤§¨
äøBzä ìò,äãBáòä ìòå,äàãBää ìòå,ïåòä úìéçî ìòå,Bîöò éðôa Lc÷nä ìòå,ïîöò éðôa ìàøNé ìòå, ©©¨§©¨£¨§©©¨¨§©§¦©¤¨Ÿ§©©¦§¨¦§¥©§§©¦§¨¥¦§¥©§¨

(dîöò éðôa íéìLeøé ìòå),ïîöò éðôa íéðäkä ìòå,älôzä øàL ìòå. §©§¨©¦¦§¥©§¨§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©§¨©§¦¨
·àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBøä,íéôøNpä øéòNå øt äàBø Bðéà;íéôøNpä øéòNå øt äàBøäå,äàBø Bðéà ¨¤Ÿ¥¨§¤¥¥¤©§¨¦©¦§¨¦§¨¤©§¨¦©¦§¨¦¥¤

àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk.éðtî àGåéàMø BðéàL,ä÷Bçø Cøc äúéäL àlà,úçàk äåL ïäéðL úëàìîe. Ÿ¥¨§¤¥§¦§¥¤¥©©¤¨¤¨§¨¤¤§¨§¤¤§¥¤¨¨§©©
‚àøB÷ õeá éãâáa íà–åéìâøå åéãé Lc÷,ìáèå ãøé èLt,âtzñðå äìò.áäæ éãâa Bì eàéáä,Lc÷å Láìå ¦§¦§¥¥¦¥¨¨§©§¨¨©¨©§¨©¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥

åéìâøå åéãé,íòä ìéà úàå Bìéà úà äNòå àöéå,äðL éða íéîéîz íéNák úòáL úàå;éøácøæòéìà éaø. ¨¨§©§¨§¨¨§¨¨¤¥§¤¥¨¨§¤¦§©§¨¦§¦¦§¥¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤

:äùøô äúåà øñç ú"ñù íéøåáñ åéäé äô ìò úéùéìù äùøô àøå÷ åúåà ïéàåøùë ,äøåú.dt lr `xew micewtd ynegay xeyraeúùøôî ä÷åçø àéäù
ú"ñå ,øåáéöä ãåáë éðôî øåáöá ú"ñ íéììåâ ïéàù éôì ,íù ãò äøåú øôñ ìåìâì ìåëé åðéà êëéôì ,ïîâøåúä ÷éñôéù éãëî øúåé ,øåùòá êàå úåî éøçà

:àåä øñç ïåùàøä åøîàé àìù ïåùàø ìù åîâô íåùî àéáäì ìåëé åðéà øçà.dxezd lrúéáá ïéëøáîù êøãë äéøçàì úçàå äéðôì úçà úåëøá éúù
:úñðëä.d`cedd lre dceard lr:íéãåîå äöø.oerd zlign lre:åðì çìñ.ycwnd lre:äðéëù åá äøùúù.mipdkd lreíúåðáø÷ åéäéå åëøáúéù
:ïåöøì.dltzd x`y lre l`xyi lre:äìôú òîåù 'ä äúà êåøá òùååäì ïéëéøö ìàøùé êîòù êéðôìî äù÷á äðø äðçú .àøîâá ùøôî
aaaa.i`yx epi`y iptn `läãåáò úééàøå ,úåöîä ìò ïéøéáòî ïéàã úøçà äãåáò úåàøì êìéì éãë äçéðäì éàùø åðéà úçà äãåáò äàåøä àîéúã åäîã

:äá ÷åñò åðéàù ïåéë ,àåä äåöî øáòî àìã ì"î÷ ,êìî úøãä íò áåøá íåùî àéä äåöî
bbbb.mrd li`e eli`ãéáò ,íåéä úùøôá íéðäë úøåúá àùéøá éáéúëã éðä ìë äúçîå óë úàöåäå úàèç éøåîéàå íòä ìéàå åìéàã íåùî ,à"øã àîòè

:íéãå÷ôä ùîåçá ,óåñáì áéúëã íéáøòä ïéá ìù ãéîú íò ïìåë ,õåçá äùòðä øéòùå íéùáë äòáùå äìåòä øô ïéôñåî ãéáò øãäå ,àùéøá åäìr"xe

`xephxa yexit

íéãe÷tä LîeçaL "øBNòáe"לחודש "ובעשור  פרשת – ÆÈÆÀÇÇÀÄ
שם  על "פקודים", נקרא והוא במדבר , בחומש  הכתובה השביעי "

ומעלה... שנה עשרים "מבן `mze",הכתוב ecwtzחומש פותח שבו
ätזה, ìò àøB÷,לעיל בארנו שכבר  מהטעם –äéìò Cøáîe– ÅÇÆÀÈÅÈÆÈ

בתורה, קריאתו úBëøaעל äðBîL:דלקמן –äøBzä ìò ברכת – ÀÆÀÈÇÇÈ
ושלאחריה שלפניה Ðהתורה, zg`k zeiepn odizye)"""" כדרך),""""המאירי המאירי המאירי המאירי

הכנסת, בבית äãBáòäשמברכים ìòå,"אֿלהינו ה' "רצה ברכת – ÀÇÈÂÈ
ברחמים", ישראל  עמו  בעבודת "הבוחר בה: äàãBääוחותם ìòåÀÇÇÈÈ

עשרה, בשמונה כמו  לך " אנחנו  "מודים –ïåòä úìéçî ìòå– ÀÇÀÄÇÆÈÙ
ברחמים" ישראל עמו  עוונות "מוחל  בה: וחותם לנו ", "סלח ברכת

Bîöò,((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי)))) éðôa Lc÷nä ìòå,המקדש על מיוחדת ברכה – ÀÇÇÄÀÈÄÀÅÇÀ
בציון " "השוכן וחותם: שכינה, בו ותשרה מכונו על  ;((((שם שם שם שם ))))שיעמוד

ïîöò éðôa ìàøNé ìòå:וחותם מישראל, שכינתו  ה' יסלק שלא – ÀÇÄÀÈÅÄÀÅÇÀÈ
בישראל " dîöò);((((שם שם שם שם ))))"הבוחר  éðôa íéìLeøé ìòå)לפי – ÀÇÀÈÇÄÄÀÅÇÀÈ

זו; פיסקה גורסים אין בגמרא ïîöòהברייתא éðôa íéðäkä ìòåÀÇÇÙÂÄÄÀÅÇÀÈ
הכהנים" "מקדש וחותם: ברצון, קרבנותיהם ה' שיקבל ìòåÀÇ;((((שם שם שם שם ))))–

älôzä øàL,להיוושע שצריכים ישראל  עם על ובקשה תחינה – ÀÈÇÀÄÈ
תפילה" שומע ה' אתה "ברוך א א א א ))))וחותם: ע ע ע ע ,,,, יומאיומאיומאיומא .((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

נעשית  היתה היום פרשיות גדול כהן שקרא זמן שבאותו ללמד , באה זו משנה
מותר  והשעיר, הפר  שריפת לראות שרצה מי וכל והשעיר , הפר שריפת עבודת

לשם. ולילך הפרשיות קריאת את להניח לו  היה

àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBøä,התורה בספר היום פרשיות – ÈÆÙÅÈÀÆÅ
íéôøNpä øéòNå øt äàBø Bðéà לירושלים חוץ נשרפים כשהם – ÅÆÇÀÈÄÇÄÀÈÄ

ז ), ו, לעיל  ששנינו Bðéà(כמו  ,íéôøNpä øéòNå øt äàBøäåÀÈÆÇÀÈÄÇÄÀÈÄÅ
àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBø.והולכת מפרשת שהמשנה כמו  – ÆÙÅÈÀÆÅ

éàMø BðéàL éðtî àGå אחת עבודה להניח רשאי  אדם שאין  – ÀÄÀÅÆÅÇÇ
המצוות  על מעבירין שאין מטעם אחרת, עבודה לראות לילך  כדי 

,("jln zxcd mr aexa" meyn `id devn dcear zii`xe) שאינו מי  שכן 

בראיית  אלא במצוה עלעוסק העברה איסור משום בו אין  בלבד, ה
אחרת, עבודה ולראות אחת עבודה ראיית להניח הוא ורשאי המצוות,

ä÷Bçø Cøc äúéäL àlà נשרפו ושעיר  פר שהרי ביניהם, – ÆÈÆÈÀÈÆÆÀÈ
לירושלים, úçàkמחוץ äåL ïäéðL úëàìîe בזמן נעשתה – ÀÆÆÀÅÆÈÈÀÇÇ

שתיהן . את לראות היה אפשר אי ולכן אחד,

i y i n g m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

הכיפורים. ביום הקרבים הקרבנות בענין  אחדים דברים להקדים יש משנתנו להבנת
ותמיד שחר של תמיד  ביום: בו  קרבות שהיו בתורה מפורטות בהמות עשרה שש

יום, בכל הקרבים הערביים בין Ðשל .zenda izy ixd,גדול כהן  של  ואיל  פר 
הקודש, אל  אהרן  יבוא "בזאת ג): טז , (ויקרא היום עבודת בפרשת שכתוב כמו

Ð .zenda rax` ixd ;"dlerl li`e z`hgl xwa oa xtaכמו ישראל , של ואיל  שעיר
יקח ישראל בני עדת "ומאת ה): שם, (שם li`eשכתוב z`hgl mifr ixiry ipy

,"dlerl cg` מונים אנו שאין שלנו, המנין  בכלל לעזאזל  המשתלח השעיר  ואין 
קרבות, שהיו  הבהמות Ðאלא .zenda yy ixd כולם כבשים, ושבעה ואיל פר

במשנתנו (הנקרא לחטאת אחד  ושעיר  uega"),עולות, dyrpd xiry" קרבנות שהם
יא): ז -ח; כט, (במדבר  פינחס בפרשת שכתוב כמו הכיפורים, יום של המוסף

לה'... עולה והקרבתם הזה... השביעי  לחודש `cgובעשור li` cg` xwa oa xt
dray dpy ipa miyak,"z`hgl cg` mifr xiry ...mininz;בהמות עשר עוד כאן  הרי

.zenda dxyr yy lkd oia `vnp
רבי  לדעת iypd`ברם dcedi iax),( עשרה חמש  אלא הכיפורים ביום קרבות היו לא

הוא, סובר  שכן  dlerl"בהמות, cg` li`"y הכיפורים יום עבודת בפרשת האמור 

ח). כט, (במדבר  המוספים בפרשת האמור  אחד " "איל אותו  הוא ה) טז , (ויקרא

ששני וסוברים עליו  חולקים ויש רבי . כדעת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא –

ב). ע, יומא גמרא (עיין  היו  אילים
הכיפורים ביום קרבות היו  משנתנו לפי מקום odnמכל yly :zenda dxyr yng

,ze`hg ושעיר לה' הגורל  עליו  שעלה ישראל  של  השעיר  גדול, כהן  של פרו והן :
שמתן פנימיות", "חטאות נקראות הראשונות החטאות שתי  המוספים. של  החטאת
נקראת  השלישית והחטאת במסכתנו ; כבר ששנינו כמו  נשרפות, והן בפנים דמן
היא  ונאכלת בעזרה, שעמד  החיצון  המזבח על נזרק שדמה חיצונית", "חטאת

zeler,לערב. olek zenda dxyr mizy x`yבין של  ותמיד  שחר, של  תמיד  והן :
"אחרי בפרשת גם הנזכר האיל  (היינו  העם ואיל  גדול , כהן  של  ואילו  הערביים,

מוסף. של  כבשים ושבעה ופר  "פינחס"), בפרשת וגם מות"
ערביים. בין של התמיד  היה ואחרון  שחר , של  התמיד  היה היום לקרבנות ראשון
החטאות  היינו  שם, של  והשעיר  גדול  כהן  של פרו  נשחטים היו שחר של תמיד אחר

במסכתנו. לעיל  שלמדנו כמו  הפנימיות,
הקטר  מזכירה המשנה ואין הקרבנות. שאר של הקרבתם בסדר עוסקת משנתנו
היום  בסדר מפורש  שכן  ז), ו, לעיל (עיין  הפנימיים והשעיר  הפר  של  האימורים
עולתו את "ועשה כד -כה): טז, (ויקרא שנאמר  העם, ואיל אילו  לאחר  הם שקרבים

המזבחה". יקטיר  החטאת חלב ואת העם... עולת ואת

àøB÷ õeá éãâáa íà באיצטלית ולא היום, פרשת את גדול כהן – ÄÀÄÀÅÅ
א), משנה לעיל  (עיין  åéìâøåשלו  åéãé Lc÷,הקריאה לאחר  – ÄÅÈÈÀÇÀÈ

,iriax yeciw df ixdeèLt, הלבן בגדי –ìáèå ãøé במקווה – ÈÇÈÇÀÈÇ
הפרווה, בית âtzñðåשבלשכת äìò היה אם אבל גופו. וניגב – ÈÈÀÄÀÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn



רי ` dpyn iriay wxt `nei zkqn

ïéøãeqa ïéôéðîe,øaãnì øéòN òébäL ïéòãBéå.øîàäãeäé éaø:ãòå íéìLeøéî !íäì äéä ìBãb ïîéñ àGäå §¦¦©¨¦§§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨¨©©¦§¨©£¦¨¨¨¨¨¤¦¨©¦§©
GL Bãecç úéaïéìéî äL;ìéî ïéëìBä,ìéî ïéøæBçå,ìéî éãk ïéäBLå,N òébäL ïéòãBéåøaãnì øéò.ìàòîLé éaø ¥¦§¨¦¦§¦¦§§¦¦§¦§¥¦§§¦¤¦¦©¨¦©¦§¨©¦¦§¨¥

øîBà:ì !íäì äéä øçà ïîéñ àGäåìëéä ìL Bçút ìò øeL÷ äéä úéøBäæ ìL ïBL,øaãnì øéòN òébäLëe ¥©£¦¨©¥¨¨¨¤¨¤§¦¨¨¨©¦§¤¥¨§¤¦¦©¨¦©¦§¨
lä äéäïéaìî ïBL.øîàpL(çé ,à äéòùé):"eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé-íà". ¨¨©¨©§¦¤¤¡©¦¦§£¨¥¤©¨¦©¤¤©§¦

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡úBø÷ì ìBãb ïäk Bì àa.õeá éãâáa úBø÷ì äöø íà–àøB÷,àG íàå–BlMî ïáì úéìèöàa àøB÷.ïfç ¨Ÿ¥¨¦§¦¨¨¦§§¦§¥¥§¦¥§¦§§¦¨¨¦¤©©

úñðkä Làøì BðúBðå äøBz øôñ ìèBð úñðkä,ïâqì BðúBð úñðkä Làøå,ìBãb ïäëì BðúBð ïâqäå,ìBãb ïäëå ©§¤¤¥¥¤¨§§§Ÿ©§¤¤§Ÿ©§¤¤§©§©§©§©§§Ÿ¥¨§Ÿ¥¨
ãîBò àøB÷å ìa÷îe ãîBò,àøB÷å"úBî éøçà"å"øBNòa Cà".B÷éça Bçépîe äøBz øôñ ììBâå,øîBàå:øúBé ¥§©¥§¥¥§¥©£¥§©¤¨§¥¥¤¨©¦§¥§¥¥

:øéè÷é.ze`ikxec:ïéøãåñá íéôéðîå íéãîåò íéøîåùä íùù ,åæ ìò åæ úåäåáâå úåìåãâ íéðáà.ececg zia creäãåäé éáøì ì"ñå .øáãîä ùàø àåä
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .÷åöì òéâä àìù ô"òà åúåöî úéùòð íù øéòùä òéâäùîù.lin oikledäëåñ ãò åúåà ïéåìî íéìùåøé éøé÷éî ìéòì ïðéøîàãë

:øáãîì øéòù òéâäù åòãé øáë ìéî êåìä éãë êë øçà ïéäåùå ïéøæåçùëå .äðåùàø
f`̀̀̀.zexwl lecb odk el `a:íåéä úùøô.uea icbaa:íåéä úãåáò íäá ãáòù.`xewéãâáã ,äãåáò úòùá àìù åìéôà äðåäë éãâá ùåáìì øúåîù

:ïäá úåðäéì åðúð äðåäë.zilhv`a:ïáì ÷åìç ïéîë éåùò ùåáì.elyn:äãåáò äðéà äùøôä úàéø÷ù.zqpkd ofg:ùîù.zqpkd y`xíéëúçð åéô ìò
äèîì äáøä úåøøù ùéù úåàøäì ìåãâ ïäëã àø÷é íåùî äæì äæî ú"ñ íéðúåðå .äáéúä éðôì øáåò éîå òîù ìò ñøåô éîå øéèôî éî ,úñðëä éëøö ìë

:åðîî.lawne cnerøåñà äðîî øúåé ùãå÷îä íå÷îá ù"ëå ìàøùé úøæòá éàã ,àøå÷ äéä íéùð úøæòáã íéãîì åðéöîð ,äåä áùåé àúùä ãòã ììëî
áéúëã ,äøæòá áùéì íäì øúåä ãåã úéá éëìîì àìà áùéì('æ 'á ìàåîù):'ä éðôì áùéå ãåã êìîä àáéå.xeyra j`e zen ixg` `xewe.øåîà úùøôáù

÷åñô íâøúîä ïîâøåúä ÷éñôé âåìãä íå÷î ãò ú"ñ ìåìâéù íãå÷ íà ìáà .ïîâøåúä ÷éñôé àìù éãëá áåø÷ àåäùë ãçà ïéðòá äøåúá âìãì øúåîù
:øåáöä ãåáë äæ ïéàå íéôöîå íéáùåé øåáö åàöîðù ,ìåìâìå âìãì øåñà ,àøå÷ä àø÷ù.o`k aezk mkiptl izixwy dnn xzeiøôñ ìò æòì àéöåäì àìù

`xephxa yexit

ïéNBò eéä úBikøc:גורסים ויש  –ze`kxicאו,ze`kcic היינו ÇÀÄÈÄ
צופים, שם עומדים שהיו  מצפה מקומות הדרך  בכל עושים שהיו

ïéøãeqa ïéôéðîe,לזה זה במטפחות ומנפנפים –òébäL ïéòãBéå ÀÄÄÇÈÄÀÀÄÆÄÄÇ
øaãnì øéòNהשעיר את שהמוליך  משראה לצוק, סמוך שהעומד  – ÈÄÇÄÀÈ

הסימן  שהגיע עד  לחברו  וחברו לחברו  מנפנף היה ההר , מן דחפו 
íäì!לירושלים. äéä ìBãb ïîéñ àGäå :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÇÂÄÈÈÈÈÈÆ

GL Bãecç úéa ãòå íéìLeøéîïéìéî äL–ececg zia הוא ÄÈÇÄÀÇÅÄÀÈÄÄ
רבי ולדעת לצוק, השעיר את מוליך היה שבו  המדבר , בתחילת מקום

פי על אף שילוחו , מצוות נעשתה למדבר השעיר  משהגיע יהודה
חדודו  בית עד  מירושלים שהמרחק וכיון  לצוק, הגיע לא שעדיין

מילין, ìéîשלושה ïéëìBäלעיל) ששנינו  כמו המשלח, את ללוות – ÀÄÄ
הראשונה", הסוכה עד  אותו  מלווים היו  ירושלים "מיקירי ד): משנה

ìéî éãk ïéäBLå ,ìéî ïéøæBçå,מיל מהלך  כשיעור –ïéòãBéå ÀÀÄÄÀÄÀÅÄÀÀÄ
øaãnì øéòN òébäL. בעבודתו להמשיך  הכהן ורשאי  –éaø ÆÄÄÇÈÄÇÄÀÈÇÄ

ìL ïBLì !íäì äéä øçà ïîéñ àGäå :øîBà ìàòîLéÄÀÈÅÅÇÂÄÈÇÅÈÈÈÆÈÆ
øéòN òébäLëe ,ìëéä ìL Bçút ìò øeL÷ äéä úéøBäæÀÄÈÈÈÇÄÀÆÅÈÀÆÄÄÇÈÄ

ïéaìî ïBLlä äéä øaãnì,העוונות שנתכפרו לסימן –:øîàpL ÇÄÀÈÈÈÇÈÇÀÄÆÆÁÇ
"eðéaìé âìMk íéðMk íëéàèç eéäé-íà" שנעשתה ידעו  וכך  – ÄÄÀÂÈÅÆÇÈÄÇÆÆÇÀÄ

מובא בגמרא בברייתא המשתלח. השעיר  של  בבבב):):):):מצוותו  סז סז סז סז ,,,, ((((יומאיומאיומאיומא

מבחוץ; האולם פתח על  זהורית של לשון  קושרין  היו "בראשונה
התקינו  ומתביישין . עצבין  היו – הלבין  לא שמחין , היו  – הלבין

ורואין; מציצין היו ועדיין  מבפנים, האולם פתח על  קושרין שיהיו 
הלבין  לא שמחין , היו  – קושרין הלבין  שיהיו  התקינו  עצבין. היו –

ישמעאל שרבי יוצא, זה לפי  קרניו". בין וחציו בסלע חציו  אותו 
דן  קמא תנא ואילו בראשונה, שהיה נוהג לאותו  מתכוון  שבמשנתנו

הוא  ולכן ו), (משנה לעיל שנינו שגם כפי האחרונה, התקנה לאחר
להודיע  לזה זה בסודרים מניפים שהיו  בדרך צופים שהעמידו סובר

למדבר השעיר טובטובטובטוב")")")")שהגיע יוםיוםיוםיום גורסים ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות שאין נוסחות יש  .
ישמעאל. רבי דברי את במשנתנו

i r i a x m e i
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ìBãb ïäk Bì àaשעיר שהגיע לו שהודיעו  לאחר נשים, לעזרת – ÈÙÅÈ

היום.úBø÷ìלמדבר , פרשת את בתורה –éãâáa úBø÷ì äöø íà ÄÀÄÈÈÄÀÀÄÀÅ
õeá,עתה עד בהם שעבד  לבן בבגדי –àøB÷ לקרוא הוא רשאי  – Å

àGבהם, íàå,לבן בבגדי לקרות רצה שלא –úéìèöàa àøB÷ ÀÄÅÀÄÀÀÄ
BlMî ïáì שקריאת לפי בגמרא, מבואר הטעם ארוך; חלוק מין – ÈÈÄÆ

לפי לבן, בבגדי  גם לקרוא לו מותר מקום ומכל  עבודה, אינה הפרשה
שלא  אפילו  שם וללבשם במקדש  בהם ליהנות ניתנו  כהונה שבגדי 

עבודה. úñðkäבשעת ïfçסמוך שהיה הכנסת בית של השמש – ÇÇÇÀÆÆ
לראות  הוא שצריך "חוזה", מלשון  "חזן" ונקרא הבית, בהר לעזרה

הכל, ולהכין  הציבור  צרכי הם äøBzמה øôñ ìèBð,הכנסת מבית – ÅÅÆÈ
úñðkä Làøì BðúBðå כגון הכנסת, בית ענייני  בכל הקובע הוא – ÀÀÀÙÇÀÆÆ

יפטי מי בתורה, יקרא מי  התיבה, לפני ירד וכדומה,מי LàøåÀÙר
ïâqì BðúBð úñðkä ממלא שיהא גדול, כהן תחת הממונה היינו  – ÇÀÆÆÀÇÀÇ

פסול בו יארע אם epzkqn),מקומו zligza epipyy enk)BðúBð ïâqäåÀÇÀÇÀ
ìBãb ïäëìשכל גדול , כהן של בכבודו להרבות כדי  זה, כל טעם – ÀÙÅÈ

מלך ", הדרת עם "ברב לקיים לשרתו , באים ãîBòאלה ìBãb ïäëåÀÙÅÈÅ
ìa÷îe,הסגן מיד התורה ספר –ãîBò àøB÷å;בעמידה קורא – ÀÇÅÀÅÅ

המשנה יושב,"cnerמלשון  מקודם שהיה הגמרא מסיקה ומקבל"

שאין  היא הלכה ישראל  בעזרת שכן  נשים, בעזרת קורא שהיה ומכאן
לעיל: שבארנו  וזהו בלבד , דוד בית למלכי  אלא בעזרה a`ישיבה

lecb odk el.נשים לעזרת –àøB÷å,התורה בספר –"úBî éøçà" ÀÅÇÂÅ
הכיפורים יום של העבודה פרשת היינו  א א א א ----לדלדלדלד),),),),– טז טז טז טז ,,,, Cà"åÀÇ((((ויקראויקראויקראויקרא

"øBNòa"אמור" בסדר המועדות שבפרשת כוכוכוכו----לב לב לב לב ););););– כגכגכגכג,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÆÈ
לפרשת  מות" מ"אחרי  התורה ספר  את לגלול  שצריך  פי על  ואף

הואיל מקום מכל מחכה, שיהא לציבור כבוד  זה ואין  המועדות,
מתרגם  שהמתורגמן  בעוד לגלול אפשר הרי הן, סמוכות והפרשיות

עוד צריך בעשור " "אך  שקרא ולאחר מות". "אחרי  של  אחרון  פסוק
משום  אלא "פינחס"), (בפרשת השביעי" לחודש "ובעשור לקרוא

"ובעשור ", עד בעשור" מ"אך  לגלול  הרבה וצריך  הואיל  הציבור , כבוד 
התורה, ספר בתוך  קריאתו  את הכהן äøBzמפסיק øôñ ììBâå– ÀÅÅÆÈ

בעשור", "אך קריאת B÷éçaלאחר Bçépîe,זרועו תחת –øîBàå ÇÄÀÅÀÅ
לעם: –ïàk áeúk íëéðôì éúàøwM änî øúBéכלומר – ÅÄÇÆÈÈÄÄÀÅÆÈÈ

לקרוא  שעומד מה וגם כלום, חסר  שבידו  הספר  שאין  לציבור , שמודיע
פרשה. אותה בו  שחסרה יחשבו שלא כדי  בו , כתוב בעל ֿפה

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn iriay wxt `nei zkqn

ïàk áeúk íëéðôì éúàøwM änî."øBNòáe"ät ìò àøB÷ íéãe÷tä LîeçaL.úBëøa äðBîL äéìò Cøáîe: ¦©¤¨¨¦¦§¥¤¨¨¤¨¤§©©§¦¥©¤§¨¥¨¤¨§¤§¨
äøBzä ìò,äãBáòä ìòå,äàãBää ìòå,ïåòä úìéçî ìòå,Bîöò éðôa Lc÷nä ìòå,ïîöò éðôa ìàøNé ìòå, ©©¨§©¨£¨§©©¨¨§©§¦©¤¨Ÿ§©©¦§¨¦§¥©§§©¦§¨¥¦§¥©§¨

(dîöò éðôa íéìLeøé ìòå),ïîöò éðôa íéðäkä ìòå,älôzä øàL ìòå. §©§¨©¦¦§¥©§¨§©©Ÿ£¦¦§¥©§¨§©§¨©§¦¨
·àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBøä,íéôøNpä øéòNå øt äàBø Bðéà;íéôøNpä øéòNå øt äàBøäå,äàBø Bðéà ¨¤Ÿ¥¨§¤¥¥¤©§¨¦©¦§¨¦§¨¤©§¨¦©¦§¨¦¥¤

àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk.éðtî àGåéàMø BðéàL,ä÷Bçø Cøc äúéäL àlà,úçàk äåL ïäéðL úëàìîe. Ÿ¥¨§¤¥§¦§¥¤¥©©¤¨¤¨§¨¤¤§¨§¤¤§¥¤¨¨§©©
‚àøB÷ õeá éãâáa íà–åéìâøå åéãé Lc÷,ìáèå ãøé èLt,âtzñðå äìò.áäæ éãâa Bì eàéáä,Lc÷å Láìå ¦§¦§¥¥¦¥¨¨§©§¨¨©¨©§¨©¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥

åéìâøå åéãé,íòä ìéà úàå Bìéà úà äNòå àöéå,äðL éða íéîéîz íéNák úòáL úàå;éøácøæòéìà éaø. ¨¨§©§¨§¨¨§¨¨¤¥§¤¥¨¨§¤¦§©§¨¦§¦¦§¥¨¨¦§¥©¦¡¦¤¤

:äùøô äúåà øñç ú"ñù íéøåáñ åéäé äô ìò úéùéìù äùøô àøå÷ åúåà ïéàåøùë ,äøåú.dt lr `xew micewtd ynegay xeyraeúùøôî ä÷åçø àéäù
ú"ñå ,øåáéöä ãåáë éðôî øåáöá ú"ñ íéììåâ ïéàù éôì ,íù ãò äøåú øôñ ìåìâì ìåëé åðéà êëéôì ,ïîâøåúä ÷éñôéù éãëî øúåé ,øåùòá êàå úåî éøçà

:àåä øñç ïåùàøä åøîàé àìù ïåùàø ìù åîâô íåùî àéáäì ìåëé åðéà øçà.dxezd lrúéáá ïéëøáîù êøãë äéøçàì úçàå äéðôì úçà úåëøá éúù
:úñðëä.d`cedd lre dceard lr:íéãåîå äöø.oerd zlign lre:åðì çìñ.ycwnd lre:äðéëù åá äøùúù.mipdkd lreíúåðáø÷ åéäéå åëøáúéù
:ïåöøì.dltzd x`y lre l`xyi lre:äìôú òîåù 'ä äúà êåøá òùååäì ïéëéøö ìàøùé êîòù êéðôìî äù÷á äðø äðçú .àøîâá ùøôî
aaaa.i`yx epi`y iptn `läãåáò úééàøå ,úåöîä ìò ïéøéáòî ïéàã úøçà äãåáò úåàøì êìéì éãë äçéðäì éàùø åðéà úçà äãåáò äàåøä àîéúã åäîã

:äá ÷åñò åðéàù ïåéë ,àåä äåöî øáòî àìã ì"î÷ ,êìî úøãä íò áåøá íåùî àéä äåöî
bbbb.mrd li`e eli`ãéáò ,íåéä úùøôá íéðäë úøåúá àùéøá éáéúëã éðä ìë äúçîå óë úàöåäå úàèç éøåîéàå íòä ìéàå åìéàã íåùî ,à"øã àîòè

:íéãå÷ôä ùîåçá ,óåñáì áéúëã íéáøòä ïéá ìù ãéîú íò ïìåë ,õåçá äùòðä øéòùå íéùáë äòáùå äìåòä øô ïéôñåî ãéáò øãäå ,àùéøá åäìr"xe

`xephxa yexit

íéãe÷tä LîeçaL "øBNòáe"לחודש "ובעשור  פרשת – ÆÈÆÀÇÇÀÄ
שם  על "פקודים", נקרא והוא במדבר , בחומש  הכתובה השביעי "

ומעלה... שנה עשרים "מבן `mze",הכתוב ecwtzחומש פותח שבו
ätזה, ìò àøB÷,לעיל בארנו שכבר  מהטעם –äéìò Cøáîe– ÅÇÆÀÈÅÈÆÈ

בתורה, קריאתו úBëøaעל äðBîL:דלקמן –äøBzä ìò ברכת – ÀÆÀÈÇÇÈ
ושלאחריה שלפניה Ðהתורה, zg`k zeiepn odizye)"""" כדרך),""""המאירי המאירי המאירי המאירי

הכנסת, בבית äãBáòäשמברכים ìòå,"אֿלהינו ה' "רצה ברכת – ÀÇÈÂÈ
ברחמים", ישראל  עמו  בעבודת "הבוחר בה: äàãBääוחותם ìòåÀÇÇÈÈ

עשרה, בשמונה כמו  לך " אנחנו  "מודים –ïåòä úìéçî ìòå– ÀÇÀÄÇÆÈÙ
ברחמים" ישראל עמו  עוונות "מוחל  בה: וחותם לנו ", "סלח ברכת

Bîöò,((((ירושלמיירושלמיירושלמיירושלמי)))) éðôa Lc÷nä ìòå,המקדש על מיוחדת ברכה – ÀÇÇÄÀÈÄÀÅÇÀ
בציון " "השוכן וחותם: שכינה, בו ותשרה מכונו על  ;((((שם שם שם שם ))))שיעמוד

ïîöò éðôa ìàøNé ìòå:וחותם מישראל, שכינתו  ה' יסלק שלא – ÀÇÄÀÈÅÄÀÅÇÀÈ
בישראל " dîöò);((((שם שם שם שם ))))"הבוחר  éðôa íéìLeøé ìòå)לפי – ÀÇÀÈÇÄÄÀÅÇÀÈ

זו; פיסקה גורסים אין בגמרא ïîöòהברייתא éðôa íéðäkä ìòåÀÇÇÙÂÄÄÀÅÇÀÈ
הכהנים" "מקדש וחותם: ברצון, קרבנותיהם ה' שיקבל ìòåÀÇ;((((שם שם שם שם ))))–

älôzä øàL,להיוושע שצריכים ישראל  עם על ובקשה תחינה – ÀÈÇÀÄÈ
תפילה" שומע ה' אתה "ברוך א א א א ))))וחותם: ע ע ע ע ,,,, יומאיומאיומאיומא .((((ברייתא ברייתא ברייתא ברייתא 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

נעשית  היתה היום פרשיות גדול כהן שקרא זמן שבאותו ללמד , באה זו משנה
מותר  והשעיר, הפר  שריפת לראות שרצה מי וכל והשעיר , הפר שריפת עבודת

לשם. ולילך הפרשיות קריאת את להניח לו  היה

àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBøä,התורה בספר היום פרשיות – ÈÆÙÅÈÀÆÅ
íéôøNpä øéòNå øt äàBø Bðéà לירושלים חוץ נשרפים כשהם – ÅÆÇÀÈÄÇÄÀÈÄ

ז ), ו, לעיל  ששנינו Bðéà(כמו  ,íéôøNpä øéòNå øt äàBøäåÀÈÆÇÀÈÄÇÄÀÈÄÅ
àøB÷ àeäLk ìBãb ïäk äàBø.והולכת מפרשת שהמשנה כמו  – ÆÙÅÈÀÆÅ

éàMø BðéàL éðtî àGå אחת עבודה להניח רשאי  אדם שאין  – ÀÄÀÅÆÅÇÇ
המצוות  על מעבירין שאין מטעם אחרת, עבודה לראות לילך  כדי 

,("jln zxcd mr aexa" meyn `id devn dcear zii`xe) שאינו מי  שכן 

בראיית  אלא במצוה עלעוסק העברה איסור משום בו אין  בלבד, ה
אחרת, עבודה ולראות אחת עבודה ראיית להניח הוא ורשאי המצוות,

ä÷Bçø Cøc äúéäL àlà נשרפו ושעיר  פר שהרי ביניהם, – ÆÈÆÈÀÈÆÆÀÈ
לירושלים, úçàkמחוץ äåL ïäéðL úëàìîe בזמן נעשתה – ÀÆÆÀÅÆÈÈÀÇÇ

שתיהן . את לראות היה אפשר אי ולכן אחד,

i y i n g m e i
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הכיפורים. ביום הקרבים הקרבנות בענין  אחדים דברים להקדים יש משנתנו להבנת
ותמיד שחר של תמיד  ביום: בו  קרבות שהיו בתורה מפורטות בהמות עשרה שש

יום, בכל הקרבים הערביים בין Ðשל .zenda izy ixd,גדול כהן  של  ואיל  פר 
הקודש, אל  אהרן  יבוא "בזאת ג): טז , (ויקרא היום עבודת בפרשת שכתוב כמו

Ð .zenda rax` ixd ;"dlerl li`e z`hgl xwa oa xtaכמו ישראל , של ואיל  שעיר
יקח ישראל בני עדת "ומאת ה): שם, (שם li`eשכתוב z`hgl mifr ixiry ipy

,"dlerl cg` מונים אנו שאין שלנו, המנין  בכלל לעזאזל  המשתלח השעיר  ואין 
קרבות, שהיו  הבהמות Ðאלא .zenda yy ixd כולם כבשים, ושבעה ואיל פר

במשנתנו (הנקרא לחטאת אחד  ושעיר  uega"),עולות, dyrpd xiry" קרבנות שהם
יא): ז -ח; כט, (במדבר  פינחס בפרשת שכתוב כמו הכיפורים, יום של המוסף

לה'... עולה והקרבתם הזה... השביעי  לחודש `cgובעשור li` cg` xwa oa xt
dray dpy ipa miyak,"z`hgl cg` mifr xiry ...mininz;בהמות עשר עוד כאן  הרי

.zenda dxyr yy lkd oia `vnp
רבי  לדעת iypd`ברם dcedi iax),( עשרה חמש  אלא הכיפורים ביום קרבות היו לא

הוא, סובר  שכן  dlerl"בהמות, cg` li`"y הכיפורים יום עבודת בפרשת האמור 

ח). כט, (במדבר  המוספים בפרשת האמור  אחד " "איל אותו  הוא ה) טז , (ויקרא

ששני וסוברים עליו  חולקים ויש רבי . כדעת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא –

ב). ע, יומא גמרא (עיין  היו  אילים
הכיפורים ביום קרבות היו  משנתנו לפי מקום odnמכל yly :zenda dxyr yng

,ze`hg ושעיר לה' הגורל  עליו  שעלה ישראל  של  השעיר  גדול, כהן  של פרו והן :
שמתן פנימיות", "חטאות נקראות הראשונות החטאות שתי  המוספים. של  החטאת
נקראת  השלישית והחטאת במסכתנו ; כבר ששנינו כמו  נשרפות, והן בפנים דמן
היא  ונאכלת בעזרה, שעמד  החיצון  המזבח על נזרק שדמה חיצונית", "חטאת

zeler,לערב. olek zenda dxyr mizy x`yבין של  ותמיד  שחר, של  תמיד  והן :
"אחרי בפרשת גם הנזכר האיל  (היינו  העם ואיל  גדול , כהן  של  ואילו  הערביים,

מוסף. של  כבשים ושבעה ופר  "פינחס"), בפרשת וגם מות"
ערביים. בין של התמיד  היה ואחרון  שחר , של  התמיד  היה היום לקרבנות ראשון
החטאות  היינו  שם, של  והשעיר  גדול  כהן  של פרו  נשחטים היו שחר של תמיד אחר

במסכתנו. לעיל  שלמדנו כמו  הפנימיות,
הקטר  מזכירה המשנה ואין הקרבנות. שאר של הקרבתם בסדר עוסקת משנתנו
היום  בסדר מפורש  שכן  ז), ו, לעיל (עיין  הפנימיים והשעיר  הפר  של  האימורים
עולתו את "ועשה כד -כה): טז, (ויקרא שנאמר  העם, ואיל אילו  לאחר  הם שקרבים

המזבחה". יקטיר  החטאת חלב ואת העם... עולת ואת

àøB÷ õeá éãâáa íà באיצטלית ולא היום, פרשת את גדול כהן – ÄÀÄÀÅÅ
א), משנה לעיל  (עיין  åéìâøåשלו  åéãé Lc÷,הקריאה לאחר  – ÄÅÈÈÀÇÀÈ

,iriax yeciw df ixdeèLt, הלבן בגדי –ìáèå ãøé במקווה – ÈÇÈÇÀÈÇ
הפרווה, בית âtzñðåשבלשכת äìò היה אם אבל גופו. וניגב – ÈÈÀÄÀÇÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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àáé÷ò éaøøîBà:ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò,äìBòä øôe,ìL ãéîz íò ïéáø÷ eéä õeça äNòpä øéòNå ©¦£¦¨¥¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨§¨¦©©£¤©¨§¥¦¦¨¦¤
íéaøòä ïéa. ¥¨©§©¦

„åéìâøå åéãé Lc÷,èLôe,âtzñðå äìòå ìáèå ãøéå.ïáì éãâa Bì eàéáä,Láìå,Lc÷ååéìâøå åéãé.ñðëð ¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©§¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨¦§©
äzçnä úàå ókä úà àéöBäì.èLôe åéìâøå åéãé Lc÷,ìáèå ãøéå,âtzñðå äìò.Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä, §¦¤©©§¤©©§¨¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨§¨©

åéìâøå åéãé Lc÷å,úBøpä úà áéèäìe íéaøòä ïéa ìL úøè÷ øéè÷äì ñðëðå.åéìâøå åéãé Lc÷å,èLôe.eàéáä §¦¥¨¨§©§¨§¦§©§©§¦§Ÿ¤¤¥¨©§©¦§¥¦¤©¥§¦¥¨¨§©§¨¨©¥¦
Bîöò éãâa Bì,Láìå.Búéa ãò BúBà ïéeìîe.Lãwä ïî íBìLa àöiL äòLa åéáäBàì äNBò äéä áBè íBéå. ¦§¥©§§¨©§©¦©¥§¨¨¤§£¨§¨¨¤¨¨§¨¦©Ÿ¤

.xne`:ïéôñåî ìù íéùáë äòáùå äìåòä øô.oiaxw eid xgy ly cinz mráéúëã(ç"ë øáãîá)àîìà ,'åâå ãéîúä úìåòì øùà ø÷åáä úìåò ãáìî
éôñåîä ïî àåäù éô ìò óàå ,õåçá äùòðä øéòù êë øçàå ,íåéä úãåáò êë øçàå ,äì êåîñá íéùòð ø÷áä úìåò íò ïéôñåîúãåáòì íéã÷äì ìåëé åðéà ï

åá øîàðù éôì íåéä(è"ë íù),úàèç éøåîéà êë øçàå ,íòä ìéàå åìéà êë øçàå ,åîãå÷ íåéä úãåáòî àåäù éîéðôä øéòùù åðãîì ,íéøåôëä úàèç ãáìî
:àáé÷ò 'øë äëìäå .íéáøòä ïéá ìù ãéîú ë"çàå äúçîå óë úàöåä ë"çàå .úéùéìù äìéáèá åìà ìë

cccc.zexpd z` aihdle:àéä ä÷ìãä ,åæ äáèä

`xephxa yexit

את  שפשט קודם ורגליו ידיו  קידש  כבר משלו, לבן  באיצטלית קורא
ולטבול. איצטליתו את לפשוט אלא עתה צריך  היה ולא הלבן , בגדי

.meid ly ziyily dliah ef ixdeLc÷å Láìå ,áäæ éãâa Bì eàéáäÅÄÄÀÅÈÈÀÈÇÀÄÅ
åéìâøå åéãé,חמישי קידוש  –ìéà úàå Bìéà úà äNòå àöéå ÈÈÀÇÀÈÀÈÈÀÈÈÆÅÀÆÅ

íòäשכתוב כמו  עולה, קרבנות שהם כדכדכדכד):):):):– טז טז טז טז ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ורחץ ÈÈ
בגדיו  את ולבש קדוש במקום במים z`eבשרו ezler z` dyre `vie

,"mrd zleräðL éða íéîéîz íéNák úòáL úàå קרבנות – ÀÆÄÀÇÀÈÄÀÄÄÀÅÈÈ
פינחס), בפרשת (כמפורש  היום של  øæòéìàהמוסף éaø éøác– ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

זו  בטבילה מקריב אינו אליעזר  רבי  שלדעת ברייתא, מובאת בגמרא

(ziyily dliah)אימורי את הוא מקטיר  ואף העם, ואיל אילו אלא
והשעיר הכבשים ושבעת העולה פר  אבל  הפנימיים. והשעיר  הפר 

וטעמו , הערביים; בין  של  תמיד עם הקריב המוספים של לחטאת
והרי בתורה, שנכתבו הסדר לפי  היום קרבנות את להקריב היה שצריך

היום עבודת בפרשת כתובים ושעיר  פר ואימורי העם ואיל  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא אילו

בפרשת טז טז טז טז ),),),), כתובים בחוץ הנעשה והשעיר הכבשים ושבעת העולה ופר

כט כט כט כט ).).).).המוספים שבמשנתנו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אליעזר רבי דברי מפרשים מכאן 
בברייתא: mrdכמפורש  li` z`e eli` z` dyre `vieהקטיר וכן –

היום בסדר  נאמר כך שהרי  והשעיר, הפר אימורי כד כד כד כד ----כה כה כה כה ):):):):את טז טז טז טז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

העם... עולת ואת עולתו את ועשה xihwi"ויצא z`hgd alg z`e
;"dgafndש למשנתנו , בהקדמה בארנו אותו וכבר  היינו  העם" "איל 

המוספים  בפרשת וגם מות) אחרי  (פ' היום עבודת בפרשת הנזכר איל
פינחס); dpy(פ' ipa mininz miyak zray z`e קרבנות שאר וכן –

כולם  הקריב בחוץ, הנעשה החטאת ושעיר העולה פר  היינו המוספים
שמבואר טוב" יום "תוספות (עיין  הערביים בין של  תמיד עם כך אחר 

הנעשה  ושעיר  העולה פר  ושייר  הכבשים שבעת נקט מה משום שם,
÷ïéáøבחוץ). eéä øçL ìL ãéîz íò :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÄÈÄÆÇÇÈÀÅÄ

הכבשים, ÷ïéáøשבעת eéä õeça äNòpä øéòNå ,äìBòä øôeÇÈÈÀÈÄÇÇÂÆÇÈÀÅÄ
íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò:ברייתא מובאת בגמרא –`aiwr iax" ÄÈÄÆÅÈÇÀÇÄ

xn`py ,oiaxw eid xgy ly cinz mr miyak zraye dlerd xt :xne`
כג): כח, cinzd(במדבר zlerl xy` xwead zler caln" את תעשו

על ואף שחר ; של  תמיד עם קרבים שמוספים משמע, (מכאן  אלה"
מוספי גם מהם למדים מקום מכל  הרגלים כל  במוספי נאמר  שזה פי 

הכיפורים), meidיום zcear jk xg`eהפר דם ומתן  הקטורת (הקטרת
uega,והשעיר), dyrpd xiry jk xg`eיא יא יא יא ):):):):שנאמר כטכטכטכט,,,, "xiry((((במדברבמדברבמדברבמדבר

"mixetikd z`hg caln z`hg cg` mifrהפנימי שהשעיר (משמע
בחוץ), הנעשה לשעיר קודם היום מעבודת li`eשהוא eli` jk xg`e

z`hg ixeni` jk xg`e ,mrd,("מות "אחרי  בפרשת הכתוב הסדר  (לפי 
."miiaxrd oia ly cinz jk xg`e עקיבא רבי דברי  מפרשים מכאן 

dlerdשבמשנתנו : xte ,oiaxw eid xgy ly cinz mr ששבעת כלומר –
שחר , של  תמיד  עם קרבים היו  העולה פר וכן dyrpdהכבשים xirye

oia ly cinz mr uegamiiaxrd ולאו קרבין"), "היו  גורסים (ואין 
היה  הערביים בין של תמיד שכן ממש, הערביים בין תמיד עם דווקא
העם  ואיל אילו  וכן בחוץ הנעשה השעיר  אבל  חמישית, בטבילה קרב

שהואיל שלישית, בטבילה קריבים היו  הפנימיים והשעיר  הפר  ואימורי 
השעיר שיהא פנים כל על משמע הכיפורים" חטאת "מלבד וכתוב

לו סמוך  בחוץ dzgne,הנעשה sk `iven lecb odk ziriaxd dliahae)
,(d`ad dpyna x`eank בין של תמיד  "עם עקיבא רבי  נקט ולא

תמיד עם המוספים כשאר קרב שאינו  להשמיענו כדי  אלא הערביים"
שחר. i"yx.של  yxtn jk מברטנורא והרב המאירי גם מפרשים וכן

והשעיר הפר שאימורי  עקיבא, רבי לדעת מפרשים ויש  ואחרים.
ממש  הערביים בין  של תמיד  עם קרבים היו  .((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))הפנימיים

עקיבא: רבי  דברי של  פירושם כך התוספות בעלי cinzולשיטת mr
oiaxw eid xgy ly,היום מוסף של  הכבשים שבעת –dlerd xte–

שחר, של  תמיד עם קרב מוסף של העולה פר uegaוכן  dyrpd xirye
אליעזר, רבי כבר שהזכיר  העם ואיל  אילו  עם בזמנו  כך  אחר קרב –

Ðועוד  oiaxw eid,הנשרפים והשעיר הפר אימורי lyהיינו  cinz mr
.miaxrd oiaאליעזר רבי שגם מטעם במפורש  האימורים את הזכיר ולא

הזכירם טובטובטובטוב")")")")לא יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  השעיר((((עייןעייןעייןעיין שאף מפרש , הרמב"ם אבל .
הערביים  בין  של תמיד  עם קרבים היו  העם ואיל  ואילו  מוסף של

קרב  היה הערביים בין  של תמיד אף הרמב"ם שלדעת אלא ממש ,
"תוספות  ועיין ב; ד, הכיפורים יום עבודת הל' (עיין  שלישית בטבילה

מקום מכל השונות). הדעות שם שמבוארות טוב" iaxkיום dkld
.`aiwr

ד ה נ ש מ ר ו א ב

åéìâøå åéãé Lc÷,שישי קידוש  –èLôe,זהב בגדי –ìáèå ãøéå ÄÅÈÈÀÇÀÈÈÇÀÈÇÀÈÇ
רביעית, טבילה –âtzñðå äìòå.בסדין גופו וניגב –Bì eàéáä ÀÈÈÀÄÀÇÇÅÄ
Láìå ,ïáì éãâaמבד היו  אלו  שבגדים ז ) ג, (לעיל  שנינו וכבר – ÄÀÅÈÈÀÈÇ

בשחר , שלבש  הלבן בגדי  מאשר מעולה åéìâøåפחות åéãé Lc÷åÀÄÅÈÈÀÇÀÈ
שביעי, קידוש  –ñðëð,הקדשים לקודש  –úàå ókä úà àéöBäì ÄÀÇÀÄÆÇÇÀÆ

äzçnä.הקטורת סממני כל  שיתאכלו  עד  שם שהניח –åéãé Lc÷ ÇÇÀÈÄÅÈÈ
åéìâøå,שמיני קידוש –èLôe, לבן בגדי –äìò ,ìáèå ãøéå ÀÇÀÈÈÇÀÈÇÀÈÇÈÈ
âtzñðå.חמישית טבילה זו  והרי –,Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä ÀÄÀÇÇÅÄÄÀÅÈÈÀÈÇ

åéìâøå åéãé Lc÷å, תשיעי קידוש –ìL úøè÷ øéè÷äì ñðëðå ÀÄÅÈÈÀÇÀÈÀÄÀÇÀÇÀÄÀÙÆÆ
íéaøòä ïéa וכן רש"י פירוש  לפי  שבהיכל; הזהב מזבח על  – ÅÈÇÀÇÄ

בין  של תמיד  תחילה מקריב היה לעיל , שהבאנו  התוספות לדעת

משנתנו  הרמב"ם לדעת ברם, קטורת; להקטיר נכנס כך ואחר הערביים
úBøpäכמשמעה. úà áéèäìeלהדליקם היינו ועיין ועיין ועיין ועיין – ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ÀÅÄÆÇÅ

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  åéìâøå,""""תוספותתוספותתוספותתוספות åéãé Lc÷å,עשירי קידוש  –èLôe– ÀÄÅÈÈÀÇÀÈÈÇ
הזהב. Láìåבגדי  ,Bîöò éãâa Bì eàéáä העזרה מן  ויצא – ÅÄÄÀÅÇÀÀÈÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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‰íéìk äðBîLa LnLî ìBãb ïäk,äòaøàa èBéãääå:úëaèðáàå úôðöîe íéñðëîe úð.éñBîïäk åéìò ó Ÿ¥¨§©¥¦§¨¥¦§©¤§§©§¨¨¦§Ÿ¤¦§§©¦¦§¤¤§©§¥¦¨¨Ÿ¥
ìBãb:çõéöå ìéòîe ãBôàå ïL.íénúå íéøeàa ïéìàLð elàa;øeaväL éîìe ïéc úéáìe Cìnì àlà ïéìàLð ïéàå ¨Ÿ¤§¥§¦¨¦§¥¦§¨¦§¦§ª¦§¥¦§¨¦¤¨©¤¤§¥¦§¦¤©¦
éøöBa C. ¨¦

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äiúLáe äìéëàa øeñà íéøetkä íBé.älkäå Cìnäå ©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨§©¤¤§©©¨

dddd.mil`yp el`aåéðô ìàùðäå ìàùðä ïäëä éøåçà åéðô ìàåùä íéîåúå íéøåàá íéìàåù ãöéëå .íéãâá äðåîù ùåáìì êéøö íéîåúå íéøåàá ìàùðä ïäë
ïäëä úà úùáåì ùãå÷ä çåøå .êåîð ìå÷á àìà ,åáìá øäøäî àìå íø ìå÷á ìàåù åðéàå .äùòà àì åà éðåìô øáã äùòàä øîåà ìàåùäå ,ïåøàä éôìë
÷çöé íäøáàå íéèáù á"é ìù úåîù ïùåçä éðáà ìò íéáåúë åéäù éôì .êë äùòú àì åà êë äùò åéðô ãâðë ïùåçá úåèìåá úåéúåà äàåøå .ïùåçá èéáîå
:íéøáãä ìù ïúåòîùî ïéáéù ãò ,åæ íò åæ úåèìåáä úåéúåàä óøöé êéà ïäëì äòéãåî äúéä ùãå÷ä çåøå ,íù àúéá àôìàä ìë úàöîð ,äé éèáùå á÷òéå

.'eke jlnl `l`áéúëã(æ"ë øáãîá)äæ ,åéøçà .äîçìîì úàöì åúà ìàøùé éðá ìëù éî ,åúà ìàøùé éðá ìëå .êìî äæ àåä ,'åâå ãåîòé ïäëä øæòìà éðôìå
:äìåãâ éøãäðñ åìà ,äãòä ìëå .åá øåáöä êøåöù éîì [åðééäã] äîçìî çåùî

g`̀̀̀.dizyae dlik`a xeq` mixetkd meiïééåðò 'ä éðäå .øåñà àðú úøë åäá úéìã ïééåðò øàù éðúîì éòáã íåùî úøë ùåðò äéúùå äìéëàáã â"òà

`xephxa yexit

לביתו, BúBàוהלך ïéeìîeהעם äéäכל áBè íBéå .Búéa ãò ÀÇÄÇÅÀÈÈ
åéáäBàì äNBò הכיפורים יום במוצאי עושה היה טוב ויום משתה – ÆÀÂÈ

Lãwäלאוהביו , ïî íBìLa àöiL äòLa בשלום שיצא על – ÀÈÈÆÈÈÀÈÄÇÙÆ
רע. מקרה וכל  פסול לו  אירע ולא

העבודה, בסדר הן  שיטות שלש הקודמת, והמשנה משנתנו  בבאור  שהזכרנו כפי
בקצרה סיכומן ezenk).והרי dkldy ,`aiwr iax zrcl)

i " y x z h i y l:
dpey`x dliaha הכבשים ושבעת העולה פר  שחר , של תמיד  – זהב) (בבגדי 

היום. מוסף של 
diipy dliaha הקטרת ההגרלה, הווידויים, היינו : היום, עבודת – לבן) (בבגדי

לעזאזל, השעיר שילוח והשעיר, הפר דם מתן  הקדשים, בקודש הקטורת
היום. פרשיות קריאת

ziyily dliaha,העם ואיל אילו  היום, מוסף של החטאת שעיר – זהב) (בבגדי 
הנשרפים. והשעיר הפר אימורי 

ziriax dliaha.ומחתה כף הוצאת – לבן) (בבגדי
ziying dliaha ת – זהב) הערביים (בבגדי  בין קטורת הערביים, בין  של מיד 
הנרות. והטבת

וספות הת יטת ש :ל
Ð diipy dliahae dpey`x dliaha.למעלה כמו 

Ð ziyily dliaha.העם ואיל  אילו  היום, מוסף של  החטאת שעיר 
Ð ziriax dliaha.למעלה כמו 

Ð ziying dliahaבין של  תמיד  הנשרפים, והשעיר  הפר  אימורי הקטרת
וכו '. הערבים

רמב"ם ה יטת ש :ל
Ð diipy dliahae dpey`x dliaha.למעלה כמו 

Ð ziyily dliahaהפר אימורי  העם, ואיל אילו  מוסף, של החטאת שעיר 
הערביים. בין של  תמיד הנשרפים, והשעיר 

Ð ziriax dliaha.למעלה כמו 
Ð ziying dliaha.הנרות הטבת הערביים, בין  של קטורת

i y y m e i
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LnLî ìBãb ïäk,השנה כל –íéìk äðBîLa;בגדים – ÙÅÈÀÇÅÄÀÈÅÄ
èBéãääå משמש –äòaøàa:בגדים –úôðöîe íéñðëîe úðúëa ÀÇÆÀÀÇÀÈÈÄÀÙÆÄÀÀÇÄÄÀÆÆ
èðáàåשכתוב כמו  מבמבמבמב):):):):– מ מ מ מ ;;;; כח כח כח כח ,,,, כתנות ((((שמותשמותשמותשמות תעשה אהרן "ולבני  ÀÇÀÅ

בד"; מכנסי  להם ועשה להם... תעשה ומגבעות אבנטים, להם ועשית
לבן. מפשתן עשויים היו  נקראת "zrabn"וכולם בתורה האמורה

ztpvn"Bãb".במשנתנו  ïäk åéìò óéñBîì בגדים ארבעה עוד – ÄÈÈÙÅÈ
והם: זהב, בגדי  זהב çïLהנקראים חוטים: מיני  מחמישה ארוג – ÙÆ

"תצווה" בפרשת מפורש ומעשהו ושש , שני ותולעת וארגמן  ותכלת
טוטוטוטו----כוכוכוכו),),),), כחכחכחכח,,,, בו((((שמותשמותשמותשמות לללל):):):):וכתוב שם שם שם שם ,,,, את ((((שם שם שם שם  המשפט חושן  אל "ונתת

אהרן  ונשא ה', לפני  בבואו  אהרן לב על  והיו התומים ואת האורים

תמיד ", ה' לפני לבו  על  ישראל  בני משפט ארוג ãBôàåאת – ÀÅ
בגדיו  על  שלובשו סינר  כמין  והוא החושן , כמו חוטים מיני  מחמישה

בפרשת  מפורשים מעשהו  ופרטי לבו, כנגד  מלפניו וחוגרו מאחוריו 
וווו----ידידידיד),),),),"תצווה" שם שם שם שם ,,,, שוליו ìéòîe((((שם שם שם שם  ועל בלבד, מתכלת עשוי – ÀÄ

הקודש  אל  בבואו קולו  שיישמע כדי  זהב, לא לא לא לא ----לה לה לה לה ),),),),פעמוני שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

õéöå עליו וכתוב זהב, של טס כמין –,"'dl ycew"על היה ונתון ÈÄ
בתורה כמפורש  לולולולו----לח לח לח לח ).).).).מצחו , שם שם שם שם ,,,, íéøeàa((((שם שם שם שם  ïéìàLð elàaÀÅÄÀÈÄÀÄ

íénúåגדול בכהן אלא ותומים באורים נשאלים שאין  כלומר – ÀËÄ
אלו. בגדים שמונה לבוש  mineze?כשהוא mixe`a mil`ey cvike כהן

לאחורי ופניו מאחריו  עומד והשואל  הארון , כלפי כשפניו  עומד גדול 

– הכהן כלפי  פניו  שהשואל  סוברים (ויש השואל :רש רש רש רש """"ייייהכהן  ואומר  ,(
מהרהר ולא רם בקול  שואל  ואינו אעשה? לא או  פלוני דבר האעשה

הקודש רוח ומיד עצמו, לבין  בינו  שמתפלל כמי נמוך בקול אלא בלבו 
כנגד בחושן  בולטות אותיות ורואה בחושן , ומביט הכהן  את לובש 

היו  בי "ת האל "ף אותיות שכל  כך , תעשה אל או כך עשה פניו:
עשר שנים שמות החושן  אבני על  היו  כתובים שהרי  בחושן , נמצאות

ואחריהם iהשבטים, ihay""d-:שם כתוב היה wgviוכן  mdxa`"
,"awri את לצרף כיצד  הכהן  ידע עליו  שורה שהיתה הקודש וברוח

כל שאמרו: וזהו  משמעותן , להבין  כדי  זו  עם זו הבולטות האותיות

ושאינו  בו ; שואלין עליו , שורה ושכינה הקודש ברוח שמדבר כהן 
בו שואלים אין  עליו  שורה שכינה ואין  הקודש ברוח ((((גמרא גמרא גמרא גמרא מדבר

יא יא יא יא )))) יייי,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  א א א א ----בבבב;;;; עגעגעגעג,,,, .יומאיומאיומאיומא
ïéìàLð ïéàå,ותומים באורים –ïéc úéáìe Cìnì àlà או – ÀÅÄÀÈÄÆÈÇÆÆÀÅÄ

הגדול, דין  –éîìeלבית למי  או –Ba Céøö øeaväLשנאמר – ÀÄÆÇÄÈÄ
כא כא כא כא ):):):): כז כז כז כז ,,,, האורים ((((במדברבמדברבמדברבמדבר במשפט לו ושאל  יעמוד הכהן אלעזר  "ולפני

יבואו פיו  ועל  יצאו פיו  על ה', lkeלפני ez` l`xyi ipa lke `ed
,"dcrd:ודרשו"`ed",(הכתוב מדבר  ביהושע (שהרי  מלך "lkeזה

"ez` l`xyi ipaמלחמה משוח זה –z`vl ez` l`xyi ipa lky)
eixg` dnglnlהציבוררש רש רש רש """"יייי שצורך  מי או מוסיף: והרמב"ם ;(

Ðבשאילתו; "dcrd lke","עדה" נקראו סנהדרין שכן סנהדרין , אלו 
שכתוב כדכדכדכד):):):):כמו לה לה לה לה ,,,, העדה".((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "ושפטו

א ה נ ש מ ר ו א ב

וכן הכיפורים, יום בעינוי  דן – במסכתנו האחרון הפרק – זה שפרק הזכרנו, כבר 
חמישה  כולל הכיפורים יום שעינוי  ללמד , באה משנתנו וכפרה. תשובה בענייני 

דברים.

äöéçøáe äiúLáe äìéëàa øeñà íéøetkä íBé,במים – ÇÄÄÈÇÂÄÈÄÀÄÈÄÀÄÈ
äëéñáe, בשמן –ìcðqä úìéòðáe,עור של  –ähnä LéîLúáe ÀÄÈÄÀÄÇÇÇÀÈÀÇÀÄÇÄÈ

ושתיה  הואיל אחד, כדבר נחשבות ושתיה שאכילה מבואר , בגמרא –

izdw - zex`ean zeipyn



רג c dpyn iriay wxt `nei zkqn

àáé÷ò éaøøîBà:ïéáø÷ eéä øçL ìL ãéîz íò,äìBòä øôe,ìL ãéîz íò ïéáø÷ eéä õeça äNòpä øéòNå ©¦£¦¨¥¦¨¦¤©©¨§¥¦©¨¨§¨¦©©£¤©¨§¥¦¦¨¦¤
íéaøòä ïéa. ¥¨©§©¦

„åéìâøå åéãé Lc÷,èLôe,âtzñðå äìòå ìáèå ãøéå.ïáì éãâa Bì eàéáä,Láìå,Lc÷ååéìâøå åéãé.ñðëð ¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©§¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨§¨©§¦¥¨¨§©§¨¦§©
äzçnä úàå ókä úà àéöBäì.èLôe åéìâøå åéãé Lc÷,ìáèå ãøéå,âtzñðå äìò.Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä, §¦¤©©§¤©©§¨¦¥¨¨§©§¨¨©§¨©§¨©¨¨§¦§©©¥¦¦§¥¨¨§¨©

åéìâøå åéãé Lc÷å,úBøpä úà áéèäìe íéaøòä ïéa ìL úøè÷ øéè÷äì ñðëðå.åéìâøå åéãé Lc÷å,èLôe.eàéáä §¦¥¨¨§©§¨§¦§©§©§¦§Ÿ¤¤¥¨©§©¦§¥¦¤©¥§¦¥¨¨§©§¨¨©¥¦
Bîöò éãâa Bì,Láìå.Búéa ãò BúBà ïéeìîe.Lãwä ïî íBìLa àöiL äòLa åéáäBàì äNBò äéä áBè íBéå. ¦§¥©§§¨©§©¦©¥§¨¨¤§£¨§¨¨¤¨¨§¨¦©Ÿ¤

.xne`:ïéôñåî ìù íéùáë äòáùå äìåòä øô.oiaxw eid xgy ly cinz mráéúëã(ç"ë øáãîá)àîìà ,'åâå ãéîúä úìåòì øùà ø÷åáä úìåò ãáìî
éôñåîä ïî àåäù éô ìò óàå ,õåçá äùòðä øéòù êë øçàå ,íåéä úãåáò êë øçàå ,äì êåîñá íéùòð ø÷áä úìåò íò ïéôñåîúãåáòì íéã÷äì ìåëé åðéà ï

åá øîàðù éôì íåéä(è"ë íù),úàèç éøåîéà êë øçàå ,íòä ìéàå åìéà êë øçàå ,åîãå÷ íåéä úãåáòî àåäù éîéðôä øéòùù åðãîì ,íéøåôëä úàèç ãáìî
:àáé÷ò 'øë äëìäå .íéáøòä ïéá ìù ãéîú ë"çàå äúçîå óë úàöåä ë"çàå .úéùéìù äìéáèá åìà ìë

cccc.zexpd z` aihdle:àéä ä÷ìãä ,åæ äáèä

`xephxa yexit

את  שפשט קודם ורגליו ידיו  קידש  כבר משלו, לבן  באיצטלית קורא
ולטבול. איצטליתו את לפשוט אלא עתה צריך  היה ולא הלבן , בגדי

.meid ly ziyily dliah ef ixdeLc÷å Láìå ,áäæ éãâa Bì eàéáäÅÄÄÀÅÈÈÀÈÇÀÄÅ
åéìâøå åéãé,חמישי קידוש  –ìéà úàå Bìéà úà äNòå àöéå ÈÈÀÇÀÈÀÈÈÀÈÈÆÅÀÆÅ

íòäשכתוב כמו  עולה, קרבנות שהם כדכדכדכד):):):):– טז טז טז טז ,,,, את ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "ורחץ ÈÈ
בגדיו  את ולבש קדוש במקום במים z`eבשרו ezler z` dyre `vie

,"mrd zleräðL éða íéîéîz íéNák úòáL úàå קרבנות – ÀÆÄÀÇÀÈÄÀÄÄÀÅÈÈ
פינחס), בפרשת (כמפורש  היום של  øæòéìàהמוסף éaø éøác– ÄÀÅÇÄÁÄÆÆ

זו  בטבילה מקריב אינו אליעזר  רבי  שלדעת ברייתא, מובאת בגמרא

(ziyily dliah)אימורי את הוא מקטיר  ואף העם, ואיל אילו אלא
והשעיר הכבשים ושבעת העולה פר  אבל  הפנימיים. והשעיר  הפר 

וטעמו , הערביים; בין  של  תמיד עם הקריב המוספים של לחטאת
והרי בתורה, שנכתבו הסדר לפי  היום קרבנות את להקריב היה שצריך

היום עבודת בפרשת כתובים ושעיר  פר ואימורי העם ואיל  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא אילו

בפרשת טז טז טז טז ),),),), כתובים בחוץ הנעשה והשעיר הכבשים ושבעת העולה ופר

כט כט כט כט ).).).).המוספים שבמשנתנו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אליעזר רבי דברי מפרשים מכאן 
בברייתא: mrdכמפורש  li` z`e eli` z` dyre `vieהקטיר וכן –

היום בסדר  נאמר כך שהרי  והשעיר, הפר אימורי כד כד כד כד ----כה כה כה כה ):):):):את טז טז טז טז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

העם... עולת ואת עולתו את ועשה xihwi"ויצא z`hgd alg z`e
;"dgafndש למשנתנו , בהקדמה בארנו אותו וכבר  היינו  העם" "איל 

המוספים  בפרשת וגם מות) אחרי  (פ' היום עבודת בפרשת הנזכר איל
פינחס); dpy(פ' ipa mininz miyak zray z`e קרבנות שאר וכן –

כולם  הקריב בחוץ, הנעשה החטאת ושעיר העולה פר  היינו המוספים
שמבואר טוב" יום "תוספות (עיין  הערביים בין של  תמיד עם כך אחר 

הנעשה  ושעיר  העולה פר  ושייר  הכבשים שבעת נקט מה משום שם,
÷ïéáøבחוץ). eéä øçL ìL ãéîz íò :øîBà àáé÷ò éaø– ÇÄÂÄÈÅÄÈÄÆÇÇÈÀÅÄ

הכבשים, ÷ïéáøשבעת eéä õeça äNòpä øéòNå ,äìBòä øôeÇÈÈÀÈÄÇÇÂÆÇÈÀÅÄ
íéaøòä ïéa ìL ãéîz íò:ברייתא מובאת בגמרא –`aiwr iax" ÄÈÄÆÅÈÇÀÇÄ

xn`py ,oiaxw eid xgy ly cinz mr miyak zraye dlerd xt :xne`
כג): כח, cinzd(במדבר zlerl xy` xwead zler caln" את תעשו

על ואף שחר ; של  תמיד עם קרבים שמוספים משמע, (מכאן  אלה"
מוספי גם מהם למדים מקום מכל  הרגלים כל  במוספי נאמר  שזה פי 

הכיפורים), meidיום zcear jk xg`eהפר דם ומתן  הקטורת (הקטרת
uega,והשעיר), dyrpd xiry jk xg`eיא יא יא יא ):):):):שנאמר כטכטכטכט,,,, "xiry((((במדברבמדברבמדברבמדבר

"mixetikd z`hg caln z`hg cg` mifrהפנימי שהשעיר (משמע
בחוץ), הנעשה לשעיר קודם היום מעבודת li`eשהוא eli` jk xg`e

z`hg ixeni` jk xg`e ,mrd,("מות "אחרי  בפרשת הכתוב הסדר  (לפי 
."miiaxrd oia ly cinz jk xg`e עקיבא רבי דברי  מפרשים מכאן 

dlerdשבמשנתנו : xte ,oiaxw eid xgy ly cinz mr ששבעת כלומר –
שחר , של  תמיד  עם קרבים היו  העולה פר וכן dyrpdהכבשים xirye

oia ly cinz mr uegamiiaxrd ולאו קרבין"), "היו  גורסים (ואין 
היה  הערביים בין של תמיד שכן ממש, הערביים בין תמיד עם דווקא
העם  ואיל אילו  וכן בחוץ הנעשה השעיר  אבל  חמישית, בטבילה קרב

שהואיל שלישית, בטבילה קריבים היו  הפנימיים והשעיר  הפר  ואימורי 
השעיר שיהא פנים כל על משמע הכיפורים" חטאת "מלבד וכתוב

לו סמוך  בחוץ dzgne,הנעשה sk `iven lecb odk ziriaxd dliahae)
,(d`ad dpyna x`eank בין של תמיד  "עם עקיבא רבי  נקט ולא

תמיד עם המוספים כשאר קרב שאינו  להשמיענו כדי  אלא הערביים"
שחר. i"yx.של  yxtn jk מברטנורא והרב המאירי גם מפרשים וכן

והשעיר הפר שאימורי  עקיבא, רבי לדעת מפרשים ויש  ואחרים.
ממש  הערביים בין  של תמיד  עם קרבים היו  .((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))הפנימיים

עקיבא: רבי  דברי של  פירושם כך התוספות בעלי cinzולשיטת mr
oiaxw eid xgy ly,היום מוסף של  הכבשים שבעת –dlerd xte–

שחר, של  תמיד עם קרב מוסף של העולה פר uegaוכן  dyrpd xirye
אליעזר, רבי כבר שהזכיר  העם ואיל  אילו  עם בזמנו  כך  אחר קרב –

Ðועוד  oiaxw eid,הנשרפים והשעיר הפר אימורי lyהיינו  cinz mr
.miaxrd oiaאליעזר רבי שגם מטעם במפורש  האימורים את הזכיר ולא

הזכירם טובטובטובטוב")")")")לא יוםיוםיוםיום """"תוספות תוספות תוספות תוספות  השעיר((((עייןעייןעייןעיין שאף מפרש , הרמב"ם אבל .
הערביים  בין  של תמיד  עם קרבים היו  העם ואיל  ואילו  מוסף של

קרב  היה הערביים בין  של תמיד אף הרמב"ם שלדעת אלא ממש ,
"תוספות  ועיין ב; ד, הכיפורים יום עבודת הל' (עיין  שלישית בטבילה

מקום מכל השונות). הדעות שם שמבוארות טוב" iaxkיום dkld
.`aiwr
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åéìâøå åéãé Lc÷,שישי קידוש  –èLôe,זהב בגדי –ìáèå ãøéå ÄÅÈÈÀÇÀÈÈÇÀÈÇÀÈÇ
רביעית, טבילה –âtzñðå äìòå.בסדין גופו וניגב –Bì eàéáä ÀÈÈÀÄÀÇÇÅÄ
Láìå ,ïáì éãâaמבד היו  אלו  שבגדים ז ) ג, (לעיל  שנינו וכבר – ÄÀÅÈÈÀÈÇ

בשחר , שלבש  הלבן בגדי  מאשר מעולה åéìâøåפחות åéãé Lc÷åÀÄÅÈÈÀÇÀÈ
שביעי, קידוש  –ñðëð,הקדשים לקודש  –úàå ókä úà àéöBäì ÄÀÇÀÄÆÇÇÀÆ

äzçnä.הקטורת סממני כל  שיתאכלו  עד  שם שהניח –åéãé Lc÷ ÇÇÀÈÄÅÈÈ
åéìâøå,שמיני קידוש –èLôe, לבן בגדי –äìò ,ìáèå ãøéå ÀÇÀÈÈÇÀÈÇÀÈÇÈÈ
âtzñðå.חמישית טבילה זו  והרי –,Láìå áäæ éãâa Bì eàéáä ÀÄÀÇÇÅÄÄÀÅÈÈÀÈÇ

åéìâøå åéãé Lc÷å, תשיעי קידוש –ìL úøè÷ øéè÷äì ñðëðå ÀÄÅÈÈÀÇÀÈÀÄÀÇÀÇÀÄÀÙÆÆ
íéaøòä ïéa וכן רש"י פירוש  לפי  שבהיכל; הזהב מזבח על  – ÅÈÇÀÇÄ

בין  של תמיד  תחילה מקריב היה לעיל , שהבאנו  התוספות לדעת

משנתנו  הרמב"ם לדעת ברם, קטורת; להקטיר נכנס כך ואחר הערביים
úBøpäכמשמעה. úà áéèäìeלהדליקם היינו ועיין ועיין ועיין ועיין – ((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ÀÅÄÆÇÅ

טובטובטובטוב")")")") יום יום יום יום  åéìâøå,""""תוספותתוספותתוספותתוספות åéãé Lc÷å,עשירי קידוש  –èLôe– ÀÄÅÈÈÀÇÀÈÈÇ
הזהב. Láìåבגדי  ,Bîöò éãâa Bì eàéáä העזרה מן  ויצא – ÅÄÄÀÅÇÀÀÈÇ
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` dpyn ipiny wxt `nei zkqn

‰íéìk äðBîLa LnLî ìBãb ïäk,äòaøàa èBéãääå:úëaèðáàå úôðöîe íéñðëîe úð.éñBîïäk åéìò ó Ÿ¥¨§©¥¦§¨¥¦§©¤§§©§¨¨¦§Ÿ¤¦§§©¦¦§¤¤§©§¥¦¨¨Ÿ¥
ìBãb:çõéöå ìéòîe ãBôàå ïL.íénúå íéøeàa ïéìàLð elàa;øeaväL éîìe ïéc úéáìe Cìnì àlà ïéìàLð ïéàå ¨Ÿ¤§¥§¦¨¦§¥¦§¨¦§¦§ª¦§¥¦§¨¦¤¨©¤¤§¥¦§¦¤©¦
éøöBa C. ¨¦

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡ähnä LéîLúáe ìcðqä úìéòðáe äëéñáe äöéçøáe äiúLáe äìéëàa øeñà íéøetkä íBé.älkäå Cìnäå ©¦¦¨©£¦¨¦§¦¨¦§¦¨§¦¨¦§¦©©©§¨§©§¦©¦¨§©¤¤§©©¨

dddd.mil`yp el`aåéðô ìàùðäå ìàùðä ïäëä éøåçà åéðô ìàåùä íéîåúå íéøåàá íéìàåù ãöéëå .íéãâá äðåîù ùåáìì êéøö íéîåúå íéøåàá ìàùðä ïäë
ïäëä úà úùáåì ùãå÷ä çåøå .êåîð ìå÷á àìà ,åáìá øäøäî àìå íø ìå÷á ìàåù åðéàå .äùòà àì åà éðåìô øáã äùòàä øîåà ìàåùäå ,ïåøàä éôìë
÷çöé íäøáàå íéèáù á"é ìù úåîù ïùåçä éðáà ìò íéáåúë åéäù éôì .êë äùòú àì åà êë äùò åéðô ãâðë ïùåçá úåèìåá úåéúåà äàåøå .ïùåçá èéáîå
:íéøáãä ìù ïúåòîùî ïéáéù ãò ,åæ íò åæ úåèìåáä úåéúåàä óøöé êéà ïäëì äòéãåî äúéä ùãå÷ä çåøå ,íù àúéá àôìàä ìë úàöîð ,äé éèáùå á÷òéå

.'eke jlnl `l`áéúëã(æ"ë øáãîá)äæ ,åéøçà .äîçìîì úàöì åúà ìàøùé éðá ìëù éî ,åúà ìàøùé éðá ìëå .êìî äæ àåä ,'åâå ãåîòé ïäëä øæòìà éðôìå
:äìåãâ éøãäðñ åìà ,äãòä ìëå .åá øåáöä êøåöù éîì [åðééäã] äîçìî çåùî

g`̀̀̀.dizyae dlik`a xeq` mixetkd meiïééåðò 'ä éðäå .øåñà àðú úøë åäá úéìã ïééåðò øàù éðúîì éòáã íåùî úøë ùåðò äéúùå äìéëàáã â"òà

`xephxa yexit

לביתו, BúBàוהלך ïéeìîeהעם äéäכל áBè íBéå .Búéa ãò ÀÇÄÇÅÀÈÈ
åéáäBàì äNBò הכיפורים יום במוצאי עושה היה טוב ויום משתה – ÆÀÂÈ

Lãwäלאוהביו , ïî íBìLa àöiL äòLa בשלום שיצא על – ÀÈÈÆÈÈÀÈÄÇÙÆ
רע. מקרה וכל  פסול לו  אירע ולא

העבודה, בסדר הן  שיטות שלש הקודמת, והמשנה משנתנו  בבאור  שהזכרנו כפי
בקצרה סיכומן ezenk).והרי dkldy ,`aiwr iax zrcl)

i " y x z h i y l:
dpey`x dliaha הכבשים ושבעת העולה פר  שחר , של תמיד  – זהב) (בבגדי 

היום. מוסף של 
diipy dliaha הקטרת ההגרלה, הווידויים, היינו : היום, עבודת – לבן) (בבגדי

לעזאזל, השעיר שילוח והשעיר, הפר דם מתן  הקדשים, בקודש הקטורת
היום. פרשיות קריאת

ziyily dliaha,העם ואיל אילו  היום, מוסף של החטאת שעיר – זהב) (בבגדי 
הנשרפים. והשעיר הפר אימורי 

ziriax dliaha.ומחתה כף הוצאת – לבן) (בבגדי
ziying dliaha ת – זהב) הערביים (בבגדי  בין קטורת הערביים, בין  של מיד 
הנרות. והטבת

וספות הת יטת ש :ל
Ð diipy dliahae dpey`x dliaha.למעלה כמו 

Ð ziyily dliaha.העם ואיל  אילו  היום, מוסף של  החטאת שעיר 
Ð ziriax dliaha.למעלה כמו 

Ð ziying dliahaבין של  תמיד  הנשרפים, והשעיר  הפר  אימורי הקטרת
וכו '. הערבים

רמב"ם ה יטת ש :ל
Ð diipy dliahae dpey`x dliaha.למעלה כמו 

Ð ziyily dliahaהפר אימורי  העם, ואיל אילו  מוסף, של החטאת שעיר 
הערביים. בין של  תמיד הנשרפים, והשעיר 

Ð ziriax dliaha.למעלה כמו 
Ð ziying dliaha.הנרות הטבת הערביים, בין  של קטורת

i y y m e i
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LnLî ìBãb ïäk,השנה כל –íéìk äðBîLa;בגדים – ÙÅÈÀÇÅÄÀÈÅÄ
èBéãääå משמש –äòaøàa:בגדים –úôðöîe íéñðëîe úðúëa ÀÇÆÀÀÇÀÈÈÄÀÙÆÄÀÀÇÄÄÀÆÆ
èðáàåשכתוב כמו  מבמבמבמב):):):):– מ מ מ מ ;;;; כח כח כח כח ,,,, כתנות ((((שמותשמותשמותשמות תעשה אהרן "ולבני  ÀÇÀÅ

בד"; מכנסי  להם ועשה להם... תעשה ומגבעות אבנטים, להם ועשית
לבן. מפשתן עשויים היו  נקראת "zrabn"וכולם בתורה האמורה

ztpvn"Bãb".במשנתנו  ïäk åéìò óéñBîì בגדים ארבעה עוד – ÄÈÈÙÅÈ
והם: זהב, בגדי  זהב çïLהנקראים חוטים: מיני  מחמישה ארוג – ÙÆ

"תצווה" בפרשת מפורש ומעשהו ושש , שני ותולעת וארגמן  ותכלת
טוטוטוטו----כוכוכוכו),),),), כחכחכחכח,,,, בו((((שמותשמותשמותשמות לללל):):):):וכתוב שם שם שם שם ,,,, את ((((שם שם שם שם  המשפט חושן  אל "ונתת

אהרן  ונשא ה', לפני  בבואו  אהרן לב על  והיו התומים ואת האורים

תמיד ", ה' לפני לבו  על  ישראל  בני משפט ארוג ãBôàåאת – ÀÅ
בגדיו  על  שלובשו סינר  כמין  והוא החושן , כמו חוטים מיני  מחמישה

בפרשת  מפורשים מעשהו  ופרטי לבו, כנגד  מלפניו וחוגרו מאחוריו 
וווו----ידידידיד),),),),"תצווה" שם שם שם שם ,,,, שוליו ìéòîe((((שם שם שם שם  ועל בלבד, מתכלת עשוי – ÀÄ

הקודש  אל  בבואו קולו  שיישמע כדי  זהב, לא לא לא לא ----לה לה לה לה ),),),),פעמוני שם שם שם שם ,,,, ((((שםשםשםשם

õéöå עליו וכתוב זהב, של טס כמין –,"'dl ycew"על היה ונתון ÈÄ
בתורה כמפורש  לולולולו----לח לח לח לח ).).).).מצחו , שם שם שם שם ,,,, íéøeàa((((שם שם שם שם  ïéìàLð elàaÀÅÄÀÈÄÀÄ

íénúåגדול בכהן אלא ותומים באורים נשאלים שאין  כלומר – ÀËÄ
אלו. בגדים שמונה לבוש  mineze?כשהוא mixe`a mil`ey cvike כהן

לאחורי ופניו מאחריו  עומד והשואל  הארון , כלפי כשפניו  עומד גדול 

– הכהן כלפי  פניו  שהשואל  סוברים (ויש השואל :רש רש רש רש """"ייייהכהן  ואומר  ,(
מהרהר ולא רם בקול  שואל  ואינו אעשה? לא או  פלוני דבר האעשה

הקודש רוח ומיד עצמו, לבין  בינו  שמתפלל כמי נמוך בקול אלא בלבו 
כנגד בחושן  בולטות אותיות ורואה בחושן , ומביט הכהן  את לובש 

היו  בי "ת האל "ף אותיות שכל  כך , תעשה אל או כך עשה פניו:
עשר שנים שמות החושן  אבני על  היו  כתובים שהרי  בחושן , נמצאות

ואחריהם iהשבטים, ihay""d-:שם כתוב היה wgviוכן  mdxa`"
,"awri את לצרף כיצד  הכהן  ידע עליו  שורה שהיתה הקודש וברוח

כל שאמרו: וזהו  משמעותן , להבין  כדי  זו  עם זו הבולטות האותיות

ושאינו  בו ; שואלין עליו , שורה ושכינה הקודש ברוח שמדבר כהן 
בו שואלים אין  עליו  שורה שכינה ואין  הקודש ברוח ((((גמרא גמרא גמרא גמרא מדבר

יא יא יא יא )))) יייי,,,, המקדשהמקדשהמקדשהמקדש כליכליכליכלי הלהלהלהל'''' רמב רמב רמב רמב """"םםםם למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  א א א א ----בבבב;;;; עגעגעגעג,,,, .יומאיומאיומאיומא
ïéìàLð ïéàå,ותומים באורים –ïéc úéáìe Cìnì àlà או – ÀÅÄÀÈÄÆÈÇÆÆÀÅÄ

הגדול, דין  –éîìeלבית למי  או –Ba Céøö øeaväLשנאמר – ÀÄÆÇÄÈÄ
כא כא כא כא ):):):): כז כז כז כז ,,,, האורים ((((במדברבמדברבמדברבמדבר במשפט לו ושאל  יעמוד הכהן אלעזר  "ולפני

יבואו פיו  ועל  יצאו פיו  על ה', lkeלפני ez` l`xyi ipa lke `ed
,"dcrd:ודרשו"`ed",(הכתוב מדבר  ביהושע (שהרי  מלך "lkeזה

"ez` l`xyi ipaמלחמה משוח זה –z`vl ez` l`xyi ipa lky)
eixg` dnglnlהציבוררש רש רש רש """"יייי שצורך  מי או מוסיף: והרמב"ם ;(

Ðבשאילתו; "dcrd lke","עדה" נקראו סנהדרין שכן סנהדרין , אלו 
שכתוב כדכדכדכד):):):):כמו לה לה לה לה ,,,, העדה".((((במדבר במדבר במדבר במדבר  "ושפטו

א ה נ ש מ ר ו א ב

וכן הכיפורים, יום בעינוי  דן – במסכתנו האחרון הפרק – זה שפרק הזכרנו, כבר 
חמישה  כולל הכיפורים יום שעינוי  ללמד , באה משנתנו וכפרה. תשובה בענייני 

דברים.

äöéçøáe äiúLáe äìéëàa øeñà íéøetkä íBé,במים – ÇÄÄÈÇÂÄÈÄÀÄÈÄÀÄÈ
äëéñáe, בשמן –ìcðqä úìéòðáe,עור של  –ähnä LéîLúáe ÀÄÈÄÀÄÇÇÇÀÈÀÇÀÄÇÄÈ

ושתיה  הואיל אחד, כדבר נחשבות ושתיה שאכילה מבואר , בגמרא –

izdw - zex`ean zeipyn



bרד dpyn ipiny wxt `nei zkqn

íäéðt úà eöçøé,ìcðqä úà ìòðz äiçäå;éøácøæòéìà éaø,íéîëçåïéøñBà. ¦§£¤§¥¤§©©¨¦§Ÿ¤©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦
·dúðéòøâëe äBîk äqbä úáúBëk ìëBàä,åéîâì àGî äúBMäå–áiç.ìëå úáúBkëì ïéôøèöî ïéìëàä ìk ¨¥§¤¤©©¨¨¨§©§¦¨¨§©¤§ª§¨©¨¨¨Ÿ¨¦¦§¨§¦§©¤¤§¨

åéîâì àGîì ïéôøèöî ïé÷Lnä.ïéôøèöî ïéà äúBLå ìëBàä. ©©§¦¦§¨§¦¦§ª§¨¨¥§¤¥¦§¨§¦
‚ãçà íìòäa äúLå ìëà–úçà úàhç àlà áiç Bðéà.äëàìî äNòå ìëà–úBàhç ézL áiç.ìëà ¨©§¨¨§¤§¥¤¨¥©¨¤¨©¨©©¨©§¨¨§¨¨©¨§¥©¨¨©

øåîàã ùãåçì øåùòá êàå ,íéãå÷ôä ùîåçã ùãåçì øåùòáå ,úåî éøçàã ïåúáù úáùå ,íéðäëä ìà øåîàã ïåúáù úáùã ,äøåúá íéáåúëä ïééåðò 'ä ãâðë
:ïä úçà äìéëàå äéúùã ,åäðéð ïééåðò äùîç éîð ïéúéðúîã éðäå .íúéðòå åðòú áéúë åäìåëá ,úåî éøçàã íìåò ú÷çì íëì úàæ äúéäå ,íéðäëä ìà.jlnd

áéúëã äàð äàøúéù êéøö(â"ì äéòùé)äðæçú åéôéá êìî:êéðéò.dlkde:äìë äéåø÷ íåé íéùìù ìëå .äìòá ìò äááçì éãë éåð äëéøö.digde:úãìåé
.lerpz:äðöä éðôî.`"x ixac:à"øë äëìäå .äéçå äìëå êìîà ,éà÷ åäìëà
aaaa.zazekkàì øùà àìà áéúë àìã àëä ìáà ,äìéëà åäá áéúëã íåùî åðééä ,úéæëá äìéëà éøåòù ìëã â"ò óàå .äöéáëî úåçô àéäå .äñâ äøîú

:øåòéùë ìò àìà ïé÷åì àìå úøë ïéáééç ïéàù àìà äøåúä ïî øåñà øåòù éöçã ì"éé÷ åäéîå .äðåòî éåäå äéúòã àáúéî àì úáúåëëî øéöááã éøéîâ ,äðåòú
.einbel `lnk:úéòéáøî úåçô àåä éðåðéá íãàá äæ øåòùå .åéîâåì àìî àø÷ð äàøðå èìåá ãöä åúåà äéäé ãçà ãöì åð÷ìñé åìéàù ìë

bbbb.cg` z`hg `l` aiig epi`:àåä àîù ãçå äéúùå äìéëà é÷ôð àø÷ ãçîã.dk`ln dyre lk`:åäðéð úåîù éøúå é÷ôð éàø÷ éøúî
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כנגד שהם הכיפורים, ביום עינויים חמישה והרי היא, אכילה בכלל 

בתורה: האמורים "עינויים" בעשור`.חמישה השביעי  "בחודש 
נפשותיכם"eprzלחודש כט כט כט כט ););););את טז טז טז טז ,,,, היא a.((((ויקראויקראויקראויקרא שבתון "שבת

נפשותיכם"mzipreלכם לא לא לא לא ););););את שםשםשםשם,,,, לחודשb.((((שםשםשםשם בעשור  "אך
הוא... הכיפורים יום הזה נפשותיכם"mzipreהשביעי כגכגכגכג,,,,את ((((שםשםשםשם

לכםc.כז כז כז כז );););); היא שבתון נפשותיכם"mzipre"שבת לב לב לב לב ););););את שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם 

.d...הזה השביעי לחודש  נפשותיכם"mzipre"ובעשור ((((במדבר במדבר במדבר במדבר את

ז ז ז ז ).).).). שכתובכט כט כט כט ,,,, מה כט כט כט כט ):):):):ברם, כגכגכגכג,,,, תעונה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא אשר הנפש  כל  "כי
ושתיה  אכילה על אלא נאמר  לא מעמיה", ונכרתה הזה היום בעצם

המפרשים  ונחלקו כרת. עונש בהם אין  העינויים שאר אבל בלבד,
שכן  הם, התורה מן  העינויים כל  שאמנם סוברים, יש הדברים: בטעם

ובנעילת  בסיכה ברחיצה, שאסור  הכפורים ליום "מניין בברייתא: שנו
("שבת "שבתון" לומר : תלמוד  המיטה? ובתשמיש  היא oezayהסנדל 

נ  את ועניתם לרבות לכם בא זה והרי  לא; טז, ויקרא – פשותיכם"
מקום  מכל  אבל ושתיה), אכילה של  העינוי מלבד  אחרים עינויים אף

ytpd"עיקר iepir"ובשתיה באכילה אלא xnba`אינו micnl mby itk)
,(ze`xwnd onכרת עונש  בתורה נאמר  בלבד  זה עינוי  ויש((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))ועל  .

באכילה  שהוא הנפש , עינוי  על  אלא בתורה נצטוינו שלא סוברים

אינם  העינויים שאר  אבל כרת; עונש נאמר זה ועל בלבד, ובשתיה
הן בלבד אסמכתות הכתובים, מן  הדרשות וכל  מדרבנן , ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;אלא

מן המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) העינויים שאר שאף הסוברים, לדעת אף מקום מכל  .
ב"עינוי מדבר  הכתוב (שהרי  בכתוב מפורשים ואינם הואיל הם, התורה

מריבוי הם נדרשים אלא בלבד), ובשתיה באכילה שמשמעו  הנפש",
מאכילה  יותר  הם קלים לפיכך  לעיל , שהבאנו  כמו  "שבתון ", הכתוב

כפי בהם ולהתיר להקל יכולים והם לחכמים, הכתוב ומסרם ושתיה,
להם שנראה íäéðt.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))מה úà eöçøé älkäå Cìnäå– ÀÇÆÆÀÇÇÈÄÀÂÆÀÅÆ

הכיפורים; ביום פניהם את לרחוץ שנאמרjlndמותרים ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה משום

יז יז יז יז ):):):): עיניך",לגלגלגלג,,,, תחזינה ביפיו  בעלה,dlkde"מלך  על תתגנה שלא כדי 

לענין  כלה נקראת החופה לאחר יום שלושים שכל  בגמרא, ומבואר 
היולדת,äiçäåזה. –ìcðqä úà ìòðz את לנעול  לה מותר – ÀÇÇÈÄÀÙÆÇÇÀÈ

לה קשה שהצינה משום הכיפורים, ביום éaø;((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))הסנדל  éøácÄÀÅÇÄ
øæòéìà,והכלה המלך על גם מוסב –ïéøñBà íéîëçå אפילו – ÁÄÆÆÇÂÈÄÀÄ

א  לרחוץ ובכלה הסנדל.במלך  את לנעול  בחיה ואפילו פניהם, dkldeת
.xfril` iaxk
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ב ה נ ש מ ר ו א ב

עליו שחייבים הכיפורים ביום והשתיה האכילה שיעור  מהו ללמד, באה משנתנו

כרת.

ìëBàä,הכיפורים ביום –äqbä úáúBëk,גדולה תמרה כשיעור  – ÈÅÀÆÆÇÇÈ
dúðéòøâëe äBîk מעט פחות והיא גרעינה, עם שהיא כפי  – ÈÈÀÇÀÄÈÈ

zifk"n"),מ"כביצה" xzeie)äúBMäå,הכיפורים ביום –åéîâì àGî ÀÇÆÀËÀÈ
שבפיו  המשקה את יסלק שאילו כל בגמרא: ומבואר פיו , חלל מלוא –
זה  ושיעור לוגמיו ; כמלוא ונראה בולט הצד  אותו יהיה אחד, לצד

מרביעית; פחות הוא בינוני  קרבן áiçבאדם ובשוגג כרת, במזיד  – ÇÈ
אכילה  שיעורי שכל  פי על  (אף הללו השיעורים של  טעמם חטאת.

לא  הכיפורים שביום לפי  ברביעית) הם שתיה ושיעורי  בכזית הם
הנפש ("כל  "עינוי" לשון אלא אכילה לשון dperzכתוב  `l xy`

אוכל שאינו שכל לחכמים, וברור  וידוע ונכרתה"...), הזה היום בעצם
"עינוי ", מכלל  יוצא ואינו  עליו  מתיישבת דעתו אין הגסה ככותבת

מקום  מכל  משבעת, שאינה פי  על  אף כותבת, כשיעור אכילה אבל 
של בשתיה ברם, עליה. חייב הלכך המתענה, דעת את היא מיישבת

מכל מרביעית, פחות הוא בינוני אדם שאצל  פי  על אף לוגמיו, מלוא
השותה  ולכן המתענה, של  דעתו ליישב כדי זה בשיעור יש מקום

חייב. לוגמיו  úáúBkëìמלוא ïéôøèöî ïéìëàä ìkאכל אם – ÈÈÙÈÄÄÀÈÀÄÀÇÆÆ
אבל מככותבת, פחות אחר וממאכל מככותבת פחות אחד ממאכל
ראשונה  אכילה בין שהה שלא כל כותבת, כשיעור  היה יחד  בשניהם

הרמב"ם; לפי  ביצים שלש  (כשיעור  פרס אכילת מכדי  יותר  לשנייה
חייב; הריהו  ב), ח, עירובין àGîìעיין ïéôøèöî ïé÷Lnä ìëåÀÈÇÇÀÄÄÀÈÀÄÄÀ

åéîâì וממשקה לוגמיו ממלוא פחות אחד ממשקה שתה שאם – ËÀÈ
"אם  לוגמיו , מלוא היה יחד  בשניהם אבל לוגמיו , ממלוא פחות אחר 

רביעית" שתיית כדי  אחרונה שתיה סוף עד ראשונה שתיה מתחילת יש
הרהרהרהר""""ן ן ן ן )))) ועייןועייןועייןועיין קרבן .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; או  כרת לחייבו מצטרפים הם הרי ,ìëBàäÈÅ

ïéôøèöî ïéà äúBLå מלוא של  כחציו  ושתה כותבת כחצי  אכל  – ÀÆÅÄÀÈÀÄ
דעתו  שאין לפי  פטור , והוא מצטרפות, והשתיה האכילה אין  לוגמיו ,

בכך. מתיישבת

אסור שיעור חצי  אף יוחנן  רבי שלדעת לקיש, וריש יוחנן רבי נחלקו  בגמרא
חצי לקיש ריש לדעת ואילו שיעור , על אם כי החיוב שאין אלא התורה, מן 
מפרשים  מכאן  מדרבנן. הוא אסור  מקום מכל  אבל  התורה, מן  מותר שיעור 

הכיפורים "יום א: במשנה שנינו שלפיכך  ובשתיה"`xeqבגמרא, באכילה
כרת, עונש גם אלא בלבד איסור רק אין ובשתיה שבאכילה פי  על  אף וכו ',
נקטה  שלא מפרשים ויש שיעור. חצי  של ובשתיה באכילה בה המדובר  שכן
בלבד. איסור אלא בהם שאין  העינויים שאר משום אלא "אסור " לשון  המשנה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äúLå ìëà,הכיפורים ביום –ãçà íìòäa שהוא ממנו שנעלם – ÈÇÀÈÈÀÆÀÅÆÈ
הכיפורים, ביום ולשתות לאכול  שאסור  ידע שלא או  הכיפורים יום

לו, נודע ושתה שאכל úçàולאחר  úàhç àlà áiç Bðéà קרבן – ÅÇÈÆÈÇÈÇÇ
אלא  עבר  שלא ונמצא היא, אכילה בכלל  ששתיה לפי אחד  חטאת

izdw - zex`ean zeipyn
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ì ïééeàø ïðéàL ïé÷Lî äúLå äìéëàì ïééeàø ïðéàL ïéìëàäiúL,ñéøî Bà øéö äúLå–øeèt. Ÿ¨¦¤¥¨§¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥¨§¦¦§¦¨§¨¨¦ª§¨¨

לשתיה, אכילה בין לו נודע אם אבל  התענה. שלא אחד , איסור על 
לפי חטאות, שתי  חייב הריהו ושכח, וחזר  לאכילה, אכילה בין או

הם. העלמות äëàìîששני  äNòå ìëà אפילו הכיפורים, ביום – ÈÇÀÈÈÀÈÈ
אחד, úBàhçבהעלם ézL áiç,הם שונים איסורים ששני לפי – ÇÈÀÅÇÈ

כז כז כז כז ----לללל):):):):שנאמר כגכגכגכג,,,, הכיפורים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יום הזה השביעי לחודש בעשור  "אך 
היום  בעצם תעשו לא מלאכה וכל  נפשותיכם... את ועניתם הוא...

מעמיה  ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר  הנפש כל  כי  הזה...

הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה תעשה אשר  הנפש וכל 
עמה". מקרב äìéëàìההיא ïééeàø ïðéàL ïéìëà ìëà כגון – ÈÇÙÈÄÆÅÈÀÄÇÂÄÈ

אדם, למאכל  ראויים שאינם מרים, ïðéàLעשבים ïé÷Lî äúLåÀÈÈÇÀÄÆÅÈ
äiúLì ïééeàø,חי חומץ כגון –øéö äúLå ששתה כגון או – ÀÄÄÀÄÈÀÈÈÄ

מלוחים, מדגים היוצא מוהל היינו ñéøîציר, Bà דגים של  רוטב – ËÀÈ
אותו øeètכבושים, ומכין מדרבנן איסור  על  עבר ברם, הכרת. מן – È

מרדות opaxcn).מכת zewln)

izdw - zex`ean zeipyn
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íäéðt úà eöçøé,ìcðqä úà ìòðz äiçäå;éøácøæòéìà éaø,íéîëçåïéøñBà. ¦§£¤§¥¤§©©¨¦§Ÿ¤©©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦
·dúðéòøâëe äBîk äqbä úáúBëk ìëBàä,åéîâì àGî äúBMäå–áiç.ìëå úáúBkëì ïéôøèöî ïéìëàä ìk ¨¥§¤¤©©¨¨¨§©§¦¨¨§©¤§ª§¨©¨¨¨Ÿ¨¦¦§¨§¦§©¤¤§¨

åéîâì àGîì ïéôøèöî ïé÷Lnä.ïéôøèöî ïéà äúBLå ìëBàä. ©©§¦¦§¨§¦¦§ª§¨¨¥§¤¥¦§¨§¦
‚ãçà íìòäa äúLå ìëà–úçà úàhç àlà áiç Bðéà.äëàìî äNòå ìëà–úBàhç ézL áiç.ìëà ¨©§¨¨§¤§¥¤¨¥©¨¤¨©¨©©¨©§¨¨§¨¨©¨§¥©¨¨©

øåîàã ùãåçì øåùòá êàå ,íéãå÷ôä ùîåçã ùãåçì øåùòáå ,úåî éøçàã ïåúáù úáùå ,íéðäëä ìà øåîàã ïåúáù úáùã ,äøåúá íéáåúëä ïééåðò 'ä ãâðë
:ïä úçà äìéëàå äéúùã ,åäðéð ïééåðò äùîç éîð ïéúéðúîã éðäå .íúéðòå åðòú áéúë åäìåëá ,úåî éøçàã íìåò ú÷çì íëì úàæ äúéäå ,íéðäëä ìà.jlnd

áéúëã äàð äàøúéù êéøö(â"ì äéòùé)äðæçú åéôéá êìî:êéðéò.dlkde:äìë äéåø÷ íåé íéùìù ìëå .äìòá ìò äááçì éãë éåð äëéøö.digde:úãìåé
.lerpz:äðöä éðôî.`"x ixac:à"øë äëìäå .äéçå äìëå êìîà ,éà÷ åäìëà
aaaa.zazekkàì øùà àìà áéúë àìã àëä ìáà ,äìéëà åäá áéúëã íåùî åðééä ,úéæëá äìéëà éøåòù ìëã â"ò óàå .äöéáëî úåçô àéäå .äñâ äøîú

:øåòéùë ìò àìà ïé÷åì àìå úøë ïéáééç ïéàù àìà äøåúä ïî øåñà øåòù éöçã ì"éé÷ åäéîå .äðåòî éåäå äéúòã àáúéî àì úáúåëëî øéöááã éøéîâ ,äðåòú
.einbel `lnk:úéòéáøî úåçô àåä éðåðéá íãàá äæ øåòùå .åéîâåì àìî àø÷ð äàøðå èìåá ãöä åúåà äéäé ãçà ãöì åð÷ìñé åìéàù ìë

bbbb.cg` z`hg `l` aiig epi`:àåä àîù ãçå äéúùå äìéëà é÷ôð àø÷ ãçîã.dk`ln dyre lk`:åäðéð úåîù éøúå é÷ôð éàø÷ éøúî

`xephxa yexit

כנגד שהם הכיפורים, ביום עינויים חמישה והרי היא, אכילה בכלל 

בתורה: האמורים "עינויים" בעשור`.חמישה השביעי  "בחודש 
נפשותיכם"eprzלחודש כט כט כט כט ););););את טז טז טז טז ,,,, היא a.((((ויקראויקראויקראויקרא שבתון "שבת

נפשותיכם"mzipreלכם לא לא לא לא ););););את שםשםשםשם,,,, לחודשb.((((שםשםשםשם בעשור  "אך
הוא... הכיפורים יום הזה נפשותיכם"mzipreהשביעי כגכגכגכג,,,,את ((((שםשםשםשם

לכםc.כז כז כז כז );););); היא שבתון נפשותיכם"mzipre"שבת לב לב לב לב ););););את שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם 

.d...הזה השביעי לחודש  נפשותיכם"mzipre"ובעשור ((((במדבר במדבר במדבר במדבר את

ז ז ז ז ).).).). שכתובכט כט כט כט ,,,, מה כט כט כט כט ):):):):ברם, כגכגכגכג,,,, תעונה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא אשר הנפש  כל  "כי
ושתיה  אכילה על אלא נאמר  לא מעמיה", ונכרתה הזה היום בעצם

המפרשים  ונחלקו כרת. עונש בהם אין  העינויים שאר אבל בלבד,
שכן  הם, התורה מן  העינויים כל  שאמנם סוברים, יש הדברים: בטעם

ובנעילת  בסיכה ברחיצה, שאסור  הכפורים ליום "מניין בברייתא: שנו
("שבת "שבתון" לומר : תלמוד  המיטה? ובתשמיש  היא oezayהסנדל 

נ  את ועניתם לרבות לכם בא זה והרי  לא; טז, ויקרא – פשותיכם"
מקום  מכל  אבל ושתיה), אכילה של  העינוי מלבד  אחרים עינויים אף

ytpd"עיקר iepir"ובשתיה באכילה אלא xnba`אינו micnl mby itk)
,(ze`xwnd onכרת עונש  בתורה נאמר  בלבד  זה עינוי  ויש((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))ועל  .

באכילה  שהוא הנפש , עינוי  על  אלא בתורה נצטוינו שלא סוברים

אינם  העינויים שאר  אבל כרת; עונש נאמר זה ועל בלבד, ובשתיה
הן בלבד אסמכתות הכתובים, מן  הדרשות וכל  מדרבנן , ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;אלא

מן המאיריהמאיריהמאיריהמאירי)))) העינויים שאר שאף הסוברים, לדעת אף מקום מכל  .
ב"עינוי מדבר  הכתוב (שהרי  בכתוב מפורשים ואינם הואיל הם, התורה

מריבוי הם נדרשים אלא בלבד), ובשתיה באכילה שמשמעו  הנפש",
מאכילה  יותר  הם קלים לפיכך  לעיל , שהבאנו  כמו  "שבתון ", הכתוב

כפי בהם ולהתיר להקל יכולים והם לחכמים, הכתוב ומסרם ושתיה,
להם שנראה íäéðt.((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))מה úà eöçøé älkäå Cìnäå– ÀÇÆÆÀÇÇÈÄÀÂÆÀÅÆ

הכיפורים; ביום פניהם את לרחוץ שנאמרjlndמותרים ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה משום

יז יז יז יז ):):):): עיניך",לגלגלגלג,,,, תחזינה ביפיו  בעלה,dlkde"מלך  על תתגנה שלא כדי 

לענין  כלה נקראת החופה לאחר יום שלושים שכל  בגמרא, ומבואר 
היולדת,äiçäåזה. –ìcðqä úà ìòðz את לנעול  לה מותר – ÀÇÇÈÄÀÙÆÇÇÀÈ

לה קשה שהצינה משום הכיפורים, ביום éaø;((((גמרא גמרא גמרא גמרא ))))הסנדל  éøácÄÀÅÇÄ
øæòéìà,והכלה המלך על גם מוסב –ïéøñBà íéîëçå אפילו – ÁÄÆÆÇÂÈÄÀÄ

א  לרחוץ ובכלה הסנדל.במלך  את לנעול  בחיה ואפילו פניהם, dkldeת
.xfril` iaxk

y c e w z a y

ב ה נ ש מ ר ו א ב

עליו שחייבים הכיפורים ביום והשתיה האכילה שיעור  מהו ללמד, באה משנתנו

כרת.

ìëBàä,הכיפורים ביום –äqbä úáúBëk,גדולה תמרה כשיעור  – ÈÅÀÆÆÇÇÈ
dúðéòøâëe äBîk מעט פחות והיא גרעינה, עם שהיא כפי  – ÈÈÀÇÀÄÈÈ

zifk"n"),מ"כביצה" xzeie)äúBMäå,הכיפורים ביום –åéîâì àGî ÀÇÆÀËÀÈ
שבפיו  המשקה את יסלק שאילו כל בגמרא: ומבואר פיו , חלל מלוא –
זה  ושיעור לוגמיו ; כמלוא ונראה בולט הצד  אותו יהיה אחד, לצד

מרביעית; פחות הוא בינוני  קרבן áiçבאדם ובשוגג כרת, במזיד  – ÇÈ
אכילה  שיעורי שכל  פי על  (אף הללו השיעורים של  טעמם חטאת.

לא  הכיפורים שביום לפי  ברביעית) הם שתיה ושיעורי  בכזית הם
הנפש ("כל  "עינוי" לשון אלא אכילה לשון dperzכתוב  `l xy`

אוכל שאינו שכל לחכמים, וברור  וידוע ונכרתה"...), הזה היום בעצם
"עינוי ", מכלל  יוצא ואינו  עליו  מתיישבת דעתו אין הגסה ככותבת

מקום  מכל  משבעת, שאינה פי  על  אף כותבת, כשיעור אכילה אבל 
של בשתיה ברם, עליה. חייב הלכך המתענה, דעת את היא מיישבת

מכל מרביעית, פחות הוא בינוני אדם שאצל  פי  על אף לוגמיו, מלוא
השותה  ולכן המתענה, של  דעתו ליישב כדי זה בשיעור יש מקום

חייב. לוגמיו  úáúBkëìמלוא ïéôøèöî ïéìëàä ìkאכל אם – ÈÈÙÈÄÄÀÈÀÄÀÇÆÆ
אבל מככותבת, פחות אחר וממאכל מככותבת פחות אחד ממאכל
ראשונה  אכילה בין שהה שלא כל כותבת, כשיעור  היה יחד  בשניהם

הרמב"ם; לפי  ביצים שלש  (כשיעור  פרס אכילת מכדי  יותר  לשנייה
חייב; הריהו  ב), ח, עירובין àGîìעיין ïéôøèöî ïé÷Lnä ìëåÀÈÇÇÀÄÄÀÈÀÄÄÀ

åéîâì וממשקה לוגמיו ממלוא פחות אחד ממשקה שתה שאם – ËÀÈ
"אם  לוגמיו , מלוא היה יחד  בשניהם אבל לוגמיו , ממלוא פחות אחר 

רביעית" שתיית כדי  אחרונה שתיה סוף עד ראשונה שתיה מתחילת יש
הרהרהרהר""""ן ן ן ן )))) ועייןועייןועייןועיין קרבן .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; או  כרת לחייבו מצטרפים הם הרי ,ìëBàäÈÅ

ïéôøèöî ïéà äúBLå מלוא של  כחציו  ושתה כותבת כחצי  אכל  – ÀÆÅÄÀÈÀÄ
דעתו  שאין לפי  פטור , והוא מצטרפות, והשתיה האכילה אין  לוגמיו ,

בכך. מתיישבת

אסור שיעור חצי  אף יוחנן  רבי שלדעת לקיש, וריש יוחנן רבי נחלקו  בגמרא
חצי לקיש ריש לדעת ואילו שיעור , על אם כי החיוב שאין אלא התורה, מן 
מפרשים  מכאן  מדרבנן. הוא אסור  מקום מכל  אבל  התורה, מן  מותר שיעור 

הכיפורים "יום א: במשנה שנינו שלפיכך  ובשתיה"`xeqבגמרא, באכילה
כרת, עונש גם אלא בלבד איסור רק אין ובשתיה שבאכילה פי  על  אף וכו ',
נקטה  שלא מפרשים ויש שיעור. חצי  של ובשתיה באכילה בה המדובר  שכן
בלבד. איסור אלא בהם שאין  העינויים שאר משום אלא "אסור " לשון  המשנה

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äúLå ìëà,הכיפורים ביום –ãçà íìòäa שהוא ממנו שנעלם – ÈÇÀÈÈÀÆÀÅÆÈ
הכיפורים, ביום ולשתות לאכול  שאסור  ידע שלא או  הכיפורים יום

לו, נודע ושתה שאכל úçàולאחר  úàhç àlà áiç Bðéà קרבן – ÅÇÈÆÈÇÈÇÇ
אלא  עבר  שלא ונמצא היא, אכילה בכלל  ששתיה לפי אחד  חטאת

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipiny wxt `nei zkqn

ì ïééeàø ïðéàL ïé÷Lî äúLå äìéëàì ïééeàø ïðéàL ïéìëàäiúL,ñéøî Bà øéö äúLå–øeèt. Ÿ¨¦¤¥¨§¦©£¦¨§¨¨©§¦¤¥¨§¦¦§¦¨§¨¨¦ª§¨¨

לשתיה, אכילה בין לו נודע אם אבל  התענה. שלא אחד , איסור על 
לפי חטאות, שתי  חייב הריהו ושכח, וחזר  לאכילה, אכילה בין או

הם. העלמות äëàìîששני  äNòå ìëà אפילו הכיפורים, ביום – ÈÇÀÈÈÀÈÈ
אחד, úBàhçבהעלם ézL áiç,הם שונים איסורים ששני לפי – ÇÈÀÅÇÈ

כז כז כז כז ----לללל):):):):שנאמר כגכגכגכג,,,, הכיפורים ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יום הזה השביעי לחודש בעשור  "אך 
היום  בעצם תעשו לא מלאכה וכל  נפשותיכם... את ועניתם הוא...

מעמיה  ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר  הנפש כל  כי  הזה...

הנפש את והאבדתי הזה היום בעצם מלאכה תעשה אשר  הנפש וכל 
עמה". מקרב äìéëàìההיא ïééeàø ïðéàL ïéìëà ìëà כגון – ÈÇÙÈÄÆÅÈÀÄÇÂÄÈ

אדם, למאכל  ראויים שאינם מרים, ïðéàLעשבים ïé÷Lî äúLåÀÈÈÇÀÄÆÅÈ
äiúLì ïééeàø,חי חומץ כגון –øéö äúLå ששתה כגון או – ÀÄÄÀÄÈÀÈÈÄ

מלוחים, מדגים היוצא מוהל היינו ñéøîציר, Bà דגים של  רוטב – ËÀÈ
אותו øeètכבושים, ומכין מדרבנן איסור  על  עבר ברם, הכרת. מן – È

מרדות opaxcn).מכת zewln)

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc oixcdpq(ipy meil)

efBì ïéñl÷îdf mc` migayn -íãà äéä àì íìBòî ,íéøîBàå §©§¦§§¦¥¨Ÿ¨¨¨¨
ì BãáòLdxf dcearCëa Bæ.da gpiw s`y ,ef zgaeyn jxca - ¤£¨§§¨

:dpyna epipyBîöò øòBtäoeifa jxc irx lihn -éøä ,øBòt ìòáì ©¥©§§©©§£¥
,BúãBáò äæ:`xnbd zx`an .cifna dzine bbeya z`hg aiige ¤£¨

aiigy dpynd zpeekïéekéîc áb ìò óàdf dyrnaìjxca ecaer ©©©§¦©¥§
éeféa.ezcear jxc efy meyn ,ecakl `le ¦

:dpyna epipy cerïáà ÷øBfäoeifa jxcìenyy dxf dcear ©¥¤¤§
BúãBáò àéä Bæ ,ñéìB÷øîdpynd zpeek :`xnbd zx`an .aiige ©§¦¦£¨

aiigydéîbøéîì ïéekéîc áb ìò óàjkae qilewxnd z` mebxl - ©©©§¦©¥§¦§§¥
.ezcear efy meyn ,iefiaa ecaerl

:df oipra dyrn d`ian `xnbdìéæà÷ äåä äMðî áøjled did - ©§©¤£¨¨¨¦
ì`xwpd mewn.àúøBz éamewn eze`l ribdykBì eøîàeieeln §¥§¨¨§

àëä éà÷c àéä äøæ äãBáòz`f rnyyk .o`k zcner dxf dcear - £¨¨¨¦§¨¥¨¨
,dypn axàñét ì÷Lxtr yeb ecia lhp -déa àãLlr ewxfe - ¨©¦¨¨¨¥

.dzekdl ick dxf dceardBì eøîàef `ld ,eieeln,àéä ñéìB÷øî ¨§©§¦¦
,xtr yeb eilr zwxfy dz` s`e ,eiptl mipa` zwixfa ezceary

.jka eze` zcareäì øîàoky ,jka eizcar `l ,dypn ax÷øBfä ¨©§©¥
ïðz 'ñéìB÷øîì' ïáàze`a 'qilewxnl' wxefa aiigy epipy - ¤¤§©§¦§©

ip` eli`e ,jka ecarle ecakl ick 'eiptl' oa` wxefa epide ,'c"nl'
did `l oiicre .xeqi` lk jka oi`e ,ezekdl ick 'eilr' izwxf

,ekxv lk el xexa xacd,àLøãî éa ìàL àúàedéì eøîà ¨¨¨©¥¦§§¨¨§¥
,minkgddpynd oeyla oky ,mipekp jixac oi`ïáà ÷øBfä©¥¤¤

'ñéìB÷øna''z"ia'aïðzepiide ,epipy -áb ìò óà`le eilr wxfy ©©§¦§©©©©
eiptldéîbøéîì ïéekéîcjxc efy iptn ,aiig ,ecaerl `le jka §¦©¥§¦§§¥

.ezceareäì øîà,minkgl dypn ax`nydì÷Léà ìéæéàjl` - ¨©§¥¦¦§§¨
`ly ick ,dxf dceard lr izwxfy xtrd yeb z` myn leh`e

.ea d`pzi,déì eøîày meyn ,ok dyrz l`dìèBpä ãçàoa`l ¨§¥¤¨©§¨
qilewxndndðúBpä ãçàåeilr,áéiçc oeikàãçå àãç ìklka - §¤¨©§¨©¨¨£¨©£¨

,lhepy mipa`dn zg`e zg`÷éáL dzøéáçì àçååø`ed xi`yn - ¦§¨©£¥§¨¨¥
.ecaere ecakn `ed jkae ,eicaer eilr ewxfiy zxg` oa`l geix

äðùî
dpyna mihxetnd dliwq iaiig ipic z` x`al dkiynn dpynd

lirl(.bp):,CìBnì Bòøfî ïúBpäz` mixiarny jka ezcear jxcy ©¥¦©§©¤
,eceakl y` zexecn izy oia oadáéiç BðéàdliwqL ãòmbøBñîi ¥©¨©¤¦§

epa z`,CìBnì,jlend izxynl xnelkåmbøéáòéeze`Làa ©¤§©£¦¨¥

m` j` .jlend ceakløñîepa z`ìd izxynøéáòä àìå CìBn ¨©¦¤§Ÿ¤¡¦
eze`,Làae`øéáòäeze`øñî àìå Làaeze`ìd izxyn,CìBn ¨¥¤¡¦¨¥§Ÿ¨©¦¤

Làa øéáòéå CìBnì øBñîiL ãò áéiç Bðéà. ¥©¨©¤¦§©¤§©£¦¨¥

àøîâ
:`xnbd zx`anéðz÷lirl dpyna epipy -(.bp)lr dliwq aeig ¨¨¥

caer lkéðz÷å ,äøæ äãBáòozepd lr envr ipta aeig my epipy - £¨¨¨§¨¨¥
l erxfn,CìBncegla jlen aeig hxtl dpynd dkxved recn ¤

.dxf dcear llka `ed s` `ldïðz ,ïéáà éaø øîàz`f epy - ¨©©¦¨¦§©
øîàc ïàîky xaeqd oerny iaxa xfrl` iax zhiyk -åàì CìBn §©§¨©¤¨

àéä äøæ äãBáò.llk miey mdipic oi`e dxf dcear llka epi` - £¨¨¨¦
ãçà ,àéðúcy`a epa xiarndãçàå ,êìBnìexiarndìøàL §©§¨¤¨©¤§¤¨¦§¨

,áéiç ,äøæ äãBáòzxdf`e ,`ed dxf dcear llka jleny oeik £¨¨¨©¨
.`id dxf dcear x`y lr s` ,y`a xiardl `ly dxezdéaø©¦

,øîBà ïBòîL éaøa øæòìàepa xiarnd,áéiç CìBnìexiarndeàlL ¤§¨¨§©¦¦§¥©¤©¨¤Ÿ
,øeèt CìBnì,jka ekxcy jlena wx dxez z`f dxq`y meyn ©¤¨

.dxf dcear x`ya `le
qepbihp` oa `pipg iax m` mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:oerny iaxa xfrl` iax zrck xaeqéaøa øæòìà éaø ,éiaà øîà̈©©©¥©¦¤§¨¨§©¦
,ãçà øác eøîà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøå ïBòîLmzhiy xnelk ¦§§©¦£¦¨¤©§¦§¨§¨¨¤¨

xacl `weec `ed y`a dxard lr aeigdy ,`id zg`
,dxf dcear x`yl `le ,jlen eny e`xwe mdilr edekilndyéaø©¦

ïBòîL éaøa øæòìàa z`f xn`ïøîàc àälirl `aedy dna - ¤§¨¨§©¦¦§¨©£¨¨
oke .xeht dxf dcear x`yl exiard m`y ,enyaïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤

ñBðâéèðà,ef dhiy xn`,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ,àéðúc ©§¦§§©§¨©¦£¦¨¤©§¦§¥
jlenl y`a erxfn xiardl `ly dxez dxidfdyk(`k gi `xwie),

äñôz äî éðtîdäøBz`weecì,'CìBî' ïBL`a df oeyl `l` ¦§¥¨¨§¨¨§¤
ceakl xiardl xeq`y zexedlìkxacíäéìò eäeëéìîäLepiidc ¨¤¦§¦£¥¤

jlen' el e`xwy'eøBøö eléôà[oa`Î]íñé÷ eléôàå,urn ohw £¦§©£¦¥¨
xiardl xeqi` oi` j` .edecar mde ,dreaw dcearl ie`x epi`y

.dxf dcear x`y ceaklàáøe iia` lr wlg,øîàxfrl` iax ¨¨¨©
ixdy ,zg` dhiy mpi` qepbihp` oa `pipg iaxe oerny iaxaCìBî¤

eäééðéa àkéà éàøòoebk ,reaw epi`y jlena zwelgn mdipia yi - £©¦¨¥©§
oa `pipg iaxy .`l e` jlen meyn eilr aiig m` ,mqiw e` oa`
edekilnd seq seqy oeik ,jlen meyn eilr aiign qepbihp`
jlena `l` aiig epi`y ,xaeq oerny iaxa xfrl` iaxe ,mdilr

.mdilr edekilndy xac lk lr `le ,jkl cinz reawd
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המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום שני עמ' א
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ט גשמים:דף לירידת נוסף àøèéîסימן énwî àìéäð ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨§¦¨¦©¥¦§¨

המטר, לפני הבא דק àøèéîגשם éúà אם אך רב. מטר לבוא שעתיד הוא סימן - ¨¥¦§¨
בא àøèéîהוא øúa,המטר לאחר -àøèéî ÷éñt הגשם שעומד הוא סימן - ¨©¦§¨¨¦¦§¨
לדבר:ליפסק. סימן נותנת éðîéñåהגמרא ,àøèéî éúà àøèéî énwîàúìBäî E ¦©¥¦§¨¨¥¦§¨§¦¨¥§§¨

גסים. סובין ולבסוף דק קמח יוצא תחילה קמח מנפים שכאשר קמח, של נפה -øúác§¨©
éðîéñå ,àøèéî ÷éñt àøèéîéféòc àéøç C גס יוצא שבתחילה עזים, של רעי - ¦§¨¨¦¦§¨§¦¨¥©§¨§¦¥

ופוסק. דק, ולבסוף

פורחות. עננים בענין מעשה הגמרא הגמרא:מביאה ìááìמספרת òìwéà àìeò- ¨¦§©§¨¤
לבבל, ענניםàæçנזדמן וראה -eäì øîà ,úBçøBt,המקום éðàîלאנשי ept- ¨¨§¨©§©¨¥

מהחצר, àøèéîכליכם éúà àzLäc.להזיקם ועלול מטר כעת שבא -àì óBñì §©§¨¨¥¦§¨§Ÿ
àøèéî éúà,גשמים ירדו לא -øîà,עולאøwLîc éëéä ékéëä ,éàìáa é ¨¥¦§¨¨©¦¥¦¦§©§¦©§¨¥¨¦

eäééøèéî éøwLî סימנים כשיש ואף משקר, גשמם כך משקרים, שהבבליים כשם - §©§¦¦§©§
מגיע. אינו לגשם

בבבל. לעולא שאירע נוסף הגמרא:מעשה òìwéàמספרת àìeò[הזדמן],ìááì ¨¦§©§¨¤
àæeæa éøîúc àpö àìî éæç,בזוז נמכר לדבש] [המיועדים תמרים מלא סל ראה - ¨¥§Ÿ©¨§©§¥§¨

ו  ש øîà,תמה כך כדי עד וברווח בנקל להם מצויים הבבליים של àpöמזונותם àìî ¨©§Ÿ©¨
àLáeãc במקומם נמכר דבש מלא סל -å ,àæeæaכן פי על é÷ñòאף àì éàìáá §§¨§¨§©§¨¥Ÿ¨§¦

àúééøBàa.כראוי בתורה עוסקים אינם -eäeøòö àéìéìa לו הכאיבו בלילה - §©§¨§¥§¨©£
ו  עולא בו חזר קיבתו. את וקלקלו àðékñcבהתפעלות,øîàהתמרים àpö àìî ¨©§Ÿ©¨§©¦¨

àæeæa זול התמרים שמחיר מתוך אדרבה כלומר, בזוז. כאן נמכר סכינים מלא סל - §¨
כסכינים, בבטנם אותם ומצערים הרבה מהם ואוכלים מקוםeקונים é÷ñòמכל éàìáá©§¨¥¨§¦

àúééøBàa.בתורה עוסקים הבבליים - §©§¨
הגשמים: מי במקור הדנה ברייתא מביאה ìkהגמרא ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥¨
äúBL àeä ñBðéé÷Bà éîénî Blek íìBòä בימים המכונסים מטה של ממים - ¨¨¦¥¥§¨¤

העולם, על מימיהם מוריקים והם לעננים עולים מים שאותם ©¡¤¤øîàpLובנהרות,
ו) ב øîà[ענן]'ãàå(בראשית .'äîãàä éðt ìk úà ä÷Läå õøàä ïî äìòé §¥©£¤¦¨¨¤§¦§¨¤¨§¥¨£¨¨¨©

òLBäé éaø Bìכדבריך לומר יתכן וכי אליעזר, ïéçeìîלרבי ñBðéé÷Bà éîéî àìäå ©¦§ª©©£Ÿ¥¥§¨§¦
ïä.מתוקים הגשמים מי זאת Bìולעומת øîà,מלוחים הם בתחילה אכן אליעזר, רבי ¥¨©

הם עלייתם לאחר íéáòa,אולם [ïé÷zîúî] (ïé÷úîî).מליחותם ופגה ¦§©§¦¤¨¦
íéðBéìòä íénî Blek íìBòä ìk ,øîBà òLBäé éaø שברקיעøîàpL .äúBL àeä(יא יא וגו'(דברים øèîì'והארץ ©¦§ª©¥¨¨¨¦©¦¨¤§¦¤¤¤¡©ְֶָָ¦§©

,'íén äzLz íéîMä.בשמים המטר שמקור íéi÷îהרי éðà äî àlà הפסוק את מפרש אני כיצד -ïî äìòé ãàå' ©¨©¦¦§¤¨¦¤¨©£¦§©¥§¥©£¤¦
,'õøàäהוא הרי הארץ. מן העננים שמקור ממנו íéìBòåשמשמע íéøabúî íéððòäL ãnìî הארץ מן ריקים] [כשהם ¨¨¤§©¥¤¨£¨¦¦§©§¦§¦

øèî éî ïéìa÷îe ,ãBðk ïäét ïéçúBôe ,òé÷øì,השמים כז)øîàpLמן לו Bãàì'(איוב øèî ewæé' יוצקים הרקיעים - ¨¨¦©§¦¦¤§§©§¦¥¨¨¤¤¡©¨Ÿ¨¨§¥
הענן, לתוך הרקיע.מים מן ומתמלא ריק בתחילה שהענן ïäמבואר úBáweðîeהעננים -äøáëk[נפה]úBøMçîe úBàáe §¨¥¦§¨¨¨§©§

øîàpL[משירות] ,ò÷ø÷ éab ìò íéî(יב כב ב' íé÷çL'(שמואל éáò íéî úøLç'.השחקים ענני מים משירי -ïéa ïéàå ©¦©©¥©§©¤¤¡©©§©©¦¨¥§¨¦§¥¥
.àîéð àìîk àlà ätéèì ätéè¦¨§¦¨¤¨¦§Ÿ¦¨

i"yx

àìéäð`lidp `nhiw enk Ð
minyb ,dwc `idy (a,`p oileg)
,dwc `idy ,`lidp `gnwk miwc
`a k"g`e ,xhnl dligz oi`ad

.xhnàøèéî éúàoicxei minyb Ð
`a la` .xdn oiwqet oi`e ,aexl
`eal oiwc oiligzne dligz xhn

.cin oiwqet ÐàúìåäîÐ
seqale ,wc gnw `vei dligzny

.oiqb oiaeqéæéòã àéøçly irix Ð
seqale ,dqb d`vei dligza .mifr

.wqete ,dwcéøîúãoiyer yac Ð
.odné÷ñò àì éàìááå,xnelk Ð

odl yiy ,cinz weqrl od oileki
.gxeh `lae lefa zepefníéøòöî

:(`,r oihib) exn`c ,leylya Ð
.olylyne opgyn ixnzàðö àìî

àæåæá éðéëñãoigwely jezny Ð
,daxd odn oilke` lefa eze`

.oze` mixrvneñåðéé÷åà éîéîî
`le ,dhn ly minn :xnelk Ð
c`e" xn`py ,dlrn ly minn
ux`a dzyy ,"ux`d on dlri

.dlreïä ïéçåìîd`eaz oi`e Ð
.odn dlicbåãàì øèî å÷æéÐ

.miarl min oi`iven oiriwxå÷æé
"elk`ie mrl wv" ,"ewevi" enk Ð

.(c a mikln)éáò íéî úøùç
íé÷çù:xnelk ,oixygn miard Ð

.ux`l mind oixiyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc oixcdpq(iyily meil)

úBòø úBéäî úBiðè÷ éøewéòopi` ,exvwp `le exwrpy zeiphw - ¦¥¦§¦¦§¨
.zeaiwxn opi`e zerilzn

øîBàä äæ ,'Lçðî' ,ïðaø eðzy oeikåétî äìôð Bztbe`cl jixv ¨©¨¨§©¥¤¨¥¦¨§¨¦¦
y oeik ,xne`d e` ,meid eze`a wfidn,Bãiî äìôð Bì÷îy e`Bða ©§¨§¨¦¨§

,åéøçàî Bì àøB÷y e`Bì àøB÷ áøBò,ey`x lr xar wrev axer - ¥¥©£¨¥¥
y e`Cøca B÷éñôä éáö,y e`Lçð`aå ,BðéîéîokìòeL`ay §¦¦§¦©¤¤¨¨¦¦§¨

,BìàîOîe` xac dfi` zeyrl ligzd m`e ,el md mirx mipniq ¦§Ÿ
.xac eze`n rpnp ,jxcl `vi
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המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום שלישי עמ' ב



רז ziprz zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ט גשמים:דף לירידת נוסף àøèéîסימן énwî àìéäð ,äãeäé áø øîà- ¨©©§¨§¦¨¦©¥¦§¨

המטר, לפני הבא דק àøèéîגשם éúà אם אך רב. מטר לבוא שעתיד הוא סימן - ¨¥¦§¨
בא àøèéîהוא øúa,המטר לאחר -àøèéî ÷éñt הגשם שעומד הוא סימן - ¨©¦§¨¨¦¦§¨
לדבר:ליפסק. סימן נותנת éðîéñåהגמרא ,àøèéî éúà àøèéî énwîàúìBäî E ¦©¥¦§¨¨¥¦§¨§¦¨¥§§¨

גסים. סובין ולבסוף דק קמח יוצא תחילה קמח מנפים שכאשר קמח, של נפה -øúác§¨©
éðîéñå ,àøèéî ÷éñt àøèéîéféòc àéøç C גס יוצא שבתחילה עזים, של רעי - ¦§¨¨¦¦§¨§¦¨¥©§¨§¦¥

ופוסק. דק, ולבסוף

פורחות. עננים בענין מעשה הגמרא הגמרא:מביאה ìááìמספרת òìwéà àìeò- ¨¦§©§¨¤
לבבל, ענניםàæçנזדמן וראה -eäì øîà ,úBçøBt,המקום éðàîלאנשי ept- ¨¨§¨©§©¨¥

מהחצר, àøèéîכליכם éúà àzLäc.להזיקם ועלול מטר כעת שבא -àì óBñì §©§¨¨¥¦§¨§Ÿ
àøèéî éúà,גשמים ירדו לא -øîà,עולאøwLîc éëéä ékéëä ,éàìáa é ¨¥¦§¨¨©¦¥¦¦§©§¦©§¨¥¨¦

eäééøèéî éøwLî סימנים כשיש ואף משקר, גשמם כך משקרים, שהבבליים כשם - §©§¦¦§©§
מגיע. אינו לגשם

בבבל. לעולא שאירע נוסף הגמרא:מעשה òìwéàמספרת àìeò[הזדמן],ìááì ¨¦§©§¨¤
àæeæa éøîúc àpö àìî éæç,בזוז נמכר לדבש] [המיועדים תמרים מלא סל ראה - ¨¥§Ÿ©¨§©§¥§¨

ו  ש øîà,תמה כך כדי עד וברווח בנקל להם מצויים הבבליים של àpöמזונותם àìî ¨©§Ÿ©¨
àLáeãc במקומם נמכר דבש מלא סל -å ,àæeæaכן פי על é÷ñòאף àì éàìáá §§¨§¨§©§¨¥Ÿ¨§¦

àúééøBàa.כראוי בתורה עוסקים אינם -eäeøòö àéìéìa לו הכאיבו בלילה - §©§¨§¥§¨©£
ו  עולא בו חזר קיבתו. את וקלקלו àðékñcבהתפעלות,øîàהתמרים àpö àìî ¨©§Ÿ©¨§©¦¨

àæeæa זול התמרים שמחיר מתוך אדרבה כלומר, בזוז. כאן נמכר סכינים מלא סל - §¨
כסכינים, בבטנם אותם ומצערים הרבה מהם ואוכלים מקוםeקונים é÷ñòמכל éàìáá©§¨¥¨§¦

àúééøBàa.בתורה עוסקים הבבליים - §©§¨
הגשמים: מי במקור הדנה ברייתא מביאה ìkהגמרא ,øîBà øæòéìà éaø ,àéðz©§¨©¦¡¦¤¤¥¨
äúBL àeä ñBðéé÷Bà éîénî Blek íìBòä בימים המכונסים מטה של ממים - ¨¨¦¥¥§¨¤

העולם, על מימיהם מוריקים והם לעננים עולים מים שאותם ©¡¤¤øîàpLובנהרות,
ו) ב øîà[ענן]'ãàå(בראשית .'äîãàä éðt ìk úà ä÷Läå õøàä ïî äìòé §¥©£¤¦¨¨¤§¦§¨¤¨§¥¨£¨¨¨©

òLBäé éaø Bìכדבריך לומר יתכן וכי אליעזר, ïéçeìîלרבי ñBðéé÷Bà éîéî àìäå ©¦§ª©©£Ÿ¥¥§¨§¦
ïä.מתוקים הגשמים מי זאת Bìולעומת øîà,מלוחים הם בתחילה אכן אליעזר, רבי ¥¨©

הם עלייתם לאחר íéáòa,אולם [ïé÷zîúî] (ïé÷úîî).מליחותם ופגה ¦§©§¦¤¨¦
íéðBéìòä íénî Blek íìBòä ìk ,øîBà òLBäé éaø שברקיעøîàpL .äúBL àeä(יא יא וגו'(דברים øèîì'והארץ ©¦§ª©¥¨¨¨¦©¦¨¤§¦¤¤¤¡©ְֶָָ¦§©

,'íén äzLz íéîMä.בשמים המטר שמקור íéi÷îהרי éðà äî àlà הפסוק את מפרש אני כיצד -ïî äìòé ãàå' ©¨©¦¦§¤¨¦¤¨©£¦§©¥§¥©£¤¦
,'õøàäהוא הרי הארץ. מן העננים שמקור ממנו íéìBòåשמשמע íéøabúî íéððòäL ãnìî הארץ מן ריקים] [כשהם ¨¨¤§©¥¤¨£¨¦¦§©§¦§¦

øèî éî ïéìa÷îe ,ãBðk ïäét ïéçúBôe ,òé÷øì,השמים כז)øîàpLמן לו Bãàì'(איוב øèî ewæé' יוצקים הרקיעים - ¨¨¦©§¦¦¤§§©§¦¥¨¨¤¤¡©¨Ÿ¨¨§¥
הענן, לתוך הרקיע.מים מן ומתמלא ריק בתחילה שהענן ïäמבואר úBáweðîeהעננים -äøáëk[נפה]úBøMçîe úBàáe §¨¥¦§¨¨¨§©§

øîàpL[משירות] ,ò÷ø÷ éab ìò íéî(יב כב ב' íé÷çL'(שמואל éáò íéî úøLç'.השחקים ענני מים משירי -ïéa ïéàå ©¦©©¥©§©¤¤¡©©§©©¦¨¥§¨¦§¥¥
.àîéð àìîk àlà ätéèì ätéè¦¨§¦¨¤¨¦§Ÿ¦¨

i"yx

àìéäð`lidp `nhiw enk Ð
minyb ,dwc `idy (a,`p oileg)
,dwc `idy ,`lidp `gnwk miwc
`a k"g`e ,xhnl dligz oi`ad

.xhnàøèéî éúàoicxei minyb Ð
`a la` .xdn oiwqet oi`e ,aexl
`eal oiwc oiligzne dligz xhn

.cin oiwqet ÐàúìåäîÐ
seqale ,wc gnw `vei dligzny

.oiqb oiaeqéæéòã àéøçly irix Ð
seqale ,dqb d`vei dligza .mifr

.wqete ,dwcéøîúãoiyer yac Ð
.odné÷ñò àì éàìááå,xnelk Ð

odl yiy ,cinz weqrl od oileki
.gxeh `lae lefa zepefníéøòöî

:(`,r oihib) exn`c ,leylya Ð
.olylyne opgyn ixnzàðö àìî

àæåæá éðéëñãoigwely jezny Ð
,daxd odn oilke` lefa eze`

.oze` mixrvneñåðéé÷åà éîéîî
`le ,dhn ly minn :xnelk Ð
c`e" xn`py ,dlrn ly minn
ux`a dzyy ,"ux`d on dlri

.dlreïä ïéçåìîd`eaz oi`e Ð
.odn dlicbåãàì øèî å÷æéÐ

.miarl min oi`iven oiriwxå÷æé
"elk`ie mrl wv" ,"ewevi" enk Ð

.(c a mikln)éáò íéî úøùç
íé÷çù:xnelk ,oixygn miard Ð

.ux`l mind oixiyn

 ב"ה,  יום ג' דסליחות, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

שלוח בזה הקונטרס לר"ה הבע"ל, וכאמור בהקדמה, בודאי ישתדלו ללמדו בחבורה ובדיבוק 

חברים. ויהי רצון אשר, בהיות שזהו אחד מהדברים שהתורה נקנית בהם,

- וידוע הדקדוק בשינוי הלשון דברים, ולא מעלות כמו בתחלת המאמר שם - כי הם ענינים של 

הכנה ושפלות, ואל יאמר הלומד מה יוסיף לי חברי בלימודי, ואני כחי רב לי, ואדרבה הזולת יבלבלני 

וכו' וכו' -

הנה יעשה לימוד זה קנין בנפש הלומדים, שתהי' נקראת על שם שלו, תורתו, וכפתגם כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע: לא רק שהוא למד תורה, אלא שהתורה לימדה אותו.

הי'  דר"ה  שני  דיום  הנה המאמר חסידות  כ"ק אאמו"ר הרה"ק  מו"ח אדמו"ר:  כ"ק  סיפר 

ממשיך באמירתו ונכנס בליל מוצאי יו"ט. והטעם - כדי להמשיך ההמשכות דארבעים ושמונה שעות 

דר"ה בעולם, אשר בכל הענינים יהי' נשמע )זיך הערין( ויאיר אור החסידות.

בלימוד  ר"ה  מוצאי  והתחלת  דר"ה  שעות  לחבר  כן  ינהוג  כאו"א  גם  אשר  בהצעתי,  ואני 

החסידות, ובשביל אשר סללו לנו נשיאינו - יומשך גם לנו בכל ענינינו אור החסידות עד למטה מטה.

המברך ומתברך בכתיבה וחתימה טובה,

מנחם מענדל בן חנה

שניאורסאהן

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אלול, תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, ואקרא את הפ"נ - בל"נ - על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לפני ר"ה הבע"ל.

בנוגע לשאלתו אם לבקר את אה"ק ת"ו אחר חג הסוכות הבע"ל, אסתפק מה מקום לזה בשנת 

השמיטה וכו'?

אתענין לדעת מהנעשה עם בנו שי' בהמשך להדברים שנדברנו יחד כשהי' כת"ר עמו כאן זה 

מזמן.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.



xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bq sc oixcdpq(oey`x meil)

Cqéðå øhé÷å çaéæ ,énà éaø øîàdxf dcearlãçà íìòäa- ¨©©¦©¦¦¥§¦¥§¦¥§¤§¥¤¨
,zg` dbbya,dxf dcearl mzeyrl xeq`y rci `lyáéiç Bðéà¥©¨

àlàz`hgénà éaøc àîòè éàî ,éiaà øîà .úçàolek lr aiigy ¤¨¤¨¨©©©¥©©£¨§©¦©¦
c ,zg` z`hg wxàø÷ øîàdxf dcear xeqi` iab(d k zeny)e'àì ¨©§¨§Ÿ

,'íãáòúxziiy oeikeáeúkä,zeceard lk z` ea llke df weqt ¨¨§¥©¨
ixdïlek ïàNòk,úçà äãBáò.zg` z`hg wx olek lr aiig okle £¨¨¨£¨¤¨

ly enrh iia` x`iay dnn :iia` ixaca dxizq `xnbd dywn
.ezenk xaqy rnyn ,zg` z`hg wx olek lr aiigy in` iaxéîe¦

éëä éiaà øîà,jk xn` iia`y okzi ike -ìL ,éiaà øîàäåL ¨©©©¥¨¦§¨¨©©©¥¨Ÿ
úBàåçzLäexn`p,íéáëBk úãBáòa`l' zepey`xd zexaica zg` ¦§©£¨©£©¨¦Ÿ

'mcarz `le mdl degYWz(d k zeny)weqta dipyd ,(ck bk zeny) ¦§©£¤¨¤§Ÿ¨¨§¥
weqta ziyilyde ,'mdidl`l degYWz `l'(ci cl zeny)`l iM' Ÿ¦§©£¤¥Ÿ¥¤¦Ÿ

,'xg` l`l degYWzänì,exn`púçàd`aìd`egzyd xeq` ¦§©£¤§¥©¥¨¨©©¤
dkøãk,jka dxf dcear dze` jxcyk -úçàåd`egzyd xeq`l §©§¨§©©

dkøãk àlL,jka dxf dcear dze` ly dkxc oi`yk -úçàå ¤Ÿ§©§¨§©©
÷lçìzeceard x`yn d`egzydd dwelgy myky cnll - §©¥

mlrda zxg` dcear care degzyd m`y ,z`hg aeig iabl
mdn dnk dyr m` zeceard x`y lka jk ,mizy aiig cg`
aiigy xaeq iia`y x`eane .zg`e zg` lk lr aiig ,cg` mlrda
in` iaxk xn`y okzi cvike ,dnvr ipta dcear lk lr z`hg
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף סג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bq sc oixcdpq(oey`x meil)

ickL øîBìxizend ly eyper df wxj` sexyl aiigyïé÷Bì ïéà ©¤¥¦
åéìò,df e`l lr -íMä ïî àì ,øîBà á÷òé éaø .äãeäé éaø éøác ¨¨¦§¥©¦§¨©¦©£Ÿ¥Ÿ¦©¥

äæ àeä,dwel epi`y mrhd xwir df oi` -àlàmrhdäåäc íeMî ¤¤¨¦©£¨
,äNòî Ba ïéàL åàì déì,dyrn mey dyr `l xizedyk ixdy ¥¨¤¥©£¤

,lk` `le ayi `l`.åéìò ïé÷Bì ïéà äNòî Ba ïéàL åàì ìëå§¨¨¤¥©£¤¥¦¨¨
:`xnbd zwiicnììkîmeyn xehty x`ia `l dcedi iaxy dfn - ¦§¨

gken ,dyrn ea oi`yøáñ äãeäé éaøcdyrn ea oi`yk s`y §©¦§¨¨©
,åéìò ïé÷Bìmiiwnde xcepdy xn` okle ,xfrl` iax xaq ezhiyke ¦¨¨

.dwel dxf dcear mya
:dpyna epipyBîLa øãBpädxf dcear lyíéi÷îäåraypd - ©¥¦§§©§©¥
äæ éøä ,BîLaxaer.äNòú àìa ¦§£¥¤§Ÿ©£¤

:`xnbd zx`anïìðî ,BîLa íéi÷îäå BîLa øãBpäxaery oipn - ©¥¦§§©§©¥¦§§¨¨
,dyrz `laàéðúcdxeza xn`py dnn ,`ziixaa(bi bk zeny)íLå' §©§¨§¥

,'eøékæú àì íéøçà íéäìàmicnlLdcear my llk xikfdl oi` ¡Ÿ¦£¥¦Ÿ©§¦¤
okle ,dxføBîL' Bøéáçì íãà øîàé àloznd -úãBáò ãöa éì ŸŸ©¨¨©£¥§¦§©£©

.'úéðBìt íéáëBkweqtd jynda xn`py dnneét ìò òîMé àì','E ¨¦§¦Ÿ¦¨©©¦
micnlíéi÷é àìå BîLa øBcé àlLrayi -å ,BîLas`íBøâé àì ¤Ÿ¦¦§§Ÿ§©¥¦§§Ÿ¦§

íéøçàìmixkp,BîLa eîéi÷éå BîLa eøciL'LiR lr rnXi `l' edfy ©£¥¦¤¦§¦§¦©§¦§Ÿ¦¨©©¦
.jiyrn znixbae jci lr xnelkøçà øác,weqta xg` xe`ia - ¨¨©¥

xn`pdnét ìò òîMé àì''Emicnlúéñîì äøäæàmicigid z` Ÿ¦¨©©¦©§¨¨©¥¦
çécîìå.ok eyri `ly ,dxf dcear cearl xird ipa lk z` §©¥¦©

`pzd yxc recn :`xnbd zl`ey .`ziixad ixaca dpc `xnbd
l dxdf`úéñî`ld ,'LiR lr rnXi `l' xn`py dnnáéúk àéãäa ¥¦Ÿ¦¨©©¦§¤§¨§¦

déaziqnd zyxta dxdf` dxn`p yxetn -(ai bi mixac)ìëå' ¥§¨
'Bâå '[ï]eàøéå eòîLé ìàøNédfd rxd xacM zFyrl EtqFi `le ¦§¨¥¦§§§¦¨§§Ÿ¦©£©¨¨¨¨©¤

z`aend dxf dcearl dzqdd epiid 'rxd xac'de ,'LAxwA§¦§¤
.mincewd miweqta:`xnbd daiynàlà,`ziixaa xnel jixv ¤¨

micnl 'LiR lr rnXi `l'nyäøäæàwxçécîìxird ipa lk z` Ÿ¦¨©©¦©§¨¨§©¦©
.jk dyri `ly ,dxf dcear cearl

`ziixad jynda epipyy dn :x`al `xnbd dtiqeníBøâé àìå§Ÿ¦§
íéøçàìmixkpBîLa eøciLdxf dcear lyeîéi÷iLå[erayiÎ] ©£¥¦¤¦§¦§§¤§©§

déì àòéiñî ,BîLariiqn df oic -deáà øîàc ìàeîLc deáàì ¦§§©§¨¥§£¦§¥§¨©£
íãàì øeñà ,ìàeîLcl`xyin,íéáëBk ãáBòä íò úeôzeL äNòiL ¦§¥¨§¨¨¤©£¤¨¦¨¥¨¦

ànLzetzeyd zngnBì áéiçúéixkpdòaLðå ,äòeáLelamy ¤¨¦§©¥§¨§¦§©§
,BlL íéáëBk úãBáòmy xikfdl ixkpl mxb l`xyidy `vnpe £©¨¦¤

,ezreaya dxf dcearét ìò òîMé àì' äøîà äøBzäå,'E,xnelk §©¨¨§¨Ÿ¦¨©©¦
.jiyrn ici lr rnyi `l xg` itn s`

:dfa dpce ,dxf dcear my zxkfd oipra dyrn d`ian `xnbdék¦
àúà`ayk -àìeò,laal l`xyi ux`núaol -axirdiexwd £¨¨¨¨

Báðì÷.'eap' dnyy da dzidy dxf dcear my lràáø déì øîà ©§§¨©¥¨¨
,eybtyk `lerløî úa àëéäå,axd ol okid -déì øîà,`ler §¥¨¨©¨©¥

axirdéì øîà .Báðì÷,ef xir my zxkfd recn ,`axáéúëäåzeny) §©§§¨©¥§¨§¦
(bi bk'eøékæú àì íéøçà íéäìà íLå',,xikfdl xeq` ef xir my s`e §¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ©§¦

.'eap' dnyy dxf dcear myk diexwy meyndéì øîà,`ler ¨©¥
c oeik ,dny z` xikfdl xzen ef dxf dcear,ïðçBé éaø øîà éëä̈¦¨©©¦¨¨

äáeúkä íéáëBk úãBáò ìkyxetnøékæäì øzeî ,äøBzaz`,dîL ¨£©¨¦©§¨©¨¨§©§¦§¨
:`xnbd zx`an .dxeza zxkfen 'eap' s`eàäå'eap' -àëéä §¨¥¨

àáéúk,dxezaáéúëc(` en diryi),'Báð ñø÷ ìa òøk'`xnbd oldle §¦¨¦§¦¨©¥Ÿ¥§
.df weqt x`az
:`xnbd dywnàáéúk àì éàådaezk dxf dceard oi` m` - §¦Ÿ§¦¨

dxezaàì.dny z` xikfdl xeq` -áéúîdywd -,àéLøLî áø Ÿ¥¦©§¨§§¨
dpyna epipy(d"n `"t oiaf)y af ,äàødaif zii`xäaeøî úçàlk ¨¨©©§¨
zrteyy ,jkkly onf xeriyìLLaf dyrp df xeriyay ,zei`x §¨Ÿ

epiide ,xdhpyk oaxwa aiegnd xenbàéäLdzid ezii`xy - ¤¦
daexnkjxcd jldn xeriy'ïBéãb'îcr'äìéL'ìïäL ,yly xeriy §¦©§§¦Ÿ¤¥

e zei`xïéâetñ éðLe úBìéáè ézLs` lr ,zeliahd xg` miaebip - §¥§¦§¥¦¦
zg` dii`x wx ef dzidyøeîb áæ äæ éøä.zei`x yly d`x eli`k £¥¤¨¨

dcear my lr `edy 'oeicb' `xwpd mewn `pzd xikfdy `vnpe
.opgei iaxl dywe ,dxeza aezk `edy epivn `ly s` ,dxf

:`xnbd zvxznáéúk ázëî énð 'ãb' ,àðéáø øîàdceard my - ¨©¨¦¨©©¦¦§¨§¦
cb' ixdy ,dxeza xkfen ok 'oeicb' dxf''oeicb' myd xeviw `edy

eza xkfen,dxáéúëc(`i dq diryi)'ebe 'd iafr mY`e'ãbì íéëøòä ¦§¦§©¤Ÿ§¥¨Ÿ§¦©©
,'ïçìLmilk`n mikxere ,ea mixteke 'd z` miaferd mz` ,xnelk ª§¨

.'cb' dnyy dxf dcearl maixwdl ick ogleyd lr
xkfedy 'eap qxw la rxk' weqtdn cnlpd oic d`ian `xnbd

:lirl,àøéñà àúeðöéì ìk ,ïîçð áø øîàjgbl xeq` xnelk ¨©©©§¨¨¥¨¨£¦¨
,mlera xac mey lr wegyleíéáëBk úãBáòc àúeðöélî õeç- ¦¥¨¨©£©¨¦

dxf dcear lr zepvilnàéøLc,zxzeny -áéúëc(aÎ` en diryi) §¨§¨¦§¦
Báð ñø÷ ìa òøk''ebe,'àOî èlî eìëé àì åcçé eòøë eñø÷xnelk ¨©¥Ÿ¥§¨§¨§©§¨Ÿ¨§©¥©¨

el yiy ink eqxwe erxk ,laa ipa ly mdizedel` mdy eape la
,irxd z`ved iptl `qkd ziaa ayil witqn epi`y mirn ileg

.dxf dcearn wegy oeyl `edeáéúëexg` mewna(dÎc i ryed) §¦
,dxf dcearn zepvil ly sqep weqteøac''ebe mixacúéa úBìâòì ¦§§¨¦§¤§¥

åéìò åéøîëe Bnò åéìò ìáà ék ïBøîL ïëL eøeâé ïåàFcFaM lr Elibi ¨¤¨§©Ÿ§¦¨©¨¨©§¨¨¨¨¨¦©§
,'EPOn dlb iMeb`ci 'l` zia'ay dxf dceard ilbr lr ,xnelk ¦¨¨¦¤

z` mi`yepd mixnkde ,el jlie aixgpq mlhiyk ,oexney ipkey
dlb ik eceak lr elibi'e ,mze` mdn lehiyk egnyi milbrd

yexcl yie ,'epnnéø÷z ìàweqta,'Bãéák' àlà 'BãBák'epiidc ©¦§¥§¤¨§¥
zepvil ef s`e .mdn [lhip] dlby ely irxde eizeabr `yn caek
,irx mda yiy miig ilra eid `l el` milbry s`y ,dxf dcearn
mda yi eli`k i`pbl aezkd mda dpik ,adfe sqk ilbr eid `l`

.irx
eze`a l`xyia dzidy dxf dceard xe`iaa dkiynn `xnbd

:onfáéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàweqta(a bi ryed)àèçì eôñBé äzòå' ¨©©¦¦§¨©¦§¦§©¨¦©£Ÿ
'Bâå íéaöò íðeáúk ítñkî äëqî íäì eNòiåigaf mixn` md mdl ©©£¨¤©¥¨¦©§¨¦§¨£©¦§¨¤¥Ÿ§¦Ÿ§¥

,'oEwXi milbr mc`éàîzeaizd yexit dn -,'íéaöò íðeáúk' ¨¨£¨¦¦¨©¦§¨£©¦
ãçàå ãçà ìkL ,ãnìîdxf dceara mi`hegdnäNòmlv envrl §©¥¤¨¤¨§¤¨¨¨

kBúàøé úeîcmpenzk' weqta xn`p eli`ke ,ely dxf dcear - §¦§¨
,dxf dcear [ilqtÎ] iavr zpenz xnelk ,'miavrdçépîedze`l ©¦¨

zenc,Bñéëaed÷açîe ,B÷éç CBzî dàéöBî døëBfL äòLa §¦§¨¨¤§¨¦¨¦¥§©§¨
d÷Mðîe. §©§¨

:weqtd jynd z` zx`an `xnbdéàîyexitd dn -íãà éçáBæ' ©§¥¨¨
éác ÷çöé éaø øîà ,'ïe÷Mé íéìâòly eyxcn zian -,énà éaø £¨¦¦¨¨©©¦¦§¨§¥©¦©¦

weqtd zpeekéúøLî eéäLdéìòáa íäéðéò íéðúBð íéáëBk úãBáò ¤¨§¨§¥£©¨¦§¦¥¥¤§©£¥
,ïBîî,mpenn lehil mivexeeeid jklíéìâòä úà íéáéòøîly ¨©§¦¦¤¨£¨¦

,dxf dcearíéaöò úeîc ïéNBòåilra ly mpweic zenck mlv - §¦§£©¦
,oenndïéãéîòîeeze`ïäéñeáà ãöaeid jkae ,milbrd ly ©£¦¦§©£¥¤

mdy ink oennd ilra zeienc z` ze`xl milibx milbrd
,mze` milik`nåmixnkd eid xy`kïúBà ïéàéöBîmilbrd z` - §¦¦¨
eàøL ïåék ,õeçìmilbrdïúBàeid ,oennd ilra z` -ïäéøçà ïéöø ©¥¨¤¨¨¨¦©£¥¤
ïäa ïéLîLîîeeid milbrd icaer mixnkde ,melik`iy ick §©§§¦¨¥

Bì íéøîBà,oennd lral -Ea õôç íéáëBk úãBáòokle ,epcarzy §¦£©¨¦¨¥§
y ie`xàáé[oennd lra xnelk] mc` eze`Bì Bîöò çaæéå- ¨Ÿ¦©©©§

iptl mnvr gafl oennd ilral enxby `vnpe ,dxf dcearl
.mpenn lehil elkeiy ick ,dxf dceard

:xg` ote`a yxtne ,wgvi iax zyxc z` dgec `ax,àáø øîà̈©¨¨
,dywi ,ok yxcp weqtd m`éàämixn` md mdl' oeyld -éçáBæ ©¨¤¥Ÿ§¦§¥

'ïe÷Mé íéìâò íãàmc` egafy xg`ly ernyny ,wcwecn epi` ¨¨£¨¦¦¨
mixn` md mdl' eixac itle ,milbrl ewyiçBáæì ïe÷Mé íéìâò ¨¤¥Ÿ§¦£¨¦¦¨¦§©

déì éòaéî 'íãà'oewyi milbr' mcew xnel jixv aezkd did - ¨¨¦¨¥¥
ici lr mc`d zgiafl enxby xnelk ,'mc` geafl' jk xg`e
ilral mixne` eid mixnkd jk ixdy ,el ewyi milbrdy enxby
.'mdl mknvr egafzy ick mkz` miwyep elld milbrd' ,oennd

,àáø øîà àlày ,xg` oiprl weqtd z` yexcl yiúà çáBfä ìk ¤¨¨©¨¨¨©¥©¤
,íéáëBk úãBáòì BðaeidíéøîBà] (øîà)Bì [,dxf dceard izxyn §©£©¨¦§¦

ìBãb ïBøBcdlecb dpzn -Bì áéø÷äie`x okle ,dxf dcearl gaefd ¨¦§¦
mby.Bì ÷Méå àáémc` igaFf'l mixne`y ,weqtd yexit dfe' ¨Ÿ§¦©§¥¨¨

.'oEwXi milbr'ly mb ie`xy ,dxf dceard ilbrl£¨¦¦¨
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,BlL íéáëBk úãBáòmy xikfdl ixkpl mxb l`xyidy `vnpe £©¨¦¤

,ezreaya dxf dcearét ìò òîMé àì' äøîà äøBzäå,'E,xnelk §©¨¨§¨Ÿ¦¨©©¦
.jiyrn ici lr rnyi `l xg` itn s`

:dfa dpce ,dxf dcear my zxkfd oipra dyrn d`ian `xnbdék¦
àúà`ayk -àìeò,laal l`xyi ux`núaol -axirdiexwd £¨¨¨¨

Báðì÷.'eap' dnyy da dzidy dxf dcear my lràáø déì øîà ©§§¨©¥¨¨
,eybtyk `lerløî úa àëéäå,axd ol okid -déì øîà,`ler §¥¨¨©¨©¥

axirdéì øîà .Báðì÷,ef xir my zxkfd recn ,`axáéúëäåzeny) §©§§¨©¥§¨§¦
(bi bk'eøékæú àì íéøçà íéäìà íLå',,xikfdl xeq` ef xir my s`e §¥¡Ÿ¦£¥¦Ÿ©§¦

.'eap' dnyy dxf dcear myk diexwy meyndéì øîà,`ler ¨©¥
c oeik ,dny z` xikfdl xzen ef dxf dcear,ïðçBé éaø øîà éëä̈¦¨©©¦¨¨

äáeúkä íéáëBk úãBáò ìkyxetnøékæäì øzeî ,äøBzaz`,dîL ¨£©¨¦©§¨©¨¨§©§¦§¨
:`xnbd zx`an .dxeza zxkfen 'eap' s`eàäå'eap' -àëéä §¨¥¨

àáéúk,dxezaáéúëc(` en diryi),'Báð ñø÷ ìa òøk'`xnbd oldle §¦¨¦§¦¨©¥Ÿ¥§
.df weqt x`az
:`xnbd dywnàáéúk àì éàådaezk dxf dceard oi` m` - §¦Ÿ§¦¨

dxezaàì.dny z` xikfdl xeq` -áéúîdywd -,àéLøLî áø Ÿ¥¦©§¨§§¨
dpyna epipy(d"n `"t oiaf)y af ,äàødaif zii`xäaeøî úçàlk ¨¨©©§¨
zrteyy ,jkkly onf xeriyìLLaf dyrp df xeriyay ,zei`x §¨Ÿ

epiide ,xdhpyk oaxwa aiegnd xenbàéäLdzid ezii`xy - ¤¦
daexnkjxcd jldn xeriy'ïBéãb'îcr'äìéL'ìïäL ,yly xeriy §¦©§§¦Ÿ¤¥

e zei`xïéâetñ éðLe úBìéáè ézLs` lr ,zeliahd xg` miaebip - §¥§¦§¥¦¦
zg` dii`x wx ef dzidyøeîb áæ äæ éøä.zei`x yly d`x eli`k £¥¤¨¨

dcear my lr `edy 'oeicb' `xwpd mewn `pzd xikfdy `vnpe
.opgei iaxl dywe ,dxeza aezk `edy epivn `ly s` ,dxf

:`xnbd zvxznáéúk ázëî énð 'ãb' ,àðéáø øîàdceard my - ¨©¨¦¨©©¦¦§¨§¦
cb' ixdy ,dxeza xkfen ok 'oeicb' dxf''oeicb' myd xeviw `edy

eza xkfen,dxáéúëc(`i dq diryi)'ebe 'd iafr mY`e'ãbì íéëøòä ¦§¦§©¤Ÿ§¥¨Ÿ§¦©©
,'ïçìLmilk`n mikxere ,ea mixteke 'd z` miaferd mz` ,xnelk ª§¨

.'cb' dnyy dxf dcearl maixwdl ick ogleyd lr
xkfedy 'eap qxw la rxk' weqtdn cnlpd oic d`ian `xnbd

:lirl,àøéñà àúeðöéì ìk ,ïîçð áø øîàjgbl xeq` xnelk ¨©©©§¨¨¥¨¨£¦¨
,mlera xac mey lr wegyleíéáëBk úãBáòc àúeðöélî õeç- ¦¥¨¨©£©¨¦

dxf dcear lr zepvilnàéøLc,zxzeny -áéúëc(aÎ` en diryi) §¨§¨¦§¦
Báð ñø÷ ìa òøk''ebe,'àOî èlî eìëé àì åcçé eòøë eñø÷xnelk ¨©¥Ÿ¥§¨§¨§©§¨Ÿ¨§©¥©¨

el yiy ink eqxwe erxk ,laa ipa ly mdizedel` mdy eape la
,irxd z`ved iptl `qkd ziaa ayil witqn epi`y mirn ileg

.dxf dcearn wegy oeyl `edeáéúëexg` mewna(dÎc i ryed) §¦
,dxf dcearn zepvil ly sqep weqteøac''ebe mixacúéa úBìâòì ¦§§¨¦§¤§¥

åéìò åéøîëe Bnò åéìò ìáà ék ïBøîL ïëL eøeâé ïåàFcFaM lr Elibi ¨¤¨§©Ÿ§¦¨©¨¨©§¨¨¨¨¨¦©§
,'EPOn dlb iMeb`ci 'l` zia'ay dxf dceard ilbr lr ,xnelk ¦¨¨¦¤

z` mi`yepd mixnkde ,el jlie aixgpq mlhiyk ,oexney ipkey
dlb ik eceak lr elibi'e ,mze` mdn lehiyk egnyi milbrd

yexcl yie ,'epnnéø÷z ìàweqta,'Bãéák' àlà 'BãBák'epiidc ©¦§¥§¤¨§¥
zepvil ef s`e .mdn [lhip] dlby ely irxde eizeabr `yn caek
,irx mda yiy miig ilra eid `l el` milbry s`y ,dxf dcearn
mda yi eli`k i`pbl aezkd mda dpik ,adfe sqk ilbr eid `l`

.irx
eze`a l`xyia dzidy dxf dceard xe`iaa dkiynn `xnbd

:onfáéúëc éàî ,÷çöé éaø øîàweqta(a bi ryed)àèçì eôñBé äzòå' ¨©©¦¦§¨©¦§¦§©¨¦©£Ÿ
'Bâå íéaöò íðeáúk ítñkî äëqî íäì eNòiåigaf mixn` md mdl ©©£¨¤©¥¨¦©§¨¦§¨£©¦§¨¤¥Ÿ§¦Ÿ§¥

,'oEwXi milbr mc`éàîzeaizd yexit dn -,'íéaöò íðeáúk' ¨¨£¨¦¦¨©¦§¨£©¦
ãçàå ãçà ìkL ,ãnìîdxf dceara mi`hegdnäNòmlv envrl §©¥¤¨¤¨§¤¨¨¨

kBúàøé úeîcmpenzk' weqta xn`p eli`ke ,ely dxf dcear - §¦§¨
,dxf dcear [ilqtÎ] iavr zpenz xnelk ,'miavrdçépîedze`l ©¦¨

zenc,Bñéëaed÷açîe ,B÷éç CBzî dàéöBî døëBfL äòLa §¦§¨¨¤§¨¦¨¦¥§©§¨
d÷Mðîe. §©§¨

:weqtd jynd z` zx`an `xnbdéàîyexitd dn -íãà éçáBæ' ©§¥¨¨
éác ÷çöé éaø øîà ,'ïe÷Mé íéìâòly eyxcn zian -,énà éaø £¨¦¦¨¨©©¦¦§¨§¥©¦©¦

weqtd zpeekéúøLî eéäLdéìòáa íäéðéò íéðúBð íéáëBk úãBáò ¤¨§¨§¥£©¨¦§¦¥¥¤§©£¥
,ïBîî,mpenn lehil mivexeeeid jklíéìâòä úà íéáéòøîly ¨©§¦¦¤¨£¨¦

,dxf dcearíéaöò úeîc ïéNBòåilra ly mpweic zenck mlv - §¦§£©¦
,oenndïéãéîòîeeze`ïäéñeáà ãöaeid jkae ,milbrd ly ©£¦¦§©£¥¤

mdy ink oennd ilra zeienc z` ze`xl milibx milbrd
,mze` milik`nåmixnkd eid xy`kïúBà ïéàéöBîmilbrd z` - §¦¦¨
eàøL ïåék ,õeçìmilbrdïúBàeid ,oennd ilra z` -ïäéøçà ïéöø ©¥¨¤¨¨¨¦©£¥¤
ïäa ïéLîLîîeeid milbrd icaer mixnkde ,melik`iy ick §©§§¦¨¥

Bì íéøîBà,oennd lral -Ea õôç íéáëBk úãBáòokle ,epcarzy §¦£©¨¦¨¥§
y ie`xàáé[oennd lra xnelk] mc` eze`Bì Bîöò çaæéå- ¨Ÿ¦©©©§

iptl mnvr gafl oennd ilral enxby `vnpe ,dxf dcearl
.mpenn lehil elkeiy ick ,dxf dceard

:xg` ote`a yxtne ,wgvi iax zyxc z` dgec `ax,àáø øîà̈©¨¨
,dywi ,ok yxcp weqtd m`éàämixn` md mdl' oeyld -éçáBæ ©¨¤¥Ÿ§¦§¥

'ïe÷Mé íéìâò íãàmc` egafy xg`ly ernyny ,wcwecn epi` ¨¨£¨¦¦¨
mixn` md mdl' eixac itle ,milbrl ewyiçBáæì ïe÷Mé íéìâò ¨¤¥Ÿ§¦£¨¦¦¨¦§©

déì éòaéî 'íãà'oewyi milbr' mcew xnel jixv aezkd did - ¨¨¦¨¥¥
ici lr mc`d zgiafl enxby xnelk ,'mc` geafl' jk xg`e
ilral mixne` eid mixnkd jk ixdy ,el ewyi milbrdy enxby
.'mdl mknvr egafzy ick mkz` miwyep elld milbrd' ,oennd

,àáø øîà àlày ,xg` oiprl weqtd z` yexcl yiúà çáBfä ìk ¤¨¨©¨¨¨©¥©¤
,íéáëBk úãBáòì BðaeidíéøîBà] (øîà)Bì [,dxf dceard izxyn §©£©¨¦§¦

ìBãb ïBøBcdlecb dpzn -Bì áéø÷äie`x okle ,dxf dcearl gaefd ¨¦§¦
mby.Bì ÷Méå àáémc` igaFf'l mixne`y ,weqtd yexit dfe' ¨Ÿ§¦©§¥¨¨

.'oEwXi milbr'ly mb ie`xy ,dxf dceard ilbrl£¨¦¦¨
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xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cq sc oixcdpq(ipy meil)

ñäwezy -.'ä íLa øékæäì àlLmeyn ok xn`y mrhdeàlL ©¤Ÿ§©§¦§¥¤Ÿ
eãnéìeze`Bnàå åéáàdceara wacidl `l` 'd my z` xikfdl ¦§¨¦§¦

.oldlcke ,dl cearle dxfãiîokn xg`làéöBäz` wepizd ¦¨¦
Búàøédpnn `xiy dxf dcear -ãò d÷Mðîe d÷açîe ,B÷éçî ¦§¨¥¥§©§¨§©§¨©

Bñéøk äò÷ápL,epearx aexn zneàeä ìôðå ,õøàì Búàøé äìôðå ¤¦§§¨§¥§¨§¨¦§¨¨¨¤§¨©
.äéìòick jka yprpeøîàpM äî íéi÷ì(l ek `xwie)ézúðå'z` ¨¤¨§©¥©¤¤¡©§¨©¦¤

.'íëéìelb éøât ìò íëéøâtmiweac l`xyi eidy ef `ziixan gkene ¦§¥¤©¦§¥¦¥¤
did `ly ax xn` recne ,dcaerl xvi mdl dide ,dxf dceara

.dnvr dxf dcearl xvi
mdl did `l zn`ay xnel yi ef `ziixaa s` :`xnbd zvxzn

dxf dcearl xviepiid ,da miweac eidy x`eande ,e÷éáàc øúä©©£¦
déaick decar dligzn ,xnelk ,mzceara dil` exywpy xg` - ¥

.da ewacpe dil` mzaig dxab jk jezne ,zeixrd z` xizdl
:ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,òîL àzzqpk iyp` lr xn`p ¨§©

dlecbd(c h dingp),.'íäéäìà 'ä ìà ìBãb ìB÷a e÷òæiå'zx`an ©¦§£§¨¤¡Ÿ¥¤
:`xnbdøeîà éàî.mzwrfa exn` dn -àîézéàå ,äãeäé áø øîà ©©¨©©§¨§¦¥¨

,ïúðBé éaøewrf'àéia àéia'epztnd df rxd xvi ixd ,dd` dd` - ©¦¨¨¦¨¦¨
,dxf dcear cearlàúéáì déáøçàc eðééämxby df `ed - ©§§©§§¥§¥¨

,eycwn zia z` 'd aixgdyàìëéäì àéì÷å,elkid z` sxye - §©§¨§¥¨¨
é÷écöì eäðéìè÷å,l`xyi iwicv z` bxde -ìàøNéì eäðéìâàå §©§¦§§©¦¥§©§¦§§¦§¨¥

eäééòøàî,evx`n l`xyi mr z` dlbde -àeä ïééãòådf xvi - ¥©§©§©£©¦
ïðéa ãwøî.dxf dcear cearl epztneïì dézáäé íeìklk ixd - §©¥¥¨§§©§¥¨

dpi` ,df xvi 'd epl zzpy daiqdàlàickàøâà déa éìBa÷ì- ¤¨§©¥¥©§¨
ep` ,eilr xabzpe etekpy dna eci lr xky lawlïðéòa eäéà àì̈¦¨¦©

ïðéòa déøâà àìåep`y xkyd z` `le eze` `l mivex eppi` - §¨©§¥¨¦©
.dxf dcearl dztnd xvid mcia xqniy eywiae .eci lr milawn
`le ,dxf dcear cearl xvi mtwzy ,weqtd zyxca yxetne
s` :`xnbd zvxzn .zeixr mdl xizdl wx edecary ax ixack

xaecny xnel yi o`kdéa e÷éáàc øúacearl elgdy xg` - ¨©©£¦¥
,zeixrd z` mdl xizdl evxy zngn dil` exywpe dxf dcear
weqtd zyxca x`eank dxf dcearl rxd xvi mtwz ok` f`y

.xen`d
dlecbd zqpk iyp` etiqed :df dyrn jynd z` d`ian `xnbd

eàúéðòúa éîBé àúìz eáúé,ziprza mini dyly eayi -éîçø eòa ¨§§¨¨¥§©£¦¨¨©£¥
.mcia dxf dcear xvi xqniy mingx eywia -à÷úét eäì ìôð§©§¦§¨

àòé÷øîminyd on wzt mdl ltp -da áéúk äåäczaiz,'úîà' ¥§¦¨©£¨§¦¨¡¤
.dxf dceard xvi z` wlql aehy mci lr mikqn 'dy xnelk

dpéî òîL ,àðéðç éaø øîày ,df dyrnn -Ceøa LBãwä ìL BîúBç ¨©©¦£¦¨§©¦¨¨¤©¨¨
àeä`ed,'úîà',mieqn xaca eicar mr mikqn jlndyk ixdy ¡¤

inkg mr mikqd 'd m`e ,mzpwza mdnr enzeg z` `ed mzeg
.enzeg edfy gken ,'zn`' zaiz ici lr xvid z` wlql l`xyi

,okn xg`l÷ôðzenc d`vi -àøeðc àéøeâk,y` ly dix` xebk - §©§§¨§¨
íéLãwä éLã÷ úéaîeäì øîà .d dixkfeðééä ,ìàøNéì àéáðzenc - ¦¥¨§¥©¨¨¦¨©§¨¦§¦§¨¥©§

`id efdéì éñôz÷c éãäa .äøæ äãBáòc àøöéiyp` eqtzy onfa - ¦§¨©£¨¨¨©£¥§¨¨§¦¥
,mlerd on ewlql ick df xvia dlecbd zqpkàúéðéa èéîzLéà¦§§¦¦¦¨

dépéî,dxic` dwrv wrv ,epnn xriy hnyp -déì÷ ìæàåjlde - ¦¥©£©¨¥
elewajldn wgxneøîà .éñøt äàî òaøà,dlecbd zqpk iyp` §©§©§¨©§¥¨§

ãáòéð éëéä,dyrp cvik -déìò éîçøî àiîMî àîìécon `ny - ¥¦¤¡¥¦§¨¦§©¨§©£¦£¥
.mlerd on ewlql lkep `le ,ezwrv zngn eilr engxi minyd

eäì øîàd dixkfàøáàc àãeãa eäeéãL ,àéáðjez l` edekilyd - ¨©§¨¦©§§¨©£¨¨
,zxter ly cecàøáàa deéñëå,zxter ly ieqika edeqkze - §©§©£¨¨

meynééLcdéì÷ óezakrne ,lewd z` zt`ey zxterdy - §¨¥¨¥
`la mlerd on ewlql elkez jke ,zekzn x`yn xzei z`vl

,ok dixkf xn`y epivn okide .eilr mingx 'd `lnziyáéúëc¦§¦
ez`eapa(g d dixkf),äôéàä CBz ìà dúà CìLiå äòLøä úàæ øîàéå'©Ÿ¤Ÿ¨¦§¨©©§¥Ÿ¨¤¨¥¨

,'äét ìà úøôBòä ïáà úà CìLiå,rxd xvi edf 'drWxd' ,xnelk ©©§¥¤¤¤¨¤¤¤¦¨¨¦§¨
z` zt`eyd zxterd oa`a edeqke cecd jez l` edekilyde

.elew
xg` :zeixr ly rxd xvi mb lhal evx jk jezny d`ian `xnbd

,mlerd on dxf dcear xvi z` ewliqyéøîà,dlecbd zqpk iyp` ©§¥
àeä ïBöø úòå ìéàBä,dxf dcear xvi z` epicia xqny ,'d z`n ¦§¥¨

éîçø éòaéðs` ez`n mingx ywap -äøéáòc àøöiàxvi lr - ¦¨¥©£¥©¦§¨©£¥¨
epnvr livpe ,mlerd on ewlqpe epicia xqniy ,zeixr ixeqi`

ok`e .zeixrd ixeqi`néîçø eòaeeäééãéa øñîéàmingx eywia - ¨©£¥¦§©¦©§
.mdicia zeixrd xvi xqnpeéîBé àúìz eäeLáçdyly edexq` - ©§§¨¨¥

menig wqt ok zngn j` .dxiarl miyp` dzit `l mday ,mini
zr dze`ae ,cliln miypde rixfdln mixkfdeòaéàeytig - ¦¨

àîBé úa àúòéadlik`dl ,mei eze`a dclepy dvia -äìBçì ¥£¨©¨§¤
,ez`etx jxevleçkLà àìågke menigd wqty oeik ,e`vn `l - §Ÿ©§§

dlecbd zqpk iyp` z`f e`xyk .dcleddãéáòð éëéä ,eøîà- ¨§¥¦¤¡¥
m` ,dyrp cvikàbìt éòaéðivg wx epcia xqniy 'dn ywap - ¦¨¥©§¨

,dcled gke menig zeidl jiyni ,xnelk ,zeixrd xvi ly egek
oky ,xyt` i` df ,zeixr ixeqi`a hley xvid `di `l j`àbìt©§¨

éáäé àì àòé÷øî`l okle .xac zivgn mipzep oi` minyd on - ¥§¦¨Ÿ¨£¦
`l` ,mlerd on llk edewliqdéðéòì eäðéìçkeipir z` e`niq - ©§¦§§¥¥

,egek z` eyilgd jkae ,y`a oaelnd legknadéa éðäà- ©£¥¥
,ef dphw dpwz dlirededéúáeø÷a Léðéà éøbéà àìc`ly - §¨¦¨¥¦¦¤§§¥

en` oebk zepey`xd eizeaexwa zeixr ixeqi`l mc` dztzi
oebk zexg` zeixra zexbzdl xvid edztn oiicr j` ,ezae ezeg`

.dcpe yi` zy`
:xert lral dcear oipra xn`n d`ian `xnbdäãeäé áø øîà̈©©§¨
,øúBéa äìBç äúéäL úçà úéøëða äNòî ,áø øîàdzvxy jezne ¨©©©£¤§¨§¦¤¨¤¨§¨¨§¥

e dxcp `txidläøîà,dnvr lràéää ãBîòz íàdze` -äMà ¨§¨¦©£©¦¦¨
`txize.íìBòaL äøæ äãBáò ìëì ãBáòúå Cìz ,déìBçîok` seqal ¥§¨¥¥§©£§¨£¨¨¨¤¨¨

äãîò,dilegn d`txpe zixkp dze`äëìä]äãBáò ìëì äãáòå [ ¨§¨¨§¨§¨§¨§¨£¨
,íìBòaL äøæeì äòébäL ïåékdnyy dxf dcearäìàL ,'øBòt' ¨¨¤¨¨¥¨¤¦¦¨©§¨£¨

íéøîBkì,dxf dceard izxyn -dì eøîà .Bæì ïéãáBò äna ©§¦©¤§¦§¨§¨
,mixnekdøëL ïéúBLå ïéãøz ïéìëBàz` milylyn el`y ,ycg §¦§¨¦§¦¥¨

,mzleqt `ivedl mdl minxebe mirndäéðôa ïéæéøúîemi`iven - ©§¦¦§¨¤¨
zixkp dze` z`f drnyyk .dxf dceard ipta irxäøîàlr ¨§¨

,dnvràéää øBæçzL áheîdze` -ãBáòú àìå ,déìBçì äMà ¨¤©£©¦¦¨§§¨§Ÿ©£
êëa äøæ äãBáòef zixkpa ,jk lr dcedi ax siqede .dfk oeifaa - £¨¨¨§¨

dzvx `l mewn lkn ,dxf dcearl dxeyw dzidy s` lry epivn
j` ,jk lk dfean jxca dcarl,ïk ïðéà ìàøNé úéa ízàixdy ©¤¥¦§¨¥¥¨¥

`id dpebn dxf dcear xert lray mail lr eny `l mkizea`
mda xn`py itk ,dil` ecnvp `l` ,xzeia(d dk xacna)íéãîöpä'©¦§¨¦

,'øBòt ìòáìepiide,'ìéút ãéîö'ke` hiha gxennd ieqik `edy §©©§§¨¦¨¦
lk ecnvp `l 'd l` eli`e .ilkd lr wfg weace ,ilk iab lr dery

dyn mdilr xn`y itk `l` ,jk(c c mixac)'äa íé÷ácä ízàå'§©¤©§¥¦©
,'íëéäìàepiide,Bæa Bæ úB÷eácä úBøîz ézLkzeweac opi`y ¡Ÿ¥¤¦§¥§¨©§¨
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.äòùøäaizk dixkf z`eapae rxd xvi edf

:ipy zia zligza didy.äøéáòã:zeixr ly
.'åëå ïéîåé àúìú äåùáçwqt jk jezne

:cliln zeawpde ciledln mixkfd meng
.(çëúùà àìå) àîåé úá àúòéá åòáéà

:meia ea dclepy dvia dywazpàìå
.çëúùàmcew zexenb eidy oze` elit`y

:z`vln ewqt okl.àâìô åòáì`di `ly
raez `di `ly ick dxiar mewna hley

:zeixr.äéðéòì åäðéìçë:legka eipir enq
.äéá éðäàixbi` `lc `zxet `zpwz jd

a dzaixwa`ed dxbzn la` ezeg`ae en`
:dcpae yi` zy`a.ïéãøúf"rla y"cla

:ycg xky oke mirnd z` oilylyneíúà
.ïë ïðéà ìàøùé úéádl xn`w dcedi ax

:`xwl diyxcnl.øåòô ìòáì íéãîöðä
mal lr z`f eaiyd `l mzea` la` xnelk
ecnvpe mleray f"r lkn `id dpebn f"ry
ilk t"r swend lizt cinvk da ewac`e
`l mewnd l`e dti derya eze` oigxnny
zexnzk miweac `l` micnvp eid
:zeweac opi`e zeweacy zewaecnd

.àðú àúéðúîáweacc mlv` `ed gay
opi` oicinv cnvpn ith xaegn rnyn
weac jli`e jli` oiffe oikynpe oixaegn

:dti dti rnyn.éàèáñ:`ed icedi myïá
.ñìà:`ed mewn mye jnqa.åîèåçá çðé÷å

:xert ly.ïéñì÷î:oigaynïéåëîã â"òàå
.ééåæáìea exzd m`e ezbby lr oaxw aiig

:dzin aiig.àúøåú éáì:mewn.àñéô
:f"rla `"hyla.àåä ñéìå÷øîedfe df

:ezcear.ïðú ñéìå÷øîìip`e ecakl eiptl
:eteba zekdl izwxf.ñéìå÷øîáenvr

:ezekdl.äéì÷ùéàoi`e car xaky b"r`
`ly ick dilwynl ira `w xacl oeayd

:ely dceara d`pzzäúøéáçì àçååø
.÷éáù:miwxefl mewn dl dptn'éðúî

.êìåîì øåñîéù:f"r izxyn cia exqen
.ùàá øéáòéåicar eed ikid yxtn `xnba

:opira ediiexzc i`xwn itlie'îâ.éðú÷
itp`a f"r dliwq iaiiga (.bp sc) oizipzn
jlen `nl` jlen ipzwe f"r caerd dytp
xhwe gaf m`c dpin `wtpe f"r llka e`l
f"r x`yl erxfn xiard inp i` xeht eiptl
`wec jlenc aiign `l jka dkxc oi`e

:jlen enyy aezk.æ"ò øàùì ãçàå êìåîì ãçà`l` `wtp (ai mixac) ecari dki`nc dkxcka dlr ixedf`l jixhvi` `le `ed f"r inp jlen xaqw aiig erxf xiard
:aiig dkxck `ly dyr m`y jl xnel.øåèô êìåîì àìùmdl `ed weg `l` `wtp ecari dki`n `dc eilr xdf` f"r meyn `le jka dkxcy iaizk `weec jlenc

:aezkl jxved jkitl dliwqa df weg lr citwd dxezde.íäéìò åëéìîäù ìë:jlen eny `xwy.øîà àáøxexv oebk ediipia `ki` i`xr jlenc cg` xac exn` `l
:`ae reaw jlena `l` aiign `l oerny 'xa `"xl df epa el xiardl eilr edekilnd dry itl dfe jkl ie`x epi`y mqiwe
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ריד
oifge` mipya cenr cq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éàðé 'ø:xn`w f"r izxynl dxiqn jdc xninl `z` 'ipznc xeqniy cr iyextl
.øéáòäì ïúú àì`w dly oiyny `zlinc `nzqe xiardl mixg`l ozz `l

b"d :dl oixiarn'åë øñî àìå øéáòä ìåëé éëä éîð àéðú`yixa `ziixaa b"le
dxiqn ozz `l i`dc xqn `le xiard leki ipzinl leki `l ezc ozz `l jrxfne
xqn `le xiard leki ipzw ikd `l` rnyn
xiarn ja `vni `ln dil wetize aiig `di
`l l"z dxiqn `aizk `lc y`a ezae epa
dxard lr aezkd jl yxit xiardl ozz

:dpizp jxc `l` dpi`y.øéáòäì ïúú àì
llkl d`ad dpizp `pzl dil rnyn
zpn lr dpizp dil rnyn `le dxard

:dcegl dpizp lr diaeigl xiardløñî
.øéáòäå`di leki jlenl `ly zxg` f"rl

:aiig.åøéáòäded in oyi e` `neq epal
xearl leki epi`c b"dka jka dxard jxc

:dvex did m` envra.àäéî èåùô
:oizipzn.àãçoae epa oac zel`y jpdn

:epak eza.ì"ú äî êìåîì ïúð åòøæî éë
`dc azkp ok lr zxk i`dc `hiyt
oz` ip`e (k `xwie) aizk jlenl xiarna
ozi xy`e aizk dipin lirle 'ebe ipt z`

:znei zen jlenl erxfn.åòøæî åúúá ì"ú
`pzd ligzdy df `le `ed `pixg` `xw
erxfn ik yexcl gzt `pz opikxte yexcl
ezza l"z miiq eixac seqae jlenl ozp
ezzan yxc izixg` dyxc ipyne erxfn
ikn eza oae epa oac `ziinw dyxc erxfn
oipn leqt erxf `pz xcde dil `wtp erxfn
erxfn ezza l"z exiarde xfnn el didy
jixv did `le 'ebe enilri mlrd m`e
erxfn xiarna `dc erxfn ezza azknl

:dyxc jdl `l` irzyn.äøáòä êøã`ly
zxard bdpn jxck `l` wegd on dpiy

:jlend.éðáìã àâøùdeab mipal zxey
o`kne o`kn y`de dpal iab lr dpal
onwl ipzwcn etxey epi`e eilr oixiarne
dxard xg`l `nl` xeht envr xiarnd
iab (:bq sc lirl) opixn`c `de ig `ed
jlenl e`l `xcpnlq en` ezkqy diwfg
dtixy mzdc miextq idl`l `l` did

:aizk.àéøåôã àúøååùîë øîà àáøepi`
jxck eilbxa utew `l` eilbxa exiarn
dzidy mixetd inia oivtew zewepizdy
utew `ede ea xrea y`de ux`a dxitg

:dtyl dtyn.åúøáòä êøãly ezcear
:jlen.øåèô ìâøá åøéáòäjxc `nl`

:dvitwa ezcear.øæòìà 'øã àîòè éàî
:envr xiarna.êá éùøã àì ïðáøådinza

:envr zxdf` dpin rnynl dxdf`làì
.ïåéáà êá äéäé`az `ly jnvra xdfd

:opaxk `lc `nzq `edd `nip zeipr icil.ïåéáà êá äéäé àì éë ñôàî íúä`l aezkp mipeia` mda didi `ly mgihany dghadl `l` `z` dxdf`l e`l i`c
:sqk qt` ik (fn ziy`xa) enk dilke dlcg oeyl qt` jnn zeipr dlke lcge qt` xnelk `z` dxdf`l qt` aizkcn oeia` ja didi.æ"òá úåúéøë ùìùiab izxz

z` izzpe) 'ebe mipefd lk z`e eze` izxkde ezgtynae `edd yi`a ipt z` ip` iznye enr axwn eze` izxkde `edd yi`a ipt z` oz` ip`e eidz miyecwa jlen
`ipze 'ebe `idd ytpd zxkz zxkd xtd ezevn z`e dfa 'd xac ik miyp` jl glya ziyilyde f"r dil ixw mewn lkn `ed f"r e`l jlenc dil `xiaq p"`e ('ebe ipt
oeylk dxez dxac onwl yxtnck dil aiyg `cg zxkz zxkd aizkc `de f"r `ede ipiqa xn`py oey`x xeac df dfa 'd xac `ad mlerl wlg mdl oi`y el`a onwl

:yxtn onwl dzxkpe scbn `ed 'd z` mc` ipa.äëøãë àìù úçàmdilr aiig `edy d`egzyde jeqpe xehwe geafl oipr edpz el oipr epi` m` jlen iab `xizi zxk
:dkxck `ly s`.êìåîì úçàå:eilr dxez dcitwde `ed f"r e`l jlenc diytp it`a dazknl dil irain jka okxcy it lr s`c.àåä æ"ò êìåî øîàã ïàîìåiede

de jeqpe xehwe geaf `l` epivn `ly jka ekxc oi`y f"r x`ya s` eilr aiigl aezkd `a `wtp ecari dki`n zecear x`y lkc dkxck llka:d`egzy.øîàã ïàîìå
:f"rl xxeyn oebk f"r caerd df scbn zezixka.éì äîì óãâîá áéúëã úøëjxan epiid scbn xn`c o`nl `ki` (.f sc) zezixka `id `zbelte jka dkxcy ixg`

:myd z`.àéðúãëì:a"derl cg`e f"derl cg` l`rnyi iax dil miwenck.äúøëðå øîàð øáë àìäåepiid scbn l"q `aiwr iaxe scbn iab dnvr dyxt dze`a
myd z` jxana r"x `dc dzxkpe xn`p xak `lde jixt r"xl e`l l`rnyi 'xe zxkz zxkdn `l` f"ra dil `wtp `l `ad mlere zezixka xn`ck myd z` jxan

:`aizk f"rac dil `xiaq `p`e dzxkpe xn`p xak `lde xn`w diytpc `nrh `l` dl miwen.'åëå ùé úåîìåò äùìù éëåoiycwena `lde oileg zhigya el dnece
[dywnd dnda] wxta xn` diytpc `nrh `l` dler dlek oi`c oiycwena elit` l"q edi`c jixt ecbpykl e`l `kxt `dc dler dlek dler ef ly dlbx xne`d
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øéáòäe` cg` oa `l` el oi`y oebk l"ie dil aiigin `nwn z"`e .xeht erxf lk

:zg` zaa mxiardy

ùìùdfa 'd xac ik jl glya iyilyde miyecwa jlen iab mizy d"t .f"ra zezixk

jxan epiid scbn (.bv 'c migqt) `nh didy in yixa dil zi`c (i"xl) dywe

ik iwen (.bi sc) zereayc `nw wxt seqae myd

zxk dxeza mipt dlbne ler wxetl dfa 'd xac

'b zxkc xnel yie olpn dkxck `ly f"ra

zeixr iab jlen aizkc zen ixg` zyxta

zearezd lkn dyri xy` lk ik aizk edlek`e

ditebl inwe`l ith dil iedc ab lr s`e 'ebe

dinwe`l dil `gip dkxck `ly epa xiarnl

dil `xiaq `zydc oeik oipr epi` m`a f"ra

`lc `ed `nlra wege f"r epiid e`l jlen

:dkxck `l` dilr iaeigl xazqnøéáòîì
f"r jlenc oeik dniz .dkxck `ly ezae epa

`ly f"rl opinwenc zxk `eddn l"z `ed

f"rl dil opinwen ded `lc xnel yie dkxck

`xw ogky`c e`l i` aizk jlen iabc oeik

:jlenl `pixg`

éëåjixt `aiwr 'xl e`l .yi zenler dyly

`l` myd z` jxana dl iwen edi`c

iaxl xn`z m`e d"tck xn`w diytpc `ail`

yi zenler dyly ike dywz inp `aiwr

edin f"rk jlenc i`xwn ol `wtp dfd mlerlc

'd xac ik yixc `lc xninl `ki` `aiwr 'x

(my) zereayc w"t opiyxcck `l` f"ra dfa

dfand wlga yixcc `iyw l`rnyi iaxn la`

izk`c f"r epiidc ipiqa xn`py oey`x xeaic

`wtp f"rc yi zenler dyly ike dil dywz

ded l`rnyi iaxc l"ie jlenc i`xwn dil

dkxck `ly f"rl izxz jlenc i`xw yixc

f"rl cg inp i` `ad mlerle dfd mler meyn

mlerle dfd mlerl jlenl izxze dkxck `ly
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äãBáò éúøLîì epøñîiL ãò áéiç Bðéà ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©¥©¨©¤¦§§¤¦§¨§¥£¨
àéðz .'Cìnì øéáòäì ïzú àì Eòøfîe' øîàpL ,äøæ̈¨¤¤¡©¦©§£Ÿ¦¥§©£¦©Ÿ¤©§¨

î àìå øéáòä ìBëé ,éëä énðøîBì ãeîìz ,áéiç àäé ,øñ ©¦¨¦¨¤¡¦§Ÿ¨©§¥©¨©§©
,áéiç àäé ìBëé ,øéáòä àìå CìBnì øñî .'ïzú àì'Ÿ¦¥¨©©¤§Ÿ¤¡¦¨§¥©¨
,CìBnì àlL øéáòäå øñî .'øéáòäì' øîBì ãeîìz©§©§©£¦¨©§¤¡¦¤Ÿ©¤
øéáòäå øñî .'CìBnì' øîBì ãeîìz ,áéiç àäé ìBëé̈§¥©¨©§©©¤¨©§¤¡¦
'øéáòäì' ïàk øîàð ,áéiç àäé ìBëé ,Làa àìå ,CìBnì©¤§Ÿ¨¥¨§¥©¨¤¡©¨§©£¦
,'Làa Bzáe Bða øéáòî Eá àöné àì' ïläì øîàðå§¤¡©§©¨Ÿ¦¨¥§©£¦§¦¨¥
óà ,CìBî ïàk äîe .Làa ïàk óà ,Làa ïläl äî©§©¨¨¥©¨¨¥©¨¤©
ìk øéáòä ,àáøc déøa àçà áø øîà .CìBî ïläì§©¨¤¨©©£¨§¥§¨¨¤¡¦¨
áø éòa .Eòøæ ìk àìå 'Eòøfî' øîàpL ,øeèt Bòøæ©§¨¤¤¡©¦©§£§Ÿ¨©§£¨¥©
,Bza ïáe Bða ïa .eäî ,ïLé .eäî ,àîeñ Bøéáòä ,éMà©¥¤¡¦¨©¨¥©¤§¤¦
,'Cìîì ïúð Bòøfî ék' àéðúc ,àãç àäéî èBLôz .eäî©¦§¦¨£¨§©§¨¦¦©§¨©©Ÿ¤
øéáòî Eá àöné àì' øîàpL éôì ,øîBì ãeîìz äî©©§©§¦¤¤¡©Ÿ¦¨¥§©£¦
ïáe Bða ïa ,Bzáe Bða àlà éì ïéà ,'Làa Bzáe Bða§¦¨¥¥¦¤¨§¦¤§¤
ék'a çút àðz .'Bòøfî Bzúa' øîBì ãeîìz ,ïépî Bza¦¦©¦©§©§¦¦©§©¨¨©§¦
.àeä àðéøçà äLøc ,'Bòøfî Bzúa' ÷éìñå ,'Bòøfî¦©§§¨¥§¦¦©§§¨¨©£¦¨
ãeîìz .ïépî ìeñt òøæ ,øLk òøæ àlà éì ïéà 'Bòøæ'©§¥¦¤¨¤©¨¥¤©¨¦©¦©§
ãò áéiç Bðéà ,äãeäé áø øîà .'Bòøfî Bzúa' øîBì©§¦¦©§¨©©§¨¥©¨©
àâøL ,éiaà øîà ,éîc éëéä .äøáòä Cøc epøéáòiL¤©£¦¤¤¤©£¨¨¥¦¨¥¨©©©¥§¨¨
.àñéb éàäî àøeðå àñéb éàäî àøeð ,éòöéîa éðáéìc§¦§¥§¦§¥¨¥©¦¨§¨¥©¦¨
,àáøc déúååk àéðz .àéøeôc àzøååLîk ,øîà àáø̈¨¨©§©§©§¨§§¨©§¨§¨¥§¨¨
[Bøéáòä] .[Búøáòä] Cøc epøéáòiL ãò áéiç Bðéà¥©¨©¤©£¦¤¤¤©£¨¨¤¡¦
,ãöék àä .Bëéøé éàöBé ìò àlà áéiç Bðéàå ,øeèt ,ìâøä¤¤¨§¥©¨¤¨©§¥§¥¨¥©
ïBòîL éaøa øæòìà éaøå .øeèt ,Bîöò øéáòä .øeèt ,BúBçàå åéçà ,Bnàå åéáà ,áéiç Bzáe Bða§¦©¨¨¦§¦¨¦©£¨¤¡¦©§¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

ì ãçàå ,CìBnì ãçà .áéiçîCìBnì ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø .áéiç ,äøæ äãBáò øàL §©¥¤¨©¤§¤¨¦§¨£¨¨¨©¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥©¤
àì' àø÷ øîà ,ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àîòè éàî ,àìeò øîà .øeèt CìBnì àlL ,áéiç©¨¤Ÿ©¤¨¨©¨©©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§¨©§¨Ÿ
.úîãB÷ BlL ,åéáà úãéáàå Búãéáà ,ïðúäå ,'Ea' éLøc àì ïðaøå .Eîöòa 'Ea' ,'Eá àöné¦¨¥§§§©§§§©¨¨¨¨§¦§§¨§©£¥¨©£¥©¨¦¤¤¤
úîãB÷ BlL ,'ïBéáà Eá äéäé àì ék ñôà' àø÷ øîà ,äãeäé áø øîàå .àîòè éàî ,ïðéøîàå§¨§¦©©©£¨§¨©©§¨¨©§¨¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§¤¤¤

ìðç éaøa éñBé éaø øîà .'ñôà'î ,íúäå .íãà ìk ìLìL ,àðé.änì ,äøæ äãBáòa úBúéøk L §¤¨¨¨§¨¨¦¤¤¨©©¦¥§©¦£¦¨¨Ÿ§¥©£¨¨¨¨¨
ì úçàå ,dkøãkì úçà,àéä äøæ äãBáò 'CìBî' ,øîàc ïàîìe .CìBnì úçàå ,dkøãk àlL ©©§§©§¨§©©§¤Ÿ§©§¨§©©©¤§©§¨©¤£¨¨¨¦

,àéä äøæ äãBáò 'ócâî' ,øîàc ïàîìe .dkøãk àlL Bða øéáòîì ?éì änì CìBîa úøk̈¥§¤¨¨¦§©£¦§¤Ÿ§©§¨§©§¨©§©¥£¨¨¨¦
,àaä íìBòì 'úøkz' ,äfä íìBòa 'úøkä' ,'úøkz úøkä' ,àéðúãkì ?éì änì ócâîa úøk̈¥¦§©¥¨¨¦¦§§©§¨¦¨¥¦¨¥¦¨¥¨¨©¤¦¨¥¨¨©¨

ìL éëå ,'äúøëðå øîàð øák àìäå ,ìàòîLé éaø Bì øîà .àáé÷ò éaø éøác.Lé íéîìBò äL ¦§¥©¦£¦¨¨©©¦¦§¨¥©£Ÿ§¨¤¡©§¦§§¨§¦§Ÿ¨¨¦¥
ìk äøBz äøac ,'úøkz' ,àaä íìBòì 'úøkä' ,äfä íìBòa 'äúøëðå' ,àlà:íãà éða ïBL ¤¨§¦§§¨¨¨©¤¦¨¥¨¨©¨¦¨¥¦§¨¨¦§§¥¨¨
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף סד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc oixcdpq(ipy meil)

zx`an .xeqniy cr aiig epi` jlenl erxfn ozepd ,dpyna epipy
:`xnbd,éàpé éaø øîày dpynd zpeekepøñîiL ãò áéiç Bðéà ¨©©¦©©¥©¨©¤¦§§¤
éúøLîìdäøæ äãBáò.jlend lyøîàpL(`k gi `xwie)àì Eòøfîe' ¦§¨§¥£¨¨¨¤¤¡©¦©§£Ÿ

,'Cìnì øéáòäì ïzú,jlenl edexiariy mixg`l oziz `l xnelk ¦¥§©£¦©Ÿ¤
mixqnpd mipad z` mixiarn jlend izxyny mzqa jxcdy

.dceakl mdl
:di`x `xnbd d`ianéëä énð àéðzdf weqtny ,i`pi iax ixack ©§¨©¦¨¦

micnlxn`py dnn .jlend izxynl epxqniy cr aiig epi`y
(i gi mixac)`l','W`A FYaE FpA xiarn La `vOiìBëé`ny - Ÿ¦¨¥§©£¦§¦¨¥¨

m` s`y ,xn`zøéáòäjlenl y`a epa z`øñî àìåeze` ¤¡¦§Ÿ¨©
,dizxynláéiç àäé,dzinøîBì ãeîìz(`k gi `xwie)LrxGnE'àì §¥©¨©§©¦©§£Ÿ

ïzúxeqniy epiidc ,dpizp jxc `l` aiig epi`y ,'KlFOl xiardl ¦¥§©£¦©¤
.dceakl edexiariy jlend izxynl epa z`

:jlenl dxard lr aeigl mitqep mi`pz `ziixad dtiqenøñî̈©
epaìd izxynCìBn,dceakl exiardl zpn lrøéáòä àìåeze` §¤§Ÿ¤¡¦

,dceakl epa z` exiard `l jlend izxyn ,xnelk ,jlenlìBëé̈
,áéiç àäé' øîBì ãeîìzoYz `l,'øéáòäìdpizpa `l` aiig epi` §¥©¨©§©Ÿ¦¥§©£¦

oke .lreta jlenl epa z` exiariy xnelk ,dxard llkl d`ad
m`øñîmizxynl epaøéáòäåok dyr j` ,y`a eze`àlL ¨©§¤¡¦¤Ÿ

CìBnì,zxg` dxf dcearl `l`øîBì ãeîìz ,áéiç àäé ìBëé ©¤¨§¥©¨©§©
'xiardl,'CìBnìm` oke .`weec jlenl epxiariy cr aiig epi` §©£¦©¤

øéáòäå øñîepa z`àìå ,CìBnìexiardLàa,xg` xaca `l` ¨©§¤¡¦©¤§Ÿ¨¥
,áéiç àäé ìBëé`weec xiardl jixvy xn`p `l df weqta ixdy ¨§¥©¨

y oeik `l` ,y`aïàk øîàðdf weqta -(`k gi `xwie)'LrxGnE`l ¤¡©¨¦©§£Ÿ
oYzøéáòäìKlFOløîàðå 'weqtaïläì(i gi mixac)Eá àöné àì' ¦¥§©£¦©¤§¤¡©§©¨Ÿ¦¨¥§

,'Làa Bzáe Bða øéáòîdxard' dey dxifb jkn cenll yi ©£¦§¦¨¥
,'dxardïläl äîxiardl `ly `ed xeqi`dLàa,`weecóà ©§©¨¨¥©

ïàkmd jlenl xiardl `ly xeqi`dLàa,`weecïàk äîe ¨¨¥©¨
l `weec xn`p dxard xeqi`dCìBî,zxg` dxf dcearl `leóà ¤©

ïläìl `weec xn`p y`a ezae epa z` xiardl xeqi`d.CìBî §©¨¤
:jlenl dxard oipra sqep oic d`ian `xnbddéøa àçà áø øîà̈©©£¨§¥

øéáòä ,àáøcz`øîàpL ,øeèt Bòøæ ìk(`k gi `xwie)E'Eòøfî`l §¨¨¤¡¦¨©§¨¤¤¡©¦©§£Ÿ
,miaiig jrxfn wlg lr `weecy jkn wiicl yie ,'oYzàìålrìk ¦¥§Ÿ¨

.Eòøæ©§£
:jlenl epa zxard oipra zewitq dnk d`ian `xnbdáø éòä¥©

Bøéáòä ,éMàd epalàîeñ,jlenl [xeirÎ],eäîoady oeik m`d ©¥¤¡¦¨©
oi` eia` exiard m` s` ,epexeir zngn xearl leki epi` envra

epa xiarna wtzqdl yi oke .xehte jka dxard jxc,eäî ïLé̈¥©
eia` exiarda s` ,ezpya xearl leki epi` envr oady oeik m`d

z` xiard ,iy` ax wtzqp cer .xehte jka dxard jxc oi`ïa¤
Bza ïáe Bða,jlenl,eäîzxdf` iab xen`d 'Frxf' llka md m`d §¤¦©©§

jlenl dxard(`k gi `xwie)dxez dpyna xn`py oeik e` ,aiige
(i gi mixac)zxard lr `le aiig mzxard lr `weec ,'FYaE FpA'§¦

lk z` heytl di`x oi`y s` :`xnbd daiyn .erxf x`y
,zewitqdàãç àäéî èBLôzwtqd z` epiide ,zewtqd on zg` - ¦§¦¨£¨

,eza oa e` epa oa xiarnaàéðúczxk yper iab xn`p ,`ziixaa §©§¨
jlenl xiarna xen`d(b k `xwie),'Cìîì ïúð Bòøfî ék'le`yl yie ¦¦©§¨©©Ÿ¤

øîBì ãeîìz äîmcewd weqta xn`p xak `ld ,df weqt(a k my) ©©§©
weqta yperd xn`p jk lre ,'ebe KlFnl FrxGn oYi xW` 'ebe Wi ¦̀£¤¦¥¦©§©¤

ip`e' `ad`l` .'ebe 'Fz` iYxkde `Edd Wi`A ipR z` oY`éôì ©£¦¤¥¤¨©¨¦©§¦§©¦Ÿ§¦
weqtd oeylnyøîàpLdxez dpyna jlenl dxard zxdf`a ¤¤¡©

(i gi mixac)éì ïéà ,'Làa Bzáe Bða øéáòî Eá àöné àì'jkn cenll Ÿ¦¨¥§©£¦§¦¨¥¥¦
àlàxiarn lrBzáe Bðaxiarn j` ,jlenl y`aBza ïáe Bða ïa ¤¨§¦¤§¤¦

jlenlïépî,aiigyøîBì ãeîìziab xen`d aezkd epcnil jkl - ¦©¦©§©
jlenl xiarn(c k `xwie)Bòøfî Bzúa'oae epa oa lr s`y ,'KlFnl §¦¦©§©¤

oexg`d ewtq hytp jkae .'erxf' llka md s`y oeik ,aiig eza
.iy` ax ly

d :ef `ziixa lr `xnbd zl`eyçút àðzdligzaaweqték' ©¨¨©©¦
Bòøfî,epnn micnl dn x`al ,'KlFnl ozpåeli`÷éìñmiiq - ¦©§¨©©¤§¨¥

weqtaBòøfî Bzúa'zxara aeig zeaxl micnl epnny ,'KlFnl §¦¦©§©¤
.xzeind oey`xd weqtdn micnl dn x`ia `le ,eza oae epa oa
oae epa oa zxarda aeigd z`y `ziixad zpeek :`xnbd zayiin
md s`y ,'KlFnl ozp FrxGn iM' oey`xd weqtdn micnl ok` eza¦¦©§¨©©¤

FrxGn FYzA' weqta `pzd miiqy dne ,'erxf' llka,'KlFnl §¦¦©§©¤
.àeä àðéøçà äLøcmcewd weqta xen`dn ,epiide'Bòøæ'oiprl §¨¨©£¦¨©§

,jlenl xiarna zxk yperéì ïéàaiiglàlàxiarnd z`òøæ ¥¦¤¨¤©
,øLkj` ,xyk `ed dxeza xen`d rxf mzq ixdyìeñt òøæoebk ¨¥¤©¨

,xfnnïépî,eilr miaiigyøîBì ãeîìzaezkd xeziBòøfî Bzúa' ¦©¦©§©§¦¦©§
.dzin aiig leqt rxf lr s`y ,'KlFnl©¤

:dzin aiig dxard ly ote` dfi`a zx`an `xnbdáø øîà̈©©
,äãeäéjlenl epa z` xiarndepøéáòiL ãò ,áéiç BðéàaCøc §¨¥©¨©¤©£¦¤¤¤
äøáòäd zx`an .jlend ly:`xnbéîc éëéädxard jxc edn - ©£¨¨¥¦¨¥
.jlenl,éiaà øîàmicinrnéðáéìc àâøL,ddeab mipal zxey - ¨©©©¥§¨¨§¦§¥

dpal iab lr dpaléòöéîamixirane ,rvn`a -àñéb éàäî àøeð §¦§¥¨¥©¦¨
,mipald zxey ly cg` cvn y` -àñéb éàäî àøeðåcvn y`e - §¨¥©¦¨

.mipald zxey lr eilbxa oad z` mixiarne ,dly ipy,øîà àáø̈¨¨©
,y`d lrn utew did `l` ,eilbxa oad z` mixiarn eid `l

àéøeôc àzøååLîkdzidy ,mixeta miclid zvitw jxck - §©§©§¨§§¨
dxitgd ztyn mivtewe ,y` dxra dkezay rwxwa dxitg

.dipyd dtyl zg`d
:`axl di`x `xnbd d`ian,àáøc déúååk àéðzjlenl xiarnd ©§¨§¨¥§¨¨

[Búøáòä] (äøáò) Cøc epøéáòiL ãò áéiç Bðéà,jlend ly ¥©¨©¤©£¦¤¤¤©£¨¨
[Bøéáòä] (äøéáòä)jledyk,øeèt ,ìâøadxardd jxcy x`eane ¤¡¦¨¤¤¨

.`ax ixack ,`weec dvitwa `id dilr aiigy
:`ziixad dtiqenìò àlà áéiç BðéàåzxardBëéøé éàöBéepiidc §¥©¨¤¨©§¥§¥

,cala ei`v`v,ãöék àälr,áéiç Bzáe Bðalr mle`Bnàå åéáà ¨¥©§¦©¨¨¦§¦
e`,øeèt ,BúBçàå åéçàm` oke .ekixi i`vei mpi`y oeikøéáòäz` ¨¦©£¨¤¡¦

Bîöòjlenl,øeètlr `le ,ekixi i`vei lr wx xn`p xeqi`dy ©§¨
.envráéiçî ïBòîL éaøa øæòìà éaøåenvr z` xiarnd z` s` §©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¥

:`ziixad dtiqen cer .oldl enrh x`azie ,jlenlãçàxiarnd ¤¨
ãçàå ,CìBnìxiarndìéaøa øæòìà éaø .áéiç ,äøæ äãBáò øàL ©¤§¤¨¦§¨£¨¨¨©¨©¦¤§¨¨§©¦
,øîBà ïBòîLxiarnd,áéiç CìBnìe.øeèt CìBnì àlL ¦§¥©¤©¨¤Ÿ©¤¨

:envr xiarna zwelgnd inrh z` zx`an `xnbd,àìeò øîà̈©¨
ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àîòè éàîenvr xiarnd z` aiigy ©©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

c ,jlenlàø÷ øîà(i gi mixac)Eá àöné àì','W`A FYaE FpA xiarn ¨©§¨Ÿ¦¨¥§©£¦§¦¨¥
yxce'Ea'epiid,Eîöòa.jlenl y`a jnvr xiarz `l ,xnelk §§©§§

:`xnbd dywn .'LA' zaizn ef dyxc eyxc `l edexhty minkge§
åikéLøc àì ïðaøzaizïðúäå ,'Ea'dpyna epipy ixd -(.bl n"a), §©¨¨¨¨§¦§§¨§©

z` `vnå ,Búãéáàz`,åéáà úãéáàodizy lehil leki epi`e £¥¨§£¥©¨¦
dcia` ,zg`k,úîãB÷ BlLz` aiydl lkei `l jkay s` dplhie ¤¤¤

.eia` zcia`,äãeäé áø øîàå .àîòè éàî ïðéøîàåcàø÷ øîà §¨§¦©©©£¨§¨©©§¨¨©§¨
(c eh mixac),'ïBéáà Eá äéäé àì ék ñôà''LA' zaiz miyxece ¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§§

,oeia` zeidl `eaz `ly jnvra xdfd ,xnelk ,envr zxdf`l
dcia`d okleì úîãB÷ BlL.íãà ìk ìLdpyn mzqy xn`p ike ¤¤¤§¤¨¨¨

.envrl dpeekd 'LA'y miyxec mpi`y oeik ,minkgk dpi` ef§
:`xnbd zvxzníúä`l` ,'LA' zaizn dyxcd oi` dcia` iab - ¨¨§

îzaiz,'ñôà'oeia` didi `ly gihadl weqtd zpeek m`y ¦¤¤
iM qt`' xn`py oeike ,'oFia` La didi `l' xnel ic did ,l`xyiaŸ¦§¤§¤§¤¤¦
mc`y ,'zeipr jnn dNke qt`' `id weqtd zpeek ,'ebe 'didi `lŸ¦§¤£¥§©¥

.zncew ezca` okle ,oeia` zeidl `l xdfen
ìL ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàLiyper dxeza exn`py minrt ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨Ÿ

,äøæ äãBáòa úBúéøk,dnvr dxf dceara zg`e ,jlena mizy §¥©£¨¨¨
änìzxk .exn`pì úçàdxf dcear caer,dkøãkcar m`y ¨¨©©§§©§¨

,zxka yprp d`xzde micr eid `le cifnaåzxkì úçàcaer §©©§
dxf dcear,dkøãk àlLs` mdilr miaiigy zeceara epiide ¤Ÿ§©§¨

x`eank ,d`egzyde jeqipe xehiwe dgiaf ody ,dkxck `ly
lirl(:q),åzxkì úçàl epa xiarn,CìBn`la cifna exiard m`y §©©§¤
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc oixcdpq(ipy meil)

zx`an .xeqniy cr aiig epi` jlenl erxfn ozepd ,dpyna epipy
:`xnbd,éàpé éaø øîày dpynd zpeekepøñîiL ãò áéiç Bðéà ¨©©¦©©¥©¨©¤¦§§¤
éúøLîìdäøæ äãBáò.jlend lyøîàpL(`k gi `xwie)àì Eòøfîe' ¦§¨§¥£¨¨¨¤¤¡©¦©§£Ÿ

,'Cìnì øéáòäì ïzú,jlenl edexiariy mixg`l oziz `l xnelk ¦¥§©£¦©Ÿ¤
mixqnpd mipad z` mixiarn jlend izxyny mzqa jxcdy

.dceakl mdl
:di`x `xnbd d`ianéëä énð àéðzdf weqtny ,i`pi iax ixack ©§¨©¦¨¦

micnlxn`py dnn .jlend izxynl epxqniy cr aiig epi`y
(i gi mixac)`l','W`A FYaE FpA xiarn La `vOiìBëé`ny - Ÿ¦¨¥§©£¦§¦¨¥¨

m` s`y ,xn`zøéáòäjlenl y`a epa z`øñî àìåeze` ¤¡¦§Ÿ¨©
,dizxynláéiç àäé,dzinøîBì ãeîìz(`k gi `xwie)LrxGnE'àì §¥©¨©§©¦©§£Ÿ

ïzúxeqniy epiidc ,dpizp jxc `l` aiig epi`y ,'KlFOl xiardl ¦¥§©£¦©¤
.dceakl edexiariy jlend izxynl epa z`

:jlenl dxard lr aeigl mitqep mi`pz `ziixad dtiqenøñî̈©
epaìd izxynCìBn,dceakl exiardl zpn lrøéáòä àìåeze` §¤§Ÿ¤¡¦

,dceakl epa z` exiard `l jlend izxyn ,xnelk ,jlenlìBëé̈
,áéiç àäé' øîBì ãeîìzoYz `l,'øéáòäìdpizpa `l` aiig epi` §¥©¨©§©Ÿ¦¥§©£¦

oke .lreta jlenl epa z` exiariy xnelk ,dxard llkl d`ad
m`øñîmizxynl epaøéáòäåok dyr j` ,y`a eze`àlL ¨©§¤¡¦¤Ÿ

CìBnì,zxg` dxf dcearl `l`øîBì ãeîìz ,áéiç àäé ìBëé ©¤¨§¥©¨©§©
'xiardl,'CìBnìm` oke .`weec jlenl epxiariy cr aiig epi` §©£¦©¤

øéáòäå øñîepa z`àìå ,CìBnìexiardLàa,xg` xaca `l` ¨©§¤¡¦©¤§Ÿ¨¥
,áéiç àäé ìBëé`weec xiardl jixvy xn`p `l df weqta ixdy ¨§¥©¨

y oeik `l` ,y`aïàk øîàðdf weqta -(`k gi `xwie)'LrxGnE`l ¤¡©¨¦©§£Ÿ
oYzøéáòäìKlFOløîàðå 'weqtaïläì(i gi mixac)Eá àöné àì' ¦¥§©£¦©¤§¤¡©§©¨Ÿ¦¨¥§

,'Làa Bzáe Bða øéáòîdxard' dey dxifb jkn cenll yi ©£¦§¦¨¥
,'dxardïläl äîxiardl `ly `ed xeqi`dLàa,`weecóà ©§©¨¨¥©

ïàkmd jlenl xiardl `ly xeqi`dLàa,`weecïàk äîe ¨¨¥©¨
l `weec xn`p dxard xeqi`dCìBî,zxg` dxf dcearl `leóà ¤©

ïläìl `weec xn`p y`a ezae epa z` xiardl xeqi`d.CìBî §©¨¤
:jlenl dxard oipra sqep oic d`ian `xnbddéøa àçà áø øîà̈©©£¨§¥

øéáòä ,àáøcz`øîàpL ,øeèt Bòøæ ìk(`k gi `xwie)E'Eòøfî`l §¨¨¤¡¦¨©§¨¤¤¡©¦©§£Ÿ
,miaiig jrxfn wlg lr `weecy jkn wiicl yie ,'oYzàìålrìk ¦¥§Ÿ¨

.Eòøæ©§£
:jlenl epa zxard oipra zewitq dnk d`ian `xnbdáø éòä¥©

Bøéáòä ,éMàd epalàîeñ,jlenl [xeirÎ],eäîoady oeik m`d ©¥¤¡¦¨©
oi` eia` exiard m` s` ,epexeir zngn xearl leki epi` envra

epa xiarna wtzqdl yi oke .xehte jka dxard jxc,eäî ïLé̈¥©
eia` exiarda s` ,ezpya xearl leki epi` envr oady oeik m`d

z` xiard ,iy` ax wtzqp cer .xehte jka dxard jxc oi`ïa¤
Bza ïáe Bða,jlenl,eäîzxdf` iab xen`d 'Frxf' llka md m`d §¤¦©©§

jlenl dxard(`k gi `xwie)dxez dpyna xn`py oeik e` ,aiige
(i gi mixac)zxard lr `le aiig mzxard lr `weec ,'FYaE FpA'§¦

lk z` heytl di`x oi`y s` :`xnbd daiyn .erxf x`y
,zewitqdàãç àäéî èBLôzwtqd z` epiide ,zewtqd on zg` - ¦§¦¨£¨

,eza oa e` epa oa xiarnaàéðúczxk yper iab xn`p ,`ziixaa §©§¨
jlenl xiarna xen`d(b k `xwie),'Cìîì ïúð Bòøfî ék'le`yl yie ¦¦©§¨©©Ÿ¤

øîBì ãeîìz äîmcewd weqta xn`p xak `ld ,df weqt(a k my) ©©§©
weqta yperd xn`p jk lre ,'ebe KlFnl FrxGn oYi xW` 'ebe Wi ¦̀£¤¦¥¦©§©¤

ip`e' `ad`l` .'ebe 'Fz` iYxkde `Edd Wi`A ipR z` oY`éôì ©£¦¤¥¤¨©¨¦©§¦§©¦Ÿ§¦
weqtd oeylnyøîàpLdxez dpyna jlenl dxard zxdf`a ¤¤¡©

(i gi mixac)éì ïéà ,'Làa Bzáe Bða øéáòî Eá àöné àì'jkn cenll Ÿ¦¨¥§©£¦§¦¨¥¥¦
àlàxiarn lrBzáe Bðaxiarn j` ,jlenl y`aBza ïáe Bða ïa ¤¨§¦¤§¤¦

jlenlïépî,aiigyøîBì ãeîìziab xen`d aezkd epcnil jkl - ¦©¦©§©
jlenl xiarn(c k `xwie)Bòøfî Bzúa'oae epa oa lr s`y ,'KlFnl §¦¦©§©¤

oexg`d ewtq hytp jkae .'erxf' llka md s`y oeik ,aiig eza
.iy` ax ly

d :ef `ziixa lr `xnbd zl`eyçút àðzdligzaaweqték' ©¨¨©©¦
Bòøfî,epnn micnl dn x`al ,'KlFnl ozpåeli`÷éìñmiiq - ¦©§¨©©¤§¨¥

weqtaBòøfî Bzúa'zxara aeig zeaxl micnl epnny ,'KlFnl §¦¦©§©¤
.xzeind oey`xd weqtdn micnl dn x`ia `le ,eza oae epa oa
oae epa oa zxarda aeigd z`y `ziixad zpeek :`xnbd zayiin
md s`y ,'KlFnl ozp FrxGn iM' oey`xd weqtdn micnl ok` eza¦¦©§¨©©¤

FrxGn FYzA' weqta `pzd miiqy dne ,'erxf' llka,'KlFnl §¦¦©§©¤
.àeä àðéøçà äLøcmcewd weqta xen`dn ,epiide'Bòøæ'oiprl §¨¨©£¦¨©§

,jlenl xiarna zxk yperéì ïéàaiiglàlàxiarnd z`òøæ ¥¦¤¨¤©
,øLkj` ,xyk `ed dxeza xen`d rxf mzq ixdyìeñt òøæoebk ¨¥¤©¨

,xfnnïépî,eilr miaiigyøîBì ãeîìzaezkd xeziBòøfî Bzúa' ¦©¦©§©§¦¦©§
.dzin aiig leqt rxf lr s`y ,'KlFnl©¤

:dzin aiig dxard ly ote` dfi`a zx`an `xnbdáø øîà̈©©
,äãeäéjlenl epa z` xiarndepøéáòiL ãò ,áéiç BðéàaCøc §¨¥©¨©¤©£¦¤¤¤
äøáòäd zx`an .jlend ly:`xnbéîc éëéädxard jxc edn - ©£¨¨¥¦¨¥
.jlenl,éiaà øîàmicinrnéðáéìc àâøL,ddeab mipal zxey - ¨©©©¥§¨¨§¦§¥

dpal iab lr dpaléòöéîamixirane ,rvn`a -àñéb éàäî àøeð §¦§¥¨¥©¦¨
,mipald zxey ly cg` cvn y` -àñéb éàäî àøeðåcvn y`e - §¨¥©¦¨

.mipald zxey lr eilbxa oad z` mixiarne ,dly ipy,øîà àáø̈¨¨©
,y`d lrn utew did `l` ,eilbxa oad z` mixiarn eid `l

àéøeôc àzøååLîkdzidy ,mixeta miclid zvitw jxck - §©§©§¨§§¨
dxitgd ztyn mivtewe ,y` dxra dkezay rwxwa dxitg

.dipyd dtyl zg`d
:`axl di`x `xnbd d`ian,àáøc déúååk àéðzjlenl xiarnd ©§¨§¨¥§¨¨

[Búøáòä] (äøáò) Cøc epøéáòiL ãò áéiç Bðéà,jlend ly ¥©¨©¤©£¦¤¤¤©£¨¨
[Bøéáòä] (äøéáòä)jledyk,øeèt ,ìâøadxardd jxcy x`eane ¤¡¦¨¤¤¨

.`ax ixack ,`weec dvitwa `id dilr aiigy
:`ziixad dtiqenìò àlà áéiç BðéàåzxardBëéøé éàöBéepiidc §¥©¨¤¨©§¥§¥

,cala ei`v`v,ãöék àälr,áéiç Bzáe Bðalr mle`Bnàå åéáà ¨¥©§¦©¨¨¦§¦
e`,øeèt ,BúBçàå åéçàm` oke .ekixi i`vei mpi`y oeikøéáòäz` ¨¦©£¨¤¡¦

Bîöòjlenl,øeètlr `le ,ekixi i`vei lr wx xn`p xeqi`dy ©§¨
.envráéiçî ïBòîL éaøa øæòìà éaøåenvr z` xiarnd z` s` §©¦¤§¨¨§©¦¦§§©¥

:`ziixad dtiqen cer .oldl enrh x`azie ,jlenlãçàxiarnd ¤¨
ãçàå ,CìBnìxiarndìéaøa øæòìà éaø .áéiç ,äøæ äãBáò øàL ©¤§¤¨¦§¨£¨¨¨©¨©¦¤§¨¨§©¦
,øîBà ïBòîLxiarnd,áéiç CìBnìe.øeèt CìBnì àlL ¦§¥©¤©¨¤Ÿ©¤¨

:envr xiarna zwelgnd inrh z` zx`an `xnbd,àìeò øîà̈©¨
ïBòîL éaøa øæòìà éaøc àîòè éàîenvr xiarnd z` aiigy ©©£¨§©¦¤§¨¨§©¦¦§

c ,jlenlàø÷ øîà(i gi mixac)Eá àöné àì','W`A FYaE FpA xiarn ¨©§¨Ÿ¦¨¥§©£¦§¦¨¥
yxce'Ea'epiid,Eîöòa.jlenl y`a jnvr xiarz `l ,xnelk §§©§§

:`xnbd dywn .'LA' zaizn ef dyxc eyxc `l edexhty minkge§
åikéLøc àì ïðaøzaizïðúäå ,'Ea'dpyna epipy ixd -(.bl n"a), §©¨¨¨¨§¦§§¨§©

z` `vnå ,Búãéáàz`,åéáà úãéáàodizy lehil leki epi`e £¥¨§£¥©¨¦
dcia` ,zg`k,úîãB÷ BlLz` aiydl lkei `l jkay s` dplhie ¤¤¤

.eia` zcia`,äãeäé áø øîàå .àîòè éàî ïðéøîàåcàø÷ øîà §¨§¦©©©£¨§¨©©§¨¨©§¨
(c eh mixac),'ïBéáà Eá äéäé àì ék ñôà''LA' zaiz miyxece ¤¤¦Ÿ¦§¤§¤§§

,oeia` zeidl `eaz `ly jnvra xdfd ,xnelk ,envr zxdf`l
dcia`d okleì úîãB÷ BlL.íãà ìk ìLdpyn mzqy xn`p ike ¤¤¤§¤¨¨¨

.envrl dpeekd 'LA'y miyxec mpi`y oeik ,minkgk dpi` ef§
:`xnbd zvxzníúä`l` ,'LA' zaizn dyxcd oi` dcia` iab - ¨¨§

îzaiz,'ñôà'oeia` didi `ly gihadl weqtd zpeek m`y ¦¤¤
iM qt`' xn`py oeike ,'oFia` La didi `l' xnel ic did ,l`xyiaŸ¦§¤§¤§¤¤¦
mc`y ,'zeipr jnn dNke qt`' `id weqtd zpeek ,'ebe 'didi `lŸ¦§¤£¥§©¥

.zncew ezca` okle ,oeia` zeidl `l xdfen
ìL ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàLiyper dxeza exn`py minrt ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨Ÿ

,äøæ äãBáòa úBúéøk,dnvr dxf dceara zg`e ,jlena mizy §¥©£¨¨¨
änìzxk .exn`pì úçàdxf dcear caer,dkøãkcar m`y ¨¨©©§§©§¨

,zxka yprp d`xzde micr eid `le cifnaåzxkì úçàcaer §©©§
dxf dcear,dkøãk àlLs` mdilr miaiigy zeceara epiide ¤Ÿ§©§¨

x`eank ,d`egzyde jeqipe xehiwe dgiaf ody ,dkxck `ly
lirl(:q),åzxkì úçàl epa xiarn,CìBn`la cifna exiard m`y §©©§¤
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc oixcdpq(iyily meil)

äðùî
lirl dpyna(.bp)dpynd .dliwqd iaiig oia ipercie ae` epnp

:mpipr zx`an,'áBà ìòa'äæenyy syknBéçMî øaãîä íBúét ©©¤¦©§©¥¦¤§
,eizerexf zgzn eigya eze` aiyene ux`dn znd z` dlrn -

.seyik ici lr myn xacn znde,'éðBòcé'å,åéôa øaãîä äæxnelk §¦§¦¤©§©¥§¦
mityk ici lre ,eitl dqipkne ,'reci' dnyy dig ly mvr gwel

.dil`n zxacn mvrdíäa ìàLpäå ,äìé÷ña elà éøäine - £¥¥¦§¦¨§©¦§¨¨¤
,zecizr el exn`iy el` mityknl dpetyäøäæàa.e`la xaer - §©§¨¨

àøîâ
iabl eli`e ,ipercie ae` epnp dliwq iaiig iabl recn dpc `xnbd

:`xnbd dywn .ae` wx dpnp zezixk iaiigéðz÷c àëä àðL éàî©§¨¨¨§¨¨¥
dliwq iaiig df wxta `pzd dpnyk ,o`k recn -(.bp lirl)dpy ,

mbå áBà ìòambàðL éàîe ,éðBòcél `pzd recne -úBúéøk éab ©©§¦§¦©§¨©¥§¥
(.a zezixk)zxk aiig cifna mdilr xaerdy zexiard z` dpnyk

,z`hg bbeyaeéðBòcéì déøéiLå áBà ìòa éðz÷cae` lra wx dpy - §¨¨¥©©§©§¥§¦§¦
.iperci dpn `le xiiye

:mivexiz ipy d`ian `xnbd,øîà ïðçBé éaøïäéðLe ìéàBäae` - ©¦¨¨¨©¦§¥¤
,ipercieeøîàð ãçà åàìaxn`py ,dxeza(`l hi `xwie)l` EptY l`' §¨¤¨¤¤§©¦§¤

,cg` mlrda mdipy lr xar m` ok lr ,'ebe 'miprCId l`e za`d̈ŸŸ§¤©¦§Ÿ¦
m`y zexiar wx dzpn zezixka dpynde .zg` z`hg wx aiig
jkle ,zg`e zg` lk lr z`hg aiig cg` mlrda mlek lr xar
.mdn cg` wx dzpn zg` z`hg wx mda yiy ipercie ae` iabl

,øîà Lé÷ì Léød z` dzpn `l zezixka dpyndyéôì ,éðBòcé ¥¨¦¨©¦§¦§¦
äNòî Ba ïéàLepi`e ,eil`n xacn eitay mvrdy ,seyikd zrya ¤¥©£¤

ef dxiar lr xeari m` elit` ,z`hg oaxw ef dxiar lr aiig
z`hg zyxta xn`py itke .dcal(hk eh xacna)'didi zg` dxFY¨©©¦§¤

.dyrna wx `ed z`hg aeigy cnln ,'dbbWA dUrl mkl̈¤¨Ÿ¤¦§¨¨
:`xnbd dywnåly evexizlïðçBé éaøyi cegl iperci e` ae`ay §©¦¨¨

cgi mdipy lr xaryky oeik iperci dpnp `l zezixkae ,z`hg
,zg` wx aiigè÷ðc áBà ìòa àðL éàîae` `pzd hwp recn - ©§¨©©§¨©

iperci aezkl did leki daiq dze`n `ld ,iperci hinyde
.ae` hinydle

:`xnbd zvxznàø÷ déa çúôc íeMîae`d xkfp dxezay oeik - ¦§¨©¥§¨
.`pzd exikfd okl ,mewn lka dligz

:`xnbd dywnk øîà àì àîòè éàî ùé÷ì Léøåly evexizéaø §¥¨¦©©£¨Ÿ¨©§©¦
.ïðçBé:`xnbd zvxznàtt áø øîày xaeq yiwl yixïä ïé÷eìç ¨¨¨©©¨¨£¦¥

,äúéîamewn lkn ,exn`p cg` e`la ipercie ae`y s` ,xnelk §¦¨
xn`py ,mze` dwlig dxezd dzin aeig iabl(fk k `xwie)F` aF`'
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המשך בעמוד רלא

oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxt`nw `aa
'éðúî.íåúéôel aiyene ux`d on znd z` dlrn eigyn xacnd syknd my

:f"rla d"lyii` igyn xacne eizerexf zgz eigya.åéôá øáãîä éðåòãéyxtnck
xacn mvrde eit jezl mvr dpnn qipkne reci dnyy yi zg` dig `xnba

:mityk ici lr eil`n.äìé÷ñá åìà éøä:mze` enbxi oa`a (k `xwie) aizkck
.íäá ìàùðäåel cibdl mda l`eye `ay

:le`y oebk cizrd xac.äøäæàáeptz l`c
zetyknc dxdf`e (hi my) zeae`d l`
l`eye xag xaege 'ebe ja `vni `ln diteb

:(gi mixac) ipercie ae`'îâ`w zezixka
odilr oiaiigy dxezay zezixk lkl aiyg

opze z`hg ozbby lrae` lra (.a sc my)
:iperci `pz `leãçà åàìá íäéðùå ìéàåä

.åøîàðl`e zeae`d l` eptz l`c e`la
cg` mlrda mdipy dyr m`e mipercid
oie`ldy zg` z`hg `l` aiig epi`
xy` (c `xwie) aizkck ze`hgl oiwlgn
dyrz `la ody mixac epiidc dpiyrz `l
z`hg `nl` eil` rced e` dil jinqe
cgl car ikc ab lr s` ipde iniiw oie`l`
e`l `dc aiigin diytp it`a ediipin
mzd ediiexzl edl ipz `l i`w ediiexz`
cge cg lk` aiignc icin mzd `pipz ikc
opixn`ck opipzc `ed iccd ik edl ciar ik
il dnl `pipn opikxtc 'nbc `yixa mzd
lk lr aiig zg` mlrda mlek o`yr m`y
f"l ipznl ivn `l jkld zg`e zg`
li`ed hwpc `de ze`hg f"l eaiigl zezixk
li`ed hwp `le exn`p cg` e`la mdipye
welgc meyn exn`p zg` zxka mdipye
`dc zezixk welga ielz epi` ze`hg
dgynd onyn jqe dgynd ony mhtn
`l mc` xya lr oie`l ipy `ki`c meyn
(l zeny) edenk eyrz `l ezpkznae jqii
aizkck zg` zxk `l` mdipya oi`c b"r`
epnn ozi xy`e edenk gwxi xy` yi` (my)
ciar ikc mzd 'ixn` einrn zxkpe xf lr
zg` lk lr aiigin iccda bbeya edl

:zg`e.éðåòãé øîà ùé÷ì ùéø`l ikdl
dl ciar ik 'it`c meyn mzdl dl `pipz
ea oi`y itl `ed oaxw xa e`l diytp it`a
dyrnd lr `l` d`a dpi` z`hge dyrn
jixv ae` lra la` zg` dyre aizkc
eizerexf zywde onwlck eizerexfa yiwdl
iperci mvrd zqpkd la` dyrn dil aiyg
xg`l `l` dyrn zrya xacn epi`
:eil`n mvrd xacn eita `edy dyrnd

.ïðçåé éáøåxa diytp it`a iperci xn`c
aiigin `lc meyn dixiiyc i`de `ed oaxw

:ediilr izxz.è÷ðã áåà ìòá àðù éàî
:ae` lral dixiiyle iperci hwp `le ipercil dixiiye diipznl `pz.àø÷ äéá çúôã íåùî:`yixa aizk ae` izkec lka.äúéîá ïä ïé÷åìçowlg ozliwq yxityk

icda dil ciar ik inp dilr aiigin ded oaxw xa iperci ded i` jkld ipercie aizk `le ma mdinc mze` enbxi oa`a eznei zen iperci e` ae` oda didi ik aezkd
:ae`.ùé÷ì ùéøë øîà àì è"î:dyrn opira i`ce `d oaxwn ixnbl dil xhtc.àéä ò"øea oi`c meyn scbna dilr opax ibilte `pipn `edda scbn aiyg `wc

:ediiexz` izxz aiign `lc meyn `l` dxiiy `le dilr aiign `aiwr 'xl jkld dyrn.åéúôù úîé÷òla` dyrn r"x dil aiyg xacn `edyk oirprpne oinwery
:`kil mizty zniwr 'it` iperci.ïðáøì 'éôàå`nl` ecen ae` lraa la` scbna `l` mzd dilr opax ibilt `lcn xnelk ddinza dyrn dedc yiwl yix xn`w

:dyrn ied ae` lrac eizerexf zywd.áééç åðéà:ozbby lr oaxw.äàåçúùä àðú ïàî:oaxw oiprl.äùòî ïðéòá àì øîàã àéä ò"ø:`hef dyrn `l` daxøîà éë
.ùé÷ì ùéø:xn`w `aiwr 'xl dyrn ied ae` lral eizerexf zywdc.éëä éàea oi`y itl z`hg ezbby lr aiign epi`y scbn `vi opaxc `zlina mzd ipzwc 'ipzn

:dil `iran ae` lrae scbn `vi ikd i`e dbbya dyerl mkl didi zg` dxez aizk z`hg iabe dyrn.ãùì øè÷îáikda opax dia ecenc zezixka ipzwc ae` lra
:xenb dyrn iedc xac eze` lr dpennd cyd iptl xhwny opiwqr.àåä äøæ äãåáò ãáåòipyne :mzd dl ipzw `d dxf dcear caere.øáçì øè÷îámyl xhwn epi`

dxhwd i"r `l` zedl`:o`kl micyd xagl zetyknd dyrp.àåä øáç øáåç:e`la `l` epi`e.äìé÷ñá äæ ïåâë øáç äøîà äøåúäåz` xagny xg`n `ed uexiz
miygp zendae zeig xagnd df dxdf`a `l` epi` xag xaeg 'ixn` ikc oaxw `ian ezbby lr dzin aiig epecfy lke dliwqa `diy dxezd dxn` cifna micyd

:miygl i"r cg` mewnl miaxwre.ìåãâ øáç ãçà:zelecb zendae zeig sq`n.ïè÷ øáç:miynxe mivwy xagn.íéáø÷òå íéùçð 'éôàåmewnl e` dfa df ozexbl
:ewifie aeyiia e`vni `ly xacn.øåñà:ytp gewt meyn o`k oi`y eixg` oivx oi`y oebke.áìá åðùéå ìéàåämyd jxal oiekzny ala ielz eilr `ad aeig xwir

:aiigzn epi` ellwne cgeind mya edpkne xg` xacl myd z` dlrdy `l` dlrn itlk eala oi`e meid lk myd z` jxan elit`y
áéúî
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ìàùðäådywe ja `vni `ln diteb zetyknc dxdf`e eptz l`c dxdf`a d"t .oda

w zyxta aizkc zxk ea `di k"` l`ypl dxdf` eptz l` i`cmiyec

aizkc ja `vni `ln l`ypl dxdf`c `kti` l"ie dze` izxkde 'ebe dptz xy` ytpde

:ipercie ae` l`ey dixza `xwa

ìéàåäd"t .exn`p cg` e`la mdipye

ze`hgl miwlgn mie`ldy

rced e` dil jinqe dpiyrz `l xy` aizkck

(.hq sc zay) lecb llk t"qac ab lr s`e eil`

e`la bbyiy cr dbbya yiwl yix yixcc `ed

cifdy t"r` zxka bby l"q opgei 'xe day

ogky`c oeik `zlin `ilz oie`la n"n e`la

cg` zxke oie`l ipy `ki`c jqe mhtn

eaiigl ick oie`l ipy oiaezk jklc `xazqn

:ze`hg ipyïàî`aiwr 'x d`egzyd `pz

`l` scbna r"x aiign `l `d dniz .`id

w"tqa opzck oaxw mewna zxk aizkc meyn

aizk `lc d`egzyda k"`e (:f sc) zezixkc

`ail` iperci oke xhtil oaxw mewna zxk dia

dia aizk `l `d aiig i`n` r"xl opgei 'xc

mdixacc `ail` r"xc l"ie oaxw mewna zxk

dyrn opira `l icicl edl xn`w opaxc

zxk dia aizkc scbna zdin il ece` ekcicl

n"y scbna `pngx aiigc oeik p"` oaxw mewna

llk oaxw oiprl dyrn ira `l izkec lkac

`l r"xc `ail` opgei iaxl eizty zniwrc

l"xle onwlck ala epyie li`ed dyrn aiyg

dyrn da zilc t"r` diaiign r"xc `ail`

:`hef `l` daxàöéirain ae` lrae scbn

izxzn `cg ipyn (.b sc) zezixk yixa .dil

`"cq dil jixhvi` scbn ae` lra ipzile hwp

dil ecen `ni` oaxw mewna zxk aizke li`ed

ok zenewn dnka q"yd jxce l"nw r"xl

eci (mye .ak sc) oilegc w"ta ogky`ck

dpedk ipyne `wtp dpg xa xa daxcn zipnid

ipyn (.bt sc zegpn) dcezd seqae rav` `ira

.gv sc migaf) z`hgd mc seqae `aqp ick

:iiepiy 'a jpd ipyn (myeìéàåä.ala epyie

eal oi`e meid lk myd jxan 'it`y 'hpewa 'it

mya edpkne xg` xacl `l` dlrn itlk

inp d`egzyd `zyd dywe aiig epi` cgeind

iab (:`q sc lirl) opixn`ck ala dpyi

`ed melk e`l del`a dlaiw `l i` `hxcp`

ayeg `vi jnn (` megp) depip iab aizkcn l"ie

egely didy sciby dwyax epiidc drx 'd lr

xey` ux`a depipe xey` jln aixgpq ly

'iyixtc i`n itle daygna aezkd e`lze

dxf dcear mzqac (`ax d"c my) lirl

i`c `gip aiig d`xine dad`n:ala dielz o
e`vi
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ריז
oifge` mipy` cenr dq sc ± oey`x wxt`nw `aa

'éðúî.íåúéôel aiyene ux`d on znd z` dlrn eigyn xacnd syknd my
:f"rla d"lyii` igyn xacne eizerexf zgz eigya.åéôá øáãîä éðåòãéyxtnck

xacn mvrde eit jezl mvr dpnn qipkne reci dnyy yi zg` dig `xnba
:mityk ici lr eil`n.äìé÷ñá åìà éøä:mze` enbxi oa`a (k `xwie) aizkck

.íäá ìàùðäåel cibdl mda l`eye `ay
:le`y oebk cizrd xac.äøäæàáeptz l`c

zetyknc dxdf`e (hi my) zeae`d l`
l`eye xag xaege 'ebe ja `vni `ln diteb

:(gi mixac) ipercie ae`'îâ`w zezixka
odilr oiaiigy dxezay zezixk lkl aiyg

opze z`hg ozbby lrae` lra (.a sc my)
:iperci `pz `leãçà åàìá íäéðùå ìéàåä

.åøîàðl`e zeae`d l` eptz l`c e`la
cg` mlrda mdipy dyr m`e mipercid
oie`ldy zg` z`hg `l` aiig epi`
xy` (c `xwie) aizkck ze`hgl oiwlgn
dyrz `la ody mixac epiidc dpiyrz `l
z`hg `nl` eil` rced e` dil jinqe
cgl car ikc ab lr s` ipde iniiw oie`l`
e`l `dc aiigin diytp it`a ediipin
mzd ediiexzl edl ipz `l i`w ediiexz`
cge cg lk` aiignc icin mzd `pipz ikc
opixn`ck opipzc `ed iccd ik edl ciar ik
il dnl `pipn opikxtc 'nbc `yixa mzd
lk lr aiig zg` mlrda mlek o`yr m`y
f"l ipznl ivn `l jkld zg`e zg`
li`ed hwpc `de ze`hg f"l eaiigl zezixk
li`ed hwp `le exn`p cg` e`la mdipye
welgc meyn exn`p zg` zxka mdipye
`dc zezixk welga ielz epi` ze`hg
dgynd onyn jqe dgynd ony mhtn
`l mc` xya lr oie`l ipy `ki`c meyn
(l zeny) edenk eyrz `l ezpkznae jqii
aizkck zg` zxk `l` mdipya oi`c b"r`
epnn ozi xy`e edenk gwxi xy` yi` (my)
ciar ikc mzd 'ixn` einrn zxkpe xf lr
zg` lk lr aiigin iccda bbeya edl

:zg`e.éðåòãé øîà ùé÷ì ùéø`l ikdl
dl ciar ik 'it`c meyn mzdl dl `pipz
ea oi`y itl `ed oaxw xa e`l diytp it`a
dyrnd lr `l` d`a dpi` z`hge dyrn
jixv ae` lra la` zg` dyre aizkc
eizerexf zywde onwlck eizerexfa yiwdl
iperci mvrd zqpkd la` dyrn dil aiyg
xg`l `l` dyrn zrya xacn epi`
:eil`n mvrd xacn eita `edy dyrnd

.ïðçåé éáøåxa diytp it`a iperci xn`c
aiigin `lc meyn dixiiyc i`de `ed oaxw

:ediilr izxz.è÷ðã áåà ìòá àðù éàî
:ae` lral dixiiyle iperci hwp `le ipercil dixiiye diipznl `pz.àø÷ äéá çúôã íåùî:`yixa aizk ae` izkec lka.äúéîá ïä ïé÷åìçowlg ozliwq yxityk

icda dil ciar ik inp dilr aiigin ded oaxw xa iperci ded i` jkld ipercie aizk `le ma mdinc mze` enbxi oa`a eznei zen iperci e` ae` oda didi ik aezkd
:ae`.ùé÷ì ùéøë øîà àì è"î:dyrn opira i`ce `d oaxwn ixnbl dil xhtc.àéä ò"øea oi`c meyn scbna dilr opax ibilte `pipn `edda scbn aiyg `wc

:ediiexz` izxz aiign `lc meyn `l` dxiiy `le dilr aiign `aiwr 'xl jkld dyrn.åéúôù úîé÷òla` dyrn r"x dil aiyg xacn `edyk oirprpne oinwery
:`kil mizty zniwr 'it` iperci.ïðáøì 'éôàå`nl` ecen ae` lraa la` scbna `l` mzd dilr opax ibilt `lcn xnelk ddinza dyrn dedc yiwl yix xn`w

:dyrn ied ae` lrac eizerexf zywd.áééç åðéà:ozbby lr oaxw.äàåçúùä àðú ïàî:oaxw oiprl.äùòî ïðéòá àì øîàã àéä ò"ø:`hef dyrn `l` daxøîà éë
.ùé÷ì ùéø:xn`w `aiwr 'xl dyrn ied ae` lral eizerexf zywdc.éëä éàea oi`y itl z`hg ezbby lr aiign epi`y scbn `vi opaxc `zlina mzd ipzwc 'ipzn

:dil `iran ae` lrae scbn `vi ikd i`e dbbya dyerl mkl didi zg` dxez aizk z`hg iabe dyrn.ãùì øè÷îáikda opax dia ecenc zezixka ipzwc ae` lra
:xenb dyrn iedc xac eze` lr dpennd cyd iptl xhwny opiwqr.àåä äøæ äãåáò ãáåòipyne :mzd dl ipzw `d dxf dcear caere.øáçì øè÷îámyl xhwn epi`

dxhwd i"r `l` zedl`:o`kl micyd xagl zetyknd dyrp.àåä øáç øáåç:e`la `l` epi`e.äìé÷ñá äæ ïåâë øáç äøîà äøåúäåz` xagny xg`n `ed uexiz
miygp zendae zeig xagnd df dxdf`a `l` epi` xag xaeg 'ixn` ikc oaxw `ian ezbby lr dzin aiig epecfy lke dliwqa `diy dxezd dxn` cifna micyd

:miygl i"r cg` mewnl miaxwre.ìåãâ øáç ãçà:zelecb zendae zeig sq`n.ïè÷ øáç:miynxe mivwy xagn.íéáø÷òå íéùçð 'éôàåmewnl e` dfa df ozexbl
:ewifie aeyiia e`vni `ly xacn.øåñà:ytp gewt meyn o`k oi`y eixg` oivx oi`y oebke.áìá åðùéå ìéàåämyd jxal oiekzny ala ielz eilr `ad aeig xwir

:aiigzn epi` ellwne cgeind mya edpkne xg` xacl myd z` dlrdy `l` dlrn itlk eala oi`e meid lk myd z` jxan elit`y
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ìàùðäådywe ja `vni `ln diteb zetyknc dxdf`e eptz l`c dxdf`a d"t .oda

w zyxta aizkc zxk ea `di k"` l`ypl dxdf` eptz l` i`cmiyec

aizkc ja `vni `ln l`ypl dxdf`c `kti` l"ie dze` izxkde 'ebe dptz xy` ytpde

:ipercie ae` l`ey dixza `xwa

ìéàåäd"t .exn`p cg` e`la mdipye

ze`hgl miwlgn mie`ldy

rced e` dil jinqe dpiyrz `l xy` aizkck

(.hq sc zay) lecb llk t"qac ab lr s`e eil`

e`la bbyiy cr dbbya yiwl yix yixcc `ed

cifdy t"r` zxka bby l"q opgei 'xe day

ogky`c oeik `zlin `ilz oie`la n"n e`la

cg` zxke oie`l ipy `ki`c jqe mhtn

eaiigl ick oie`l ipy oiaezk jklc `xazqn

:ze`hg ipyïàî`aiwr 'x d`egzyd `pz

`l` scbna r"x aiign `l `d dniz .`id

w"tqa opzck oaxw mewna zxk aizkc meyn

aizk `lc d`egzyda k"`e (:f sc) zezixkc

`ail` iperci oke xhtil oaxw mewna zxk dia

dia aizk `l `d aiig i`n` r"xl opgei 'xc

mdixacc `ail` r"xc l"ie oaxw mewna zxk

dyrn opira `l icicl edl xn`w opaxc

zxk dia aizkc scbna zdin il ece` ekcicl

n"y scbna `pngx aiigc oeik p"` oaxw mewna

llk oaxw oiprl dyrn ira `l izkec lkac

`l r"xc `ail` opgei iaxl eizty zniwrc

l"xle onwlck ala epyie li`ed dyrn aiyg

dyrn da zilc t"r` diaiign r"xc `ail`

:`hef `l` daxàöéirain ae` lrae scbn

izxzn `cg ipyn (.b sc) zezixk yixa .dil

`"cq dil jixhvi` scbn ae` lra ipzile hwp

dil ecen `ni` oaxw mewna zxk aizke li`ed

ok zenewn dnka q"yd jxce l"nw r"xl

eci (mye .ak sc) oilegc w"ta ogky`ck

dpedk ipyne `wtp dpg xa xa daxcn zipnid

ipyn (.bt sc zegpn) dcezd seqae rav` `ira

.gv sc migaf) z`hgd mc seqae `aqp ick

:iiepiy 'a jpd ipyn (myeìéàåä.ala epyie

eal oi`e meid lk myd jxan 'it`y 'hpewa 'it

mya edpkne xg` xacl `l` dlrn itlk

inp d`egzyd `zyd dywe aiig epi` cgeind

iab (:`q sc lirl) opixn`ck ala dpyi

`ed melk e`l del`a dlaiw `l i` `hxcp`

ayeg `vi jnn (` megp) depip iab aizkcn l"ie

egely didy sciby dwyax epiidc drx 'd lr

xey` ux`a depipe xey` jln aixgpq ly

'iyixtc i`n itle daygna aezkd e`lze

dxf dcear mzqac (`ax d"c my) lirl

i`c `gip aiig d`xine dad`n:ala dielz o
e`vi
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ריח
oifge` mipya cenr dq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïéîîåæ íéãò åàöé àøéæ éáø áéúîxt iab mipdk zxeza diepy `id z`hg lv`
caerk opi`y mixace dxf dcear caerk ody mixac epi`xy xg` giyn odk
zcgein dxf dcear dn jl xnel dxf dcear caer dxn`p dnl dxf dcear
dxf dcear dn i` 'eke oiaiigy lk s` z`hg dzbby lre zxk dpecf lr oiaiigy
ip` s` c"a zzin dilr oiaiigy zcgein
daxn ip` in z`e c"a zezin iaiig daxn
dyre l"z oinnef micre ziqne eia`l llwn
i`n`e dyrn mda oi`y oinnef micr e`vi
`ilz `l `d dyrn eizty zniwr `ied `l

b"d :ald zpekaíéãò éðàù àáø øîà
.ìå÷á ïðùéå ìéàåä ïéîîåæoaeig xwir

zil lewe `a `ed c"a iptl mlew zrinya
:ala ielzc scbnk ied jkld ynn dia

äîñç.ìå÷álek`l dvexyke dyc dxtl
:elewa dnqg.ìå÷á äâéäðäåmi`lka bdpn

xengae xeya yexgz `l meyn aiigc
:(ak mixac).äééàøái"r `a `aeig xwir

da zil di`xe e`xy oicirny dii`xd
:dyrn.íé÷øôä ïéáîznd z` dlrn

ly zenvrd iwxt oian cg`a el ayeie
iwxt lr e` eizerav` iwxt lr oebk sykn

:eikxa.òåãé:dig my.äéçøåà éëjezn
:jenp elew jk jezne exawáéúéå ÷éìñã àì

.íé÷øôä ïéáea oi`y itl jenp elew edine
:`zeig.åøåëæálr znd z` aiyene dlrn
:ezexkf.úìåâìåâáux`l znd on zlhend

:seyik i"r eze` oil`eyy dn dpereåðéà
.åëøãë äìåò:dlrnl eilbx `l`äìåò

.åëøãë:miwxtd oia azinl wilq `leäî
.íéîåéî íåéäxzei zay mei aygz dnl

:mini x`yn.ïéøáåâî øáâ äîåyi`l dn
:miyp` lkn lecbe xy zeidl jenkéøîã

.éáöxqiw jlnd iplcbl utg ipc`
:ipliynd.éáö éøîã éîð úáùutg d"awd

:eceak lr xidfdeàðãéàäã øîéé éîã
.àéä àúáù`ed mini x`yn cg` `nlice

:zay.çéëåé ïåéèáñ øäðly cg` xdp
meiae jlede shey zayd zeni lkae mipa`

zayd:gpe hwey.çéëåé áåà ìòáepi`y
:zaya dler.åéáà ìù åøá÷qetexqepxehc

oecp didy oyr dlrn did zayd zeni lk
:oizaey mpdib iryet zayae sxypeåúéæéá

.åúìì÷ åúùééásecb `l` dpi` dllw jd
dllw (a ` mikln) enk mpeyl did oke

:secb `l` dllw my did `ly zvxnpåðééä
.íéúîä ìà ùøåãmdipy eazkp dnle

:cg` mewna.åéìò äàîåè çåø äøùúùcy
eriiqne eade` `di zexawd zia ly

:eitykaåéìò äøùúù éãë åîöò áéòøîä
.äøäè çåø:dpiky z`eap.å"ëàò`idy

dxyz dywae ziprz i"ry zpzep dcnd
zcn lr dxizi daeh dcn `dc dpiky eilr
oiprp ep` oi`e jk lr oiwrev ep`e zeprxet

:'eke dyr` dn la`.é÷éãö åòá éàzeidl
:oer lkn miiwp.íéìéãáî åéä íëéúåðåò íà éë øîàðù àîìò åøá ååä:dlcad o`k oi` zeper mda eid `l m` `d.àøáâ àøázeize` sexv ecnly dxivi xtq i"r

:my ly.äéì øãäî äéä àìå:xeac ea did `ly.àéøáç ïî:dz` mixagd i"r mi`xapd.àúìéú àìâéòigiay ikdc ezlicb dxnbe eipy yilyl ribd el`k lecb
:ohal yily `ed eli`k mrh lrae aeh didy `"l .oiyleyn ediy cr oze` oilcbne (.gq sc n"a) enk lkinl ilrne.øåëæ éðéî äòáùxiarne zeixa 'fn rxf zaky

:mityk dyere eipir lr.íéðéòä úà æçåà:melk dyer epi` `ede `lt ly mixac dyer eli`k mdl d`xne zeixad ipir xbeqe fge`.úåòùå íéúò áùçîäopern oeyl
:egweld ea xkzyie gwn gwil dti xgnl gilvie jxcl z`vl dti meid xne`e dper z` oigany zeper lra enk.úåéòéáù éáøò éãåîìoicnl ziriay axr xnelk

:zeti oihg zeidl oilibxe.úåòø úåéäî úåéðè÷ éø÷ò:zeaiwxn oi`e zerilzn opi` aey oxvew epi`e ziphw xwerd xnelk.åéôî äìôð åúô:wfidn meid b`cl jixv
.åìàîùî ìòåù åà åðéîéî àá ùçð:el `ed rx oniq.å÷éñôä éáö:ekxc wiqtde mexcl oetvn jled iavde axrnl gxfnn jled didy
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åàöé`lc ilhwin bbeya elit` `d oaxwn oinnef micr ihernl l"nl dniz .micr

xnbiy cr oibxdp oi`c oic xnb mcew enfedy dl zgkync l"ie d`xzd ira

:epgp` oicean exn`e onvrn oda exfgy oebk p"` oicdìéàåäik dniz .lewa epyie

lkn ipyn i`n di`xa opyie li`ed oinnef micr ip`y wiqne lewc `iepiyn dia xcd

hrnnc oinnef micr `icda k"za ipzc ipd

`iape gicne ziqne en`e eia` llwn dyren

b"de oinnef micr b"l mipyi mixtqae xwyd

lewa epyie li`ed scbn ip`y `ax xn` `l`

`l `ed dyrn e`l opgei iaxl lewe jixt ike

'x dcenc dicegl minnef micrn `l` jixt

`wec `l` `ed dyrn e`l lewc edleka opgei

dyrn ciar `w exeacac meyn dnqg iab

ztwef da xreb `ede lek`l dgey dndadyk

icar ediixeaica oinnef micr p"de dy`x

zeknc `xza wxtac) rcz oecpd aiigl dyrn

xnin ipziz `l `pzl opgei iax l"` (:fh sc)

zniwr aiyg `l `nl` dyrn car dixeaicac

ciar exeaicac `kid `l` dyrn eizty

dia `xcd `le i`w lewc `iepiy jkld dyrn

sc) zezixkc w"ta edin minnef micrn `l`

`iepiye `ibeq jd lk mzd `ki`c dyw (.c

ipd lkn dil dywz k"`e llk mzd `zil lewc

:mipdk zxezc

ùéøoi`y e`l c"nc `ail` .xeht xn` yiwl

wxta ibilt eilr oiwel oi` dyrn ea

dil zi` l"x `dc (mye :v sc n"a) milretd

oiwel (.`k sc zereay) mizy zereay wxt

:eilr

äìòîlr znd aiyene dlrn d"t .exekfa

le`yc ae` lraa okzi `le exekf

ae`c enebxz `ed jk zetykn myc d`xp `l`

denzl yi edine oixekfe oicia opinbxzn ipercie

`edy oicia dlrnd hwpnl dil dedc zvw

:ae` ly enebxz
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.äNòî ïäa ïéàL ,ïéîîBæ íéãò eàöé ,àøéæ éaø áéúî¥¦©¦¥¨¨§¥¦§¦¤¥¨¥©£¤
íéãò éðàL ,àáø øîà .ála eäðúéì àä ,éànàå§©©¨¥©§©¥¨©¨¨¨¦¥¦
äNòî åàì ïðçBé éaøì ,ìB÷å .ìB÷a BðLéå ìéàBä ,ïéîîBæ§¦¦§¤§§§§©¦¨¨¨©£¤
éaø ,ìB÷a dâéäðäå ìB÷a dîñç ,øîzéà àäå ?àeä§¨¦§©£¨¨§§¦§¦¨§©¦
ïðçBé éaø .øeèt ,øîà Lé÷ì Léøå .áéiç ,øîà ïðçBé¨¨¨©©¨§¥¨¦¨©¨©¦¨¨
øîà Lé÷ì Léø .äNòî éåä åét úîé÷ò ,áéiç øîà̈©©¨£¦©¦¨¥©£¤¥¨¦¨©
,àáø øîà àlà .äNòî éåä àì åét úîé÷ò ,øeèẗ£¦©¦Ÿ¨¥©£¤¤¨¨©¨¨
ìòa ,ïðaø eðz .äiàøa ïðLéå ìéàBä ,ïéîîBæ íéãò éðàL©¦¥¦§¦¦§¤§¨¦§¦¨¨©¨¨©©
,éðBòcé .åéãé éìéöà ïéaîe ,íé÷øtä ïéa øaãîä äæ ,áBà¤©§©¥¥©§¨¦¦¥£¦¥¨¨¦§¦
,éáéúéî .åéìàî øaãî àeäå ,åéôa 'òeãé' íöò çépnä äæ¤©©¦©¤¤¨©§¦§§©¥¥¥¨¥¦¥
ék éòzLîc ,åàì éàî ,'CìB÷ õøàî áBàk äéäå'§¨¨§¥¤¤¥©¨§¦§¨¥¦
àz .éòzLîe ,íé÷øtä ïéa áéúéå ÷éìñc ,àì .déçøBà§¥Ÿ§¨¥§¨¥¥©§¨¦¦§¨¥¨
íéìBò éúéàø íéäìà ,ìeàL ìà äMàä øîàzå' ,òîL§©©Ÿ¤¨¦¨¤¨¡Ÿ¦¨¦¦¦
áéúéc ,àì .déçøBà ék éòzLîc ,åàì éàî .'õøàä ïî¦¨¨¤©¨§¦§¨¥¦§¥Ÿ§¨¥
ãçà ,áBà ìòa ,ïðaø eðz .éòzLîe ,íé÷øtä ïéa¥©§¨¦¦§¨¥¨©¨¨©©¤¨
äæ ïéa äî .úìBbìeba ìàLpä ãçàå ,Bøeëæa äìònä©©£¤¦§§¤¨©¦§¨©§¤©¥¤
äìBò Bðéàå Bkøãk äìBò Bðéà ,Bøeëæa äìòî ,äæì̈¤©£¤¦§¥¤§©§§¥¤
.úaLa äìBòå Bkøãk äìBò ,úìBbìeba ìàLð .úaLa§©¨¦§¨©§¤¤§©§§¤§©¨
,àîéà àlà .çpî dén÷ àä ,÷éìñ àëéäì ,'äìBò'¤§¥¨¨¥¨©¥©©¤¨¥¨
ìàL Bæ äìàL óàå .úaLa 'äðBò'å Bkøãk 'äðBò'¤§©§§¤§©¨§©§¥¨¨©
íBi äîe ,Bì øîà ,àáé÷ò éaø úà òLøä ñeôBøñBðøBè§§¨¨¨¤©¦£¦¨¨©©
.éáö éøîc ,Bì øîà .ïéøáebî øáb äîe ,Bì øîà .íéîBiî¦©¦¨©©§©¦§¦¨©§¨¥¨¥
éî .Cì àðéîà÷ éëä ,Bì øîà .éáö éøîc ,énð úaL©¨©¦§¨¥¨¥¨©¨¦¨¨¦¨¨¦
.çéëBé ïBéèañ øäð ,Bì øîà .àúaL àðcéàäc ,øîéé¥©§¨¦§¨©§¨¨©§©©©§¦©

ëBé áBà ìòaBzLiéa ,Búéféa ,Bì øîà .úaLa ïLò äìòî ïéàL ,çéëBé åéáà ìL Bøá÷ ,çé ©©¦©¦§¤¨¦¦©¤¥©£¤¨¨§©¨¨©¦¦¦©§
,'íéúnä ìà LøBãå' ,àéðúãk ,íéúnì LøBc ?'íéúnä ìà LøBãå' eðééä 'áBà ìàBL' .Bzìlé÷å§¦©§¥©§§¥¤©¥¦¥©¥¦¦§©§¨§¥¤©¥¦
àáé÷ò éaø äéäLëe .äàîeè çeø åéìò äøLzL éãk úBøáwä úéáa ïìå CìBäå Bîöò áéòønä äæ¤©©§¦©§§¥§¨§¥©§¨§¥¤¦§¤¨¨©§¨§¤¨¨©¦£¦¨
åéìò äøBL ,äàîeè çeø åéìò äøLzL éãk Bîöò áéòønä äîe .äëBa äéä ,äæ àø÷îì òébî©¦©§¦§¨¤¨¨¤¨©©§¦©§§¥¤¦§¤¨¨©§¨¨¨¨
äî ìáà .änëå änk úçà ìò ,äøäè çeø åéìò äøLzL éãk Bîöò áéòønä .äàîeè çeø©§¨©©§¦©§§¥¤¦§¤¨¨©¨¢¨©©©©¨§©¨£¨¨
.'íëéäìà ïéáì íëéðéa íéìécáî eéä íëéúBðBò [íà] ék' øîàpL ,eðì eîøb eðéúBðBòL äNòà¤¡¤¤£¥¨§¨¤¤¡©¦¦£¥¤¨©§¦¦¥¥¤§¥¡Ÿ¥¤
,àøáb àøa àáø .'Bâå 'íéìécáî eéä íëéúBðBò ék' øîàpL ,àîìò eøa ,é÷écö eòa éà ,àáø øîà̈©¨¨¦¨©¦¥¨¨§¨¤¤¡©¦£¥¤¨©§¦¦§¨¨§¨©§¨
ïî ,déì øîà .déì øcäî à÷ äåä àìå ,déãäa éòzLî à÷ äåä ,àøéæ éaøc dén÷ì déøcL©§¥§©¥§©¦¥¨£¨¨¦§¨¥©£¥§Ÿ£¨¨§©©¥¨©¥¦

éøôòì øãä ,zà àiøáçøôña é÷ñòå àúaL éìòî ìk éáúé Båä ,àéòLBà áøå àðéðç áø .C ©§©¨©§£©§©§¨©£¦¨§©©§¨£¨§¦¨©£¥©§¨§¨§¦§¥¤
øéáònä äæ ,øîBà ïBòîL éaø ,'ïðBòî' ,ïðaø eðz .déì éìëàå ,àúìéz àìâéò eäì eøaéîå ,äøéöé§¦¨§¦§§¦§¨¦§¨§¨§¦¥¨©¨¨§¥©¦¦§¥¤©©£¦
äæ ,øîBà àáé÷ò éaø .íéðéòä úà æçBàä äæ ,íéøîBà íéîëçå .ïéòä ìò øeëæ éðéî äòáL¦§¨¦¥¨©¨©¦©£¨¦§¦¤¨¥¤¨¥©¦©¦£¦¨¥¤
ïéhéç ,úBiòéáL éáøò éãenéì .çwéì äôé øçîì ,úàöì äôé íBéä ,øîBàå úBòLå íézò áMçîä©§©¥¦¦§¨§¥©¨¤¨¥§¨¨¨¤¦©¦¥©§¥§¦¦¦¦
äìôð Bì÷î ,åétî äìôð Bzt ,øîBàä äæ ,'Lçðî' ,ïðaø eðz .úBòø úBéäî ,úBiðè÷ éøewéò .úBôé̈¦¥¦§¦¦§¨¨©¨¨§©¥¤¨¥¦¨§¨¦¦©§¨§¨
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף סה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י



ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dq sc oixcdpq(iyily meil)

zniwr scbna wxy ,`ax ly evexiz lr `ziixan dywn `xnbd
:ala `ed aeigd xwiry oeik ,dyrnl zaygp dpi` miztyáéúî¥¦

,àøéæ éaø`ziixaa epipyïéîîBæ íéãò eàöéiaiig lk llkn ©¦¥¨¨§¥¦§¦
meyn ,m`hg lr oaxw mi`ian mpi` mdy ,ze`hgdïäa ïéàL¤¥¨¥

äNòî.dyrn ici lr wx `a z`hg aeige ,xeaic `l`éànàå- ©£¤§©©
,dyrnl mizty zniwr mlv` aygz `l recneála eäðúéì àä̈¥©§©¥

`l` ,scbna enk ala aeigd xwir oi` minnef micra `ld -
.dyrnk epi` mdizty zniwr recne ,oic ziaa zecrd zcbda

:`xnbd zvxzn,àáø øîàzaygp mizty zniwr mlerl ¨©¨¨
e ,dyrnl,ïéîîBæ íéãò éðàLìB÷a BðLéå ìéàBäepi` maeig xwir - ¨¦¥¦§¦¦§¤§§

eit lry mipiicl rnypd mzecr lewa `l` ,zecrd zxin`a
.ynn ea oi` lewde ,oecipd z` miaiign mipiicd

:`xnbd dywnåikøîzéà àäå ,àeä äNòî åàì ïðçBé éaøì ìB÷ §§©¦¨¨¨©£¤§¨¦§©
eyica xey meqgl xeqi`d oipra(c dk mixac)xeqi`d oiprae ,

m`y ,dnda i`lka dk`ln zeyrlìB÷a dîñçezxt lr wrv - £¨¨§
,lek`ln jka drpne dyicd onfaìB÷a dâéäðäåxenge xey eid - §¦§¦¨§

,ok zngn eklde mdilr elew mixde ,cgi mixeywøîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©
áéiç,zewln.øeèt øîà Lé÷ì Léøå ©¨§¥¨¦¨©¨

:`xnbd zx`anáéiç øîà ïðçBé éaø,zewlny oeikéåä åét úîé÷ò ©¦¨¨¨©©¨£¦©¦¨¥
,äNòîe,øeèt øîà Lé÷ì Léø,äNòî éåä àì åét úîé÷òxeht okle ©£¤¥¨¦¨©¨£¦©¦Ÿ¨¥©£¤

dyrnk xeaicd z` mipcy xaeq opgei iaxy gkene .zewlnn
,lewd zrnyda `ed aeigd xwiry mewna s`e ,eit zniwr zngn

.dyrnl aygp epi` mxeaic minnef micra recn ,ok m`e
,ïéîîBæ íéãò éðàL ,àáø øîà àlàäiàøa ïðLéå ìéàBäxwir - ¤¨¨©¨¨©¦¥¦§¦¦§¤§¨¦§¦¨

.dyrn da oi` dii`xe ,e`xy micirny ici lr `a aeigd
:ipercie ae` lra ly mzlert z` zx`an `ziixad,ïðaø eðz̈©¨¨

,íé÷øtä ïéa øaãîä äæ ,áBà ìòaz` dlrn ae`d lra xnelk ©©¤©§©¥¥©§¨¦
,eikxa iwxt e` eizerav` iwxt lr ayei znde ,zndéìéöà ïéaîe¦¥£¦¥

åéãé.xacne syknd ly eigy zgz e` -íöò çépnä äæ ,éðBòcély ¨¨¦§¦¤©©¦©¤¤
dnyy digàeäå ,åéôa 'òeãé'[mvrdÎ].åéìàî øaãî ¨©§¦§§©¥¥¥¨

:`xnbd dywn,éáéúéîeypriy l`xyi z` xidfn `iapd `lde ¥¦¥
y cr ,jk lk milty eidie'CìB÷ õøàî áBàk äéäå'(c hk diryi), §¨¨§¥¤¤¥

.ux`dn xacny ae`d lewk rnyi mlew ,xnelkåàì éàîm`d - ©¨
weqta rnyn oi`déçøBà ék éòzLîcjezn ekxck xacn zndy - §¦§¨¥¦§¥

dlrn ae`d lray xn`p `ziixaa eli`e ,jenp elew jkle exaw
:`xnbd zvxzn .eigy zial znd z`,àìxacn weqtd÷éìñc Ÿ§¨¥

áéúéåayeie dler zndy -íé÷øtä ïéasyknd lyéòzLîe- §¨¥¥©§¨¦¦§¨¥
oi`y meyn ,ux`a `ed eli`k rnype jenp elewy `l` ,xacne

.zeig ea
:ztqep `iyew,òîL àzdzlrdy ae`d zlra oipra `iapa xn`p ¨§©

,jlnd le`y zyixc itl l`eny z`(bi gk '` l`eny)äMàä øîàzå'©Ÿ¤¨¦¨
íéäìà ,ìeàL ìà[miaeyg miyp`Î]éàî ,'õøàä ïî íéìBò éúéàø ¤¨¡Ÿ¦¨¦¦¦¦¨¨¤©

déçøBà ék éòzLîc åàì,ea dlry mewndn ekxck xacn zndy - ¨§¦§¨¥¦§¥
zvxzn .syknd ly miwxtd oia ayiizn epi`e:`xnbd,àìmb Ÿ

did dyrnd `l` ,enewnn xaic `l l`eny myïéa áéúéc§¨¥¥
.éòzLîe íé÷øtä©§¨¦¦§¨¥

:ae` lra ibeq d`ian `ziixad,ïðaø eðzxeqi`ãçà ,áBà ìòa ¨©¨¨©©¤¨
Bøeëæa äìònäezexkf xa` lr eaiyene znd z` dlrn m` oia - ©©£¤¦§

,znd lyúìBbìeba ìàLpä ãçàåici lre ,ux`a zlhend zn ly §¤¨©¦§¨©§¤
:`ziixad zxxan .dze` mil`eyy dn lr dper `id seyikäî©

.äæì äæ ïéaxy`k :zx`aneBkøãk äìBò Bðéà ,Bøeëæa äìòîote`a ¥¤¨¤©£¤¦§¥¤§©§
,dlrnl eilbx `l` ,dhnl eilbxe dlrnl ey`xyåmbäìBò Bðéà §¥¤

.úaLad mle`.úaLa äìBòå Bkøãk äìBò ,úìBbìeba ìàLð §©¨¦§¨©§¤¤§©§§¤§©¨
zndy zlebleba l`ypa xnel xyt` ji` :`xnbd dywn,'äìBò'¤

÷éìñ àëéäì,dler `ed okidl -çpî dén÷ àägpen znd `ld - §¥¨¨¥¨©¥©©
:`xnbd daiyn .ux`d lr eiptlàîéà àlàzepyl jixv jk - ¤¨¥¨

zlebleba l`ypd ,`ziixaaBkøãk 'äðBò'lr lheny mewnn ¤§©§
,miwxtd oia ayei epi`e ,rwxwd.úaLa äðBòå§¤§©¨

,`ziixaa xn`p :zaya dper epi` ae`y `ziixa d`ian `xnbd

Bì øîà ,àáé÷ò éaø úà òLøä ñeôBøñBðøBè ìàL Bæ äìàL óàå§©§¥¨¨©§§¨¨¨¤©¦£¦¨¨©
,`aiwr iaxl qetexqepxehíéîBiî íBi äîemiaiygn mz` recn - ©¦©¦

.mini x`yn xzei zayd mei z`Bì øîà`aiwr iaxøáb äîe ¨©©§©
ïéøáebîmiyp`n xzei aeyge lecbe xy `ed jenk yi` recne - ¦§¦
.mixg`Bì øîà,qetexqepxehéáö éøîcia utg xqiwd ipec` - ¨©§¨¥¨¥

,`aiwr iax el dpr .lyenl ize` dyreénð úaL,jk zay mb - ©¨©¦
éáö éøîczayd zeaiyga utg `ed jexa yecwd mlerd oec` - §¨¥¨¥

.dceak lr xidfdeBì øîàqetexqepxehCì àðéîà÷ éëäjk - ¨©¨¦¨¨¦¨¨
,izl`ya izpeekzdàúaL àðcéàäc øîéé éî`id zaydy - ¦¥©§¨¦§¨©§¨

.reayd zenin df meia `weecBì øîàr iax,`aiwïBéèañ øäð ¨©§©©©§
çéëBéeli`e legd zeni lk jlede sheyy ,mipa` ly xdp `ed - ¦©

oke .gpe hwy zaya,çéëBé áBà ìòaoke .dler znd oi` zayay ©©¦©
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xey iab (:cn sc my) dynge drax` wxta

dy`d xey `iadl dray xey xey zindy

opiyxcc meyn l"ie yi` xey aizk `lc b"r`

opitli dede oiwfpl dgibp dzinl dgibp mzd

sebi ike (`k zeny) aizkc meyn oiwfpn dzin

:yi` xeyãòyxit .eicgi aezkd jl hxtiy

ok m` dnize mi`lka hxty jxck qxhpewd

lr `l` eicgi eda aizk i`n` diy`i iaxl

yexgi `lc `pin` ded eicgi e`l i` jgxk

`le oixeyw oi`y it lr s` cg`k xenge xeya

opi`y t"r s` mizyt lye xnv ly cba yali

(:dp sc zenai) opiyxcck mixetze oixeyw

xeaig zetikz izy xeaig dpi` zg` dtikz

cr xn`w `xaqn `l` eicgi aizkcn epiide

:eicgi aezkd jl hxtiy

øîâmidl` oeyla diwt`cn .legn ycew

jixhvi` `l inp ycew c"nl e"wn i`c

jxtinl `ki` `l` yxge `iypn slipc ditebl

:jka oiyiiazne mib`ec oky mce xyal dn
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רכב
oifge` mipya cenr eq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ìì÷ú àìllwz `l jkld ea yi zepeyl 'a inp midl`e rnyna zellw izy
:ediieexz` opiyxc'éðúî.áééç åðéà:dliwq.äøòð àäúù ãòdphw la`

c"nl `ki` `id i`pzc `zbelte dliwqa epi` dzephwa dilr `ad dia` dycwy
:ixnbl xeht c"nl `ki`e wpga.äìåúá:dlera `le.äñøåàîelit`e d`eyp `le

dia `pixwc dlrap `le dtegl dqpkp
:dqxe`n dia `pixw `l edin dlezaàéäå

.äéáà úéááigelyl a`d dxqn ihernl
:jxca dzpife lrad.íéðù äéìò åàáoiicre

:dkxck `ly dilr e`ay oebk dleza `id
.äìé÷ñá ïåùàøäaizk dy` iakync

:(hi `xwie).÷ðçá éðùäå`de `id dlerac
`wtp dkxck `ly xn`c `id iax `nzq

:onwl dleza llkn dil'îâäøòð ø"ú
.úøâåá àìådxrp didz ik i`w `xw`

dliwqe (ak mixac) 'ebe dqxe`n dleza
cr zexry izy `iazyn dxrp mzd `aizk
zexrp oia oi`e oald lr xegy daxiy

:cala miycg 'e `l` zexbal.äéáà úéá
zia zepfl (my) aizk rx my `iven zyxta

:`aizk dliwq inp mzde dia`.î"ø éøáã åæ
dxrp `dzy cr ipzwc i`w oizipzn`
xn`c n"x ixac ef dphw ihernl rnyne
oi` dphw (.hk sc) zexrp el`a zeaezka

dl`le aizk `wec dxrpc sqk miyng qpw
dphw oi` dqxe`nd dxrp iab jkld dphw

:rnyna.íéîëç ìáàexn`e eilr ewlgpy
o`k s` eilr oiwleg xkn mewna qpw yi
hrin `le dliwqa dqex` dphw mixne`e

:zxbea `l` aezkd.àîìéãzxbea ihernl
:icin ihernl `z` `l eze.ì"ài`d k"`

`icda rnyn `pyil i`d dxrp `dzy cr
aiig epi` rnyn ikdc dphw ihernl
i`e dxrp `dze licbzy cr dzephwa
`irai` ikd `z` `cegl zxbea ihernl
dleza dxrp lr `l` aiig epi` ipznl dil

:'eke.éãéî àì åúåxaca hipwdl cer oi`
:`id n"x 'ipzn i`cec.î"øìdnwe`c

:diail` dphw hrnnc 'ipznlà÷ éøîâì
.äéì èòîîdzinn `xabl dil opixhtc

`id oiyper za e`lc dxeht `ide li`ed
iab aizkc mdipy mb ezne eda opixw `le

:lra zlera dy` mr akeyàîìéã åà
.äéì èòîî äìé÷ñî:iaiign wpg la`

.÷éúù:axáëåùä ùéàä úîå äéì àîéðå
.åãáì äùàä íòdcya m`e aizk dqex`a

wifgde dqxe`nd dxrpd z` yi`d `vni
aky xy` yi`d zne dnr akye yi`d da
dcicl ihernl `nili` il dnl ecal dnr
xac dyrz `l dxrple aizk `icda `d
dzrcn dphwd lr `ad z` `iadl `l`
`l` qpe` meyn e`l dcic xehtc b"r`e
ixnbl oiyper za e`l idi`c zephw meyn

:aiigin `din edi`.ïéåù íäéðùipa ipy
:oiyper.ïéãåãç äùòî éèåòîìlr s` dkxck `ly edine oipdp oiey mdipy eidiy mdipy aizk ikdl zipdp dpi` `ide dpdp `edc uegan dxyaa exa` dywne ccgn

:`aeigl i`axzi` dy` iakynn zipdp dpi` `idc abàåä íåìë àì.mipy ray dpinhdy (:b sc `xza `aa) qecxed dyrn ixn`c `ki`e ihernl jixhvi` `le
:yaca.äìåúá àéä ïééãòå:dkxck `ly mlek e`ay.÷ðçá ïìåëåoi` dleza dia `pixwc ab lr s`c `peeb i`d ik ihernl `ed `xizi `xwe aizk ecal dliwq iabc

:zicigi dzid ez`iay oey`x epiidc ecal dnr akyy eze` mdn cg` `l` dliwqa.øîåà 'ø:dl yxtn dinwle dlgz oeyl lgz ik.ìàòîùé éáøã:oiwxit yixa
.úåðæá äúàéá úìçú íà:dlrapy dpey`x d`ia `id efy.íúä éëecal aizke dpey`x d`iaa `l` d`vi `le dliwql wpgn d`viy dqxe`nd dxrpa epivn dn

:xacn aezkd dqex` `ide dleza dxrpa jkld dpey`x d`iaa `l` dzzin zipzyp `l odk za s` ipy ihernl.ì"ñ î"øëdtixya xykl d`eyp odk za xn`c
:wpga e`l m`e dtixya dlelig zlgz ef m` w"d iax xn`wc dlgz i`de wpga `l` dpi` aey oi`eyp zryn dllgzpy oileqtd on cg`l z`yp la`.ïëå éàîå

:citw inp d`ia zlgz` mzde d`ia zlgz` `le lelg zlgz` `l` citw `l `kd
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éàî`kilc yxge a`n e` `iype a`n e` opixnb exiag llwne .izxz n"y llwz `l

sc zereay) zecrd zreay 'tac b"r` dpeyn epi` eia`c mipeyn oky jxtnl

envr llwnn eia` xnbipe z"`e dl xnb dicegl yxgnc rnyn (llwn d"c mye .el

jytp xenye jl xnyd aizkcn envr llwnn opixnb (my) zecrd zreay wxtac yxge

dipin opixnbc eia` ogky`c e`l i`c xnel yie

epivn `ly dn envra opixnb ded `l exiag

:exiaga xeq`y

ãòdywe oiyper ipa d"t .oiey mdipy eidiy

l"ie dliwq 'it` oiaiignc opaxl dywz

dqxe`nd dxrpk dliwqa dipicc `gip opaxlc

la` aizk d`eypac mdipy mb eznen l"w `lc

dxhtnl l"d wpga d`eypk dipicc n"xl

d`eypa opaxl oia n"xl oia `zyde `xw i`dn

dilr oiaiige (:dp sc) lirl iziinc 'ipzne xeht

`iz` `l yi` zy` meynopaxk p"` ediizeek

dnda 'it` lirl opiwiicc oeik edine dqex`ae

`lc oeik `iz` ozpei 'xk `l` d`eyp oky lk

qecxed dyrn ihernl `l` mdipy mb iwen

liaya dpzyn mpic oi`c oeik opaxlc l"i cere

mdipy mb inewe`l xity `xazqn zephw

n"xl la` opaxk lirlc 'ipzne izixg` dyxcl

dqex` dphwa wpgl dliwqn epic dpzync

xehtl mdipy mb opiyxc d`eypac `ed `xaq

ipa oiey odipy xn`w `lc yxtn z"xe ixnbl

opaxl `zyde zg` dzina oiey `l` oiyper

dzid m`c oeik xity dliwqa dphwd lr `ac

n"xl la` zg` dzina oiey eid oiyper za `id

oiyper za dzid m`c wpga dphwd lr `a

k"` zg` dzina oiey df oi`e dliwqa dzid

za z"`e oiey zg` dzina r"kl dphw d`eyp

dixhtil wpga dlreae dtixya `idy odk

l"ie zg` dzina oiey mdipy oi`c oeik ixnbl

iabl opiyxcc meyn xyt` i` ixnbl xhtnlc

:ezeg`l `le eig`l zeyrl minnef

äùòîeznai lr `ad wxtac dyw .oicecig

`xw ira `lc rnyn (:dp sc zenai)

zqxible `pngx xq`w `zevixt `hiyt jixtc

hrnn `edc dyw inp qecxed dyrn mixtqd

ynynl hxt rxf zaky (hi `xwie) aizkcn

:dzn

éàäåz"`e .`ipzckl dia yixc i`n ecal

ipzwc `ziixa jd dil zi` n"x `d

ikid k"`e wpga ipyde dliwqa oey`xd 'ipzn

zne dil `nil ax wizy h"n l`eny xn`w

yie dyxc jci`l dil irain n"xl `d yi`d

:dpin zrny izxzc xnel
`piax
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ãò' ,'íäéðL íb eúîe' áéúëäå .déì èòîî äìé÷qî¦§¦¨§©¥¥§¨§¦¥©§¥¤©
éàî ,ìàeîL øîà .áø ÷éúL .'ïéåL ïäéðL eäiL¤§§¥¤¨¦¨¥©¨©§¥©
áëL øLà Léàä úîe' déì àîéðå ,áø ÷éúL àîòè©£¨¨¥©§¥¨¥¥¨¦£¤¨©
eäiL ãò ,'íäéðL íb eúîe' ,éàpzk .'Bcáì dnò¦¨§©§©¨¥¥©§¥¤©¤§
úîe' ,øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaø éøác ,ïéåL ïäéðL§¥¤¨¦¦§¥©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥
eúîe' àéää ,Cãéàå .'Bcáì dnò áëL øLà Léàä̈¦£¤¨©¦¨§©§¦¨©¦¥
éèeòîì ,àáø øîà .déa Léøc éàî ,'íäéðL íb©§¥¤©¨¥¥¨©¨¨§©¥
íeìk åàì íéãecéç äNòî ,Cãéàå .íéãecéç äNòî©£¥¦¦§¦¨©£¥¦¦¨§
,àéðúãk .déa Léøc éàî ,'Bcáì' éàä ,Cãéàå .àéä¦§¦¨©§©©¨¥¥¦§©§¨
,äìeúa àéä ïééãòå íãà éða äøNò äéìò eàä¨¤¨£¨¨§¥¨¨©£©¦¦§¨
ïleëå ,äìé÷ña ïBLàøä ,øîBà éaø .äìé÷ña íìek¨¦§¦¨©¦¥¨¦¦§¦¨§¨
,'úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe' ,ïðaø eðz .÷ðça§¤¤¨©¨¨©¦Ÿ¥¦¥¥¦§
øLà Léàä úîe' øîBà àeä ïëå ,'äléçz' øîBà éaø©¦¥§¦¨§¥¥¥¨¦£¤
déøa àðeä áø øîà ,øîà÷ éàî .'Bcáì dnò áëL̈©¦¨§©©¨¨©¨©©¨§¥
,øîàc .déì àøéáñ ìàòîLé éaøk éaø ,òLBäé áøc§©§ª©©¦§©¦¦§¨¥§¦¨¥§¨©
,øîà÷ éëäå .äàeNð àìå ,äôéøNì äàöé ,äñeøà£¨¨§¨¦§¥¨§Ÿ§¨§¨¦¨¨©
éàî .÷ðça ,Cãéàå .äôéøNa ,úeðæa äàéa úléçz íà¦§¦©¦¨¦§¦§¥¨§¦¨§¤¤©
éòzLî÷ äàéa úléçúa ,íúä äî .íúä ék ,'ïëå'§¥¦¨¨¨¨¨¦§¦©¦¨¨¦§¨¥
àì øî ,éiaà øa éáéa áø déì øîà .àø÷ éòzLî÷ äàéa úléçúa ,énð àëä .àø÷§¨¨¨©¦¦§¦©¦¨¨¦§¨¥§¨¨©¥©¦¦©©©¥©Ÿ

àì úàOð øîàc ,déì àøéáñ øéàî éaøk éaø .óñBé áø epîe ,øîà éëä,ïéìeñtä ïî ãç ¨¦¨©©©¥©¦§©¦¥¦§¦¨¥§¨©¦¥§¤¨¦©§¦
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סנהדרין. ארבע מיתות - פרק שביעי דף סו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

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

:ztqep dyxcéàîazkp recn -,ìl÷ú àìc"nl ze`dy `l` ©Ÿ§©¥
'midl`' zlin mbe xg`ne ,zellw izy lr zcnln ,ztqepd

okl ,oiice myd ,mipte` ipya zyxtznézøz dpéî òîLmb - §©¦©©§¥
.oiic zlliw mbe myd zkxa

äðùî
lirl xen`d z` zx`an dpynd(.bp)dqxe`n dxrp lr `ady

:lwqpáéiç Bðéà äñøBànä äøòð ìò àaä,dliwq,äøòð àäzL ãò ©¨©©£¨©§¨¨¥©¨©¤§¥©£¨
izy `iaze cg` meie dpy dxyr mizy dl e`lniy zrn xnelk

didzye ,zxbea `dze miycg dyy exariy cr zexryäìeúa§¨
,dlera `leäñøBàî,dtegl dqpkp `ly xnelk ,d`eyp `le §¨¨

àéäåoiicräéáà úéáa. §¦§¥¨¦¨
íéðL äéìò eàa,dkxck `lyïBLàøäepic,äìé÷ñalr `ay oeik ¨¨¤¨§©¦¨¦¦§¦¨

,dkxck `ly d`ia ef dzidy s`e ,dleza÷ðça éðMäåoeik §©¥¦§¤¤
.dlera dzid xak ez`iaay

àøîâ
:dpynd ipicl zexewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøweqta xn`p(ckÎbk ak mixac)dUx`n dlEza xrp didi iM' ©¨¨¦¦§¤©£¨§¨§Ÿ¨¨
'mipa`A mz` mYlwqE 'ebe DOr akWe xirA Wi` D`vnE Wi`l§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨§©§¤Ÿ¨¨£¨¦

xn`py dn :`ziixad zx`an .'ebe,'äøòð'lwqp epi`y cnll `a ©£¨
dxrp lr `l`àìålr `ayk,úøâBameie miycg dyy epiide §Ÿ¤¤

.zexry izy d`iady xg`l cg`àìå ,'äìeúa'dilr `a m` §¨§Ÿ
xak `ideäìeòa.zncew d`ian,'äñøBàî',zycewn xnelkàìå §¨§¨¨§Ÿ

xak `idyk,äàeNðxn`pe .dtegl dqpkpy xnelkzyxta cer §¨
rx my `iven(`kÎk my)dzUr iM' zlwqp dzpify xxaed m`y¦¨§¨

cenll yie ,'dia` ziA zFpfl l`xUiA dlap`weecy,äéáà úéáa §¨¨§¦§¨¥¦§¥¨¦¨§¥¨¦¨
èøt[hrnlÎ]ìote`øñnLdze`ì áàä,ìòaä éçeìLoiicry s`y §¨§¤¨©¨¨¦§¥©©©

dpi` ,dlra zial dkxca dzpif m` mewn lkn ,dtegl dqpkp `l
.dia` ziaa cer dpi`y oeik ,dliwqa

zrca dpce dqxe`nd dphwd lr `ad oic z` d`ian `xnbd
:epzpyn,áø øîà äãeäé áø øîàepizpynBælr `ady dxn`y ¨©©§¨¨©©

`id oeyld zernyne ,dxrp `dzy cr aiig epi` ,dqxe`n dxrp
,dqxe`n dphw s` hrnløéàî éaø éøácz` qpe`dy xaeqd ,`id ¦§¥©¦¥¦

weqtay itl ,enrhe .sqk miying qpw mlyn epi` ,dphwdmixac)

(hkÎgk akozpe ,'ebe dOr akWe DUtzE 'ebe xrp Wi` `vni iM xn`p¦¦§¨¦©£¨§¨¨§¨©¦¨§¨©
xi`n iax wiicne .'ebe sqM miXng xrPd ia`l DOr akXd Wi`d̈¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤
oiprl mb okle .qpw dl oi` dphw qpe`dy ,'dxrp' weqtd oeyln
dphw oi`y xi`n iax xeaqi ,'dxrp' da xn`py dqxe`n dxrp

.xeht dqxe`n dphw lr `ade ,rnynaíéîëç ìáàlr miwlegy £¨£¨¦
oeik ,qpw dl yi dphw qpe`dy mixaeqe ,qpw oiprl xi`n iax

,dphw mb dlelk ,qpe` zyxta daezkd 'dxrp'ayíéøîBàmb §¦
o`ky'äñøBànä äøòð'`l` ,dxrp `weec e`läpè÷ eléôà ©£¨©§¨¨£¦§©¨

,òîLîa.zxbea `l` hrnl weqtd `a `le §©§©
,àéä øéàî éaø ïéúéðúîc éàîî ,àðéáøì ézôcî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦§¨¦¨¦©§©§¦¦©¦¥¦¦

ådzpeekénð äpè÷ éèeòîì,zxbea wx `le [ok mbÎ]àîìécile` - §§©¥§©¨©¦¦§¨
epizpynå ,àéä ïðaødzpeekéèeòîìwxàì eúå ,úøâBa,cer `le - ©¨¨¦§§©¥¤¤§Ÿ

.dphw mb hrnl `le xnelkdéì øîà,izticn `g` axl `piax ¨©¥
,jixack m`éàä,dpyna dazkpy ef oeyl -àäzL ãò áéiç Bðéà' ©¥©¨©¤§¥

,'äñøBàî äìeúa äøòð`dze lcbzy cr rnyny ,zwiecn dpi` ©£¨§¨§¨¨
ixdy ,dxrpdéì éòaéî 'äñøBàî äìeúa äøòð ìò àlà áéiç Bðéà'¥©¨¤¨©©£¨§¨§¨¨¦¨¥¥

.zxbea zhrnne dphw mb zllek ef oeyly ,aezkl jixv did -
nbd dwiqn:`xéãéî àì eúåiptn ,ef dl`ya oecl cer oi` - §¨¦¦

.`id xi`n iax zhiya epizpyny xexay
:dqxe`n dphw lr `ad z` xhety xi`n iax zpeeka dpc `xnbd

dépéî àòal`y -äñøBàî äpèwä ìò àa ,áøî àãà øa á÷òé éaø §¨¦¥©¦©£Ÿ©£¨¥©¨©©§©¨§¨¨
eäî ,øéàî éaøìzyxt llkn `vi xi`n iaxle xg`n m`d ,epic §©¦¥¦©

ok lr ,dzpify yi` zy` zyxt llka `ede ,dqxe`n dxrpéøîâì§©§¥
déì èéòîîitl ,wpgn mb `l` dliwqn wx `l ,lread z` §©¥¥

`ed mb ok lre miyper za dpi`y oeik dzinn dxeht dphwdy
,'mdipy mb ezne' xn`p yi` zy` ly zepfay ,xehtBàiaxy

wx xi`n,déì èéòîî äìé÷qîzy` lr `a oick wpg aiig la` ¦§¦¨§©¥¥
.yi`déì øîà,`c` xa awri iaxl axèòîî äìé÷qî àøazñî ¨©¥¦§©§¨¦§¦¨§©¥
,déì,axl `c` xa awri iax dywde xfg .aiig wpg la`áéúëäå ¥§¨§¦

(ak ak mixac),'íäéðL íb eúîe'minkg eyxce,'ïéåL ïäéðL eäiL ãò' ¥©§¥¤©¤§§¥¤¨¦
,lread enk zbxdp dy`d mbe ,miyper ipa mdipy eidiy epiidc
`idy cera ,wpga dqxe`n dphw lread z` miaiign ji` ok m`e

.dxehtáø ÷éúL.aiyd `le ¨¥©
:ax lr dnz l`enydéì àîéðå ,áø ÷éúL àîòè éàî ìàeîL øîà̈©§¥©©£¨¨¥©§¥¨¥

dxrp z` qpe` zyxta weqtdn ,el aiydl did leki `lde -
dqxe`n(dk ak mixac),'Bcáì dnò áëL øLà Léàä úîe'oeik xnelk ¥¨¦£¤¨©¦¨§©

,dzin aiig lread wxe zbxdp dpi` `id ,dqep` dzid dxrpdy
dqxe`n dphw lr `ad lr cnll ,zxzein 'ecal' zaizy
mewn lkn ,dphw `idy oeik zbxdp dpi` `idy s`y ,dpevxn

.bxdp lread
:xaca mi`pz ewlgpy zx`an `xnbd,éàpzkoipra weqta xn`p §©¨¥

,yi` zy` lr `ad,ïéåL ïäéðL eäiL ãò ,'íäéðL íb eúîe'xnelk ¥©§¥¤©¤§§¥¤¨¦
,mixeht mdipy miyper oa epi` mdn cg` m`y ,miyper ipaéøác¦§¥

,øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaøxn`pdnò áëL øLà Léàä úîe' ©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥¨¦£¤¨©¦¨
,'Bcáì.dqex` dphw lr `ad z` mb aiigl §©

:`xnbd zl`eyCãéàå,ozpei iax xnelk ,ipyde -àéääweqtd - §¦¨©¦
,íéãecéç äNòî éèeòîì ,àáø øîà déa Léøc éàî ,'íäéðL íb eúîe'¥©§¥¤©¨¥¥¨©¨¨§©¥©£¥¦¦
ote`a `le ,dpnn mipdp mdipyy d`ia lr wx dzin aiigl oi`y

.zipdp dpi` `ide ez`pdl dxyaa jkgzn wxy
:`xnbd zl`eyCãéàådyrna xehtl cnli oipn diy`i iaxe - §¦¨

y xaeq diy`i iax :`xnbd daiyn .micecigåàì íéãecéç äNòî©£¥¦¦¨
àéä íeìk.dzinn ea xehtl weqta jxev oi`e §¦

:`xnbd zl`eyCãéàå,diy`i iax xnelk ,ipyde -éàäznE' §¦¨©¥
DOr akW xW` Wi`d.déa Léøc éàî 'Bcáìiax :`xnbd daiyn ¨¦£¤¨©¦¨§©©¨¥¥

weqtd z` yxec diy`iàéðúãk,`ziixaa epipyy enk -eàa ¦§©§¨¨
äéìò,dqxe`nd dxrp lr -íãà éða äøNòdkxck `lyïééãòå ¨¤¨£¨¨§¥¨¨©£©¦

,äìé÷ña íìek ,äìeúa àéädyer dpi` dkxck `ly d`iay oeik ¦§¨¨¦§¦¨
.dleral dze`ïleëå ,äìé÷ña ïBLàøä ,øîBà éaødryzd lke - ©¦¥¨¦¦§¦¨§¨

mipecip mixg`d,÷ðçaDOr akW xW` Wi`d znE' xn`py enrhe §¤¤¥¨¦£¤¨©¦¨
mc` ipa dnk dilr e`a m`y cnll ,zxzein 'ecal' zaize ,'FCal§©
dilr e`a `l oiicry epiidc ,ecal dilr `ay oey`xd wx
yexci diy`i iax mb .wpga mipecip x`yde ,dliwqa epic ,mixg`

.df oiprl 'ecal' weqtd z`
:iax zrc dyxtzp day `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

weqta(h `k `xwie)øîBà éaø ,'úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe'zaizy ©¦Ÿ¥¦¥¥¦§©¦¥
dzernyn 'lgz'øîBà àeä ïëå ,'äléçz'weqtaøLà Léàä úîe' §¦¨§¥¥¥¨¦£¤
.'Bcáì dnò áëL̈©¦¨§©
:`xnbd zl`eyøîà÷ éàî.eixaca iax zpeek dn -àðeä áø øîà ©¨¨©¨©©¨

øîàc ,déì àøéáñ ìàòîLé éaøk éaø ,òLBäé áøc déøaza oica §¥§©§ª©©¦§©¦¦§¨¥§¦¨¥§¨©
dleza dxrp `idyk `weecy ,dzpify odk,äñeøàf`äàöéllkn £¨¨§¨

zipecip `ide ,dliwq opicy epify zeqex`d lkàìå ,äôéøNìm` ¦§¥¨§Ÿ
dzpif,äàeNð.dzpify yi` zy` x`yk wpga dpicyøîà÷ éëäå §¨§¨¦¨¨©

,iaxúeðæa äàéa úléçz íàxnelk ,dly dpey`x d`ia ef m` - ¦§¦©¦¨¦§
dpic ,dlra dilr `a `l oiicry dqex` dzeida dzpify

äôéøNaCãéàå ,xaky xg`l dzpify xnelk ,dipy d`iaa la` - ¦§¥¨§¦¨
dpic ,z`yip.÷ðça§¤¤

:`xnbd zl`eyïëå' éàîdnr aky xy` yi`d zne xne` `ed ©§¥
odk za oicy xnel iax `a :`xnbd daiyn .iax xn`y ,'ecalék¦

íúä,dqxe`n dxrpa xen`k -íúä äîdxrpay myk - ¨¨¨¨¨
,dqxe`nàø÷ éòzLî÷ äàéa úléçúawx dliwq aiign weqtd - ¦§¦©¦¨¨¦§¨¥§¨

m`y ezhiyl iaxe ,wpg zaiig dipy d`iaa la` ,dpey`x d`iaa
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eq sc oixcdpq(iriax meil)

:ztqep dyxcéàîazkp recn -,ìl÷ú àìc"nl ze`dy `l` ©Ÿ§©¥
'midl`' zlin mbe xg`ne ,zellw izy lr zcnln ,ztqepd

okl ,oiice myd ,mipte` ipya zyxtznézøz dpéî òîLmb - §©¦©©§¥
.oiic zlliw mbe myd zkxa

äðùî
lirl xen`d z` zx`an dpynd(.bp)dqxe`n dxrp lr `ady

:lwqpáéiç Bðéà äñøBànä äøòð ìò àaä,dliwq,äøòð àäzL ãò ©¨©©£¨©§¨¨¥©¨©¤§¥©£¨
izy `iaze cg` meie dpy dxyr mizy dl e`lniy zrn xnelk

didzye ,zxbea `dze miycg dyy exariy cr zexryäìeúa§¨
,dlera `leäñøBàî,dtegl dqpkp `ly xnelk ,d`eyp `le §¨¨

àéäåoiicräéáà úéáa. §¦§¥¨¦¨
íéðL äéìò eàa,dkxck `lyïBLàøäepic,äìé÷ñalr `ay oeik ¨¨¤¨§©¦¨¦¦§¦¨

,dkxck `ly d`ia ef dzidy s`e ,dleza÷ðça éðMäåoeik §©¥¦§¤¤
.dlera dzid xak ez`iaay

àøîâ
:dpynd ipicl zexewnd z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

,ïðaøweqta xn`p(ckÎbk ak mixac)dUx`n dlEza xrp didi iM' ©¨¨¦¦§¤©£¨§¨§Ÿ¨¨
'mipa`A mz` mYlwqE 'ebe DOr akWe xirA Wi` D`vnE Wi`l§¦§¨¨¦¨¦§¨©¦¨§©§¤Ÿ¨¨£¨¦

xn`py dn :`ziixad zx`an .'ebe,'äøòð'lwqp epi`y cnll `a ©£¨
dxrp lr `l`àìålr `ayk,úøâBameie miycg dyy epiide §Ÿ¤¤

.zexry izy d`iady xg`l cg`àìå ,'äìeúa'dilr `a m` §¨§Ÿ
xak `ideäìeòa.zncew d`ian,'äñøBàî',zycewn xnelkàìå §¨§¨¨§Ÿ

xak `idyk,äàeNðxn`pe .dtegl dqpkpy xnelkzyxta cer §¨
rx my `iven(`kÎk my)dzUr iM' zlwqp dzpify xxaed m`y¦¨§¨

cenll yie ,'dia` ziA zFpfl l`xUiA dlap`weecy,äéáà úéáa §¨¨§¦§¨¥¦§¥¨¦¨§¥¨¦¨
èøt[hrnlÎ]ìote`øñnLdze`ì áàä,ìòaä éçeìLoiicry s`y §¨§¤¨©¨¨¦§¥©©©

dpi` ,dlra zial dkxca dzpif m` mewn lkn ,dtegl dqpkp `l
.dia` ziaa cer dpi`y oeik ,dliwqa

zrca dpce dqxe`nd dphwd lr `ad oic z` d`ian `xnbd
:epzpyn,áø øîà äãeäé áø øîàepizpynBælr `ady dxn`y ¨©©§¨¨©©

`id oeyld zernyne ,dxrp `dzy cr aiig epi` ,dqxe`n dxrp
,dqxe`n dphw s` hrnløéàî éaø éøácz` qpe`dy xaeqd ,`id ¦§¥©¦¥¦

weqtay itl ,enrhe .sqk miying qpw mlyn epi` ,dphwdmixac)

(hkÎgk akozpe ,'ebe dOr akWe DUtzE 'ebe xrp Wi` `vni iM xn`p¦¦§¨¦©£¨§¨¨§¨©¦¨§¨©
xi`n iax wiicne .'ebe sqM miXng xrPd ia`l DOr akXd Wi`d̈¦©Ÿ¥¦¨©£¦©©£¨£¦¦¨¤
oiprl mb okle .qpw dl oi` dphw qpe`dy ,'dxrp' weqtd oeyln
dphw oi`y xi`n iax xeaqi ,'dxrp' da xn`py dqxe`n dxrp

.xeht dqxe`n dphw lr `ade ,rnynaíéîëç ìáàlr miwlegy £¨£¨¦
oeik ,qpw dl yi dphw qpe`dy mixaeqe ,qpw oiprl xi`n iax

,dphw mb dlelk ,qpe` zyxta daezkd 'dxrp'ayíéøîBàmb §¦
o`ky'äñøBànä äøòð'`l` ,dxrp `weec e`läpè÷ eléôà ©£¨©§¨¨£¦§©¨

,òîLîa.zxbea `l` hrnl weqtd `a `le §©§©
,àéä øéàî éaø ïéúéðúîc éàîî ,àðéáøì ézôcî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦§¨¦¨¦©§©§¦¦©¦¥¦¦

ådzpeekénð äpè÷ éèeòîì,zxbea wx `le [ok mbÎ]àîìécile` - §§©¥§©¨©¦¦§¨
epizpynå ,àéä ïðaødzpeekéèeòîìwxàì eúå ,úøâBa,cer `le - ©¨¨¦§§©¥¤¤§Ÿ

.dphw mb hrnl `le xnelkdéì øîà,izticn `g` axl `piax ¨©¥
,jixack m`éàä,dpyna dazkpy ef oeyl -àäzL ãò áéiç Bðéà' ©¥©¨©¤§¥

,'äñøBàî äìeúa äøòð`dze lcbzy cr rnyny ,zwiecn dpi` ©£¨§¨§¨¨
ixdy ,dxrpdéì éòaéî 'äñøBàî äìeúa äøòð ìò àlà áéiç Bðéà'¥©¨¤¨©©£¨§¨§¨¨¦¨¥¥

.zxbea zhrnne dphw mb zllek ef oeyly ,aezkl jixv did -
nbd dwiqn:`xéãéî àì eúåiptn ,ef dl`ya oecl cer oi` - §¨¦¦

.`id xi`n iax zhiya epizpyny xexay
:dqxe`n dphw lr `ad z` xhety xi`n iax zpeeka dpc `xnbd

dépéî àòal`y -äñøBàî äpèwä ìò àa ,áøî àãà øa á÷òé éaø §¨¦¥©¦©£Ÿ©£¨¥©¨©©§©¨§¨¨
eäî ,øéàî éaøìzyxt llkn `vi xi`n iaxle xg`n m`d ,epic §©¦¥¦©

ok lr ,dzpify yi` zy` zyxt llka `ede ,dqxe`n dxrpéøîâì§©§¥
déì èéòîîitl ,wpgn mb `l` dliwqn wx `l ,lread z` §©¥¥

`ed mb ok lre miyper za dpi`y oeik dzinn dxeht dphwdy
,'mdipy mb ezne' xn`p yi` zy` ly zepfay ,xehtBàiaxy

wx xi`n,déì èéòîî äìé÷qîzy` lr `a oick wpg aiig la` ¦§¦¨§©¥¥
.yi`déì øîà,`c` xa awri iaxl axèòîî äìé÷qî àøazñî ¨©¥¦§©§¨¦§¦¨§©¥
,déì,axl `c` xa awri iax dywde xfg .aiig wpg la`áéúëäå ¥§¨§¦

(ak ak mixac),'íäéðL íb eúîe'minkg eyxce,'ïéåL ïäéðL eäiL ãò' ¥©§¥¤©¤§§¥¤¨¦
,lread enk zbxdp dy`d mbe ,miyper ipa mdipy eidiy epiidc
`idy cera ,wpga dqxe`n dphw lread z` miaiign ji` ok m`e

.dxehtáø ÷éúL.aiyd `le ¨¥©
:ax lr dnz l`enydéì àîéðå ,áø ÷éúL àîòè éàî ìàeîL øîà̈©§¥©©£¨¨¥©§¥¨¥

dxrp z` qpe` zyxta weqtdn ,el aiydl did leki `lde -
dqxe`n(dk ak mixac),'Bcáì dnò áëL øLà Léàä úîe'oeik xnelk ¥¨¦£¤¨©¦¨§©

,dzin aiig lread wxe zbxdp dpi` `id ,dqep` dzid dxrpdy
dqxe`n dphw lr `ad lr cnll ,zxzein 'ecal' zaizy
mewn lkn ,dphw `idy oeik zbxdp dpi` `idy s`y ,dpevxn

.bxdp lread
:xaca mi`pz ewlgpy zx`an `xnbd,éàpzkoipra weqta xn`p §©¨¥

,yi` zy` lr `ad,ïéåL ïäéðL eäiL ãò ,'íäéðL íb eúîe'xnelk ¥©§¥¤©¤§§¥¤¨¦
,mixeht mdipy miyper oa epi` mdn cg` m`y ,miyper ipaéøác¦§¥

,øîBà ïúðBé éaø .äiLàé éaøxn`pdnò áëL øLà Léàä úîe' ©¦Ÿ¦¨©¦¨¨¥¥¨¦£¤¨©¦¨
,'Bcáì.dqex` dphw lr `ad z` mb aiigl §©

:`xnbd zl`eyCãéàå,ozpei iax xnelk ,ipyde -àéääweqtd - §¦¨©¦
,íéãecéç äNòî éèeòîì ,àáø øîà déa Léøc éàî ,'íäéðL íb eúîe'¥©§¥¤©¨¥¥¨©¨¨§©¥©£¥¦¦
ote`a `le ,dpnn mipdp mdipyy d`ia lr wx dzin aiigl oi`y

.zipdp dpi` `ide ez`pdl dxyaa jkgzn wxy
:`xnbd zl`eyCãéàådyrna xehtl cnli oipn diy`i iaxe - §¦¨

y xaeq diy`i iax :`xnbd daiyn .micecigåàì íéãecéç äNòî©£¥¦¦¨
àéä íeìk.dzinn ea xehtl weqta jxev oi`e §¦

:`xnbd zl`eyCãéàå,diy`i iax xnelk ,ipyde -éàäznE' §¦¨©¥
DOr akW xW` Wi`d.déa Léøc éàî 'Bcáìiax :`xnbd daiyn ¨¦£¤¨©¦¨§©©¨¥¥

weqtd z` yxec diy`iàéðúãk,`ziixaa epipyy enk -eàa ¦§©§¨¨
äéìò,dqxe`nd dxrp lr -íãà éða äøNòdkxck `lyïééãòå ¨¤¨£¨¨§¥¨¨©£©¦

,äìé÷ña íìek ,äìeúa àéädyer dpi` dkxck `ly d`iay oeik ¦§¨¨¦§¦¨
.dleral dze`ïleëå ,äìé÷ña ïBLàøä ,øîBà éaødryzd lke - ©¦¥¨¦¦§¦¨§¨

mipecip mixg`d,÷ðçaDOr akW xW` Wi`d znE' xn`py enrhe §¤¤¥¨¦£¤¨©¦¨
mc` ipa dnk dilr e`a m`y cnll ,zxzein 'ecal' zaize ,'FCal§©
dilr e`a `l oiicry epiidc ,ecal dilr `ay oey`xd wx
yexci diy`i iax mb .wpga mipecip x`yde ,dliwqa epic ,mixg`

.df oiprl 'ecal' weqtd z`
:iax zrc dyxtzp day `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨

weqta(h `k `xwie)øîBà éaø ,'úBðæì ìçú ék ïäk Léà úáe'zaizy ©¦Ÿ¥¦¥¥¦§©¦¥
dzernyn 'lgz'øîBà àeä ïëå ,'äléçz'weqtaøLà Léàä úîe' §¦¨§¥¥¥¨¦£¤
.'Bcáì dnò áëL̈©¦¨§©
:`xnbd zl`eyøîà÷ éàî.eixaca iax zpeek dn -àðeä áø øîà ©¨¨©¨©©¨

øîàc ,déì àøéáñ ìàòîLé éaøk éaø ,òLBäé áøc déøaza oica §¥§©§ª©©¦§©¦¦§¨¥§¦¨¥§¨©
dleza dxrp `idyk `weecy ,dzpify odk,äñeøàf`äàöéllkn £¨¨§¨

zipecip `ide ,dliwq opicy epify zeqex`d lkàìå ,äôéøNìm` ¦§¥¨§Ÿ
dzpif,äàeNð.dzpify yi` zy` x`yk wpga dpicyøîà÷ éëäå §¨§¨¦¨¨©

,iaxúeðæa äàéa úléçz íàxnelk ,dly dpey`x d`ia ef m` - ¦§¦©¦¨¦§
dpic ,dlra dilr `a `l oiicry dqex` dzeida dzpify

äôéøNaCãéàå ,xaky xg`l dzpify xnelk ,dipy d`iaa la` - ¦§¥¨§¦¨
dpic ,z`yip.÷ðça§¤¤

:`xnbd zl`eyïëå' éàîdnr aky xy` yi`d zne xne` `ed ©§¥
odk za oicy xnel iax `a :`xnbd daiyn .iax xn`y ,'ecalék¦

íúä,dqxe`n dxrpa xen`k -íúä äîdxrpay myk - ¨¨¨¨¨
,dqxe`nàø÷ éòzLî÷ äàéa úléçúawx dliwq aiign weqtd - ¦§¦©¦¨¨¦§¨¥§¨

m`y ezhiyl iaxe ,wpg zaiig dipy d`iaa la` ,dpey`x d`iaa
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fq sc oixcdpq(iying meil)

l iax zpeek :`xnbd daiyn,àîìòa àðîéñrcpy ick xnelk ¦¨¨§¨§¨
ozp ,[dlelig zlgzd] dn xac zlgzd dzernyn 'lgz' zaizy
zeidl dkixv my mby dqxe`nd dxrp oipra oniq iax epl

.dly dpey`x d`ia ef didzy epiide ,dn xac zlgzd

äðùî
lirl dpyna(.bp)zx`an dpynd .dliwqd iaiig oia ziqnd dpnp

:epic z`èBéãä äæ úéñnämya ziqdy `iap `le ,heyt mc` - ©¥¦¤¤§
.dxf dcear cearl `ed jexa yecwdãää úà úéñnäåèBédf `ed §©¥¦¤©¤§

.zgcpd xir iyp` oebk ,miaxd z` ziqdyk `le ,dliwqa epicy
øîà,ziqndäàøé Lé[dxf dcearÎ]Ck ,éðBìt íB÷îa`idúìëBà ¨©¥¦§¨§¨§¦¨¤¤

eCk`idäúBLCk ,`idäáéèîe dze` micaerlCk`idäòéøî ¨¨¨§¦¨¨§¦¨
.dze` caer epi`y in lklïéðéîëî ïéà ,äøBzaL úBúéî éáéiç ìk̈©¨¥¦¤©¨¥©§¦¦

íäéìòmiyer md cvik e`xie ,mdl eax`iy micr micinrn oi` - £¥¤
,mda zexzdl mikixv md ixdy ,dxiard z`Bfî õeç,ziqnn - ¦

zrici ila dzqdd lr micr micinrne ,d`xzd jixv epi`y
.oldl x`eaiy itke ,ziqnd

m`ì øîàíéðL,dxf dcear cearl cgiaåéãò ïä,dzqdd lr ¨©¦§©¦¥¥¨
BúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà ïéàéáîe.ea zexzdl ila,ãçàì øîà §¦¦§¥¦§§¦¨©§¤¨

àeä[zqipdÎ]øîBà,dnxra ziqnlíéøéáç éì Lémd mbyíéöBø ¥¥¦£¥¦¦
,Cëa,mdipta eixac lr xfegyke ,il zxn`y dn mdipta xen` §¨

e .mzecr it lr ziqnd z` milweqäéä íàziqndíeøò- ¦¨¨¨
,oic zia zni`n eixiag ipta xacl yyegy ,inenxråy xne`Bðéà §¥

ïéðéîëî ,íäéðôa øaãì ìBëéíéãò BìnBì øîBà àeäå ,øãbä éøBçà ¨§©¥¦§¥¤©§¦¦¥¦£¥©¨¥§¥
[ziqnlÎ],zøîàM äî øBîàep`y itl ,oic zian yeygl jl oi`e ¡©¤¨©§¨

o`kãeçéa.jilr ciriy in oi`e epical -äläå[ziqndÎ]Bì øîBà §¦§©¨¥
,dxf dcear cearl aey eziqne eixac z`àeäå[zqipdÎ],Bì øîBà §¥

éðáàå íéöò ãBáòðå Cìðå íéîMaL eðéäìà úà çépð êàéäíà .í ¥¨©¦©¤¡Ÿ¥¤©¨©¦§¥¥§©£¥¦©£¨¦¦
ziqndäôé Ck ,eðúáBç àéä Ck ,øîà íàå ,áèeî äæ éøä ,Ba øæBç¥£¥¤¨§¦¨©¨¦¨¥¨¨¤
ä ,eðìy micrïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà ïéàéáî øãbä éøBçàî ïéãîBò ¨¨§¦¥£¥©¨¥§¦¦§¥¦§§¦
.BúBà

.dxf dcear car `l oiicry s` ,dliwq aiig ziqndn zqipd mb
ick zqipd oda ynzyi m`y zepeyld z` d`ian dpynd

zqip :aiig `di ,dzqdl mikqdløîBàä,ziqnlãBáòàdcear ¨¥¤¡
,dxfe`,ãBáòàå Cìàe`Cìðixiage ip`.ãBáòðåxne`d oke,çaæà ¥¥§¤¡¥¥§©£¤§©

e`,çaæàå Cìàe`,øéè÷à .çaæðå Cìðe`,øéè÷àå Cìàe`Cìð ¥¥§¤§©¥¥§¦§©©§¦¥¥§©§¦¥¥
,Cqðà .øéè÷ðåe`,Cqðàå Cìàe`,äåçzLà .Cqððe Cìðe`Cìà §©§¦£©¥¥¥©£©¥¥¥§©¥¤§©£¤¥¥

,äåçzLàåe`äåçzLðå Cìð. §¤§©£¤¥¥§¦§©£¤

àøîâ
dpyna xn`p :d`ad dpyndn epizpyn lr dywn `xnbd

y,èBéãä äæ úéñîäwiicl yieàîòè[`weecÎ]èBéãäcepic ziqnd ©¥¦¤¤§©£¨§¤§
,dliwqaàéáð àäjexa yecwd mya `apzdy xnelk ,ziqdy ¨¨¦

epic ,dxf zcear cearl `ed.÷ðçadpyna xn`p cerúà úéñîäå §¤¤§©¥¦¤
,èBéãääwiicl yiec àîòèd z` ziqdãéçé,dliwqa epicàäziqd ©¤§©£¨§¨¦¨

d z`,íéaøepic ,zgcpd xir iyp` oebk.÷ðçaok m`eépî ïéúéðúî ©¦§¤¤©§¦¦©¦
i`ce ,dxn`p in zhiya -,çécäL àéáð ,àéðúc .àéä ïBòîL éaø©¦¦§¦§©§¨¨¦¤¦¦©

epic.÷ðça ,øîBà ïBòîL éaø ,äìé÷ñae,úçcpä øéò éçécîmpic ¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤©¦¥¦©¦©©
,äìé÷ña.÷ðça ,øîBà ïBòîL éaøiax zhiyk `id dpyndy `vnp ¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤
.oernyàîéàd z` xen` -,àôéñ,d`ad dpynd z` xnelk ¥¨¥¨
çécnä,dliwqa epicyøîàå .íéáëBk úãBáò ãBáòðå Cìð øîBàä äæ ©©¦©¤¨¥¥¥§©££©¨¦§¨©

,áø øîà äãeäé áøaeðL úçcpä øéò éçécîdfe ,[dpynd zwqerÎ] ©§¨¨©©©¦¥¦©¦©©¨
lirl dpynd dzpny gicnd(.bp)ef dpyn .dliwq iaiig oiaïàúà£¨

ïðaøì.dliwqa zgcpd xir igicny exn`y ,`id minkg zhiya - §©¨¨
dy `vnpàLéøk [dpey`xd dpyndÎ]å ,ïBòîL éaødàôéñÎ] ¥¨©¦¦§§¥¨

k [dipyd dpynd.ïðaø©¨¨
`iapn ,oerny iaxk `id dpey`xd dpyndy epwiic zekld izya

,dipyd dkldd z` ayiin `piax .zgcpd xir igicnne ziqdy
:'heicdd z` ziqnd'dlek ,øîà àðéáødxn`y dpynd mb - ¨¦¨¨©¨

zhiyk ,dliwqa epic heicdd z` ziqndy,àéä ïðaømixaeqy ©¨¨¦
dpy recn jk m` ,le`yl yie .dliwqa zgcpd xir igicn mby
azkp d`ad dpyna `ld ,heicdd z` ziqnd ly epic z` `pzd
iaxk `le ,dliwqa zgcpd xir igicn elit`y xzei lecb yecig

,aiydl yi jk lr .wpg aiigny oerny,éðz÷ Bæ óà Bæ àìåjxcy §Ÿ©¨¨¥
,mi`pz ea ewlgp `ly heytd oicd z` dligz zepyl `pzd
`pzd jiynn d`ad dpynae ,dliwqa epic cigid z` ziqndy
igicn mb `l` dliwqa epic cigid z` ziqn wx `ly xne`e
oi`e ,minkg zhiyke ,dliwqa mpic ,zgcpd xir oebk ,miaxd

.wpga epic miaxd z` ziqd m`y wiicl mewn
:'heicd df ziqnd' ,dpey`xd dkldd z` ayiin `tt axàtt áø©¨¨

,øîà,èBéãä äæ úéñî éðz÷ ékepiidìoipr.äðîëäoi`y ,xnelk ¨©¦¨¨¥¥¦¤¤§§©§¨¨
dpeekd `l` ,`iap hrnle heyt yi`l ,'heicd' zaiza dpeekd
,dheye heicd `ed ziqndy epiide ,ziqnd ly i`pb iepikl
oinkdl exizd ixdy ,ezlvda milczyn oi`e eiig jxra miliwne

.d`xzd ila ebxedle micr elúBúéî éáéiç ìk øàLe ,àéðúc§©§¨§¨¨©¨¥¦
,ïäéìò ïéðéîëî ïéà äøBzaL,d`xzd mikixvy oeikBfî õeç- ¤©¨¥©§¦¦£¥¤¦

.ziqnn,Bì ïéNBò ãöékga miayei zqipde ziqndmeyn ,inipt xc ¥©¦
,eixac z` xf mc` rnyi `ny ,ielba xacl `xi ziqndy

e.ïBöéçä úéaa íéãò Bì ïéáéLBîe ,éîéðtä úéaa øpä úà Bì ïé÷éìãî©§¦¦¤©¥©©¦©§¦¦¦¦¥¦©©¦©¦
`ed xpa jxevdeïä eäiL éãk[micrdÎ]BúBà ïéàBøziqnd z` - §¥¤§¥¦

xpd xe`lBìB÷ úà ïéòîBLå,dzqd ixac xne`yäàBø Bðéà àeäå §§¦¤§¥¤
äläå .ïúBà[zqipdÎ],Bì øîBààeäå ,ãeçéa éì zøîàM äî øBîà ¨§©¨¥¡©¤¨©§¨¦§¦§

äläå .Bì øîBà[zqipdÎ]íéîMaL eðéäìà úà çépð Càéä ,Bì øîBà ¥§©¨¥¥¨©¦©¤¡Ÿ¥¤©¨©¦
íà .íéáëBk úãBáò ãBáòðåziqndàéä Ck øîà íàå ,áèeî ,Ba øæBç §©££©¨¦¦¥¨§¦¨©¨¦

ïéc úéáì BúBà ïéàéáî õeçaî ïéòîBML íéãòä ,eðì äôé Cëå eðúáBç¨¥§¨¨¤¨¨¥¦¤§¦¦©§¦¦§¥¦
.BúBà ïéì÷Bñå§§¦

äðùî
çécnälirl dpnpy(.bp),dliwq iaiig oiaãBáòðå Cìð øîBàä äæ ©©¦©¤¨¥¥¥§©£

,íéáëBk úãBáò.cigi oeyla mb aiigy ziqnk `le ,miax oeyla £©¨¦
óMëîädpnpy(my),dliwq iaiig oiaäNòî äNBòäseyika ynn ©§©¥¨¤©£¤

íéðéòä úà æçBàä àìå ,áéiçi`lt dn xac dyer eli`k d`xpe ©¨§Ÿ¨¥¤¨¥©¦
.melk dyer epi`e

:`nw `pz ixac z` yxtn `aiwr iaxéaø íeMî øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥¦©¦
ïéàeM÷ ïéè÷Bì íéðL ,òLBäé,seyik ici lrè÷Bì ãçàeøeèt §ª©§©¦§¦¦¦¤¨¥¨

,dliwqnè÷Bì ãçàåeáéiç,cvik .dliwqäNòî äNBòä,ynnáéiç §¤¨¥©¨¨¤©£¤©¨
.dliwq,íéðéòä úà æçBàä,mze` hwel `edy d`exl dncp wxy ¨¥¤¨¥©¦

.øeèẗ

àøîâ
cearpe jlp xne`d df dliwq aiigy gicndy dpyna epipy

:miakek zceareðL úçcpä øéò éçécî ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©©¦¥¦©¦©©¨
ïàk. ¨

:dpyna epipy:'eëå äNòî äNBòä äæ óMëîäd`ian `xnbd ©§©¥¤¨¤©£¤§
:dtyknd z` mipc dzin efi`a dpcd `ziixa'äôMëî' ,ïðaø eðz̈©¨¨§©¥¨

weqta dxen`d(fi ak zeny)`l` ,`weec e`l ,'dIgz `l dtXkn'§©¥¨Ÿ§©¤
Léàä ãçàsykndäMàä ãçàå.miaiig ztykndäî ïk íà ¤¨¨¦§¤¨¨¦¨¦¥©

úBieöî íéLð áBøL éðtî ,'äôMëî' øîBì ãeîìz[zewqerÎ] ©§©§©¥¨¦§¥¤¨¦§
.íéôLka©§¨¦

ïúúéîzetyknd ly,øîBà éìéìbä éñBé éaø ,änadxifb cenll yi ¦¨¨©¤©¦¥©§¦¦¥
,deyïläì øîàðå ,'äiçú àì äôMëî' ïàk øîàðray oipra ¤¡©¨§©¥¨Ÿ§©¤§¤¡©§©¨

orpk ux`ay zene`d(fh k mixac)ïläl äî ,'äîLð ìk äiçú àì'Ÿ§©¤¨§¨¨©§©¨
mbxedl dpeekdééña,óbere oegiq znglna xn`py enk`k xacna) §©¦

(ck,'axg itl l`xUi EdMie'ééña ïàk óàøîàð ,øîBà àáé÷ò éaø .ó ©©¥¦§¨¥§¦¨¤©¨§©¦©¦£¦¨¥¤¡©
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המשך בעמוד סד

oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxt`nw `aa
.àîìòá àðîéñ:ded `din lelg zlgzc xacn aezkd xac mey zligzae'éðúî.èåéãä äæ úéñîäziqdy `iap la` ziqdy heicd df oilwqpa dil opiaygc ziqn

:`xnba yxtnck wpga `l` dliwqa epi`.èåéãää úà úéñîäkil `de `xnba yxtnck wpga zgcpd xir oebk miaxd z` ziqn la` dliwqac `edla` wcinl `
(bi mixac) aizk ziqdy heicdc ziqdy heicdl ziqdy `iap oia welg epivn la` heicdd z` ziqnl `iapd z` ziqn oia welg epivn `lc wpga `iapd z` ziqn

:wpg `l` dpi` mzq dxeza dxen`d dzine znei `edd melgd mleg e` `edd `iapde (my) aizk `iapae mipa`a ezlwqe.íéðùì øîàoi`e micr eyrp onvr od cgi
`l` zezin iaiig x`yk ea zexzdl oikixv
`l (my) aizkc oic zial eze` oi`ian

:eilr dqkz `le lengzàåä ãçàì øîà
.êëá íéöåø íéøáç éì ùé øîåàzqipd

`a jka mivex mixag il yi eaiydl jixv
:mdipta il xen`eíåøò úéñîä äéä íàå

.íäéðôá øáãì ìåëé åðéàåipi` xne` xnelk
:c"a z`xi iptn xacd mqxtl lekiïéðéîëî

.åìmixac) dil onke el ax`e opinbxznc
xcbd ixeg` oiax`n dil oicinrn (hi

:eixac renyl.ãåçéáyi` oi` xnelk
zxn`y dn xnel dz` lekie epnr eiykr

:il.'åëå ãåáòà øîåàälkn zg`a
:aiige ziqn ied elld zepeyld'îâàä

.àéáðmya `apzn didy `iap df ziqn m`
:dxf dcear cearl d"awd.àîòèziqnc

ziqn m` `d cigid z` xnelk heicdd z`
e`l zgcpd xir iyp` oebk miaxd z`
wcinl `kil `dc wpga `l` `ed dliwqa
ihernl heicdd z` ziqnde ipzwc `dc
`pz ogky` `lc xn`w `iapd z` ziqn
z` ziqnl `iapd z` ziqn oia biltnc
heicdl ziqnd `iap oia la` heicdd
`nrh :lif`e yxtnck welg ogky` ziqnd

:oiwpgpd od el`a yxtn opaxe y"xcéçéãî
.åðù úçãðä øéòopireny`e z`f epzpyna

zgcpd xir gicna `yixc gicnc `tiq
icda (.bp sc) lirl opzc gicnd w"de xn`w
dcear cearpe jlp miaxl xne`d df oilwqp

:dxføîà àðéáø`piax xn` 'iqxb `le qxb
uxzn xn `l` ibilt `l `tt axe edi`c
ixza `dc ibilt `le `cg uxzn xne `cg
jpd ez`e y"xk `yixl `pniwe` ilin
`piax dyexit ikde opaxk dvexzl i`xen`
ziqnde opax inp `yix xn`e `cgl dvxz
miaxd z` ziqn ihernl e`l heicdd z`
`yix `pz edl `pz ediiexz `l` `z`
df gicnd `tiq `pz xcde cigid z` ziqn

:dxf dcear cearpe jlp miaxl xne`dàìå
.éðú÷ åæ óà åæipzil jl `iyw i` xnelk

cigid z` ziqn ipzil `le miaxd z` ziqn
dliwqac da ecen edlekc `hiyt `dc
`zlin `pz ikd ipznl `pzl `gxe`
`le `zeax `pz xcde dil `hiytc `yixa
ef s` `l` dliwqa cala cigi ziqnc ef

dpnkd meyn zeheicd ixw miziqnd lk `l` ipzw ziqnd `iap ihernl e`l heicd df ziqnd ipzwcl ivexzl s` `z` `tt axe oerny 'xk `lce dliwqa miax ziqnc
:dpnkda bxdp dfe d`xzd oikixv zezin iaiig lky eiiga oiliwny ea bdep oilwd zcne `ed dheye heicd ziqn xnelk.éîéðôä úéáá`xi `edy itl mixcg ixcga

:ielba xacl.åúåà ïéàåø ïä:`p` i`ed `l xninl ivnc dilw irnyc ab lr s`e `lhw diaeigl dilr icdqn ivn `l dil efg ivn `l i`c enry xpd xe`lïéòîåùå
.åìå÷:dzqd ixac xne` `edy'éðúî.'åëå øîåàä äæ çéãîä:zgcpd xir gicna dl miwen `xnba.äùòî äùåòä:dliwqa ynn.íéðéòä úà æçåàä àìåd`xn

:melk dyer epi`e dyer `ed eli`k zeixal.ïéàåù÷ ïéè÷ìî íéðù:xehte hwel exage aiige hwel odn cg` epiptl zetykna.äùòî äùåòädcy o`k dzidyoi`eyw
:aiig mityka ynn dhwle.íéðéòä úà æçåàä:xeht onewnn oiff `l oi`eywde cg` mewna mlek evawzd eli`k epl d`xn'îâ.äùàä ãçàå ùéàä ãçà äôùëî

:dy` e` yi` (k `xwie) aizkc dy`l yi` oia wlg `l md mityknc ipercie ae` iab `dc.äîùð ìë äéçú àì:aizk zene` rayaééñá ïìäì äî.óoegiqa aizkc
:(`k xacna) axg itl l`xyi edkie bere.ïìäì äî:ipiqa.äìé÷ñá:dxii dxi e` lwqi lewq ik (hi zeny) aizkc.äáøä úåúéî áåúëä ïäá äáéøùipiqa epivne
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àðéáøxn` b"le qxhpewd 'it .'ek xn`

ibilt `l `tt axe edi`c `piax

ipyn `piaxc yxtn z"xe q"yd zhiy ef oi`e

heicd rnync heicd df ziqndc 'ipzn dlek

ziqnd `tiqa opzc ipzw ef s` ef inp `iap `le

`iap elit` ziqny in lk rnync heicdd z`

ipzwc meync 'il xazqn `l `d `tt axe

:`iap elit` xninl `z`c heicdd z` ziqnd
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oifge` mipy` cenr fq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.àîìòá àðîéñ:ded `din lelg zlgzc xacn aezkd xac mey zligzae'éðúî.èåéãä äæ úéñîäziqdy `iap la` ziqdy heicd df oilwqpa dil opiaygc ziqn
:`xnba yxtnck wpga `l` dliwqa epi`.èåéãää úà úéñîäkil `de `xnba yxtnck wpga zgcpd xir oebk miaxd z` ziqn la` dliwqac `edla` wcinl `

(bi mixac) aizk ziqdy heicdc ziqdy heicdl ziqdy `iap oia welg epivn la` heicdd z` ziqnl `iapd z` ziqn oia welg epivn `lc wpga `iapd z` ziqn
:wpg `l` dpi` mzq dxeza dxen`d dzine znei `edd melgd mleg e` `edd `iapde (my) aizk `iapae mipa`a ezlwqe.íéðùì øîàoi`e micr eyrp onvr od cgi

`l` zezin iaiig x`yk ea zexzdl oikixv
`l (my) aizkc oic zial eze` oi`ian

:eilr dqkz `le lengzàåä ãçàì øîà
.êëá íéöåø íéøáç éì ùé øîåàzqipd

`a jka mivex mixag il yi eaiydl jixv
:mdipta il xen`eíåøò úéñîä äéä íàå

.íäéðôá øáãì ìåëé åðéàåipi` xne` xnelk
:c"a z`xi iptn xacd mqxtl lekiïéðéîëî

.åìmixac) dil onke el ax`e opinbxznc
xcbd ixeg` oiax`n dil oicinrn (hi

:eixac renyl.ãåçéáyi` oi` xnelk
zxn`y dn xnel dz` lekie epnr eiykr

:il.'åëå ãåáòà øîåàälkn zg`a
:aiige ziqn ied elld zepeyld'îâàä

.àéáðmya `apzn didy `iap df ziqn m`
:dxf dcear cearl d"awd.àîòèziqnc

ziqn m` `d cigid z` xnelk heicdd z`
e`l zgcpd xir iyp` oebk miaxd z`
wcinl `kil `dc wpga `l` `ed dliwqa
ihernl heicdd z` ziqnde ipzwc `dc
`pz ogky` `lc xn`w `iapd z` ziqn
z` ziqnl `iapd z` ziqn oia biltnc
heicdl ziqnd `iap oia la` heicdd
`nrh :lif`e yxtnck welg ogky` ziqnd

:oiwpgpd od el`a yxtn opaxe y"xcéçéãî
.åðù úçãðä øéòopireny`e z`f epzpyna

zgcpd xir gicna `yixc gicnc `tiq
icda (.bp sc) lirl opzc gicnd w"de xn`w
dcear cearpe jlp miaxl xne`d df oilwqp

:dxføîà àðéáø`piax xn` 'iqxb `le qxb
uxzn xn `l` ibilt `l `tt axe edi`c
ixza `dc ibilt `le `cg uxzn xne `cg
jpd ez`e y"xk `yixl `pniwe` ilin
`piax dyexit ikde opaxk dvexzl i`xen`
ziqnde opax inp `yix xn`e `cgl dvxz
miaxd z` ziqn ihernl e`l heicdd z`
`yix `pz edl `pz ediiexz `l` `z`
df gicnd `tiq `pz xcde cigid z` ziqn

:dxf dcear cearpe jlp miaxl xne`dàìå
.éðú÷ åæ óà åæipzil jl `iyw i` xnelk

cigid z` ziqn ipzil `le miaxd z` ziqn
dliwqac da ecen edlekc `hiyt `dc
`zlin `pz ikd ipznl `pzl `gxe`
`le `zeax `pz xcde dil `hiytc `yixa
ef s` `l` dliwqa cala cigi ziqnc ef

dpnkd meyn zeheicd ixw miziqnd lk `l` ipzw ziqnd `iap ihernl e`l heicd df ziqnd ipzwcl ivexzl s` `z` `tt axe oerny 'xk `lce dliwqa miax ziqnc
:dpnkda bxdp dfe d`xzd oikixv zezin iaiig lky eiiga oiliwny ea bdep oilwd zcne `ed dheye heicd ziqn xnelk.éîéðôä úéáá`xi `edy itl mixcg ixcga

:ielba xacl.åúåà ïéàåø ïä:`p` i`ed `l xninl ivnc dilw irnyc ab lr s`e `lhw diaeigl dilr icdqn ivn `l dil efg ivn `l i`c enry xpd xe`lïéòîåùå
.åìå÷:dzqd ixac xne` `edy'éðúî.'åëå øîåàä äæ çéãîä:zgcpd xir gicna dl miwen `xnba.äùòî äùåòä:dliwqa ynn.íéðéòä úà æçåàä àìåd`xn

:melk dyer epi`e dyer `ed eli`k zeixal.ïéàåù÷ ïéè÷ìî íéðù:xehte hwel exage aiige hwel odn cg` epiptl zetykna.äùòî äùåòädcy o`k dzidyoi`eyw
:aiig mityka ynn dhwle.íéðéòä úà æçåàä:xeht onewnn oiff `l oi`eywde cg` mewna mlek evawzd eli`k epl d`xn'îâ.äùàä ãçàå ùéàä ãçà äôùëî

:dy` e` yi` (k `xwie) aizkc dy`l yi` oia wlg `l md mityknc ipercie ae` iab `dc.äîùð ìë äéçú àì:aizk zene` rayaééñá ïìäì äî.óoegiqa aizkc
:(`k xacna) axg itl l`xyi edkie bere.ïìäì äî:ipiqa.äìé÷ñá:dxii dxi e` lwqi lewq ik (hi zeny) aizkc.äáøä úåúéî áåúëä ïäá äáéøùipiqa epivne
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.íéðáàå íéöò ãBáòðå Cìðå íéîMaL eðéäìà úà çépð êàéä ,Bì øîBà àeäå .Bì øîBà äläå§©¨¥§¥¥¨©¦©¤¡Ÿ¥¤©¨©¦§¥¥§©£¥¦©£¨¦
éøBçàî ïéãîBòä ,eðì äôé Ck ,eðúáBç àéä Ck ,øîà íàå .áèeî äæ éøä ,Ba øæBç íà¦¥£¥¤¨§¦¨©¨¦¨¥¨¨¤¨¨§¦¥£¥
,çaæà .ãBáòðå Cìð ,ãBáòàå Cìà ,ãBáòà øîBàä .BúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà ïéàéáî øãbä©¨¥§¦¦§¥¦§§¦¨¥¤¡¥¥§¤¡¥¥§©£¤§©
.Cqððe Cìð ,Cqðàå Cìà ,Cqðà .øéè÷ðå Cìð ,øéè÷àå Cìà ,øéè÷à .çaæðå Cìð ,çaæàå Cìà¥¥§¤§©¥¥§¦§©©§¦¥¥§©§¦¥¥§©§¦£©¥¥¥©£©¥¥¥§©¥

:äåçzLðå Cìð ,äåçzLàå Cìà ,äåçzLààøîâàä ,èBéãäc àîòè .èBéãä äæ ,úéñîä ¤§©£¤¥¥§¤§©£¤¥¥§¦§©£¤©¥¦¤¤§©£¨§¤§¨
ïBòîL éaø ,épî ïéúéðúî .÷ðça ,íéaø àä ,ãéçéc àîòè ,èBéãää úà úéñîäå .÷ðça àéáð̈¦§¤¤§©¥¦¤©¤§©£¨§¨¦¨©¦§¤¤©§¦¦©¦©¦¦§
.äìé÷ña ,úçcpä øéò éçécî .÷ðça ,øîBà ïBòîL éaø .äìé÷ña ,çécäL àéáð ,àéðúc .àéä¦§©§¨¨¦¤¦¦©¦§¦¨©¦¦§¥§¤¤©¦¥¦©¦©©¦§¦¨
øîàå .íéáëBk úãBáò ãBáòðå Cìð øîBàä äæ ,çécnä ,àôéñ àîéà .÷ðça ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥§¤¤¥¨¥¨©©¦©¤¨¥¥¥§©££©¨¦§¨©
.ïðaø àôéñå ,ïBòîL éaø àLéø .ïðaøì ,ïàúà .eðL úçcpä øéò éçécî ,áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©©¦¥¦©¦©©¨£¨§©¨¨¥¨©¦¦§§¥¨©¨¨

áø,èBéãä äæ úéñî éðz÷ ék ,øîà àtt áø .éðz÷ Bæ óà Bæ àìå ,àéä ïðaø dlek ,øîà àðé ¨¦¨¨©¨©¨¨¦§Ÿ©¨¨¥©¨¨¨©¦¨¨¥¥¦¤¤§
ïéNBò ãöék .Bfî õeç ,ïäéìò ïéðéîëî ïéà äøBzaL úBúéî éáéiç ìk øàLe ,àéðúc .äðîëäì§©§¨¨§©§¨§¨¨©¨¥¦¤©¨¥©§¦¦£¥¤¦¥©¦
ïéàBø ïä eäiL éãk .ïBöéçä úéaa íéãò Bì ïéáéLBîe ,éîéðtä úéaa øpä úà Bì ïé÷éìãî ,Bì©§¦¦¤©¥©©¦©§¦¦¦¦¥¦©©¦©¦§¥¤§¥¦
,ãeçéa éì zøîàM äî øBîà ,Bì øîBà äläå .ïúBà äàBø Bðéà àeäå ,BìB÷ úà ïéòîBLå BúBà§§¦¤§¥¤¨§©¨¥¡©¤¨©§¨¦§¦
.íéáëBk úãBáò ãBáòðå íéîMaL eðéäìà úà çépð Càéä ,Bì øîBà äläå .Bì øîBà àeäå§¥§©¨¥¥¨©¦©¤¡Ÿ¥¤©¨©¦§©££©¨¦
õeçaî ïéòîBML íéãòä ,eðì äôé Cëå eðúáBç àéä Ck ,øîà íàå .áèeî ,Ba øæBç íà¦¥¨§¦¨©¨¦¨¥§¨¨¤¨¨¥¦¤§¦¦©

:BúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì BúBà ïéàéáîäðùî.íéáëBk úãBáò ãBáòðå Cìð øîBàä äæ ,çécnä §¦¦§¥¦§§¦©©¦©¤¨¥¥¥§©££©¨¦
,òLBäé éaø íeMî øîBà àáé÷ò éaø .íéðéòä úà æçBàä àìå ,áéiç äNòî äNBòä óMëîä©§©¥¨¤©£¤©¨§Ÿ¨¥¤¨¥©¦©¦£¦¨¥¦©¦§ª©
úà æçBàä .áéiç ,äNòî äNBòä .áéiç ,è÷Bì ãçàå .øeèt ,è÷Bì ãçà .ïéàeM÷ ïéè÷Bì íéðL§©¦§¦¦¦¤¨¥¨§¤¨¥©¨¨¤©£¤©¨¨¥¤

.øeèt ,íéðéòäàøîâäæ óMëîä :ïàk eðL úçcpä øéò éçécî ,áø øîà äãeäé áø øîà ¨¥©¦¨¨©©§¨¨©©©¦¥¦©¦©©¨¨©§©¥¤
øîBì ãeîìz äî ,ïk íà .äMàä ãçàå Léàä ãçà 'äôMëî' ,ïðaø eðz :'eëå äNòî äNBòä̈¤©£¤§¨©¨¨§©¥¨¤¨¨¦§¤¨¨¦¨¦¥©©§©
ïàk øîàð ,øîBà éìéìbä éñBé éaø .äna ,ïúúéî .íéôLka úBieöî íéLð áBøL éðtî ,'äôMëî'§©¥¨¦§¥¤¨¦§©§¨¦¦¨¨©¤©¦¥©§¦¦¥¤¡©¨

ééña ïläl äî ,'äîLð ìk äiçú àì' ïläì øîàðå ,'äiçú àì äôMëî'ééña ïàk óà ,óéaø .ó §©¥¨Ÿ§©¤§¤¡©§©¨Ÿ§©¤¨§¨¨©§©¨§©¦©¨§©¦©¦
,'äéçé àì Léà íà äîäa íà' ïläì øîàðå ,'äiçú àì äôMëî' ïàk øîàð ,øîBà àáé÷ò£¦¨¥¤¡©¨§©¥¨Ÿ§©¤§¤¡©§©¨¦§¥¨¦¦Ÿ¦§¤
,'äiçú àì'î 'äiçú àì' ézðc éðà ,éñBé éaø Bì øîà .äìé÷ña ïàk óà ,äìé÷ña ïläl äî©§©¨¦§¦¨©¨¦§¦¨¨©©¦¥£¦©§¦Ÿ§©¤¦Ÿ§©¤
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רכו
oifge` mipya cenr fq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úçà äúéî:siiq `l` epi` gp ipal dxen`d dzin lk.åì ïéðò åëîñoipr jnq
:dyxt oipr dnda mr akeyl syknd.äìé÷ñá äîäá íò áëåùdl opitli `d

ipercie ae`n dl 'ixnbe eidz miyecw zyxta ma aizkc ma mdincn oiwxt i`da
:(k `xwie) ma mdinc mze` enbxi oa`a eda aizkc.äãåäé éáø:oikenq yixc `l

.àéöåðdliwql zelw zezin oicn df z`
:olekn dxengd.àìàcnl z` hxte llkn

:dliwqa ea.ììëáxake eid mityknd lk
digz `l aizkck dzin aezkd oda aiig
oda aezkle onvra oxikfdl e`vi dnl
dcn efe llkd z` mdl yiwdl dliwq
llkd on `vie llka didy xac lk dxeza

:'eke.ïéáåúë éðùazknl dil dede` cg
:wezyle iperci e` ae`.äøîà àãòenk

:zxne` z`f dxn` `cdäãåäé 'ø øáñ÷
.'åëåoicnln c"nl `l` xn`c izkec lkae

`kdne `id dcedi 'x xninl `ki` i`n
:opitli.íéôùëly `ilnt ygk oewixhep

:oizinn zeigl xfbpy in lry dlrnåìéôà
.íéôùëgk oi`y ezxfb iptl gk oda oi`
:ecaln.äéòøë éúåúî:zetykn el zeyrl

.òééúñî íàzglvn z` m` jizlin
:iyr zetykn il zeyrlåãáìî ãåò ïéà

.áéúërxdl ilkez `l ia utg mewnd m`e
:olawn ip`e `vi ez`n ilkez m`eùéôðã

.äéúåëæ:'ilev`l `inyn diytp ixqne
.íäéèìá(hla) `aze (c mihtey) enk

:xzqa.íéãù äùòî äæopi`e mixzqpy
eid mdihla xn`py mewn lk oi`xp
:micy i"r mdiygla oiyer oinehxgd

.íéôùë äùòî åìà íäéèäìádyer epi`y
:envrn `l` micy ici lráøçä èäì

.íééçä õò êøã úà øåîùì úëôäúîä
i"r (`le) mitykl dnece dil`n zktdzne
dil ixwe dil`n `l` zktdzn dzid micy

:hdl.ãù àðîà ãéô÷ãlr citwny in
ilk `la xac zeyrl leki epi`y ilkd
oikixvy odea ixy oebk xac eze`l ie`xd
ly qek oikixvy qek ixye xegy ezwy oikq

:zikekf.àðîà ãéô÷ àìãdid ilk lkay
:dyer.úáù úåëìäëdliwqa zek`lnc

xetve iav zcive xeq` la` xeht zeaye
cr exnyne ayei eitpk zgz el zqpkpy
dgl dpnn `ivedl `qxen qitne jygzy
(.fw sc) bxe`c xfril` iax wxta `zi` ikd
eze` ekypi `ly ea wqrzna ygp cv oke
dyrn dyerd inp `kd dligzkl xzen

:dliwqa ynn.íéðéòä úà æçåàäd`xn
:xeq` la` xeht melk dyer epi`e dyer eli`k.äøéöé úåëìäá é÷ñòoi`e mlerd `xap mday myd zeize` mitxvn eidy ici lr `zliz `lbr edl exa` `linne

:`ed ely dyecw my i"r od d"awd dyrnc zetykn meyn o`k.àðø÷ã äåáà:did sykn.õôðî:f"rla x"iiwen gka enheg.åéøéçðî éàøéùã éëéøë éãùåjilyn
:milirn ly zekizg.àéä íéäìà òáöà:da zleki minehxgl oi`c d"awd it lr `l` d`a zetykn ici lr `l mipk ly ef dkn.éøá éöî àìelit` `exal leki oi`

:xwtdd on `iane sq`n `ed zelecb zeixal jixv cydyk `l` dlecb dixaéðëéî éàä.äéì ódpi` dphw dixa la` eil` cgi mitq`pe mvawl migep zelecb zeixa
opiqxb ikd :wegx mewnn `al gk da oi`y ztq`p.àééç éáøì áø åì øîà:ipi` opiqxb `le.àòééè:iaxr xgeq.äéìîâì äéãééâå àøéñôñ ì÷ùlnb jzge axg lhp

:(:kw sc) zenaic `xza wxtac ciiebn ede`x enk diciib mixa`l.í÷å àìáèá äéì óøèå:eilbx lr el cnre f"rla `"cwq` befa el ywyw.åì øîà:axl `iig iax
.äåä éî àúøôå íã éëä øúáì:yxtde mcd on jelkl my z`vnp melk lnbd cnry xg`.äåä íéðéò úæéçà àåää:znd zeigdl leki epi`y `ed ciiebn `le.øùô

:oigenpe miig min lr oiwcap zetykn ilin lk zetyknd qnp.àúéðå÷ñã àìîâ í÷oin `zipewq xyb `lnb xeng scd z` dlgz eyry xyb ly sc xengd dyrp
:`ed ur.'åëå àëä íòãéî ïéáæã àëéà:mind lr dwcea epi`e dxegq mey mityka zwfgeny z`fd xira gwel yi xnelk.àæéôùåà àéääì òì÷éà éàðéopiqxb `le

:mityk dyry `ed `ilrn yipi` e`lc i`pi iax.àúéúù:mina sexh gnw.äúååôù ïùçøîã äééæçxikd zerp dizty eidy dwynd el d`iand dy`d i`pi d`x
:`id ziptyky.àúøåô àãù:miaxwr eyrpe ux`l dwynd on.åëãéãî éàúù àðà:dzy eli`k envr d`xde xaca oiady xacd mdl dlb `l.àøîç éàåädy`d

:xeng ziyrp.äáëø:`weya wilqe i`pi.äì àøùô:dzencwl dxfge mitykd z` zgin.òãøôöä:rnyn zg`.äöéøùä:zecle e`vie dirnn.êéúåøáãîjixacn rpn
:dcbda `le ccegn dz` mdae mixeng ody zeld`e mirbp zekldl dpte.íäì ä÷øù:e`a mde mleray mircxtvd lk dlew ernye
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òìwéà ,éøéòæ .äåä íéðéò úæéçà àéää ,àlà .éàåä éî àúøôe íc ,éëä øúáì ,déì øîà̈©¥§¨©¨¦¨¦§¨¦£©¤¨©¦£¦©¥©¦£¨§¦¦¦§©
.àúéð÷ñec àìîb í÷å ,øLt ,àiî dééB÷Làì àèî ék .àøîç ïáæ ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì©£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦¨©£¨¨¦§¨§©§¥©¨¨©§¨©§¨§¨¦¨
déì ÷éãa àìå ,àëä éãéî ïéáæc àkéà éî .Cì ïðéøcäî äåä àì ,zà éøéòæ åàì éà ,déì eøîà̈§¥¦¨§¦¦©§¨£¨©§§¦©¨¦¦¨§¨¥¦¦¨¨§¨¨¥¥
ïLçøî à÷c àæç ,àúézL eáéø÷ .àiî ïé÷Là ,eäì øîà .àæétLeà àeääì òìwéà ,éàpé :àinà©©¨©©¦§©§©§¦¨¨©§©§§¨©¨§¦©¦¨£¨§¨§©£¨
.éãécî eúL énð ïezà ,eëãécî éàúL àðà ,eäì øîà .éáø÷ò Båä ,dépéî àúøBt àãL .dúååôN¦§¨¨§¨§¨¦¥£©§§¥£©§£¨§©¦¦§©©¦§¦¦¦

ì ÷éìñ ,dáëø .àøîç éàåä ,déé÷Làéà÷å ,áéëøc dééæç .dì äøLt ,dzøáç àúà .à÷eL ©§§¨©££¨¨©§©¨¥§¨£¨£¥§¨¨§¨¨©§¥§¨¥§¨¥
úçà òcøôö ,øæòìà éaø øîà ,'íéøöî õøà úà ñëzå òcøôvä ìòzå' .à÷eLa àúzéàà©¦§¨§¨©©©©§©§¥©©§©¤¤¤¦§©¦¨©©¦¤§¨¨§©§¥©©©
äàlîe äúéä úçà òcøôö ,øîBà àáé÷ò éaø ,éàpzk .íéøöî õøà ìk äàlîe äöéøLä ,äúéä̈§¨¦§¦¨¦§¨¨¤¤¦§©¦§©¨¥©¦£¦¨¥§©§¥©©©¨§¨¦§¨
éúBøacî älk .äãbä ìöà El äî ,àáé÷ò ,äéøæò ïa øæòìà éaø Bì øîà .íéøöî õøà ìkE ¨¤¤¦§©¦¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¦¨©§¥¤©¨¨©¥¦©§¤

:'eë àáé÷ò éaø øîà :eàa íäå íäì ä÷øL ,äúéä úçà òcøôö ,úBìäàå íéòâð ìöà Cìå§¥¥¤§¨¦§¨¢§©§¥©©©¨§¨¨§¨¨¤§¥¨¨©©¦£¦¨
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc oixcdpq(iying meil)

,úçà äúéîepi` ,gp ipaa dzin dxn`py mewn lky,siiq `l` ¦¨¤¨
dtykn aiigzz `l ,zezin dnk mda exn`py l`xyiay oipne

.zxg` dzin
:dliwqa dtykn oic oipra cerøîàð ,øîBà éàfò ïa(fi ak zeny) ¤©©¥¤¡©

øîàðå ,'äiçú àì äôMëî'eixg` weqta(gi ak my)íò áëBL ìk' §©¥¨Ÿ§©¤§¤¡©¨¥¦
Bì ïéðò Bëîñ ,'úîeé úBî äîäa,df oiprl df oipr dknq dxezd - §¥¨¨§¨¦§¨

jcnlläìé÷ña äîäa íò áëBM äî.äìé÷ña óMëî óà , ©¥¦§¥¨¦§¦¨©§©¥¦§¦¨
,äãeäé éaø Bì øîàäæì àéöBð ,Bì ïéðò BëîqL éðtî éëåz`Î] ¨©©¦§¨§¦¦§¥¤§¨¦§¨¦¨¤

eaiigpe ,siiq oebk dlw dzin aeign [sykndäìé÷ña`idy ¦§¦¨
.olekn dxengd dzindàlày dnn z`f cenll yiéðBòcéå áBà ¤¨§¦§¦

ììëad lk,eéä íéôMëîxn`p mlek lry','digz `l dtykn ¦§¨§©§¦¨
,mbxedl cvik mda dazke llkdn mze` dxezd d`ivede

mda xn`py(fk k `xwie),'mA mdinC mz` EnBxi oa`A'eàöé änìå ¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨§¨¨¨§
,llkdnïäéìà Léwäì,mityknd lk z`áBà äî ,Eì øîBìå §©¦£¥¤§©§¨

óà ,äìé÷ña éðBòcéålk.äìé÷ña óMëî §¦§¦¦§¦¨©§©¥¦§¦¨
:`xnbd dywn .dcedi iax ixaca dpc `xnbdénð äãeäé éaøì§©¦§¨©¦

,dyweåäéìiweqt eaygiy -éðBòcéå áBà,dliwq oic mda azkpy ¤¡§¦§¦
ãçàk íéàaä íéáeúk éðL-mpicy minec mipipr ipya miweqt ipy §¥§¦©¨¦§¤¨

,deyåy `ed llkdïéãnìî ïéà ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL ìëoi` - §¨§¥§¦©¨¦§¤¨¥§©§¦
dgxh dxezdy xg`ny .mdl dnecd iyily oiprl mdn cenll
wx df oic azkiy zexyt` dzidy cera ,mdipya cg` oic dazke
dxezd zpeeky dfn cenll yi ,epnn exiag cnlie mdn cg`a
dazkpy ,o`k mb ok lre .mixg`a `le df oic didi mdipya wxy
cnll mdn cg`a dxezd dazk `le ,ipercia mbe ae`a mb dliwq
.dliwq oic didi mda wxy dxezd zpeek ,mityknd lk lr

:`xnbd zvxznäøîà àãò ,äéøëæ éaø øîà,zxne` z`f -øáñ÷ ¨©©¦§©§¨¨¨¨§¨¨¨©
éãnìî ãçàk ïéàaä ïéáeúk éðL äãeäé éaø.ï ©¦§¨§¥§¦©¨¦§¤¨§©§¦

:'mityk' dlind z` zx`an `xnbdàø÷ð änì ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¨¦§¨
,íéôLk ïîLitlïéLéçënLly dgek z`àéìît[`avÎ],äìòî ìL §¨§¨¦¤©§¦¦¨©§¨¤©§¨

ygk' dyexit 'mityk'e ,zeigl eilr xfbpy in mb mizinn mdy
dlrn ly dilnt.'

xn`p(dl c mixac)øáãì eléôà ,àðéðç éaø øîà ,'Bcálî ãBò ïéà'¥¦§©¨©©¦£¦¨£¦¦§©
íéôLk,ecaln oi`.jxazi ezxifb ipta micner mpi`yàéää §¨¦©¦
àúzéàdy` dze`a dyrn -àøcäî à÷ úåäc[zxfgn dzidyÎ] ¦§¨©£©¨§©§¨

déòøk éúezî àøôò ì÷Lîì[eilbx zgzn xtr lehilÎ]éaøc §¦§©©§¨¦¥©§¥§©¦
,àðéðç.ezindle seyik el zeyrl ick,dì øîàéìéæ úòéizñî éà £¦¨£©¨¦¦§©©©¦¦
éãéáò-itl ,z`f lawn ip`e ,iyr ,seyk il zeyrl igilvz m` £¦¦

mle` ,minya ilr xfbp jky,áéúk 'Bcálî ãBò ïéà'yecwd m`e ¥¦§©§¦
.il rxdl igilvz `l ,ia utg `ed jexa

:`xnbd dywnéðéà,`ed jk ok` m`d -,ïðçBé éaø øîàäåänì ¥¦§¨¨©©¦¨¨¨¨
,äìòî ìL àéìît ïéLéçënL ,íéôMëî ïîL àø÷ðmdl yiy rnyn ¦§¨§¨§©§¦¤©§¦¦¨©§¨¤©§¨

:`xnbd zvxzn .mleray miirahd zegekd cbp lertl gkéðàL̈¦
[dpeyÎ]àðéðç éaømc` ipa x`yndéúeëæ Léôðcel yiy itl - ©¦£¦¨¦§¦§¥

.elivdl minya mivn`zne ,zeiekf daxd
:mityk dyrnl micy dyrn oia lcadéøbð øa Báééà éaø øîà̈©©¦©§©©¨¥

,àaà øa àiéç éaø øîàmind z` ektdy mixvn inehxga xn`p ¨©©¦¦¨©©¨
mcl(ak f zeny)mixvn iOhxg ok EUrIe','íäéèìaeyry rnyny ©©£¥©§ª¥¦§©¦§¨¥¤

,hwyae xzqda okíéãL äNòî elà,mi`xp mpi`e mixzqpyepiide ¥©£¥¥¦
minehxgdy dhnd oiprae .micy zxfra mcl mind z` ektdy

xn`p oipzl edektd(`i f my)mixvn iOhxg md mb EUrIe'©©£©¥©§ª¥¦§©¦
,'íäéèäìaeelàeid,íéôLk äNòîzegeka seyika z`f eyry §©£¥¤¥©£¥§¨¦

.mnvrøîBà àeä ïëå(ck b ziy`xa),'úëtäúnä áøçä èäì úàå' §¥¥§¥©©©¤¤©¦§©¤¤
dnec df ixde ,micy ici lr `le dnvrn dktdzd axgdy

.'hdl' `xwp ok lre ,seyikl
:mdipia oigadl oniq zpzep `xnbdàðnà ãéô÷c ,éiaà øîàm` - ¨©©©¥§¨¥©¨¨

dyrn dfy oniq ,cgein ilka ezk`ln zeyrl citwn syknd
lyàðnà ãéô÷ àìc .ãLilk lr citwn epi` syknd xy`ke - ¥§¨¨¥©¨¨

dyrn dfy oniq ,`edy ilk lka eiyrn z` dyere cgein
.íéôLk§¨¦

:mityk iyrna zebxc yly d`ian `xnbdúBëìä ,éiaà øîà̈©©©¥¦§
úBëìäk íéôLkzek`lnúaLïäî Lé ,[zay zek`lnnÎ] §¨¦§¦§©¨¥¥¤

epic oze` dyerdy,äìé÷ñamiylyn zg` zaya dyery oebk ¦§¦¨
.okyna eidy zek`ln ryzeïäî Léåoze` dyerdyøeèt §¥¥¤¨

,dxezdnøeñà ìáà.opaxcn ozeyrlïäî Léådid oicd xwirny £¨¨§¥¥¤
y exn` minkg mle` ,opaxcn zaya ozeyrl xeq`øzeîozeyrl ¨

,älçzëì.exfb `l xrv mewnay oeik §©§¦¨
,zebxc yly mpyi seyik zeklda mbäNòî äNBòäici lr ¨¤©£¤

,seyikíéðéòä úà æçBàä .äìé÷ñadn xac dyer eli`k d`xpe ¦§¦¨¨¥¤¨¥©¦
,melk dyer epi`e.øeñà ìáà øeètd seyikde,älçzëì øzeî ¨£¨¨¨§©§¦¨

yecwd ly eizenya yeniy ici lr `lt xac dyeryk epiid
,`ed jexa,àéòLBà áøå àðéðç áøãkyàúaL éìòî ìkaxrÎ] ¦§©£¦¨§©©§¨¨©£¥©§¨

[zay,äøéöé úBëìäa é÷ñò Båämday myd zeize` mitxvn eide £¨§¦§¦§§¦¨
,mlerd `xapeäì éøaéîeeil`n mdl `xape -àzìéz àìâéòlbr - ¦§¥§¦§¨¦§¨

,mirhe gaeyn exya f`y eizepy yilya `ed eli`k lecbéìëàå§¨§¦
déì,seyik meyn dfa oi`e .zay ceakl eze` milke` eide - ¥

jexa yecwd ly miyecw zenya yeniy ici lr eyrpy meyn
.`ed

:seyikd ly egek zece` mixac d`ian `xnbd,éMà áø øîà̈©©©¥
àðø÷c deáàì déì àðéæç,sykn didy `pxw ly eia` z` izi`x - £¥¨¥©£§©§¨

õéôðc,gka et` z` gpwn did -déøéçpî éàøéLc éëéøk éãLå- §¨¥§¨¥§¦¥§¦¨¥¦§¦¥
.eixigpn milirn ly zekizg jilyn dide

mipik zkna weqta xn`p(eh g zeny)`exal minehxgd elki `ly ,
,mipik,'àéä íéäìà òaöà ,äòøt ìà íéneèøçä eøîàiå'dyrp `le ©Ÿ§©©§¦¤©§Ÿ¤§©¡Ÿ¦¦

.seyik ici lr xacd,øæòéìà éaø øîàcenll yiãMä ïéàL ,ïkéî ¨©©¦¡¦¤¤¦¨¤¥©¥
íéäìàä ,øîà àtt áø .äøBòOkî úBçt äiøa úBàøáì ìBëéipixd - ¨¦§§¦¨¨¦©§¨©¨¨¨©©¡Ÿ¦

y ,raypeléôàdixaàìîâklnbk dlecb -éøa éöî àì énðmb - £¦§©§¨©¦¨¨¥¨¥
sqe` `ed ,ody lk zeixal wewf `ed xy`ke ,`exal leki epi` ok

c `l` .wegx mewnn o`iane oze`éðkéî éàädéì ózelecb zeixa - ©¦©¦¥
,eil` otqe`le wegxn o`iadl el gepéðkéî àì éàäådéì óla` - §©¨¦©¦¥

,wegxn `eal gk oda oi`y oeik ,otqe`l leki epi` zephw zeixa
.mipikd z` `iadl minehxgd elki `l okle

:mipey seyik ipiipr d`ian `xnbdéãéãì ,àiéç éaøì áø déì øîà̈©¥©§©¦¦¨§¦¦
éì éæçizi`x invra ip` -àòéiè àeää,iaxr xgeq eze` - £¦¦©©§¨

àìîâì déãéiâå àøéñôñì déì÷Lcelnb z` jzge eaxg z` lhpy - §©§¥§©§¦¨§©§¥§©§¨
.zekizglàìáèa déì óøèå,oenrta yiwd okn xg`l -í÷ålnbd §¨©¥§©§¨§¨

.digzldéì øîà,axl `iig iaxéàåä éî àúøôe íc éëä øúáì- ¨©¥§¨©¨¦¨¦§¨¦£©
mc ly jelkl ipniq mewn eze`a zi`x digzl mwy xg`l m`d

.lnbdn eafy yxteàlàc oniq ,zi`x `l m`àéäädyrny - ¤¨©¦
iaxrd,äåä íéðéò úæéçà.zn zeigdl leki epi` sykny itl £¦©¥©¦£¨

àøîç ïáæ ,íéøöî ìL àiøcðñkìàì òìwéà éøéòæ,xeng dpw -ék §¦¦¦§©©£¤§¨§§¦¨¤¦§©¦¨©£¨¨¦
àiî dééB÷Làì àèî,oiirndn min ezewydl `a xy`k -øLt- §¨§©§¥©¨¨©

seyikd qnpí÷ål xengd [jtdpeÎ]àúéð÷ñec àìîbur gell - §¨©§¨§¨¦¨
ur gel did dligzn ik ,`zipewq `xwpd urn ieyrd xyb ly

,dxfga etqk z` yxc ixirf .xengl mityknd edektdedéì eøîà̈§¥
,mixkendzà éøéòæ åàì éàmc` dz`y ixirf dz` dfy `l m` - ¦¨§¦¦©§

,lecbCì ïðéøcäî äåä àì,sqkd z` jl mixifgn epiid `l -éî ¨£¨©§§¦©¨¦
àëä éãéî ïéáæc àkéàmc` ,mityka zwfgeny ef xira `vnp ike - ¦¨§¨¥¦¦¨¨

,`idy lk dxegq dpewyàinà déì ÷éãa àìåeze` wcea `le - §¨¨¥¥©©¨
,xengd z` zwca `ly dz`e ,syekn `ed m` ze`xl mina

.zlaiwe zxaq
enyy mc`éàpéàæétLeà àeääì òìwéà.oeln zial rlwp -øîà ©©¦§©§©§¦¨¨©

eäì,oelnd ilralàiî ïé÷Là.min ipewyd -àúézL eáéø÷- §©§§¨©¨§¦©¦¨
.mina axern gnw el e`iaddúååôN ïLçøî à÷c àæçd`x - £¨§¨§©£¨¦§¨¨

oiade dn xac zeygel dizty eid dwynd z` d`iady dy`dy
,mindn dzy eli`k envr dyr .mind z` dtyikyàúøBt àãL§¨§¨

dépéî,ux`d lr hrn mdn jtye -éáø÷ò Båämind eyrpe - ¦¥£©§§¥
e ,dlenbk dl aiydl i`pi hilgd .miaxwréàúL àðà ,eäì øîà£©§£¨§©

eëãécî,mkly dwyndn izizy ip` -éãécî eúL énð ïezàmb - ¦¦§©©¦§¦¦¦
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc oixcdpq(iyiy meil)

mi`eyiw zhiwl zekld cnl `aiwr iaxy rnyn dpynd oeyln
:`xnbd dywn .ryedi iaxn seyik ici lråikàäel` zekld - §¨

dì øéîb òLBäé éaøî àáé÷ò éaø,z`f cnl -,àéðúäåéaø äìçLk ©¦£¦¨¥©¦§ª©¨¥¨§¨©§¨§¤¨¨©¦
,øæòéìààeä ,Bøwáì åéøéáçå àáé÷ò éaø eñðëðdid [xfril` iaxÎ] ¡¦¤¤¦§§©¦£¦¨©£¥¨§©§

BlL óBðéwa áLBéoeliee micenr drax` micner eizepitay mewnÎ] ¥©¦¤
,[eilr lid`n mdilrn qextdïäåeid [eixiage `aiwr iaxÎ]ïéáLBé §¥§¦

BlL ïéì÷øha.eziaa -,äéä úaL áøò íBiä BúBàåzqipk mcew ©§©§¦¤§©¤¤©¨¨¨
,dkiygl aexw ,zaydåélôz õBìçì Bða ñBð÷øBä ñðëðå,eia` ly §¦§©§¨§©£§¦¨

opaxcn xeq`e ,zaya zbdep dpi` oilitz zevny xaqy oeik
.miaxd zeyxl mda `vi `ny ,mgipdlBa øòb,epaa xfril` iax ¨©

ïäì øîà .äôéæða àöéåqepwxedåéøéáçìe`ay xfril` iax ly §¨¨¦§¦¨¨©¨¥©£¥¨
,exwalneãîkäôøèð àaà ìL BzòcL éðà ä,zenl dhep `ede ¦§¤£¦¤©§¤©¨¦§§¨

xfril` iax rny .eilitz z` el uelgl il gipn did ok `l m`y
e ,epa ixac z`ïäì øîà,eixiaglBzòc`ly ipa qepwxed ly ¨©¨¥©§

,milk`nd oinhdBnà úòãå,zexp oiicr dwilcd `ly,äôøèð §©©¦¦§§¨
ixdyïéçépî Càéäzpnhde xpd zwlcda miwqrzn `le miafer - ¥¨©¦¦

a xaer zaya oze` dyerdy ,oingdïé÷ñBòå ,äìé÷ñ øeqéà¦§¦¨§§¦
`l` dpi`y zaya oilitz zgpda,úeáL øeqéàaxeqi` xnelk §¦§

oda `vie drhi m` elit`e ,miaxd zeyxl oda `vi `ny ,opaxc
`ede yealn jxca oze` `ivedy itl ,dxez xeqi` lr xaer epi`
miaygp opi` okle ,exear hiykz od legae ,ecia owifgn epi`

.miaxd zeyxa zen` rax` ozxard lr aiigziy `ynl
BzòcL íéîëç eàøL ïåékxfril` iax lyeñðëð ,åéìò úáMeéî ¥¨¤¨£¨¦¤©§§¤¤¨¨¦§§

,xfril` iax ea ayiy sepiwl,úBnà òaøà ÷Bçøî åéðôì eáLéå§¨§§¨¨¥¨©§©©
.eizen` rax`a zayl xeq`y dcepn oickïäì øîàxfril` iax ¨©¨¥

,minkglBì eøîà .íúàa änì,minkgøîà .eðàa äøBz ãBîìì ¨¨¨¤¨§¦§¨¨¨©
éàðt eðì äéä àì ,Bì eøîà .íúàa àì änì åéLëò ãòå ,ïäìøîà . ¨¥§©©§¨¨¨Ÿ¨¤¨§Ÿ¨¨¨§©¨©

ïäì,xfril` iaxéðà déîz`ltz` -eúeîé íàdl` minkgúúéî ¨¥¨¥©£¦¦¨¦©
,ïîöò.ux`d lk jxck zirah dzin xnelkàáé÷ò éaø Bì øîà ©§¨¨©©¦£¦¨

,xfril` iaxleäî élL.ip` zen` ote` dfi`a -Bì øîàiax ¤¦©¨©
dzind ,xfril`ElLdidzïälMî äL÷,mixg`d minkgd lyn - ¤§¨¨¦¤¨¤

.xzei daxd mikgn ziid ilv` cnel ziid m`y iptn
ìèðz` xfril` iaxíëì éBà ,øîà ,Baì ìò ïçépäå åéúBòBøæ ézL ¨©§¥§¨§¦¦¨©¦¨©¨¤

ïäL ,ééúBòBøæ ézLzenecïéììâpL äøBz éøôñ ézLkazkdy ote`a §¥§©¤¥¦§¥¦§¥¨¤¦§¨¦
mlrz izen ixg` jk ,mda `exwl zexyt` oi`e dqekn mdly
ecnl `ly oeik ,ipnn cenll elkei `le ,iailay dxezd dqkzze

iptl dxez ipnn.izen.ézãnéì äøBz äaøäå ,ézãîì äøBz äaøä©§¥¨¨©§¦§©§¥¨¦©§¦
ézãîì äøBz äaøä,izeaxnå,mdn izcnly dn lk mrézøqç àì ©§¥¨¨©§¦§Ÿ¦©§¦

éúBaøî,dxezd znkga ilr mpexzi z` izphwd `l -eléôà ¥©©£¦
,íiä ïî ÷wìîä áìkkeidy myke ,dne`n mid on xiqgn epi`y ©¤¤©§©¥¦©¨

.dzr mb jk ,ipnn milecb dligzaokeézãnéì äøBz äaøä©§¥¨¦©§¦
,icinlzlå,ipnn ecnly dn lk mréãéîìz éðeøqç àì`l - §Ÿ¦§¦©§¦©

,dxezd znkga mdilr ipexzi z` epihwdìBçëîk àlàmqiwk - ¤¨§¦§
miqipknyúøôBôLaz` mi`ivenyke ,rav `ln dpw jeza - ¦§¤¤

.hrn `l` dpway ravdn xiqgn `ed oi` ,mqiwdãBò àìå`le - §Ÿ
,dfa icìL äðBL éðàL àlàa úBëìä úBàî Lziibeqäfò úøäá ¤¨¤£¦¤§Ÿ¥£¨§©¤¤©¨

,mirbp zekldayíìBòî øác ïäa éðìàBML íãà äéä àìåãBò àìå . §Ÿ¨¨¨¨¤£¥¦¨¥¨¨¥¨§Ÿ
,dfa ic `le -dì éøîàå ,úBëìä úBàî ùìL äðBL éðàL àlàyieÎ] ¤¨¤£¦¤§Ÿ¥£¨§¨§¦¨

[mixne`ìLïéàeM÷ úòéèða ,úBëìä íéôìà úLipin zeklda - §Ÿ¤£¨¦£¨¦§¦©¦¦
.mi`eyiw dlek dcyd z`lnzn mze` dyerdy mitykäéä àìå§Ÿ¨¨

.óñBé ïa àáé÷òî õeç ,íìBòî øác ïäa éðìàBL íãàyúçà íòt ¨¨£¥¦¨¥¨¨¥¨¥£¦¨¤¥©©¤¨
.ïéàeM÷ úòéèða éðãnì éaø ,éì øîà ,Cøca eðééä ïéëläî àeäå éðà£¦¨§©§¦¨¦©¤¤¨©¦©¦©§¥¦¦§¦©¦¦

ãçà øác ézøîàeépzãîì éaø ,éì øîà .ïéàeM÷ äãOä ìk äàlîúð ¨©§¦¨¨¤¨¦§©§¨¨©¨¤¦¦¨©¦©¦¦©§©¦
,ïúòéèðdzrãçà øác ézøîà .ïúøé÷ò éðãnìeíB÷îì ïlek eöa÷úð §¦¨¨©§¥¦£¦¨¨¨©§¦¨¨¤¨¦§©§¨§¨

.ãçà¤¨
,cnrn eze`aBì eøîà,xfril` iaxl minkgøeckäxern ieyrd ¨§©©

,li` ly xnva qegce `lennñBnàäåxer ieyrd ,lrp ly qetc - §¨¦
`ly xerd z` mixteze xriya llgd z` mi`lnne lrp zxeva

.ielind `viòéîwäåmixteze dn xaca eze` mi`lnny xer ly §©¨¥©

.iepl x`evd lr rinwd z` mileze ,ielind `vi `lyøBøöe§
úéìbønä,epnn letz `ly eze` mixteze xera zilbxn mither - ©©§¨¦

.d`etxl dndad x`ev lr milezeäpè÷ úìB÷Lîemithery ¦§¤§©¨
iax ewlgp el`d milkd lka .wgyiz `ly ick xera dze`
md oi`y ,exaq minkg .d`neh milawn md m`d minkge xfril`
didiy jixve xern miieyry milk mdy itl ,d`neh milawn
`ed mle` ,leaiw zia mpn` mda yi ,elld milke .leaiw zia mdl
.leaiw zia ly my dfl oi`e ,reaw ote`a `ln `diy jk ieyr
eny ,reaw ote`a ielnl ieyrd leaiw ziay ,xaq xfril` iaxe
ze`xl minkg evx dzre .d`neh el` lk milawne ,leaiw zia

,edel`y okle ,eixacn xfril` iax ea xfg m`deäî,mpic dn - ©
.d`neh milawn md m`d

,ïéàîè ïä ,ïäì øîàieyrd leaiw ziay izhiya wifgn ip`e ¨©¨¥¥§¥¦
,leaiw zia eny ,ze`lnl.ïäL äîa ïúøäèådxwna ,xnelk §¨¢¨¨§©¤¥

ielind z` owexl zexyt` yi dzrne ,erxwp elld milkdy
mxdhl dzr dvexe e`nhp mde ,llgd z` ze`lnle xefgle
mzlahd mcew ielind z` owexl jxev oi` ,dewna dliaha

.mdy enk jk mliahn `l` ,dewna
lry lrpa ,minkgl xfril` iax oia dzid ztqep zwelgn
dze` cixed `l oiicry `l` ,dyiall dpken lrpde ,qeni`d
,exaq minkg .d`neh zlawn df avna lrp m`d ,qetcd lrn
zyxec dpi` qetcd lrn dzcxedy itl ,lrpd zk`ln dxnbpy
lrn lrpd dcxed `l cer lky ,xaq xfril` iaxe ,one` dyrn
evxe .d`neh zlawn dpi` lrpde dzk`ln dxnbp `l qetcd

,edel`y okle ,eixacn xfrl` iax ea xfg m` ze`xl minkgìòðî¦§¨
ñBnàä éab ìòL,qetcd -,eäîzlawne ezk`ln dxnbp m`d ¤©©¥¨¦©

.d`nehàeä ,ïäì øîà[lrpdÎ]äøäèa BúîLð äàöéå .øBäè- ¨©¨¥¨§¨§¨¦§¨§¨¢¨
.'xedh' zlin exne`a

øãpä øzeä ,øîàå åéìâø ìò òLBäé éaø ãîò,[iecipdÎ]øãpä øzeä. ¨©©¦§ª©©©§¨§¨©©©¤¤©©¤¤
úaL éàöBîì,dxeawl xfril` iax ly epex` z` mi`yep eidyk §¨¥©¨

àáé÷ò éaø Ba òâtjxca xfril` iax ly epex`a,ãeìì éøñé÷ ïî ¨©©¦£¦¨¦¥¨¦§
eäéä`aiwr iaxBøNáa äkî,xrv aexnBîcL ãòdidúúBL ¨¨©¤¦§¨©¤¨¥

õøàìçút .ctqda `aiwr iaxåéìòecnryk [xfril` iax lrÎ] ¨¨¤¨©¨¨
äøeMa,dxeawd mcew dhind aiaqìàøNé áëø éáà éáà ,øîàå ©¨§¨©¨¦¨¦¤¤¦§¨¥
åéLøôeéðçìeL éì ïéàå éì Lé úBòî äaøä ,[zern silgnÎ]ïúBöøäì ¨¨¨©§¥¨¤¦§¥¦§¨¦§©§¨

il oi`e il yi zel`y daxd xnelk ,zeaeh od m` el ze`xdl -
.le`yl in z`

`aiwr iaxy dxn`y ,epizpyn lr `iyewl `xnbd zxfeg dzr
:ryedi iaxn mi`eyiw zrihp zekld cnlàîìàx`ean - ©§¨

`aiwr iaxy ,`ziixaadøîb øæòéìà éaøîzrihp zekld cnl - ¥©¦¡¦¤¤§©¨
.mi`eyiw

`aiwr iax :`xnbd zvxzndøîb[dze` cnlÎ]àìå øæòéìà éaøî §©¨¥©¦¡¦¤¤§¨
døáñe ,ie`xk dpiad `l oiicre -døîb øãä[dcnle xfgÎ]éaøî §©¨£©§©¨¥©¦

déìäéð døañàå òLBäé.oiade el xiaqde - §ª§©§§¨¦¨¥
zekldd cenil jxevl mityk ziiyr xzid z` zx`an `xnbd

:`xnbd dywn .mda zexeywdéëä ãéáò éëéäiaxl xzed cvik - ¥¦£¦¨¦
,seyik ici lr mxwerle mi`eyiw rehpl xfril`ïðz ïðàäåixde - §¨£©§©

,epizpyna epipyäNòî äNBòäseyik ici lr.áéiçzvxzn ¨¤©£¤©¨
:`xnbdéðàL ãnìúäìmyl dyrp xacd xy`k oicd dpey - §¦§©¥¨¦

.`aiwr iax z` cnll ick z`f dyr xfril` iaxe ,ceniløîàc§¨©
øî`xnba eyxc xak ixdy -zay zkqna(.dr)dxeza xn`p , ©

(h gi mixac)úBNòì ãîìú àì'minkg eyxce ,'mdd miFBd zarFzM Ÿ¦§©©£§£Ÿ©¦¨¥
'úBNòì',jnvr z`pdl ea ynzydle seyik,ãîì äzà éàìáà ©£¦©¨¨¥£¨

ãîì äzàickúBøBäìe ïéáäì`eaiyky oke ,xeq` dne xzen dn ©¨¨¥§¨¦§
.`ed seyiky rcz ,`lt xac ici lr eixac z` zn`ie xwy `iap
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oifge` mipy` cenr gq sc ± oey`x wxt`nw `aa
.àäå:oi`eyw zhiwlc `zlin.äì øîâ òùåäé 'øî ò"ø:dinza.óåðé÷drax`

:(.i sc) dkeqa 'ixn`ck mdilr dqext dlike micenr.åéìéôú õåìçìeia` ly
:miaxd zeyxl oda `vi `ny ogipdl xeq`e `ed oilitz onf e`l zay xaqwc

.äôøèð àáà ìù åúòãùuleg did zayein ezrc dzid eli`y zenl `ed aexwe
:eilitz.äìé÷ñ øåñéàzpnhde xpd zwlcd

zeay xeqi` `l` epi`y xaca oiwqere oing
dk`ln xeqi` o`k oi` zaya oilitz gipnc
jxc `dc miaxd zeyxl `vi elit`e

:lega el `ed oihiykze `ed yealn÷åçøá
.úåîà òáøàedekxay iecpd iptn

`rivn `aaa i`pkr ly exepz zwelgna
:(:hp sc).åäî åìù:ezzin `dz dnaêìù

.ïäìùî äù÷mle`k gezt jaly iptn
:daxd dxez cnl ziid ipzyny eli`e.ìèð

:eizerexf izy `"x.ïéììâðùxtq oillebyk
dqkzze mlrzz jk dqekn azkde dxez
ipeyny `ly itl zen`yk ialay dxez

:ipnn ecnleáìëë éúåáøî éúøñç àìå
.íéä ïî ÷÷ìîädlecb dzidy mznkg itl

dnkg mdn lawle mxqgl dler icenl oi`
icinlz oke mid on wwlnd alkk hrn `l`
z` xqgl iznkgn elaw `le ipexqg `l
xqgny enk 'it` mdn iznkg oexzi

:cg` leaha zxtetya legkndàìå
.éúøñçdnn mznkgn mizxqg `l xnelk

dzr mbe ipnn xzei milecb dligzn eidy
mznkgn izcnl `ly itl ipnn md milecb

:mdn hrn m` ik.úøôåôùda oipzepy dpw
oiagezy sqk ly e` ur ly mqiw legk
:e`ivene legka elahne ekeza legkn

.äæò úøäáá:mirbp ze`xn zeklda
.íéàåù÷ úòéèðálry mityk ipin zekld

:mi`eyw dcyd lk `lnzp mdiciåì åøîà
.'åëå ñåîéàäå øåãëädtegn d"helt xeck

oke wgeca li` ly xnv ekezn d`lne xer
lrpn oirk did xer ly mdly qeni`
eid eae xetz eite xry ekezn `lenne
eply oiprvxd oiyery enk milrpnd oiyer

:ur ly qetca.òéî÷ä`lenne xer ly
:iepl x`eva ed`lze ekezn.äðè÷ úìå÷ùî

dze` oitgne zxtern oiyery `iwpe` oirk
dlecb zlewyn la` xqgz `ly ick xera

:xera dzetgl dkxc oi`.úéìâøîä øåøöå
x`eva eze` oileze xera zilbxnd oixtez

:d`etxl dnda.åäîiax el`a ewlgpy itl
(b"kt milk) zexdh xcqa minkge xfril`
itl d`neh oilawn opi` mixne` minkge
yi ok m` `l` d`neh lawn oi` xer ilky
li`ed ipde wyl ywzi` `dc leaiw zia el
zinler ekeza ieln oze`lnl ziyrp oleawe

ilawnc opax ecenc mdly llg d`xpe erxwpy qeni`ae xecka ewlgp cere leaw diny ze`lnl ieyrd leaiw ziac d`neh lawn xne` xfril` iaxe leaw diny `l
oivex eid ezxiht zryae `ed ilk cg ilekc uveg epi` ekezay dn xne` xfril` 'xe uveg ekezay dn `"kgy dliah oiprl ibilte leaiw zia `ki` `dc d`neh

rbep d`nehde minly elit` mi`nh mdl xn` zewelgnd ipy oze`a xne` dz` dn edel`ye ea xfg m` rcil:uegan z.ïäù äîá ïúøäèåminkgy erxwp m` xnelk
:ody zenk oliahny uveg epi` ielndy ixaca ip` cnere uveg ielndy xnel ilr oiwelge d`neh oilawny micen.åäî ñåîéà éáâ ìòù ìòðî`ztqeza ewlgp ea s`y

:ezk`ln dxnbp `l oiicry xdhn `"xe `nhe eilr ilk my xak qeni`d lrn ewlql leki heicdy one` dkixvd dk`ln xqegn epi`e li`ed oixne` minkg zexdhc
.øãðä øúåä:edekxay.ãåìì éøñ÷ ïéá:cell ixqwn ezhn z` oi`yep eidy.äøåùá åéìò çúô:ctqdl dhnd zeaiaq dxey oiyer eidy.éì ùé úåòî äáøä:silgdl

.ïúåöøäì éðçìåù éì ïéàå:le`yl inl oi`e le`yl il yi zel`y daxd xnelk.ãéáò éëéä:oi`eyw zrihpa dyrn dyry ikd xfril` 'x.ãîìúäì`ed r"x mda
:xfril` 'x carc
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õåìçìxeqi` dil ixw cg` mewnn ff `"x did `lc b"r` xfril` 'x ly d"t .oilitz

xvgl ea z`vl xeq` miaxd zeyxl ea z`vl minkg exq`y lkc zeay

:xeq` '` mewna ayei 'it` d"deêàéäxg`e oiwilcnc rnyn .dliwq xeqi` oigipn

ziyily `ipzc `kti` rnyn (mye :dl sc zay) oiwilcn dna wxtac dywe oivleg jk

xne` dcedi 'x ozp iax ixac xpd z` wilcdl

wilcne mzd d"te oilitz uelgl ziyily

xn`wcn dipya wilcne xnel oi`e ziriaxa

ozp 'xk `l o`nk wilcdl dipy ikd xza mzd

wilcny xnel oi` mbe `iypd dcedi iaxk `le

oilitz uelgl s` ziyily w"de ziyilya

ziyily mzd xn`wcn `yixa wilcn mlerle

dcedi iaxk `le ozp iaxk dl iwene wilcdl

ebdpn rci `l qepwxed eh` dyw cere `iypd

dry dze`ay `l` `yixa oilitz i`cec l"ie

jkle eilega oicexh eidy iptn wilcdl exgi`

:ea xreb didïúøäèåd"t .ody dna

dn uveg i` erxwpa dliah oiprl ewlgpc

`zbelt ogky` `l `icdae `l e` ekezay

qeni`de xeckd opz milkc b"k 'ta `l`

dna `nh oda rbepd erxwpy oilitze rinwde

xeaig aeyg ekez oi` `nl` xedh ekezay

'x meyn xne` w"a ryedi 'x `ztqeza `ipze

`lcn `nl` ody enk oiliahn s` xfril`

:xeaig iedc n"y dliaha uiig

äéä`xwie) ytpl hxy meyne .exyaa dkn

xn`ck ciarw dxez meync `kil (hi

:ozevxdl ipgley il oi`e il yi zern daxd
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,àéðúäå ?dì øéîb òLBäé éaøî àáé÷ò éaø ,àäå§¨©¦£¦¨¥©¦§ª©¨¥¨§¨©§¨
åéøéáçå àáé÷ò éaø eñðëð ,øæòéìà éaø äìçLk§¤¨¨©¦¡¦¤¤¦§§©¦£¦¨©£¥¨
ïéì÷øha ïéáLBé ïäå ,BlL óBðéwa áLBé àeä ,Bøwáì§©§¥©¦¤§¥§¦©§©§¦
Bða ñBð÷øBä ñðëðå ,äéä úaL áøò íBiä BúBàå .BlL¤§©¤¤©¨¨¨§¦§©§¨§
,åéøéáçì ïäì øîà .äôéæða àöéå Ba øòb ,åélôz õBìçì©£§¦¨¨©§¨¨¦§¦¨¨©¨¥©£¥¨
,ïäì øîà .äôøèð àaà ìL BzòcL éðà äneãîk¦§¤£¦¤©§¤©¨¦§§¨¨©¨¥
,äìé÷ñ øeqéà ïéçépî Càéä .äôøèð Bnà úòãå Bzòc©§§©©¦¦§§¨¥¨©¦¦¦§¦¨

L øeqéàa ïé÷ñBòåBzòcL íéîëç eàøL ïåék .úeá §§¦§¦§¥¨¤¨£¨¦¤©§
.úBnà òaøà ÷Bçøî åéðôì eáLéå eñðëð ,åéìò úáMeéî§¤¤¨¨¦§§§¨§§¨¨¥¨©§©©
.eðàa äøBz ãBîìì ,Bì eøîà .íúàa änì ,ïäì øîà̈©¨¥¨¨¨¤¨§¦§¨¨
àì ,Bì eøîà .íúàa àì änì åéLëò ãòå ,ïäì øîà̈©¨¥§©©§¨¨¨Ÿ¨¤¨§Ÿ
úúéî eúeîé íà éðà déîz ,ïäì øîà .éàðt eðì äéä̈¨¨§©¨©¨¥¨¥©£¦¦¨¦©
ElL ,Bì øîà .eäî élL ,àáé÷ò éaø Bì øîà .ïîöò©§¨¨©©¦£¦¨¤¦©¨©¤§
,øîà ,Baì ìò ïçépäå åéúBòBøæ ézL ìèð .ïälMî äL÷̈¨¦¤¨¤¨©§¥§¨§¦¦¨©¦¨©
äøBz éøôñ ézLk ïäL ,ééúBòBøæ ézL íëì éBà¨¤§¥§©¤¥¦§¥¦§¥¨
.ézãnéì äøBz äaøäå ,ézãîì äøBz äaøä .ïéììâpL¤¦§¨¦©§¥¨¨©§¦§©§¥¨¦©§¦
eléôà ,éúBaøî ézøqç àìå ,ézãîì äøBz äaøä©§¥¨¨©§¦§Ÿ¦©§¦¥©©£¦
àìå ,ézãnéì äøBz äaøä .íiä ïî ÷wìîä áìkk©¤¤©§©¥¦©¨©§¥¨¦©§¦§Ÿ
,ãBò àìå .úøôBôLa ìBçëîk àlà ,éãéîìz éðeøqç¦§¦©§¦©¤¨§¦§¦§¤¤§Ÿ

ìL äðBL éðàL àlà,äfò úøäáa úBëìä úBàî L ¤¨¤£¦¤§Ÿ¥£¨§©¤¤©¨
,úBëìä úBàî ùìL äðBL éðàL àlà ,ãBò àìå .íìBòî øác ïäa éðìàBML íãà äéä àìå§Ÿ¨¨¨¨¤£¥¦¨¥¨¨¥¨§Ÿ¤¨¤£¦¤§Ÿ¥£¨

ìL dì éøîàå,íìBòî øác ïäa éðìàBL íãà äéä àìå ,ïéàeM÷ úòéèða ,úBëìä íéôìà úL §¨§¦¨§Ÿ¤£¨¦£¨¦§¦©¦¦§Ÿ¨¨¨¨£¥¦¨¥¨¨¥¨
úòéèða éðãnì éaø ,éì øîà ,Cøca eðééä ïéëläî àeäå éðà ,úçà íòt .óñBé ïa àáé÷òî õeç¥£¦¨¤¥©©¤¨£¦¨§©§¦¨¦©¤¤¨©¦©¦©§¥¦¦§¦©
éðãnì ,ïúòéèð épzãîì éaø ,éì øîà .ïéàeM÷ äãOä ìk äàlîúð ,ãçà øác ézøîà .ïéàeM÷¦¦¨©§¦¨¨¤¨¦§©§¨¨©¨¤¦¦¨©¦©¦¦©§©¦§¦¨¨©§¥¦
,òéî÷äå ñBnàäå øeckä ,Bì eøîà .ãçà íB÷îì ïlek eöa÷úð ,ãçà øác ézøîà .ïúøé÷ò£¦¨¨¨©§¦¨¨¤¨¦§©§¨§¨¤¨¨§©©§¨¦§©¨¥©
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i"r el ekifya i`e ohwl diikf oi` (.fpw sc a"a)

lecbl oikf zny in 'ta c"nl `ki` `d xg`

epiid ohwl oikf c"nl 'it`e ohwl oikf oi`e

zxezn diikfc `ziixe`cn `le opaxcn

.i sc) `rivn `aac w"ta gkenck zegily

rxb `le iaxzi` dci meyn xvg 'ixn`c (y"r

'ta edine `ed zegily xa e`l ohwe zegilyn

feb` ewxefe xexv iab (mye :cq sc oihib) lawzd

utg mixg`l dkef oi`e envrl dkef elhepe

oia envrl oia dkef dry xg`l exifgne

jixtcn `ziixe`cn epiidc rnyn mixg`l

dkef oi`e envrl dkef df '`e df cg` c"nl

ipy xyrn lr oinixrnc `iddn mixg`l

opzc `de `ziixe`cn mixg`l dkefc rnync

oda yi ohwe yxg z`ivn (:hp sc my) oiwfpda

zrc `l `ziixe`cn la` mely ikxc iptn lfb

`d `gip `zyde ip`y oze` dpwn zxg`

ipwil `l (:en sc dkeq) daxre alel 'ta xn`c

iiepw` ipw `pwin `wepic `wepil diailel yipi`

i"rc `ziixe`cn elit` ipw `pwinc ipwn `l

`ziixe`cn dkef oze` dpwn 'xg` zrc

`nlr ilekl envrle oihibc iq` axl mixg`l

(mye .an sc) oiyeciwc a"t yixa xn`c `de

dpnn oi`c epiid dkef ohw oi`e dkef yi`

mixg`l dkef oi`y inp i` egqt lr mixg`

`lce oze` dpwn mixg` zrcc b"r` xn`w

dkefc oihiba wcwcn j`ide z"`e iq` axk

`lde mixg`l ipy xyrn dcetcn mixg`l

`ki` in xyrn leligae oze` dpwn mixg` zrc oi`yk `ziixe`cn ikf `l envrl 'it`

envrl dkefy enkc dywnd xaqwc l"ie ohw ziikf i"r mixg`l dpwn zxg` zrc

mixg`l dkef ok enk `ziixe`c yi`l jenq `ltenc zngn dxezd on xyrn leliga

diikf dil zi` zrc oa `ed m`c oelg wxta inlyexia rnyn zvwe dxezd on

ea oi`y wepiza o`k zrc ea yiy wepiza o`k ixn` ixqiwc opax opixn`c `ziixe`cn

mixtq aexa 'iqxbc `ziixe`cn diikf dil zilc rnyn (:`r sc n"a) jyp edfi`ae zrc

cere opaxcn 'iqxb `lc mixtq yie dil zi` opaxcn diikf dil zil zegilyc idp ohw

w"ta opixn`ck xiibzpy mcew eia` z` yxiy oebk ohwl oenn el yiy dl zgkyn

xd z` izzp eyrl dyexi ik '`py dxez xac eia` z` yxei iebc (.gi sc) oiyeciwc

aiigzi j`id z"`e `ziixe`cn ely egxh xkye ezk`lnc eici dyrna inp i` xiry

`nw lfebda opiyxcck ohwe dhey yxg zprh lr oirayp oi` `d elifb lr my` mc`

melk ohw zpizp oi`e yi` ozi ik (.an sc zereay) mipiicd zreay wxtae (:ew sc w"a)

raype utewa inp i` mirayp cg` cr t"r la` d`cede dxitk zprha ilin ipdc l"ie

la` l`xyi n"d `ziixe`cn diikf dil zi` ohwc inp opixn` ik xiibzp j`ide z"`e

oeik `l` oze` oiliahn j`id mixb lk ol iywiz k"`c `id `iyew e`l `d edine opaxcn 'it` diikf dil zil zegily llkl iz` `lc oeikc (.ar sc n"a) jyp edfi`a opixn` ieb

(mye .gr sc zenai) lxrd wxta 'ixn`ck zxaern `idyk en` dxiibzpy oebk l"ie xiibzp j`id dyw i`ce `ziixe`cn diikf dil zil ohw i` la` ip`y cg`k oi`a ecie eziikfc

c"a c"r eze` oiliahn ohw xb 'ixn`c (mye .`i sc) zeaezkc w"tc `iddn dyw edine en` z` yxei ok ixg`c `zyd xyt`e dliah jixv oi` dpa dxiibzpy zxaern ieb zy`

n"dc `cg dxezd on xac xewrl minkg cia gk yic mrhn `diy rnyn `le `ziixe`c ilin lkle oinaiine oivleg eipae oiyecw eiyeciwe l`xyi zaa exizdl xb aiyg ilin lkle

exeara oikef mpi` eze` oiliahn c"ay dnc zeikf x`yl inc `l zexibc diikfc d`xpe eipta `ly mc`l oikf `pipz l"nw i`n jixtcn cere `ed dyr mew i`de dyrz l`e aya

meyn epiid dil `gip `xiwtda ieb `nizc edn ipyne eipta `ly mc`l oikf `pipz (my) zeaezka jixtc `de dpikyd itpk zgz qpkpe xb dyrpy etebae envra dkef `ed `l`

`ed envra diikfdy dyly zan dzegt dphwn iziincn xb aiyg zrc xa e`lc wepiza elit`e daeg el yiy xaca eteb qipkdl rvnzdl c"al did `l ezaeg dzid m`c

xn` (.cr sc oiyeciw) oiqgei dxyr wxtae dxez ozn zrya eid miphw dnke minc z`vxde dliahe dlina zixal eqpkp epizea`y epivn mbe eteba dliahde dlindy ziyixtck

ia dileza erxfpy dpedkl dxiyk yly zan dzegt dxiibzpy zxeibc y"xopixn`c b"r`e odnr did qgpt ixde 'ebe miypa shd lke oicn llya aizkcn di`x iziine l`xy

`l` mixiqg oi`e mteba dzidy zephw ly dliahe dlin edl lirenc zegnl oileki oi` aey egin `le zg` dry elcbykc opixn` `d zegnl oileki elicbd (.`i sc) zeaezka

:dlaw epiid egin `le elcby jezne zevn zlaw
recia
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc oixcdpq(iyiy meil)

äøåîå øøåñ ïá ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
xxeq oa ipic xrp lr milg eay onfd wxta zwqer epizpyn

:dpynd zxxan .dxeneäøBîe øøBñ ïalirl dpnpy(.bp)iaiig oia ¥¥¤
,dliwqdäNòð éúîéàîipic eilr milg -àéáiMî ,äøBîe øøBñ ïa ¥¥¨©©£¨¥¥¤¦¤¨¦

el egnviyn -úBøòN ézL,dexrd mewnaéwiL ãòåï÷æ ócr - §¥§¨§©¤©¦¨¨
'owf' lr exaicy minkg .xriya swen didi dexrd mewny

owfl epeekzdïBzçzä,dexrd mewnaàìåepwflïBéìòä,eiptay ©©§§Ÿ¨¤§
ìa íéîëç eøacL àlàäi÷ð ïBLøîàpL .(gi `k mixac)ùéàì äéäé ék' ¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¤¤¡©¦¦§¤§¦

ïa,'dxFnE xxFq`weecy minkg eyxceïaxxeq oa dyrpúa àìå. ¥¥¤¥§Ÿ©
oiicr `edyk `weecy ,eyxc cereïaxxeq oa dyrp `edàìå ¥§Ÿ

xak `edyk,Léà.yi` xak `ed owf siwdyke ¦
`ed xy`ky epcnll 'yi` `le oa' dyxcd zpeeky xnel oi`e
epi` aey ,dxezd ipiipr lkl 'yi`' `xwpe zexry izy `ian
f`y ohw `edy onfa `weec elegi xxeq oa ipice ,xxeq oa dyrp

y iptn ,'oa' `xwp `edïè÷,'oa' `xwpy s`øeètxxeq oa ipicn ¨¨¨
oeikììëì àa àlLaeig,úBöîxxeq oa ly epnfy jgxk lre ¤Ÿ¨¦§¨¦§

,zexry izy `ianyk epiidc ,zeevn llkl ribnyk ligzn
siwiyn `ed xxeq oa ly onfd seqy cnln 'yi` `le oa' herinde

.xenb yi` `ed f`y owf

àøîâ
:`xnbd zl`ey .ohw lr xxeq oa oic oi`y xewnd dn dpc `xnbd

ïè÷,zexry izy `iad `lyøeèôc ïìðîeilr milg `ly oipn - ¨¨§¨¨§¨
zeywdl yi ike :`xnbd ddnz .xxeq oa ipicïìðîohwy oipn - §¨¨

,xeht`ldàîòè éðz÷ãk,dpyna epipyy enk `ed mrhd -àlL ¦§¨¨¥©£¨¤Ÿ
ììëì àaaeigeúå .úBöî,`xnbd ddnz cere -ïçkLà àëéä ¨¦§¨¦§§¥¨©§§©

áeúkä Lðòc,ohw dyiprn dxezdy ep`vn okid -éòaéì àëäc §¨©©¨§¨¨¦¨¥
déøèôéîì àø÷oi`y hrnl cgein weqta jxev `di o`ky - §¨§¦§§¥

.ohw miyiprn
:`xnbd zvxznïðéøîà÷ éëä ïðà,zeywdl epeekzd jk -ïa eèà £©¨¦¨¨§¦©¨¥

âøäð Bàèç ìò äøBîe øøBñ,dyry `hgd lr bxdp xxeq oa ike - ¥¤©¤§¤¡¨
,oii ly zenk dzye xya ly zenk lk` wx `ed `lde`l`ìò©

íLa didiy dn lr -BôBñ`ed,âøäð`ziixaa exn`y enkoldl) ¥¤¡¨
(.ardxn`e ,zeixad z` mhqlie eia` oenn dlkiy didi eteqy

.aiig zeni `le i`kf zeniy aheny dxezBôBñ íL ìòc ïåéëå§¥¨§©¥
,âøäðy xnel mewn didénð ïè÷ eléôà,dzin oic eilr legi mb - ¤¡¨£¦¨¨©¦

.aiig zeni l`e i`kf zeniy ick,ãBòådxeza xn`p ixdyàìå 'ïa' §¥§Ÿ
xn`p,'Léà'mb 'oa'e,òîLî ïè÷.bxdi ohw mby xnel mewn dide ¦¨¨©§©

:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîàoic ohw lr oi`y xewnd ¨©©§¨¨©©
,xxeq oaàø÷ øîàc(gi `k mixac),'ïa Léàì äéäé éëå'yexcl yie §¨©§¨§¦¦§¤§¦¥

l dpeekde ,'yi`l didi oad xy`k' ,jk weqtd z`Ceîqä ïa¥©¨
,Léà ìL Búøeáâì,owfd ztwda `ed 'yi` ly ezxeab' onf xnelk ¦§¨¤¦

ly ezxeabl jenq' `ed ,owf ztwd cr zexry izy `iany zrne
.'yi`

izy `iaiyn ,dxene xxeq oa dyrp izni`n :dpyna epipy
zexryéwiL ãòå'eë ïBzçzä ï÷æ ó.oeilrd `leéðzdpy -àéiç éaø §©¤©¦¨¨©©§¨¥©¦¦¨

minkg exn`y dn ,`ziixaaéwiL ãòósiwi owfdy dpeekd ,owf ©¤©¦
d z`.äøèòweica dn z` `ziixad zpeek dx`azd `l oiicre £¨¨

.siwdl jixv owfdàúà ék`ayk -éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
øîàl `ziixad zpeekyúôwädãéb,mivial jenqúôwä àìå ¨©©¨©¦§Ÿ©¨©

íéöéadaxd crena `edy miviad qik z` siwi owfdy `le - ¥¦
.xge`n xzei

:ohw did eia`yk clepy xxeq oaa dpc `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
ïè÷,zexry izy `iad `lyãéìBäL,oaøøBñ ïa äNòð Bða ïéà ¨¨¤¦¥§©£¨¥¥

,'ïa Léàì äéäé ék' øîàpL ,äøBîe`weecy ,`id weqtd zernyne ¤¤¤¡©¦¦§¤§¦¥
m`àìLédidi [lecblÎ],ïadyrp oad,xxeq oaàìåm`ïáì §¦¥§Ÿ§¥

didi [ohwlÎ].ïa¥
`ld ,`cqg axk weqtd z` yxtl xyt` cvik :`xnbd dywn

e ,xxeq oad ly eia`a zwqer 'yi`' dlind `cqg ax itléàä©
déì éòaéîjxvp df weqt `lde -,áø øîà äãeäé áøãëìyxcy ¦¨¥¥§¦§©§¨¨©©

'yi`' dlinde ,yi` ly ezxeabl jenq zeidl jixv xxeq oay
:`xnbd zvxzn .eia`a `le ,xxeq oa ly eavna zwqerïk íà¦¥

,oad ly eavna wx zwqer 'yi`' dlindyàø÷ àîéìxn`i - ¥¨§¨
weqtd,'Léàì ïa äéäé ék'oad `eai xy`ky `id zernyndy ¦¦§¤¥§¦

e ,xxeq oa dyrp `ed ,yi` llkl,'ïa Léàì äéäé ék' éàî`l`òîL ©¦¦§¤§¦¥§©
,àcñç áøãëì dpéîzeidl jixvy eia`a mb zwqer 'yi`' zliny ¦©§¦§©¦§¨
.clep oadyk lecb

:`xnbd dywnàúàc àeä éëäì délek àîéàå`a weqtdy xn`p - §¥¨¥§¨¦§¨¨
xehtl `le ,ohw ly oa xehtl `cqg ax ly epic z` cnll wx

:`xnbd zvxzn .xxeq oa ipicn ohwïk íàcnll wx `a weqtdy ¦¥
,a`a zwqer 'yi`' zline `cqg ax ly epic z`àø÷ àîéðdid - ¥¨§¨

didi ike' weqta aezk zeidl jixv,'Léà ïaly oay ezernyny ¤¦
e ,xxeq oa dyrp ,lecb yi` `edy a`'ïa Léàì' éàîrecne - ©§¦¥

siqedle ,dligza 'yi`'d z` xikfdle micwdl dxezd dkxved
jgxk lr ,c"nl ze`d z`ézøz dpéî òîL,zeyxcd izy z` - §©¦©©§¥

,oa yi`l didiyk ,cg`d ,mipte` ipya yxtzn weqtdy oeik
ribiy ,yi`l oad didiyk ipyde ,xeht ohw ly oay dfn cnlpe

.yi` ly ezxeabl jenq
å`cqg axäaøc àâéìt,ciledl leki ohwy xaeqe dax lr wleg - §§¦¨§©¨

øîàpL ,ãéìBî Bðéà ïè÷ ,äaø øîàc(g d xacna),'ìàBb Léàì ïéà íà' §¨©©¨¨¨¥¦¤¤¡©¦¥¨¦¥
eid `ly rayp razpde elfby oenn lr exiag z` razy in oipra
mlyl eilry ,elfby dcede olfbd xfg jk xg`e ,mlern mixac
xg`l raezd zn m`e ,my` oaxw `iadle ynege oxw razpl
ztqez mr dlifbd z` el xifgdl yxei el oi`e ,rayp olfbdy

,le`yl yie .odkl mpzil eilr ,ynegdìàøLéa íãà Eì Lé éëå§¦¥§¨¨§¦§¨¥
ìàBb Bì ïéàL,md awri ipa l`xyi lk `lde ,eze` yxiiy aexw - ¤¥¥

ri ipa lk elki `ly cre,epyxiiy aexw yi cinz awøbä ìæâa àlà¤¨§¤¤©¥
miyxei el oi`yøaãî áeúkä,lfby mc`a wqer weqtd ,xnelk ©¨§©¥

raype ,dlifbd lr eraz xbde ,miyxei el oi`y xbn dn xac
olfbd dcede xbd zn jk xg`e ,mlern mixac eid `ly olfbd
.odkl ynegde oxwd z` olfbd ozep df dxwnay ,xwyl raypy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc oixcdpq(iyily meil)

íéaø÷òå íéLçðueg cgia myxbl ick e` ,dfa df mzexbl ick §¨¦§©§©¦
.xeq` df mb ,ewifi `ly ick ,aeyii mewnl

àáø÷òå àøeaéæ ãéîöc ïàî éàä ,Ckìä ,éiaà øîàxagny in - ¨©©©¥¦§¨©©§¨¥¦¨§©§§¨
,axwre drxiv seyikae÷féì àìc ïéekéî à÷c áb ìò óàs` - ©©©§¨¦©¥§Ÿ¥§

xacd ,ewifi `ly ezpeeky.øeñà̈
`aiwr iax zwelgna opgei iax zhiya oecl zxfeg `xnbd
aiigzdl ick dyrna llk jxev oi` `aiwr iax zrcly ,minkge
itl ok it lr s`e ,dyrna jxev yi minkg zrcle ,z`hga
`ziixaa x`eank z`hg aiig dxf dcearl degzynd minkg

dywn .zezixka dpyna x`eank z`hgn xeht scbnde ,lirl
:`xnbdàðL éàî ïðçBé éaøåepxn` recn ,mdipia lcadd dn - §©¦¨¨©§¨

,äNòî éåä ïðaøì BúîB÷ úôéôëcz` opgei iax cinrd okle ¦§¦©¨§©¨¨¨¥©£¤
,opaxk d`egzyd lr z`hg oaxw zaiigny `ziixadúîé÷òå©£¦©

,äNòî éåä àì åéúôN.minkg zrcl oaxw `ian epi` scbn okle §¨¨Ÿ¨¥©£¤
:`xnbd zvxzn_ála BðLéå ìéàBä ócâî éðàL ,àáø øîàxwir - ¨©¨¨©¦§©¥¦§¤§©¥

mya xg` xac dpkn m` ixdy ,ald zaygn `id scbna aeigd
miztyd zniwr oi` scbna ok lre ,aiigzn epi` ,scbne 'd
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gq sc oixcdpq(iyiy meil)

äøåîå øøåñ ïá ¯ éðéîù ÷øô

äðùî
xxeq oa ipic xrp lr milg eay onfd wxta zwqer epizpyn

:dpynd zxxan .dxeneäøBîe øøBñ ïalirl dpnpy(.bp)iaiig oia ¥¥¤
,dliwqdäNòð éúîéàîipic eilr milg -àéáiMî ,äøBîe øøBñ ïa ¥¥¨©©£¨¥¥¤¦¤¨¦

el egnviyn -úBøòN ézL,dexrd mewnaéwiL ãòåï÷æ ócr - §¥§¨§©¤©¦¨¨
'owf' lr exaicy minkg .xriya swen didi dexrd mewny

owfl epeekzdïBzçzä,dexrd mewnaàìåepwflïBéìòä,eiptay ©©§§Ÿ¨¤§
ìa íéîëç eøacL àlàäi÷ð ïBLøîàpL .(gi `k mixac)ùéàì äéäé ék' ¤¨¤¦§£¨¦§¨§¦¨¤¤¡©¦¦§¤§¦

ïa,'dxFnE xxFq`weecy minkg eyxceïaxxeq oa dyrpúa àìå. ¥¥¤¥§Ÿ©
oiicr `edyk `weecy ,eyxc cereïaxxeq oa dyrp `edàìå ¥§Ÿ

xak `edyk,Léà.yi` xak `ed owf siwdyke ¦
`ed xy`ky epcnll 'yi` `le oa' dyxcd zpeeky xnel oi`e
epi` aey ,dxezd ipiipr lkl 'yi`' `xwpe zexry izy `ian
f`y ohw `edy onfa `weec elegi xxeq oa ipice ,xxeq oa dyrp

y iptn ,'oa' `xwp `edïè÷,'oa' `xwpy s`øeètxxeq oa ipicn ¨¨¨
oeikììëì àa àlLaeig,úBöîxxeq oa ly epnfy jgxk lre ¤Ÿ¨¦§¨¦§

,zexry izy `ianyk epiidc ,zeevn llkl ribnyk ligzn
siwiyn `ed xxeq oa ly onfd seqy cnln 'yi` `le oa' herinde

.xenb yi` `ed f`y owf

àøîâ
:`xnbd zl`ey .ohw lr xxeq oa oic oi`y xewnd dn dpc `xnbd

ïè÷,zexry izy `iad `lyøeèôc ïìðîeilr milg `ly oipn - ¨¨§¨¨§¨
zeywdl yi ike :`xnbd ddnz .xxeq oa ipicïìðîohwy oipn - §¨¨

,xeht`ldàîòè éðz÷ãk,dpyna epipyy enk `ed mrhd -àlL ¦§¨¨¥©£¨¤Ÿ
ììëì àaaeigeúå .úBöî,`xnbd ddnz cere -ïçkLà àëéä ¨¦§¨¦§§¥¨©§§©

áeúkä Lðòc,ohw dyiprn dxezdy ep`vn okid -éòaéì àëäc §¨©©¨§¨¨¦¨¥
déøèôéîì àø÷oi`y hrnl cgein weqta jxev `di o`ky - §¨§¦§§¥

.ohw miyiprn
:`xnbd zvxznïðéøîà÷ éëä ïðà,zeywdl epeekzd jk -ïa eèà £©¨¦¨¨§¦©¨¥

âøäð Bàèç ìò äøBîe øøBñ,dyry `hgd lr bxdp xxeq oa ike - ¥¤©¤§¤¡¨
,oii ly zenk dzye xya ly zenk lk` wx `ed `lde`l`ìò©

íLa didiy dn lr -BôBñ`ed,âøäð`ziixaa exn`y enkoldl) ¥¤¡¨
(.ardxn`e ,zeixad z` mhqlie eia` oenn dlkiy didi eteqy

.aiig zeni `le i`kf zeniy aheny dxezBôBñ íL ìòc ïåéëå§¥¨§©¥
,âøäðy xnel mewn didénð ïè÷ eléôà,dzin oic eilr legi mb - ¤¡¨£¦¨¨©¦

.aiig zeni l`e i`kf zeniy ick,ãBòådxeza xn`p ixdyàìå 'ïa' §¥§Ÿ
xn`p,'Léà'mb 'oa'e,òîLî ïè÷.bxdi ohw mby xnel mewn dide ¦¨¨©§©

:`xnbd daiyn,áø øîà äãeäé áø øîàoic ohw lr oi`y xewnd ¨©©§¨¨©©
,xxeq oaàø÷ øîàc(gi `k mixac),'ïa Léàì äéäé éëå'yexcl yie §¨©§¨§¦¦§¤§¦¥

l dpeekde ,'yi`l didi oad xy`k' ,jk weqtd z`Ceîqä ïa¥©¨
,Léà ìL Búøeáâì,owfd ztwda `ed 'yi` ly ezxeab' onf xnelk ¦§¨¤¦

ly ezxeabl jenq' `ed ,owf ztwd cr zexry izy `iany zrne
.'yi`

izy `iaiyn ,dxene xxeq oa dyrp izni`n :dpyna epipy
zexryéwiL ãòå'eë ïBzçzä ï÷æ ó.oeilrd `leéðzdpy -àéiç éaø §©¤©¦¨¨©©§¨¥©¦¦¨

minkg exn`y dn ,`ziixaaéwiL ãòósiwi owfdy dpeekd ,owf ©¤©¦
d z`.äøèòweica dn z` `ziixad zpeek dx`azd `l oiicre £¨¨

.siwdl jixv owfdàúà ék`ayk -éîéc áø,laal l`xyi ux`n ¦£¨©¦¦
øîàl `ziixad zpeekyúôwädãéb,mivial jenqúôwä àìå ¨©©¨©¦§Ÿ©¨©

íéöéadaxd crena `edy miviad qik z` siwi owfdy `le - ¥¦
.xge`n xzei

:ohw did eia`yk clepy xxeq oaa dpc `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
ïè÷,zexry izy `iad `lyãéìBäL,oaøøBñ ïa äNòð Bða ïéà ¨¨¤¦¥§©£¨¥¥

,'ïa Léàì äéäé ék' øîàpL ,äøBîe`weecy ,`id weqtd zernyne ¤¤¤¡©¦¦§¤§¦¥
m`àìLédidi [lecblÎ],ïadyrp oad,xxeq oaàìåm`ïáì §¦¥§Ÿ§¥

didi [ohwlÎ].ïa¥
`ld ,`cqg axk weqtd z` yxtl xyt` cvik :`xnbd dywn

e ,xxeq oad ly eia`a zwqer 'yi`' dlind `cqg ax itléàä©
déì éòaéîjxvp df weqt `lde -,áø øîà äãeäé áøãëìyxcy ¦¨¥¥§¦§©§¨¨©©

'yi`' dlinde ,yi` ly ezxeabl jenq zeidl jixv xxeq oay
:`xnbd zvxzn .eia`a `le ,xxeq oa ly eavna zwqerïk íà¦¥

,oad ly eavna wx zwqer 'yi`' dlindyàø÷ àîéìxn`i - ¥¨§¨
weqtd,'Léàì ïa äéäé ék'oad `eai xy`ky `id zernyndy ¦¦§¤¥§¦

e ,xxeq oa dyrp `ed ,yi` llkl,'ïa Léàì äéäé ék' éàî`l`òîL ©¦¦§¤§¦¥§©
,àcñç áøãëì dpéîzeidl jixvy eia`a mb zwqer 'yi`' zliny ¦©§¦§©¦§¨
.clep oadyk lecb

:`xnbd dywnàúàc àeä éëäì délek àîéàå`a weqtdy xn`p - §¥¨¥§¨¦§¨¨
xehtl `le ,ohw ly oa xehtl `cqg ax ly epic z` cnll wx

:`xnbd zvxzn .xxeq oa ipicn ohwïk íàcnll wx `a weqtdy ¦¥
,a`a zwqer 'yi`' zline `cqg ax ly epic z`àø÷ àîéðdid - ¥¨§¨

didi ike' weqta aezk zeidl jixv,'Léà ïaly oay ezernyny ¤¦
e ,xxeq oa dyrp ,lecb yi` `edy a`'ïa Léàì' éàîrecne - ©§¦¥

siqedle ,dligza 'yi`'d z` xikfdle micwdl dxezd dkxved
jgxk lr ,c"nl ze`d z`ézøz dpéî òîL,zeyxcd izy z` - §©¦©©§¥

,oa yi`l didiyk ,cg`d ,mipte` ipya yxtzn weqtdy oeik
ribiy ,yi`l oad didiyk ipyde ,xeht ohw ly oay dfn cnlpe

.yi` ly ezxeabl jenq
å`cqg axäaøc àâéìt,ciledl leki ohwy xaeqe dax lr wleg - §§¦¨§©¨

øîàpL ,ãéìBî Bðéà ïè÷ ,äaø øîàc(g d xacna),'ìàBb Léàì ïéà íà' §¨©©¨¨¨¥¦¤¤¡©¦¥¨¦¥
eid `ly rayp razpde elfby oenn lr exiag z` razy in oipra
mlyl eilry ,elfby dcede olfbd xfg jk xg`e ,mlern mixac
xg`l raezd zn m`e ,my` oaxw `iadle ynege oxw razpl
ztqez mr dlifbd z` el xifgdl yxei el oi`e ,rayp olfbdy

,le`yl yie .odkl mpzil eilr ,ynegdìàøLéa íãà Eì Lé éëå§¦¥§¨¨§¦§¨¥
ìàBb Bì ïéàL,md awri ipa l`xyi lk `lde ,eze` yxiiy aexw - ¤¥¥

ri ipa lk elki `ly cre,epyxiiy aexw yi cinz awøbä ìæâa àlà¤¨§¤¤©¥
miyxei el oi`yøaãî áeúkä,lfby mc`a wqer weqtd ,xnelk ©¨§©¥

raype ,dlifbd lr eraz xbde ,miyxei el oi`y xbn dn xac
olfbd dcede xbd zn jk xg`e ,mlern mixac eid `ly olfbd
.odkl ynegde oxwd z` olfbd ozep df dxwnay ,xwyl raypy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dq sc oixcdpq(iyily meil)

íéaø÷òå íéLçðueg cgia myxbl ick e` ,dfa df mzexbl ick §¨¦§©§©¦
.xeq` df mb ,ewifi `ly ick ,aeyii mewnl

àáø÷òå àøeaéæ ãéîöc ïàî éàä ,Ckìä ,éiaà øîàxagny in - ¨©©©¥¦§¨©©§¨¥¦¨§©§§¨
,axwre drxiv seyikae÷féì àìc ïéekéî à÷c áb ìò óàs` - ©©©§¨¦©¥§Ÿ¥§

xacd ,ewifi `ly ezpeeky.øeñà̈
`aiwr iax zwelgna opgei iax zhiya oecl zxfeg `xnbd
aiigzdl ick dyrna llk jxev oi` `aiwr iax zrcly ,minkge
itl ok it lr s`e ,dyrna jxev yi minkg zrcle ,z`hga
`ziixaa x`eank z`hg aiig dxf dcearl degzynd minkg

dywn .zezixka dpyna x`eank z`hgn xeht scbnde ,lirl
:`xnbdàðL éàî ïðçBé éaøåepxn` recn ,mdipia lcadd dn - §©¦¨¨©§¨

,äNòî éåä ïðaøì BúîB÷ úôéôëcz` opgei iax cinrd okle ¦§¦©¨§©¨¨¨¥©£¤
,opaxk d`egzyd lr z`hg oaxw zaiigny `ziixadúîé÷òå©£¦©

,äNòî éåä àì åéúôN.minkg zrcl oaxw `ian epi` scbn okle §¨¨Ÿ¨¥©£¤
:`xnbd zvxzn_ála BðLéå ìéàBä ócâî éðàL ,àáø øîàxwir - ¨©¨¨©¦§©¥¦§¤§©¥

mya xg` xac dpkn m` ixdy ,ald zaygn `id scbna aeigd
miztyd zniwr oi` scbna ok lre ,aiigzn epi` ,scbne 'd
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc oixcdpq(ycew zay meil)

åàðîçø øîàl oi` m`'Léàmiyxece ,'l`eb el oi` m`' `le ,'l`FB ¨©©£¨¨¦¥¨¦¥
`ed xbd m` wxy'Léà',[lecbÎ]åéìò øBæçì êéøö äzàxxal - ¦©¨¨¦©£¨¨

eizece`ïéìàBb Bì Lé íà[miyxeiÎ],åàì íàåciledy okzi ixdy ¦¤£¦§¦¨
,odkl `le ynegde oxwd z` mdl zzl yie ,xiibzdy xg`l mipa

xb `ed lfbpd m` la`éà ,ïè÷[oi`Î]éøö äzàåéìò øBæçì C- ¨¨¦©¨¨¦©£¨¨
y iptn ,miyxei el yi m` eizece` xxal,ïéìàBb Bì ïéàL òeãéa§¨©¤¥£¦

i`ce okle ,cilen epi` ohwy gkene .odkl mipzip ynegde oxwde
leki ohwy x`ean `cqg ax ixaca eli`e ,miyxei el oi`y

.ciledl
:`xnbd dywndéáéúéàdywd -éiaàxn`p ,`ziixan daxl ¥¦¥©©¥

dtexg dgty zyxta,'Léà''rxf zakW dX` z` aMWi iM Wi`e'] ¦§¦¦¦§©¤¦¨¦§©¤©
(k hi `xwie),[Léà àlà éì ïéàdtexg dgty lr `ay [lecbÎ] ¥¦¤¨¦

ohw la` ,zewlna zaiigzn `ide oaxwa aiigznyíéðL òLz ïa¤¥©¨¦
ïéépî ,äàéáì éeàøL ãçà íBéådgtyd ,dtexg dgty lr `a m`y §¤¨¤¨§¦¨¦©¦

,dwel,'Léàå' øîBì ãeîìzmb zeaxl yi 'e ze`d ztqezn xnelk ©§©§¦
one d`ial ie`x cg` meie mipy ryz oay gkene .ryz oa z`ia
zvxzn .cilen epi` ohwy xn`y dax lr dywe ,cilen mb mzqd

:`xnbddéì øîà,daxBì Léd`ial ie`x `ede rxfåok it lr s` ¨©¥¤§
éîc LéìL äàéáä àlL äàeáúk ,ãéìBî Bðéàxacd dnec - ¥¦¦§¨¤Ÿ¥¦¨§¦¨¥

m`y ,dleyia yilyl dribd `l oiicry d`eaz ly mipirxbl
.mdn zgnev d`eaz oi` mze` mirxef

:cilen epi` ohwy xaeqd daxl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbd
,àðz äi÷æç éácgvex zyxta xn`p(ci `k zeny)Léà ãéæé éëå'lr §¥¦§¦¨¨¨§¦¨¦¦©

,'yi` riyxi ike' dxezd dazk `ly dnn wiicl yie ,'ebe 'Edrx¥¥
yLéà[lecbÎ]ãéæîlyazn erxf -òéøæîe,cilene -ãéæî ïè÷ ïéàå ¦¥¦©§¦©§¥¨¨¥¦

òéøæîezx`an .ciledl ie`x epi`e lyazn erxf oi` ohw la` - ©§¦©
:`xnbdéàäc òîLî éàî ,éMà áøì éëcøî áø déì øîàzliny - ¨©¥©¨§§©§©©¦©©§©§©

éìBMác àðLéì 'ãéæî'leyia oeyl -.àeä,el aiydeáéúëcziy`xa) ¥¦¦§¨§©¥¦§¦
(hk dk,'ãéæð á÷òé ãæiå'.liyaz lyia awriy eyexity ©¨¤©£Ÿ¨¦

.cilen epi` ohwy xaeqd dax lr zxg` `ziixan dywn `xnbd
:`xnbd dywn,ìàòîLé éaø éác àðz àäådxeza xn`p`k mixac) §¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

(giWi`l didi iM'ïawiicl yie ,'dxFnE xxFqdyrp 'oa' `weecy ¦¦§¤§¦¥¥¤
,xxeq oaàìådyrpe ciled xak m`.áà:`xnbd zxxanéîc éëéä §Ÿ¨¥¦¨¥

oa zeidl leki did ,a` did `l `ed m`y xaecn ote` dfi`a -
,xxeqøaòéàc àîéìéàepnn dxarzd dy`dy xn`p m` -øúa ¦¥¨§¦©©¨©
éúééàc`iady xg`l -éwìc énwî ãéìBàå ,úBøòN ézLï÷æ ó- §©§¥§¥§¨§¦¦©¥§©¦¨¨

,xxeq oa dyrp dcliy xg`le ,owf siwdy mcew dclieàkéà éî¦¦¨
éàä élek úeäLmiycg dryz epiidc ax dk onf yi ike - ¨¥©

,xxeq oa zeyridløøBñ ïa ìL åéîé ìk ,éàãtñeøk éaø øîà àäå§¨¨©©¦§§§©¨¨¨¤¥¥
ìL àlà Bðéà äøBîeãáìa íéLãç äL,zexry izy z`ad zrns`e ¤¥¤¨§Ÿ¨¢¨¦¦§¨

`ld ,oa el yiy meyn exhetl jixv recne ,owf siwd `l oiicry
.miycg dyely exary oeik xeht `edåàì àlài`ce `l` - ¤¨¨

xaecnéúééìc énwî øaòéàcmiycg dyy dxarzd dy`dy - §¦©©¦©¥§©§¥
`iady mcewéwìc dénwî ãéìBàå ,úBøòN ézLï÷æ óoa dclie - §¥§¨§¦¦©¥§©¦¨¨

oi`e ,zexry izy z`adl miycg dyely jeza ,owf siwdy mcew
.oa el yiy oeik xxeq oa oic eldpéî òîLey,ãéìBî ïè÷lr dywe §©¦©¨¨¦

.dax
:`xnbd zvxzníìBòì ,àìxaecnéúééàc øúa øaòéàc- Ÿ§¨§¦©©¨©§©§¥

`iady ixg` dxarzdyéwàc øúa ãéìBàå ,úBøòN ézLï÷æ ó- §¥§¨§¦¨©§©¦¨¨
,owf siwdy xg`l dclieéàãtñeøk éaøc àéL÷ à÷ãedne - §¨©§¨§©¦§§§¨

`l` epi` xxeq oa ly epnfy i`ctqexk iax ixacn dywedy
oiicr `edy xaecn zn`ay uxzl yi ,cala miycg dyely
,a` `xwp ok it lr s`e ,oa el clep `l cere miycg dyely jeza

ixdyàúà ék`ayk -éîéc áølaal l`xyi ux`néøîà ,øîà ¦£¨©¦¦¨©¨§¦
àáøòîa`a l`rnyi iax iac `pzy eyxit l`xyi ux`a - §©£¨¨

`weecy ,i`ctqexk iax ly epic z` rinydlïa,xxeq oa dyrp ¥
,áà BúBø÷ì éeàøä àìåz`ad xg`l miycg dyely xeark epiidc §Ÿ¨¨¦§¨

izy z`ad xg`l dy` lr `a did m`y iptn ,zexry izy
dyely xeark xkip xaerd did ,zxarzn dzid `ide zexry

.miycg
:i`ctqexk iax ixac z` zx`an `xnbdéaø øîà ,àôeb¨¨©©¦

àlà ïðéà äøBîe øøBñ ïa ìL åéîé ìk ,éúaL éaø øîà éàãtñeøk§§§¨¨©©¦©§©¨¨¨¤¥¥¤¥¨¤¨
ìL.ãáìa íéLãç äL:`xnbd dywnïðz ïðàäåepipy `lde - §Ÿ¨¢¨¦¦§¨§¨£©§©

`ed xxeq oa ly epnfy ,epizpynaéwiL ãòå úBøòN ézL àéáiMîó ¦¤¨¦§¥§¨§©¤©¦
,ï÷ædyely exary s` xxeq oa dyrp ,owf siwd `l m`y rnyne ¨¨

m`y zycgn dpynd :`xnbd zvxzn .miycgéwäìò óà ,ï÷æ ó ¦¦¨¨©©
eìî àìc ábe`ln `ly -ìL,íéLãç äLiaxe ,xxeq oa dyrp epi` ©§¨¨§Ÿ¨¢¨¦

m`y ,l`rnyi iax iac `pzn cnl i`ctqexkìL eìî,íéLãç äL ¨§Ÿ¨¢¨¦
éwä àìc áb ìò óàó.xxeq oa dyrp epi` ,owf ©©©§Ÿ¦¦

:miypd lka dey xaerd zxkd onf m`d dpc `xnbdáéúéayi - §¥
î á÷òé éaøenyy mewnàðéáøc dén÷ ãB÷t øäpoce ,`piax iptl - ©¦©£Ÿ¦§©¨©¥§¨¦¨

,xaerd zxkd iycg zyely oipra enrøîà÷å áéúéåxn`e ayie - ¦¥§¨¨©
éàãtñeøk éaøcî dpéî òîL ,òLBäé áøc déøa àðeä áøc déîMî¦§¥§©¨§¥§©§ª©§©¦©¦§©¦§§§¨

ì úãìBé ,éúaL éaø øîàäòáLixg` oa zcll dcizrd dy` - ¨©©¦©§©¤¤§¦§¨
,xeair iycg zrayì økéð døaeò ïéàäéîé LéìLipya epiidc ¥¨¨¦¨¦§¦¨¤¨

onfd dfy ,miycg dyely meza wx `l` ,yceg yilye miycg
.zxaern lka reawdCzòc à÷ìñ éàcjzrca dlrz m`y - §¦¨§¨©§¨

y xnelì økéð døaeòéì änì ,äéîé LéìLoa zeidl leki recn - ¨¨¦¨¦§¦¨¤¨¨¨¦
cr wx xxeqìLäL`ld ,zexry izy `iady mein miycgéøúa §Ÿ¨¦§¥
àéâñ àzìéúåxxeq oa xehtl ick yceg yilye miycg ipya ic - §¦§¨©§¨

zexry izy z`ad ixg` dy` lr `eaiy okziy iptn ,ypern
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.ùéà àðîçø øîàåmeyn `l` yi` aizk `nrh i`n l`eb el oi` m`e aizk `le

`ed yi` jcnll yi` aizk ikdle miyxei el yiy minrt rnync m`e aizkc
ezzle ely oxw riwtdl i`yx jpi`e xiibzpyn mipa cilei `ny iwetql `ki`c
eilr raypy ely lfb `nzqn xb ohw la` miyxei el oi`y rczy cr odkl

el oi`y recia `ed odkl xwyl l`xyi
:mil`eb.ùéàaizk dtexg dgty iab

zaky dy` z` akyi ik yi`e (hi `xwie)
:'ebe rxf.ùéìù äàéáä àìùdz` m`y

:zgnvn dpi` drxef.ãéæé éëådiwt`cn
yi` riyxi ike aezk `le cifn oeyla

:lyan cifn i`d inp dia yexc xninláï
.áà àìåa` `le oa dxene xxeq oa iabl

aeyc oa el clep xaky oa hirnnc c"qwe
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liaya xhtp dxene xxeq oal `ed ie`xc

:oa el clepy.éàãôñåøë ø"à àäåeini lk
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`ed a` `l elit`c ihernl jixv `l `xw

:miycg 'ba xhtn `di.åàì àìàik
'b inwn cile`c oebk ihernl jixhvi`
jigxk lre zexry izy xza miycg
zexry 'a izii`c inwn miycg 'e `xari`
`l inp miycg 'be owf siw`c inwn cile`e

:cilen ohw dpin rnye eilr exaràì
úåøòù éúù éúééàã øúá øáòéàã íìåòì

.'åëåa` `le oa l`rnyi iax xn`wc i`de
hrnn `w epal xak en` ezcliyk `l
e` dxene xxeq oa oicn xhtn ikd e`lac

:owf ztwda e` miycg 'baáø àúà éë àìà
.éîéãl`rnyi iax iac `pzcl dyxt

inc i`ctqexk iaxc i`d opireny`l `z`c
izy `iady xg`l miycg 'b eilr exary
a` zeidl ie`xd `le oa w"de xeht zexry
zexry `iady xg` miycg 'b xg`l epiide
lr `a did m` xkip xaerd zeidl ie`xy
`ide zexry izy `iadyn dy`d

:zxarzné÷éù ãò ïðú ïðà àäå.ó'ba la`
:xhtin `l miycgé÷ä.ó'ipzn opireny`

:a` zeidl ie`xd `le oa l`rnyi 'x iac `pzcn ol `wtpe siwd `lc b"r` ieln opirny` i`ctqexk iaxe ielnc inwn siwdl xdnn 'it` xhtnc.î"ùdil ixw `lcn
xxeq oicn mc` lk xhtp `zlize igxi ixza xkip mini yilyl i`c miycg 'bn zegta xkip epi` drayl zclei dzid ezy` 'it` n"y miycg 'b cr a` ezexwl ie`x
miycg 'al dxaer xked m` oexg`d on wtq oey`xd on wtq dxarzpe z`ype miycg 'b dlra xg` dzdy `ly dy`l dpin `wtpe a` ezexwl ie`x `dc dxene

:dini yilyl xkip did `l oexg`l drayl clil dcizr `id elit`c oey`xd on i`ce oexg`d i`eypl yilye.àáåø øúá ìéæigxi ixza mc` lk xhtn `l ikdl
:miycg 'bn zegta xkip dxaer oi`e 'hl zecleiy miyp aex xza opilf`c ie`x dia opixw `lc zexry izy z`ad xg`l `zlize.äãòä åìéöäåopivn op`e zekfl epecl

:miyp aexk 'hl zcleia a` ezexwl ie`xy cr xhtn `le `aex xza lif zxn` z`e 'fl zcleia a` zeidl ie`xc `nrh i`d meyn dixhtnl.ùãç ìù åøåáòádidy
:'l mein g"x ayge xqg xary ycgdy xeaq 'ba xn`y dfe `"l meia g"xe `ln xary ycg.àáåø øúá ïðéìæà àì éàåi`n` `gxic `xeara erhc iciarc iypi`c

:cg` meil zpeekn ozecr oi`e mipy xn` `wec i`de xn` 'b `wec i`d `l` drh `l `nip i`dl dil opilhwe ediizecdql oitxvn.àðéðú éîð ïðà óàxza opilf`c
:opilhwe `aex.äàéáá úùã÷úî:melk dphw dyrn oi`c dnvr zrcn `l la` oiyecw meyl dilr `al cg`l dia` dxqn m`.äàð÷z`vle dl `nhile dyxeil

:dhib z` dia` lawiy calae dvilg `lae hba.ùéà úùà íåùî äéìò ïéáééçå:xg` yi` dilr `ae cg` yi`n diyecw dia` law m`.äìòåá úà àîèîå:dzcpa
àîèì.ïåéìòë ïåúçúä áëùîla` eilr akyy iptn ea rbp `l elit` oiwyne oilke` `nhny af ly epeilrk epezgz `diy (:dp sc) zezin 'c 'ta eizyxit xak

d`nehl oey`x `l` epi` dcpa rbepc ea rbp elit` oiwyne oilke` elit` `nhn eakyn oi`e dcpa rbepk `l` dcp lreak epi` dzecpa dilr `ad yly zan dzegt
:dribp `la akyn `nhn epi`c y"ke rbp elit`e milk `nhn epi`e.ïäëì úàùðm` efe dtegl qpkzy cr dnexza zlke` dy`d oi` opax exn`e dia` iyecw i"r

`zlin `ilz d`iaa e`l `nl` zlke` dlrap `ly t"r` dtegl dqpkpy oeik dlecbc b"r` zlke` dpi` dtegl dqpkp elit` okn dzegt la` zlke` dtegl dqpkp
:dteg dl oi` d`ia dl oi`y lke opira d`ial die`x edin dtega `l`.ïéìåñôä ïî ãçà äéìò àázenaia opixn`ck dlqte dllg d`yr xfnne oizp llg ieb oebk

:dlqt dl leqtl dlrapy oeik xf yi`l didz ik (.gq sc).äøåèô àéäåoiaiig c"qwe yi` zy` meyn dilr oiaiig `din ipzw oiyper za dpi`e dphw `idy iptn
:cifnae xn`w dzin

éàîàå

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

òåãéáepi`c meyn mil`eb el oi`y recia ohwc rnync z"`e .mil`eb el oi`y

dlecb oia zcleid zxez z`f (:dl sc mixcp) xcend oia oi` 'ta oke cilen

zexec oizrnya onwl opixn` `d `iyew i`n `id dcil za dphw jixte dphw oia

minkg epzp mipexg`d zexecay t"r s`c xnel yie mipy 'ga oicilen eid mipey`xd

meie dpy a"i za dphwl zexry z`adl oniq

zexeca cg` meie dpy b"i oa ohwle cg`

did zexry `iadl mixdnn eidy mipey`xd

ike onwl xn`wc `de daxd mcewn zelcb onf

yi` aizkc ded dpy b"i xa okyn l`lva car

zexec lr gikedl dvex mzd ezk`lnn yi`

zexec xza zlf` ik elit`c mipey`xd

miaygpy gikedl dvxz `ly itl `zydc

oipy xqilz xa jigxk lra k"` zegta milecb

:ded

ãçàlirl dizyxit .ycga mipya xne`

:dfy d"c (:`n sc) oiwcea eid wxta

úárax` 'ta izyxit .cg` meie mipy 'b

:(:dp lirl) zezin
lc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ö äzà 'Léà' .'Léà' àðîçø øîàå,åéìò øBæçì êéø §¨©©£¨¨¦¦©¨¨¦©£¨¨
éøö äzà éà ,ïè÷ .åàì íàå ïéìàBb Bì Lé íàC ¦¥£¦§¦¨¨¨¦©¨¨¦

éiaà déáéúéà .ïéìàBb Bì ïéàL òeãéa ,åéìò øBæçì©£¨¨§¨©¤¥£¦¥¦¥©©¥
ãçà íBéå íéðL òLz ïa .Léà àlà éì ïéà ,'Léà'¦¥¦¤¨¦¤¥©¨¦§¤¨
,déì øîà .'Léàå' ,øîBì ãeîìz .ïéépî ,äàéáì éeàøL¤¨§¦¨¦©¦©§©§¦¨©¥
.éîc LéìL äàéáä àlL äàeáúk ,ãéìBî Bðéàå Bì Lé¥§¥¦¦§¨¤Ÿ¥¦¨§¦¨¥
,òéøæîe ãéæî Léà ,'Léà ãéæé éëå' ,àðz äi÷æç éác§¥¦§¦¨¨¨§¦¨¦¦¦¥¦©§¦©
áøì éëcøî áø déì øîà .òéøæîe ãéæî ïè÷ ïéàå§¥¨¨¥¦©§¦©¨©¥©¨§§©§©
,àeä éìBMác àðLéì 'ãéæî' éàäc ,òîLî éàî ,éMà©¦©©§©§©¥¦¦§¨§©¥
,ìàòîLé éaø éác àðz àäå .'ãéæð á÷òé ãæiå' áéúëc¦§¦©¨¤©£Ÿ¨¦§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
éúééàc øúa øaòéàc àîéìéà ,éîc éëéä .áà àìå 'ïa'¥§Ÿ¨¥¦¨¥¦¥¨§¦©©¨©§©§¥

éwìc énwî ãéìBàå ,úBøòN ézL,éàãtñeøk éaø øîà àäå ,éàä élek úeäL àkéà éî .ï÷æ ó §¥§¨§¦¦©¥§©¦¨¨¦¦¨¨¥©§¨¨©©¦§§§©
ìL àlà Bðéà äøBîe øøBñ ïa ìL åéîé ìkénwî øaòéàc ,åàì àlà .ãáìa íéLãç äL ¨¨¨¤¥¥¤¥¤¨§Ÿ¨¢¨¦¦§¨¤¨¨§¦©©¦©¥

éwìc dénwî ãéìBàå ,úBøòN ézL éúééìcøaòéàc íìBòì ,àì .ãéìBî ïè÷ ,dpéî òîLe ,ï÷æ ó §©§¥§¥§¨§¦¦©¥§©¦¨¨§©¦©¨¨¦Ÿ§¨§¦©©
éwàc øúa ãéìBàå ,úBøòN ézL éúééàc øúaáø àúà ék ,éàãtñeøk éaøc àéL÷ à÷ãe ,ï÷æ ó ¨©§©§¥§¥§¨§¦¨©§©¦¨¨§¨©§¨§©¦§§§¨¦£¨©

éaø øîà éàãtñeøk éaø øîà ,àôeb .áà BúBø÷ì éeàøä àìå 'ïa' àáøòîa éøîà ,øîà éîéc¦¦¨©¨§¦§©£¨¨¥§Ÿ¨¨¦§¨¨¨©©¦§§§¨¨©©¦
ìL àlà ïðéà äøBîe øøBñ ïa ìL åéîé ìk ,éúaLézL àéáiMî ,ïðz ïðàäå .ãáìa íéLãç äL ©§©¨¨¨¤¥¥¤¥¨¤¨§Ÿ¨¢¨¦¦§¨§¨£©§©¦¤¨¦§¥

éwiL ãòå úBøòNéwä .ï÷æ óìL eìî àìc áb ìò óà ,ï÷æ óìL eìî .íéLãç äL,íéLãç äL §¨§©¤©¦¨¨¦¦¨¨©©©§¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨§Ÿ¨¢¨¦
éwä àìc áb ìò óàáøc déîMî øîà÷å áéúéå ,àðéáøc dén÷ ãB÷t øäpî á÷òé éaø áéúé .ó ©©©§Ÿ¦¦§¥©¦©£Ÿ¦§©¨©¥§¨¦¨¦¥§¨¨©¦§¥§©

ì úãìBé ,éúaL éaø øîà éàãtñeøk éaøcî dpéî òîL ,òLBäé áøc déøa àðeäïéà ,äòáL ¨§¥§©§ª©§©¦©¦§©¦§§§¨¨©©¦©§©¤¤§¦§¨¥
ì økéð døaeòì økéð døaeò ,Czòc à÷ìñ éàc .äéîé LéìLìL éì änì ,äéîé LéìL,äL ¨¨¦¨¦§¦¨¤¨§¦¨§¨©§¨¨¨¦¨¦§¦¨¤¨¨¨¦§Ÿ¨

økéð døaeò ,Cì àîéà íìBòì ,déì øîà .àéâñ àzìéúå éøúaì.àaeø øúa ìéæ ,äéîé LéìL ¦§¥§¦§¨©§¨¨©¥§¨¥¨¨¨¨¦¨¦§¦¨¤¨¦¨©¨
.àaeø øúa ïðéìæà éî úBLôð éðéãáe ,eäì øîà ,òLBäé áøc déøa àðeä áøc dén÷ äeøîà©§¨©¥§©¨§¥§©§ª©¨©§§¦¥§¨¦¨§¦©¨©¨
dén÷ äeøcäà .àaeø øúa ìéæ úøîà úàå ,'äãòä eìéväå äãòä eèôLå' äøîà äøBzä©¨¨§¨§¨§¨¥¨§¦¦¨¥¨§©¨§©¦¨©¨©§§¨©¥
.Lãça íéðLa ,øîBà ãçà ,ïðúäå .àaeø øúa ïðéìæà àì úBLôð éðéãáe ,déì øîà ,àðéáøc§¨¦¨¨©¥§¦¥§¨¨¨§¦©¨©¨§¨§©¤¨¥¦§©¦©Ÿ¤

ìLa ,øîBà ãçàåà÷ìñ éàå .òãBé Bðéà äæå ,Lãç ìL Bøeaéòa òãBé äfL ,úîéi÷ ïúeãò .äL §¤¨¥¦§Ÿ¨¥¨©¤¤¤¤¥©§¦¤Ÿ¤§¤¥¥©§¦¨§¨
éLçëî à÷c àeä éLBçëàå ,éãäñî à÷ à÷åã éðä ,àîéð ,àaeø øúa ìéæ ïðéøîà àì ,Czòc©§¨Ÿ¨§¦©¦¨©¨¥¨¨¥©§¨¨§©£¦§©§¥§¨§©£¦
.àçøéc àøeaéòa eòèc éãáò éLðéàc àaeøå ,àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî ,åàì àlà .éããäà©£¨¥¤¨¨¦§¨§¦©¦¨©¨§¨§¦§¥£¦¦§¨§¦¨§©§¨

ìL úa ,àðéðz énð ïðà óà ,ézôcî äéîøé éaø øîà.äàéáa úLc÷úî ãçà íBéå íéðL L ¨©©¦¦§§¨¦¦§¦©£©©¦§¦¨©¨Ÿ¨¦§¤¨¦§©¤¤§¦¨
ànèì ,dìòBa úà [äànèîe] .Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçå dàð÷ ,íáé äéìò àá íàå§¦¨¨¤¨¨¨§¨¨§©¨¦¨¤¨¦¥¤¦§©§¨¤£¨§©¥
dìñt ,ïéìeñtä ïî ãçà äéìò àa .äîeøúa úìëBà ,ïäëì úàOéð .ïBéìòk ïBzçzä ákLî¦§¨©©§¨¤§¦¥§Ÿ¥¤¤¦§¨¨¨¤¨¤¨¦©§¦§¨¨
.äøeèt àéäå äéìò ïéúneî ,äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî ãçà äéìò àa íàå .äðeäkä ïî¦©§¨§¦¨¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨£©¨¨¦¨¤¨§¦§¨

éàîàå

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



רלג
oifge` mipy` cenr hq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ùéà àðîçø øîàåmeyn `l` yi` aizk `nrh i`n l`eb el oi` m`e aizk `le
`ed yi` jcnll yi` aizk ikdle miyxei el yiy minrt rnync m`e aizkc
ezzle ely oxw riwtdl i`yx jpi`e xiibzpyn mipa cilei `ny iwetql `ki`c
eilr raypy ely lfb `nzqn xb ohw la` miyxei el oi`y rczy cr odkl

el oi`y recia `ed odkl xwyl l`xyi
:mil`eb.ùéàaizk dtexg dgty iab

zaky dy` z` akyi ik yi`e (hi `xwie)
:'ebe rxf.ùéìù äàéáä àìùdz` m`y

:zgnvn dpi` drxef.ãéæé éëådiwt`cn
yi` riyxi ike aezk `le cifn oeyla

:lyan cifn i`d inp dia yexc xninláï
.áà àìåa` `le oa dxene xxeq oa iabl

aeyc oa el clep xaky oa hirnnc c"qwe
`l ohw i`e dxene xxeq oa dyrp epi`

:ihernl jixhvi`c c"d cilenàîéð éà
.àøáòéàãizy izii`c xza i`dn din`

owf siwdl miycg 'h ea ddiye zexry
b"r`c `xw hrnn `we oa clep jk jezae
liaya xhtp dxene xxeq oal `ed ie`xc

:oa el clepy.éàãôñåøë ø"à àäåeini lk
miycg dyly `l` opi` dxene xxeq oa ly
oa dyrp epi` owf siwd `lc b"r`e cala
`iady xg`l miycg 'b xg`l dxene xxeq
iaxc `nrh wiic `l `zyde zexry izy
edin dil opira onwle `kidn i`ctqexk
`ed a` `l elit`c ihernl jixv `l `xw

:miycg 'ba xhtn `di.åàì àìàik
'b inwn cile`c oebk ihernl jixhvi`
jigxk lre zexry izy xza miycg
zexry 'a izii`c inwn miycg 'e `xari`
`l inp miycg 'be owf siw`c inwn cile`e

:cilen ohw dpin rnye eilr exaràì
úåøòù éúù éúééàã øúá øáòéàã íìåòì

.'åëåa` `le oa l`rnyi iax xn`wc i`de
hrnn `w epal xak en` ezcliyk `l
e` dxene xxeq oa oicn xhtn ikd e`lac

:owf ztwda e` miycg 'baáø àúà éë àìà
.éîéãl`rnyi iax iac `pzcl dyxt

inc i`ctqexk iaxc i`d opireny`l `z`c
izy `iady xg`l miycg 'b eilr exary
a` zeidl ie`xd `le oa w"de xeht zexry
zexry `iady xg` miycg 'b xg`l epiide
lr `a did m` xkip xaerd zeidl ie`xy
`ide zexry izy `iadyn dy`d

:zxarzné÷éù ãò ïðú ïðà àäå.ó'ba la`
:xhtin `l miycgé÷ä.ó'ipzn opireny`

:a` zeidl ie`xd `le oa l`rnyi 'x iac `pzcn ol `wtpe siwd `lc b"r` ieln opirny` i`ctqexk iaxe ielnc inwn siwdl xdnn 'it` xhtnc.î"ùdil ixw `lcn
xxeq oicn mc` lk xhtp `zlize igxi ixza xkip mini yilyl i`c miycg 'bn zegta xkip epi` drayl zclei dzid ezy` 'it` n"y miycg 'b cr a` ezexwl ie`x
miycg 'al dxaer xked m` oexg`d on wtq oey`xd on wtq dxarzpe z`ype miycg 'b dlra xg` dzdy `ly dy`l dpin `wtpe a` ezexwl ie`x `dc dxene

:dini yilyl xkip did `l oexg`l drayl clil dcizr `id elit`c oey`xd on i`ce oexg`d i`eypl yilye.àáåø øúá ìéæigxi ixza mc` lk xhtn `l ikdl
:miycg 'bn zegta xkip dxaer oi`e 'hl zecleiy miyp aex xza opilf`c ie`x dia opixw `lc zexry izy z`ad xg`l `zlize.äãòä åìéöäåopivn op`e zekfl epecl

:miyp aexk 'hl zcleia a` ezexwl ie`xy cr xhtn `le `aex xza lif zxn` z`e 'fl zcleia a` zeidl ie`xc `nrh i`d meyn dixhtnl.ùãç ìù åøåáòádidy
:'l mein g"x ayge xqg xary ycgdy xeaq 'ba xn`y dfe `"l meia g"xe `ln xary ycg.àáåø øúá ïðéìæà àì éàåi`n` `gxic `xeara erhc iciarc iypi`c

:cg` meil zpeekn ozecr oi`e mipy xn` `wec i`de xn` 'b `wec i`d `l` drh `l `nip i`dl dil opilhwe ediizecdql oitxvn.àðéðú éîð ïðà óàxza opilf`c
:opilhwe `aex.äàéáá úùã÷úî:melk dphw dyrn oi`c dnvr zrcn `l la` oiyecw meyl dilr `al cg`l dia` dxqn m`.äàð÷z`vle dl `nhile dyxeil

:dhib z` dia` lawiy calae dvilg `lae hba.ùéà úùà íåùî äéìò ïéáééçå:xg` yi` dilr `ae cg` yi`n diyecw dia` law m`.äìòåá úà àîèîå:dzcpa
àîèì.ïåéìòë ïåúçúä áëùîla` eilr akyy iptn ea rbp `l elit` oiwyne oilke` `nhny af ly epeilrk epezgz `diy (:dp sc) zezin 'c 'ta eizyxit xak

d`nehl oey`x `l` epi` dcpa rbepc ea rbp elit` oiwyne oilke` elit` `nhn eakyn oi`e dcpa rbepk `l` dcp lreak epi` dzecpa dilr `ad yly zan dzegt
:dribp `la akyn `nhn epi`c y"ke rbp elit`e milk `nhn epi`e.ïäëì úàùðm` efe dtegl qpkzy cr dnexza zlke` dy`d oi` opax exn`e dia` iyecw i"r

`zlin `ilz d`iaa e`l `nl` zlke` dlrap `ly t"r` dtegl dqpkpy oeik dlecbc b"r` zlke` dpi` dtegl dqpkp elit` okn dzegt la` zlke` dtegl dqpkp
:dteg dl oi` d`ia dl oi`y lke opira d`ial die`x edin dtega `l`.ïéìåñôä ïî ãçà äéìò àázenaia opixn`ck dlqte dllg d`yr xfnne oizp llg ieb oebk

:dlqt dl leqtl dlrapy oeik xf yi`l didz ik (.gq sc).äøåèô àéäåoiaiig c"qwe yi` zy` meyn dilr oiaiig `din ipzw oiyper za dpi`e dphw `idy iptn
:cifnae xn`w dzin
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òåãéáepi`c meyn mil`eb el oi`y recia ohwc rnync z"`e .mil`eb el oi`y

dlecb oia zcleid zxez z`f (:dl sc mixcp) xcend oia oi` 'ta oke cilen

zexec oizrnya onwl opixn` `d `iyew i`n `id dcil za dphw jixte dphw oia

minkg epzp mipexg`d zexecay t"r s`c xnel yie mipy 'ga oicilen eid mipey`xd

meie dpy a"i za dphwl zexry z`adl oniq

zexeca cg` meie dpy b"i oa ohwle cg`

did zexry `iadl mixdnn eidy mipey`xd

ike onwl xn`wc `de daxd mcewn zelcb onf

yi` aizkc ded dpy b"i xa okyn l`lva car

zexec lr gikedl dvex mzd ezk`lnn yi`

zexec xza zlf` ik elit`c mipey`xd

miaygpy gikedl dvxz `ly itl `zydc

oipy xqilz xa jigxk lra k"` zegta milecb

:ded

ãçàlirl dizyxit .ycga mipya xne`

:dfy d"c (:`n sc) oiwcea eid wxta

úárax` 'ta izyxit .cg` meie mipy 'b

:(:dp lirl) zezin
lc
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ö äzà 'Léà' .'Léà' àðîçø øîàå,åéìò øBæçì êéø §¨©©£¨¨¦¦©¨¨¦©£¨¨
éøö äzà éà ,ïè÷ .åàì íàå ïéìàBb Bì Lé íàC ¦¥£¦§¦¨¨¨¦©¨¨¦

éiaà déáéúéà .ïéìàBb Bì ïéàL òeãéa ,åéìò øBæçì©£¨¨§¨©¤¥£¦¥¦¥©©¥
ãçà íBéå íéðL òLz ïa .Léà àlà éì ïéà ,'Léà'¦¥¦¤¨¦¤¥©¨¦§¤¨
,déì øîà .'Léàå' ,øîBì ãeîìz .ïéépî ,äàéáì éeàøL¤¨§¦¨¦©¦©§©§¦¨©¥
.éîc LéìL äàéáä àlL äàeáúk ,ãéìBî Bðéàå Bì Lé¥§¥¦¦§¨¤Ÿ¥¦¨§¦¨¥
,òéøæîe ãéæî Léà ,'Léà ãéæé éëå' ,àðz äi÷æç éác§¥¦§¦¨¨¨§¦¨¦¦¦¥¦©§¦©
áøì éëcøî áø déì øîà .òéøæîe ãéæî ïè÷ ïéàå§¥¨¨¥¦©§¦©¨©¥©¨§§©§©
,àeä éìBMác àðLéì 'ãéæî' éàäc ,òîLî éàî ,éMà©¦©©§©§©¥¦¦§¨§©¥
,ìàòîLé éaø éác àðz àäå .'ãéæð á÷òé ãæiå' áéúëc¦§¦©¨¤©£Ÿ¨¦§¨¨¨§¥©¦¦§¨¥
éúééàc øúa øaòéàc àîéìéà ,éîc éëéä .áà àìå 'ïa'¥§Ÿ¨¥¦¨¥¦¥¨§¦©©¨©§©§¥

éwìc énwî ãéìBàå ,úBøòN ézL,éàãtñeøk éaø øîà àäå ,éàä élek úeäL àkéà éî .ï÷æ ó §¥§¨§¦¦©¥§©¦¨¨¦¦¨¨¥©§¨¨©©¦§§§©
ìL àlà Bðéà äøBîe øøBñ ïa ìL åéîé ìkénwî øaòéàc ,åàì àlà .ãáìa íéLãç äL ¨¨¨¤¥¥¤¥¤¨§Ÿ¨¢¨¦¦§¨¤¨¨§¦©©¦©¥

éwìc dénwî ãéìBàå ,úBøòN ézL éúééìcøaòéàc íìBòì ,àì .ãéìBî ïè÷ ,dpéî òîLe ,ï÷æ ó §©§¥§¥§¨§¦¦©¥§©¦¨¨§©¦©¨¨¦Ÿ§¨§¦©©
éwàc øúa ãéìBàå ,úBøòN ézL éúééàc øúaáø àúà ék ,éàãtñeøk éaøc àéL÷ à÷ãe ,ï÷æ ó ¨©§©§¥§¥§¨§¦¨©§©¦¨¨§¨©§¨§©¦§§§¨¦£¨©

éaø øîà éàãtñeøk éaø øîà ,àôeb .áà BúBø÷ì éeàøä àìå 'ïa' àáøòîa éøîà ,øîà éîéc¦¦¨©¨§¦§©£¨¨¥§Ÿ¨¨¦§¨¨¨©©¦§§§¨¨©©¦
ìL àlà ïðéà äøBîe øøBñ ïa ìL åéîé ìk ,éúaLézL àéáiMî ,ïðz ïðàäå .ãáìa íéLãç äL ©§©¨¨¨¤¥¥¤¥¨¤¨§Ÿ¨¢¨¦¦§¨§¨£©§©¦¤¨¦§¥

éwiL ãòå úBøòNéwä .ï÷æ óìL eìî àìc áb ìò óà ,ï÷æ óìL eìî .íéLãç äL,íéLãç äL §¨§©¤©¦¨¨¦¦¨¨©©©§¨¨§Ÿ¨¢¨¦¨§Ÿ¨¢¨¦
éwä àìc áb ìò óàáøc déîMî øîà÷å áéúéå ,àðéáøc dén÷ ãB÷t øäpî á÷òé éaø áéúé .ó ©©©§Ÿ¦¦§¥©¦©£Ÿ¦§©¨©¥§¨¦¨¦¥§¨¨©¦§¥§©

ì úãìBé ,éúaL éaø øîà éàãtñeøk éaøcî dpéî òîL ,òLBäé áøc déøa àðeäïéà ,äòáL ¨§¥§©§ª©§©¦©¦§©¦§§§¨¨©©¦©§©¤¤§¦§¨¥
ì økéð døaeòì økéð døaeò ,Czòc à÷ìñ éàc .äéîé LéìLìL éì änì ,äéîé LéìL,äL ¨¨¦¨¦§¦¨¤¨§¦¨§¨©§¨¨¨¦¨¦§¦¨¤¨¨¨¦§Ÿ¨

økéð døaeò ,Cì àîéà íìBòì ,déì øîà .àéâñ àzìéúå éøúaì.àaeø øúa ìéæ ,äéîé LéìL ¦§¥§¦§¨©§¨¨©¥§¨¥¨¨¨¨¦¨¦§¦¨¤¨¦¨©¨
.àaeø øúa ïðéìæà éî úBLôð éðéãáe ,eäì øîà ,òLBäé áøc déøa àðeä áøc dén÷ äeøîà©§¨©¥§©¨§¥§©§ª©¨©§§¦¥§¨¦¨§¦©¨©¨
dén÷ äeøcäà .àaeø øúa ìéæ úøîà úàå ,'äãòä eìéväå äãòä eèôLå' äøîà äøBzä©¨¨§¨§¨§¨¥¨§¦¦¨¥¨§©¨§©¦¨©¨©§§¨©¥
.Lãça íéðLa ,øîBà ãçà ,ïðúäå .àaeø øúa ïðéìæà àì úBLôð éðéãáe ,déì øîà ,àðéáøc§¨¦¨¨©¥§¦¥§¨¨¨§¦©¨©¨§¨§©¤¨¥¦§©¦©Ÿ¤

ìLa ,øîBà ãçàåà÷ìñ éàå .òãBé Bðéà äæå ,Lãç ìL Bøeaéòa òãBé äfL ,úîéi÷ ïúeãò .äL §¤¨¥¦§Ÿ¨¥¨©¤¤¤¤¥©§¦¤Ÿ¤§¤¥¥©§¦¨§¨
éLçëî à÷c àeä éLBçëàå ,éãäñî à÷ à÷åã éðä ,àîéð ,àaeø øúa ìéæ ïðéøîà àì ,Czòc©§¨Ÿ¨§¦©¦¨©¨¥¨¨¥©§¨¨§©£¦§©§¥§¨§©£¦
.àçøéc àøeaéòa eòèc éãáò éLðéàc àaeøå ,àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc íeMî ,åàì àlà .éããäà©£¨¥¤¨¨¦§¨§¦©¦¨©¨§¨§¦§¥£¦¦§¨§¦¨§©§¨

ìL úa ,àðéðz énð ïðà óà ,ézôcî äéîøé éaø øîà.äàéáa úLc÷úî ãçà íBéå íéðL L ¨©©¦¦§§¨¦¦§¦©£©©¦§¦¨©¨Ÿ¨¦§¤¨¦§©¤¤§¦¨
ànèì ,dìòBa úà [äànèîe] .Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçå dàð÷ ,íáé äéìò àá íàå§¦¨¨¤¨¨¨§¨¨§©¨¦¨¤¨¦¥¤¦§©§¨¤£¨§©¥
dìñt ,ïéìeñtä ïî ãçà äéìò àa .äîeøúa úìëBà ,ïäëì úàOéð .ïBéìòk ïBzçzä ákLî¦§¨©©§¨¤§¦¥§Ÿ¥¤¤¦§¨¨¨¤¨¤¨¦©§¦§¨¨
.äøeèt àéäå äéìò ïéúneî ,äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî ãçà äéìò àa íàå .äðeäkä ïî¦©§¨§¦¨¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨£©¨¨¦¨¤¨§¦§¨
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רלד
oifge` mipya cenr hq sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úéðåìééà àîìéã éàîàå:zerh iyecw diyecw e`vnpe `vnzàì éëäã àúòãàã
.ùéã÷:`id yi` zy` e`le.ïáø÷`l lhwn la` `aex xza opilf`c bbeyae

:`aex meyn `pilhw.äéáà äéìò àáá`l` zeyi` meyn e`l `aeigc xn`w
:`axew meyn.éðú÷ úåéøò ìëî ãçà àäådaiigl dl ez`c jpd elit` rnync

mc` lk e` dbxege ding oebk oiyecw meyn
:yi` zy` meyn.àìà`lc diegcl 'irai`

`nwe` `aex xza `lhwa lifpc dpin slip
:ikd.äìá÷ã ïðé÷ñò éàîá àëädlra

da `ed utg zipelii` `vnz 'it`c dielr
:oiyeciw diyecwe.úììåñîä:zevixt oeyl

.äá äøòäå(:dp sc zenai) c"nl `ki`
zqpkd ef c"nl `ki`e dwiyp ef d`xrd

:dxhr.äðåäëä ïî äìñôdpef dl `ieyne
zenaic 'nba 'ixn`ck d`ia xnbk d`xrdc
edine (.dp sc) lirlc oiwxtae (.cp sc)

:oda exzd `ly oebk eaiign `l dzinä"áå
.ïéøéùëîxa e`l ohwc onwl 'iyxtnck

:`ed d`ia.íéðåùàøä úåøåãîeidy
:onwl opitlick dpy dpeny ipa oicilenéà

íòéìàå íòéìà úá òáù úá áéúëãî àîéð
äðá äîìù úãìá áéúëå ìôåúéçà ïá
éäéå äéì êéîñå äéãéãé åîù úà àø÷éå
úà íåìùáà âøä åúãéì øçà íéîé íéúðùì
.íéðù ùìù íù áùéå øåùâì çøáå ïåðîà
xeybn ayyke dnlyl mipy yng ixd
eaiydl zirewzd i"r cec z` a`ei qiity
aizkc cxn k"g`e mizpy milyexia ayi
mirax` ipde dpy mirax` uwn idie dixza
opixn`ck jln el`yy oipnl dil hwp dpy
wxt eze`ae cxne jldy (:ci sc) dxenza
ik d`x ltezig`e aizkck ltezig` wpgp
ixd wpgie ezia l` evie ezvr dzyrp `l

:mipy ray oa dnlyíãà ìù åéîé éöç
.ùîçå íéùìùini (v mildz) aizkc

:dpy miray mda epizepyïéøùò åäì åùô
å"ë êåúáå äîìù ãìåðùë ìôåúéçàì .úéùå
òáù úáå íòéìà úåøåã äùìù åãìåð íéðù
.éøåáò àúìúã ïéðù éúøú ìã :äîìùå
xaerl zedy oi` miycg 'gn zegt xnelk
:dxdhe zecp inil ycge oeixdl miycg 'f
.ãéìåà éðîúá ãçå ãç ìëã çëúùà
miycg 'ge dpy 'gl mril` ciled ltezig`
miycg 'ge dpy 'gl ray za ciled mril`e

ezcill miycg 'ge dpy 'gl ray zaely
:mipy e"k ixd dnly.àéä àéøá àúúàã

:rixfdl zxdnne d`ixa zeidl dkxc dy`
.òãúåded `dc zxdnn dy`c jgxk lr

cled eze` dnly inwn cle ray zal dl
a"y) dia aizkc oey`x clepy cecl zny
:mgl lk`ze znw clid zn xy`ke (ai

.äðù øåçðî ìåãâ íäøáàdil aiyg `wcn
:`yixa `xwíäì øåçðå íøáà ç÷éå áéúëå

øåçð úùà íùå éøù íøáà úùà íù íéùð
.äëñé éáàå äëìî éáà ïøä úá äëìî

:dxy ef dkqi oxd za dkqi `nl`àîìéã
.äåä éçàã øèåæ:dipin yiywc `ed oxde

.äðù úåàî ùîç ïá çð éäéådidy xg`l
my :ozyly z` ciled dpy ze`n yng oa
mizpy cyktx` z` cleie dpy z`n oa

:leand xg`.äåä ïéúøúå äàî øáli`ed
jxce cliz` dea`l mipy ipye ze`n yngae ded olekn ohw dpin rny `l` dpy d`n oa did leand cxiyke gpl dpy ze`n ynga clepy `vnp olekn lecb `ede

:edl aiyg oznkg.øåç úà åì ãìúå úøôà úà áìë åì ç÷éå äáåæò úîúå:dl iyily xec did l`lvae ded alk xa xeg `nl`.â"é ïá äéä ïëùî ãáò éëåixwc
:meid ikp` dpy mirax` oa aizke dpy c"i oa did xak zipyd dpya milbxnd eglzypyke ezk`lnn yi` yi` dil
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ìãxaerl zedy oi` miycg 'gn zegt xnelk 'hpewa 'it .ixeair `zlzl ipy izxz

ltezig` cile` ipnza cg lkc gkzy` dxdhe zecp inil ycge oeixdl miycg 'f

ray za z` cilede mipy 'g ddy clepyne exeairl miycg 'ge mipy 'gl mril` ciled

e"k ixd dnly ly exeairl miycg 'ge mipy 'gl dxarzp `ide dxeairl miycg 'ge

ly ycg eze`c 'it dlecb dnize 'hpewa t"k

milicb mipad eid `l ike dxdhe zecp ini

ycge mipy 'g ipa eid mdizeyp exaryk `vnp

:ycg liaya wc `lc d`xp jklàìàjxc

iz .aiyg `w oznkgseqal mg aeygil k"` dn

:ztie mge my aiyg `w `xwe
ig
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àì éëäc àzòcàå ,àéä úéðBìééà àîéà ,éànàå§©©¥¨©§¦¦§©©§¨§¨¦¨
íéLð áBøå ,àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc ,åàì àlà .Léc÷©¥¤¨¨§¨§¦©¦¨©¨§¨¦
,éðz÷c äéìò áéiç éàî ,àì .eäðéð úBiðBìééà åàì̈©§¦¦§Ÿ©©¨¨¤¨§¨¨¥
.äéáà äéìò àáa ,éðz÷ 'dãé ìò ïéúneî' àäå .ïaø÷̈§¨§¨¨¦©¨¨¨¨¥§¨¨¤¨¨¦¨
àlà .éðz÷ 'úBéøòä ìkî ãçà äéìò àa íà' ,àäå§¨¦¨¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨¨¥¤¨
éànL úéa .da äøòäå ,ïè÷ dðáa úììBñîä ,ïðaø eðz .déåléò dìa÷c ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©§©§¨¦¨¥¨©¨¨©§¤¤¦§¨¨¨§¤¡¨¨¥©©
øîà ,éðîçð øa äaøc déøa àéiç éaø øîà .ïéøéLëî ìlä úéáe ,äðeäkä ïî dìñt ,íéøîBà§¦§¨¨¦©§¨¥¦¥©§¦¦¨©©¦¦¨§¥§©¨©©§©¦¨©
,ãçà íBéå íéðL òLz ïáa íéãBî ìkä ,éøéòæ øîà àcñç áø øîà ,dì éøîàå ,àcñç áø©¦§¨§¨§¦¨¨©©¦§¨¨©§¦¦©Ÿ¦§¤¥©¨¦§¤¨
úéác ,äðîL ïáa àlà e÷ìçð àì .äàéa Búàéa ïéàL ,äðîL ïaî úBçt .äàéa BúàéaL¤¦¨¦¨¨¦¤§Ÿ¤¤¥¦¨¦¨Ÿ¤§§¤¨§¤§Ÿ¤§¥

.íéðBLàøä úBøBcî ïðéøîb ,éøáñ éànL.íéðBLàøä úBøBcî ïðéøîb àì ,éøáñ ìlä úéáe ©©¨§¦¨§¦©¦¨¦¦¥¦¥¨§¦¨¨§¦©¦¨¦¦
úLà íòéìà úa òáL úa úàæ àìä' áéúëcî ,àîéìéà .ãéìBàc ïìðî ,íéðBLàøä úBøBãå§¨¦¦§¨¨§¦¦¥¨¦¦§¦£ŸŸ©¤©©¡¦¨¥¤
àø÷iå àéápä ïúð ãéa çìLiå' áéúëe ,'éðBìébä ìôBúéçà ïa íòéìà(å) áéúëe ,'ézçä äiøeà¦¨©¦¦§¦§¡¦¨¤£¦¤©¦¦§¦©¦§©§©¨¨©¨¦©¦§¨

ì éäéå' áéúëe ,(Báäà) 'ä (ék) øeáòa äéãéãé BîL úà,'íBìLáàì íéææBâ eéäiå íéîé íéúðL ¤§§¦§¨©£¦£¥§¦©§¦¦§¨©¦¨¦©¦§§¦§©§¨
íéìLeøéa íBìLáà áLiå' áéúëe ,'íéðL ùìL íL éäéå äøeLb Cìiå çøa íBìLáàå' áéúëe§¦§©§¨¨©©¥¤§¨©§¦¨¨Ÿ¨¦§¦©¥¤©§¨¦¨©¦
ìà íBìLáà øîàiå äðL íéòaøà õwî éäéå' áéúëe ,'äàø àì Cìnä éðôe íéîé íéúðL§¨©¦¨¦§¥©¤¤Ÿ¨¨§¦©§¦¦¥©§¨¦¨¨©Ÿ¤©§¨¤
ék äàø ìôBúéçàå' áéúëe ,'ïBøáça 'äì ézøãð øLà éøãð úà [ílLàå] àð äëìà Cìnä©¤¤¥§¨¨©£©¥¤¦§¦£¤¨©§¦©§¤§§¦©£¦¤¨¨¦
,'÷ðçiå Búéa ìà åöéå Bøéò ìà(å) Búéa ìà êìiå í÷iå øBîçä úà Láçiå Búöò äúNòð àìŸ¤¤§¨£¨©©£Ÿ¤©£©¨¨©¥¤¤¥§¤¦©§©¤¥©¥¨©

ìL àlà ïðéà âàBc ìL åéúBðL ìk ,àéðúå .'íäéîé eöçé àì äîøîe íéîã éLðà' áéúëeíéL §¦©§¥¨¦¦§¨Ÿ¤¡§¥¤§©§¨¨§¨¤¥¥¨¤¨§Ÿ¦
ìL àlà ïðéà ìôBúéçà ìLå ,òaøàåìLå íéLòáL ìc ,úìúe ïéúìz ,eäì àéåä äîk .L §©§©§¤£¦¤¥¨¤¨§Ÿ¦§¨Ÿ©¨¨§¨§§¨¦§¨©§©

ãçå ãç ìëc çëzLà ,éøeaò àúìúì éðL ézøz ìc .úéLå íéøNò eäì Lt ,äîìL äåäc©£¨§ŸŸ¨§¤§¦§¦©©§¥§¥¦§¨¨¦¥¦§§©§¨©§©
àúzàc íeMî ,úéLa àãéìBà òáL úáe ,ãéìBà òLúa eäééåøz àîìc ,éànî .ãéìBà éðîúa§©§¥¦¦©¦§¨©§©§§¥©¦©¤©¦¨§¦¦§¦§¨
ãéìBä çøz ,çøz úBãìBz älà' ,àëäî àlà .àøwéòî ãìå dì éåä àäc ,òãz .àéøä¦¥©§¨¨¥¨¨¨¥¦¨¨¤¨¥¨¨¥¤§¤©¤©¦
àöîð ,äðL ïøäî ìBãb øBçðå ,äðL øBçpî ìBãb íäøáàå ,'ïøä úàå øBçð úà íøáà úà¤©§¨¤¨§¤¨¨§©§¨¨¨¦¨¨¨§¨¨¥¨¨¨¨¦§¨
,÷çöé éaø øîàå .'Bâå 'íéLð íäì øBçðå íøáà ç÷iå' áéúëe .ïøäî íéðL ézL ìBãb íäøáà©§¨¨¨§¥¨¦¥¨¨§¦©¦©©§¨§¨¨¤¨¦§§¨©©¦¦§¨
øîàz øLà ìk' áéúëc eðééäå ,Lãwä çeøa äëBqL ,äkñé dîL àø÷ð äîìå ,äøN Bæ äkñé¦§¨¨¨§¨¨¦§¨§¨¦§¨¤¨§©©Ÿ¤§©§¦§¦Ÿ£¤Ÿ©

éìàìò íäøáà ìtiå' áéúëe .déôBéa íéëñ ìkäL ,'äkñé' ,øçà øác .'dìB÷a òîL äøN E ¥¤¨¨§©§¨¨¨©¥¦§¨¤©Ÿ¨¦§§¨§¦©¦Ÿ©§¨¨©
a øîàiå ÷çöiå åéðtïézøz ,äeáàî ùéL÷å .ïéðL øNò ,äøNî íäøáà ùéL÷ änë ,'Bâå 'Baì ¨¨©¦§¨©Ÿ¤§¦§©¨¨¦©§¨¨¦¨¨¤¤§¦§¨¦¥£¨©§¥

deçàc àèeæ íäøáà àîìã ,éànî .dãéìBà éðîúa ,äøNì ïøä dãìBà ék çëzLà .ïéðL§¦¦§§©¦§¨¨¨§¨¨§©§¥¦¨¦©¦§¨©§¨¨¨©£
éäéå' áéúëc ,ïúîëç Cøc àø÷ eäì áéMç à÷c ,òãz .eäì áéMç à÷ ïúîëç Cøãå ,äåä£¨§¤¤¨§¨¨¨©¥§¥©§¨©¥§§¨¤¤¨§¨¨¦§¦©§¦
íçå ,äðL íçî ìBãb íL ,'úôé úàå íç úà íL úà çð ãìBiå äðL úBàî Lîç ïa çðŸ©¤£¥¥¨¨©¤Ÿ©¤¥¤¨§¤¨¤¥¨¥¨¨¨§¨
ìeanäå äðL úBàî LL ïa çðå' áéúëe .íéðL ézL úôiî ìBãb íL àöîð ,äðL úôiî ìBãb̈¦¤¤¨¨¦§¨¥¨¦¤¤§¥¨¦§¦§Ÿ©¤¥¥¨¨§©©
ãLëtøà úà ãìBiå äðL úàî ïa íL ,íL úBãìBz älà(å) áéúëe ,'õøàä ìò íéî äéä̈¨©¦©¨¨¤§¦§¥¤§¥¥¤§©¨¨©¤¤©§©§¨
à÷ ïúîëç Cøc ,àlà .äåä ïéðL ïézøúå äàî øa ?äðL äàî ïa .'ìeanä øçà íéúðL§¨©¦©©©©¤¥¨¨¨©§¨§©§¥§¦£¨¤¨¤¤¨§¨¨¨

ì dúéøîà ,àðäk áø øîà .eäì áéMç à÷ ïúîëç Cøc ,énð àëä .eäì áéMçdén÷ àzòîL ©¥§¨¨©¦¤¤¨§¨¨¨©¥§¨©©©£¨©§¦¨¦§©§¨©¥
ìe' dì ïðéðúî àëäî ïðàå ,eúéðúî àëäî ïezà ,éì øîà .àòcøäpî ãéáæ áøcãleé íL §©§¦¦§©§¨¨¨©¦©¥¨¨©§¦§£©¥¨¨©§¦©¨§¥©

àëäî ,ïìðî àlà .äåä åéçàaL ìBãbä úôé ,'ìBãbä úôé éçà ,øáò éða ìk éáà àeä íb©£¦¨§¥¥¤£¦¤¤©¨¤¤©¨¤§¤¨£¨¤¨§¨¨¥¨¨
úà áìë Bì çwiå (áìk úLà) äáeæò úîzå' áéúëe ,'äãeäé ähîì øeç ïá éøeà ïa ìàìöáe'§©§¥¤¦¤§©¥§¨§¦©¨¨£¨¥¤¨¥©¦©¨¥¤
Léà' áéúëc ,øñéìz øa ,éåä änk øa ,ïkLî ìàìöa ãáò éëå .'øeç úà Bì ãìzå úøôà¤§¨©¥¤¤§¦£©§©§¥¦§¨©©¨¨¥©§¥©¦§¦¦
íé÷ä ,äiðL .ïkLî äLî äNò ,äðBLàø äðL ,àéðúå .'íéNBò änä øLà Bzëàìnî Léà¦¦§©§£¤¥¨¦§©§¨¨¨¦¨¨¨Ÿ¤¦§¨§¦¨¥¦
éëðà äpä äzòå ,'Bâå ãáò äLî çìLa éëðà äðL íéòaøà ïa' áéúëe ,íéìbøî çìLå ïkLî¦§¨§¨©§©§¦§¦¤©§¨¦¨¨¨Ÿ¦¦§Ÿ©Ÿ¤¤¤§§©¨¦¥¨Ÿ¦
àLt .ìàìöa äåäc ,øñéaøà ìc .ïéòaøà ,eäì àéåä änk ,'äðL íéðîLe ùîç ïa íBiä©¤¨¥§Ÿ¦¨¨©¨¨§¨§©§¨¦©©§¥©©£¨§©§¥¨¨
:ãéìBà éðîúa ,ãçå ãç ìëc çëzLà ,éøeaéò àúìúc éðL ézøz ìc .úéLå íéøNò ,eäì§¤§¦§¦©©§¥§¥¦§¨¨¦¥¦§§©§¨©§©§©§¥¦
,äøBîe øøBñ ïák úBéäì äéeàø úa àäzL àeä ïéãa ,ïBòîL éaø øîà àéðz :úa àìå ïa¥§Ÿ©©§¨¨©©¦¦§§¦¤§¥©§¨¦§§¥¥¤
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc oixcdpq(ycew zay meil)

dxaq `xnbde ,yi` zy` meyn dilr miaiigy dpyna x`eane
zy` lr `ad oick dzin aiig dilr `ady `id dpynd zpeeky

,`xnbd dywne ,yi`éànàå,dzin aiig recn -úéðBìééà àîéà §©©¥¨©§¦
àéä,zcll die`x dpi` `idy xxazi lcbzyky yeygp - ¦

Léc÷ àì éëäc àzòcàå,dze` yciw `l dlra ok zrc lre - §©©§¨§¨¦¨©¥
.yi` zy` dzid `l mlerne md zerh iyeciw diyeciwy okzie

àaeø øúa ìéæ ïðéøîàc åàì àlà,aexd xg` jl mixne` ep`y - ¤¨¨§¨§¦©¦¨©¨
eäðéð úBiðBìééà åàì íéLð áBøåmikledy gkene ,zeipelii` opi` - §¨¦¨©§¦¦§

:`xnbd dgec .zeytp ipica aexd xg`éðz÷c äéìò áéiç éàî ,àìŸ©©¨¨¤¨§¨¨¥
df oi` ,yi` zy` meyn dilr miaiigy dpyna xn`py dn -

`l` dzin aeigïaø÷oiprly ,bbeya dilr `a mc` m` z`hg ¨§¨
zy` `ide zipelii` dpi`y aexd xg` mikled i`ce oaxw aeig

.yi`
:`xnbd dywnéðz÷ 'dãé ìò ïéúneî' àäådpynd seqa ixde - §¨¨¦©¨¨¨¨¥

dxeza zexen`d zeixrd lkn cg` dilr `a m`y xn`p,lread
.oaxw iaeiga `le zeytp ipica zwqer dpyndy x`eane ,bxdp
diyeciw zngn `ly zeixr lr zxacn `tiqd :`xnbd zvxzn

oebk ,daxiw zngn `l`,äéáà äéìò àáa,dci lr znen `ed okle §¨¨¤¨¨¦¨
iaeiga wx zwqer dpynd yi` zy` iaeig oiprl `yixa la`

.oaxw
:`xnbd dywnéðz÷ 'úBéøòä ìkî ãçà äéìò àa íà' àäå`lde - §¨¦¨¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨¨¥

llek dfe ,zeixrd lkn cg` dilr `ay aezk dpynd ly `tiqa
dy`n dlra oa e` ding oebk ,diyeciw zngn exq`py zeixr mb
mikledy x`eane ,yi` zy` meyn aiigziy mc` lk e` zxg`

:`xnbd zvxzn .zeytp ipica aexd xg`,ïðé÷ñò éàîa àëä àlà¤¨¨¨§©¨§¦©
déåléò dìa÷cdiyeciwa dvex `edy envr lr laiw dlray - §©§¨¦¨¥

`ade milha mpi` oiyeciwd okle ,zipelii` `idy xxazi m` mb
.dzin aiig dilr

oa ohwa dpc `xnbdzaygp ez`iae ciledl leki m`d ,dpeny
:`l e` d`ia,ïðaø eðzdy`ïè÷ dðáa úììBñîädbdpy - ¨©¨¨©§¤¤¦§¨¨¨

,ohwd dpa mr zevixtada äøòäå,mewn eze`a dpaéànL úéa §¤¡¨¨¥©©
äðeäkä ïî dìñt ,íéøîBà,onl`zz m` odkl `ypidl dxeq` - §¦§¨¨¦©§¨

oick dpicy iptn ,odk zy` `id m` dnexz zlik`n dlqtpe
.dpef z`xwp `idy dilr `a dpay dy`ïéøéLëî ìlä úéáedze` ¥¦¥©§¦¦

.d`ia zaygp ohw z`ia oi`y iptn ,dpedkl
øîà ,äì éøîàå ,àcñç áø øîà éðîçð øa äaøc déøa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨§¥§©¨©©§©¦¨©©¦§¨§¨§¦¨¨©
BúàéaL ãçà íBéå íéðL òLz ïáa íéãBî ìkä ,éøéòæ øîà àcñç áø©¦§¨¨©§¦¦©Ÿ¦§¤¥©¨¦§¤¨¤¦¨

äàéa,ohwa okeäðîL ïaî úBçtmipye÷ìçð àì ,äàéa Búàéa ïéàL ¦¨¨¦¤§Ÿ¤¤¥¦¨¦¨Ÿ¤§§
ïðéøîb ,éøáñ éànL úéác ,äðîL ïáa àlàmicnel ep`y -úBøBcî ¤¨§¤§Ÿ¤§¥©©¨§¦¨§¦©¦

íéðBLàøäzexeca mb okle ,mipy dpeny ipa mdyk mipa ecliy ¨¦¦
.d`ia ez`ia dpeny oa mipexg`dïðéøîb àì ,éøáñ ìlä úéáe- ¥¦¥¨§¦¨¨§¦©

micnel eppi`y,íéðBLàøä úBøBcîez`ia oi` dpeny oa okle ¦¨¦¦
.d`ia

:`xnbd zl`eyãéìBàc ïìðî íéðBLàøä úBøBãåecliy epl oipn - §¨¦¦§¨¨§¦
.mipy dpeny ipa eidykàîéìéàz`f micnely xn`p m` - ¦¥¨

áéúëcî(b `i 'a l`eny)äiøeà úLà íòéìà úa òáL úa úàæ àìä' ¦¦§¦£ŸŸ©¤©©¡¦¨¥¤¦¨
,'ézçä,mril` ly eza dzid cec zy` ray zay ixdáéúëemy) ©¦¦§¦

(cl bk,'éðBìébä ìôBúéçà ïa íòéìà(å)'ray za ia` mril`y ixd §¡¦¨¤£¦¤©¦¦
,ltezig` ly epa didáéúëe(dk ai my)àø÷iå àéápä ïúð ãéa çìLiå' §¦©¦§©§©¨¨©¨¦©¦§¨

,'(Báäà) 'ä (ék) øeáòa äéãéãé BîL úàdnlyl `xw cecy xnelk ¤§§¦§¨©£¦£¥
,'dicici' ray zan el clepy epaáéúëe(bk bi my)ì éäéå'íéúðL §¦©§¦¦§¨©¦

,'íBìLáàì íéææBâ eéäiå íéîédid mbdpnzfifb zra dzyn zeyrl ¨¦©¦§§¦§©§¨
,oepn` z` dzynl gelyl cec jlna xivtd melya`e ,o`vd
.dnly zcil xg` miizpy did dfe ,oepn` z` melya` bxd mye

áéúëe(gl bi my) oepn` zbixd xg`läøeLb Cìiå çøa íBìLáàå' §¦§©§¨¨©©¥¤§¨
,'íéðL ùìL íL éäéå,mipy yng dnlyl e`ln onf eze`ay ixd ©§¦¨¨Ÿ¨¦

áéúëe(gk ci my)Cìnä éðôe íéîé íéúðL íéìLeøéa íBìLáà áLiå' §¦©¥¤©§¨¦¨©¦§¨©¦¨¦§¥©¤¤
,'äàø àì,mipy ray oa dnly did el` miizpy mezay ixd Ÿ¨¨

áéúëeonf wxt eze`a(f eh my)øîàiå äðL íéòaøà õwî éäéå' §¦©§¦¦¥©§¨¦¨¨©Ÿ¤

øLà éøãð úà [ílLàå] (äîìùàå) àð äëìà Cìnä ìà íBìLáà©§¨¤©¤¤¥§¨¨©£©¥¤¦§¦£¤
,'ïBøáça 'äì ézøãðeywiay zrn dpy mirax` xg` did dfe ¨©§¦©§¤§

,ceca melya` cxn oiprd jyndae ,l`eny onfa jln l`xyi
,ebxedle cec lr xabzdl lkei ote` dfi`a ltezig` mr uriizde

áéúëe(bk fi my)úà Láçiå Búöò äúNòð àì ék äàø ìôBúéçàå' §¦©£¦¤¨¨¦Ÿ¤¤§¨£¨©©£Ÿ¤
,'÷ðçiå Búéa ìà åöéå Bøéò ìà(å) Búéa ìà êìiå í÷iå øBîçäixd ©£©¨¨©¥¤¤¥§¤¦©§©¤¥©¥¨©

.mipy ray oa did dnlyyk zn ltezig`yáéúëe(ck dp mildz) §¦
,'íäéîé eöçé àì äîøîe íéîã éLðà'b`ec z` lliw cecy epiidc ©§¥¨¦¦§¨Ÿ¤¡§¥¤

miray mdy ,mc` ly eizepy zivgnl eribi `ly ltezig`e
,dpyàéðúå,`ziixaaâàBc ìL åéúBðL ìk[le`y onfa didy]ïðéà §©§¨¨§¨¤¥¥¨

ìL àlàìL àlà ïðéà ìôBúéçà ìLå ,òaøàå íéLìLå íéL.L`vnp ¤¨§Ÿ¦§©§©§¤£¦¤¥¨¤¨§Ÿ¦§¨Ÿ
yeäì àéåä äîk,ltezig` ly eizepy eid dnky -úìúe ïéúìz ©¨¨§¨§§¨¦§¨

.mipy ray oa f` did epip dnlye ,yelye miyely -òáL ìc©§©
äîìL äåäcray z` ltezig` zepy yelye miyelyn zgtd - ©£¨§ŸŸ

,dnly zepyúéLå íéøNò eäì Ltxnelk ,yye mixyr ex`yp - ¨§¤§¦§¦
`vnpe ,dnly epip zcila yye mixyr oa did ltezig`
,mril` z` zcll ltezig` witqd ,el` mipy yye mixyray

.dnly z` dcli ray zae ,ray za z` cli mril` epaeézøz ìc©©§¥
éøeaò àúìúì éðLly ,el` mixeair dyelyl miizpy zgtd - §¥¦§¨¨¦¥

dpenyn zegt epi` xeair lk ixdy ,dnlye ray za ,mril`
.dcil iycg dray zegtle dxdhe zecp inil yceg ,miyceg
,mipy rax`e mixyr lawp ,yye mixyrn miizpy zigtpyke

,[ray zae mril` ,ltezig`] dyelyl el` mipy wlgpeçëzLà¦§§©
ãéìBà éðîúa ãçå ãç ìëcezeida ciled mdn cg` lky `vnp - §¨©§©§©§¥¦

.mipy dpeny oa
:`xnbd dgecéànîzyelyy el` miweqtn gikedl jl oipn - ¦©

,dpeny liba eciled zexecdãéìBà òLúa eäééåøz àîìc-`ny ¦§¨©§©§§¥©¦
,ryz ipa eidyk eciled mril`e ltezig`úéLa àãéìBà òáL úáe©¤©¦¨§¦

dleki dphwy dnzz l`e ,yy za dzidyk dnly z` dcli -
,dfk liba zcllàéøa àúzàc íeMîmiypd llk jxcay - ¦§¦§¨¨¦

:`xnbd dgikene .xarzdl zexdnne ze`ixaòãz,`ed jkyàäc ¥©§¨
àøwéòî ãìå dì éåäray zal did dnly zcil mcew ixdy - ¨¥¨¨¨¥¦¨¨

miweqta x`eank ,zny xg` cle cecn(bkÎeh ai 'a l`eny)f`e ,
.dpeny zan dzegt dzid i`ce dxarzpyk
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.áúBøð úBaøäì íéâäBð Lé ïëìå[díéèeit øîBì ïk-íâ íéâäBðå ìBçä úBìéì øàMî øúBé úaL éàöBîa §¨¥¥£¦§©§¥§¨¥©¨¥¦§¨¥©§£¦©¥©¦¦
úBøéîæe[fÎe11ïî àöiL øçà Cìnä úà ïéåìîL Cøãk àöiL øçà úaMä úà úBìì äìcáä øçà §¦©©©§¨¨§©¤©©¨©©¤¨¨§¤¤¤§©¦¤©¤¤©©¤¨¨¦

øéòä[hÎg: ¨¦
ב  סעיף שבת במוצאי שולחנו שיסדר סימן ב חלק

1

2

3

dkld ixe`ia
úåøð úåáøäì [ä תאורה בהוספת די זה מנהג לקיום -

בבית  דווקא 6כלשהי נרות המדליקים יש אך ,7.
úåøéîæå íéèåéô [å פיוטים הובאו לא רבינו בסידור -

שבת  לאומרם 8למוצאי מנהגנו שאין משום -9.

úåøéîæå íéèåéô [æ ֿ מהבעלֿשם סיפור לספר מקובל -
במוצאיֿשבת  .10טוב

øéòä ïî [ç,בהבדלה השבת צאת לאחר שגם משמע -
לגמרי  השבת קדושת הלכה לא .12עדיין

zetqede mipeiv
שמועה 6) הובאה ,15 עמ' שלא גיליון ב'התקשרות'

נרות. בהדלקת נהג לא שהרבי
ליב 7) "האט הבעלֿשםֿטוב אשר נשיאינו רבותינו ָסיפרו

איך  הסיפור וכידוע אור], [=אהב ליכטיקייט" ַגעהאט
שבת  במוצאי בנרות הרבו ותלמידיו שהבעלֿשםֿטוב

קודש".
עמ' יט כרך אג"ק תש"כ, מרחשוון י"ד אדמו"ר כ"ק (מכתב
זי"ע  הבעש"ט בשם ב אות א"ש אמרי קונטרס וראה מא,

זו). סעודה לכבוד נרות ד' להדליק יש גדול שענין
למוצאי 8) זמירות שום נמצא לא אדמו"ר בסידור הנה

הביא  שלא הכולל שער בהקדמת ועי' לך, ויתן לבד שבת
כמו  דבר איזה בהם לחדש מצא שלא מה כל בסידור
לאמרם  והרוצים וכדומה, והפיוטים והפזמונים הסליחות
פ' הכולל בשער ועי' סידורים, בשארי אותם ימצאו כמנהגם
פסוק  לך בויתן לומר אם נשאל נ"ע הצ"צ שאדמו"ר ל"ב
כלל  רצה לא הזקן אדמו"ר הנה והשיב ישובון ה' ופדויי
הפזמונים  גם זה ולפי ואנחה, יגון שבת במוצאי שיזכירו
אלו  לדלג לפחות או לאמרם אין ואנחה יגון בהם שנזכר
מה  וזהו וז"ל: כתב דע"ב בלק פ' תורה ובלקוטי החרוזים,
בשבת  כי כו', יעקב עבדי תירא אל שבת במוצאי שאומרים
לברר  ויגיעה עבודה לבחי' צריך שאין ישראל בבחינת אנו
למקום, בנים בן בבחינת אז אנו רק אסור בורר כי בירורים
לחזור  וצריך יתירה הנשמה שמסתלקת שבת במוצאי ואח"כ
המעשה  ימי ששת בכל עבדי יעקב בבחי' להיות ולירד
יעקב  עבדי תירא אל אומר לכך כו', בבי"ע בירורים לברר
לצורך  ירידה והיא כו', ועוז כח נותנים ובזה שם, מלירד כו'
לקיים  ז"ל אדמו"ר דעת מבואר עכ"ל, שאח"כ, בשבת עליה
ק  סי' השלחן (קצות תירא. אל פסוקי אמירת של המנהג

ד). ס"ק בדה"ש
במה 9) אדמו"ר: כ"ק כותב שסא ע' חי"ג קודש באגרות

תירא  אל במוצ"ש דאומרים ב) (עב, בלק בלקו"ת שהעיר
מפני  פשוט הטעם בהסידור. נדפס לא ומדוע יעקב, עבדי
כיון  - האומרים מנהג נתבאר ואעפ"כ לאומרו. נוהגים שלא
מנהגי  לעניין בפע"ח המבואר וע"ד מקום. לו יש מנהג שכל

תפילה.
ע  (ח"א מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק קודש אגרות יח):וראה '

בודאי  בהסידור הביא שלא הפזמונים אותן כל דעתי ולפי
לאמרם. אין

מנהג  אדמו"ר כ"ק הזכיר תשכ"ה ר"ה שבמוצאי ולהעיר
ע' ח"א ה'תשכ"ה מנחם (תורת ותפלות בבקשות הנשים
ומתוקה  טובה ושנה טובה וחתימה כתיבה הקב"ה ייתן :(19
והצלחות  ברכות ממון, ריבוי בנים ובני בנים הפרטים, בכל

הבדלה. לאחרי הנשים ברכת כנוסח ונחמות ישועות
בסעודת  לומר נהג אדמו"ר שכ"ק מהשמועה להעיר וכן

משיחא". מלכא דדוד סעודתא היא "דא מלכה מלווה
שעליהן 10) לכלותיו, פעם אמר צדק הצמח אדמו"ר

טוב. שם מהבעל סיפור לספר שבת מוצאי בכל סדר לקבוע
שם  הבעל של שמו את להזכיר רק הכוונה האם שאלתן על
שבודאי  הרבי, ענה - ממנו סיפור איזה לספר או טוב,
הרבי  אל נכנסת הכלות אחת היתה מאז לסיפור. כוונתו
טוב, שם מהבעל סיפור לה מספר היה הוא שבת, במוצאי
השיחות  (ספר כולן. לפני הסיפור על חוזרת היתה והיא

.(173 ע' ת"ש
המקובל  על מובא (4 ע' (ח"א וסיפורים בשמועות אמנם
לפרנסה, סגולה הוא שבת במוצאי טוב שם מהבעל שסיפור
דוקא  לאו א. דוקא: לאו שלש המהר"ש, אדמו"ר כך על שאמר
טוב, שם מהבעל דוקא לאו ב. עת. בכל אלא שבת, במוצאי

הענינים. לכל אלא לפרנסה, דוקא לאו ג. צדיק. מכל אלא
הנביא 11) אליהו הזכרת על ס"ה רצה סי' לעיל ראה

שבת. במוצאי
מקום 12) בקרבת עדיין נמצאים שהמלווים מהמשל משמע

לגמרי, עדיין יצאה לא השבת שקדושת כלומר המלך, עם
שהרי  שבת סעודות לג' קשורה מלכה מלווה סעודת וכן
זו  וסעודה לשבת, מיוחד שהיה מן מהעומר הייתה במדבר

השבת. ברכת גמר היא
מוצש"ק  בשיחת ועד"ז ב, שיחה בשלח ש"פ חל"ו (לקו"ש
ח"ב  תשכ"א התוועדויות - מנחם (תורת ה'תשכ"א בשלח
של  המשך (שהוא שבת דמוצאי הענין כללות :(60 ע'
סעודה  - זה בזמן שנערכת בסעודה בגלוי מתבטא השבת)
השבת), דיום סעודות לשלש המשך (שהיא שבת מוצאי של
שבת  המלכה, את שמלווים ע"ש מלכה", "מלוה שנקראת

מלכתא.
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למקום, בנים בן בבחינת אז אנו רק אסור בורר כי בירורים
לחזור  וצריך יתירה הנשמה שמסתלקת שבת במוצאי ואח"כ
המעשה  ימי ששת בכל עבדי יעקב בבחי' להיות ולירד
יעקב  עבדי תירא אל אומר לכך כו', בבי"ע בירורים לברר
לצורך  ירידה והיא כו', ועוז כח נותנים ובזה שם, מלירד כו'
לקיים  ז"ל אדמו"ר דעת מבואר עכ"ל, שאח"כ, בשבת עליה
ק  סי' השלחן (קצות תירא. אל פסוקי אמירת של המנהג

ד). ס"ק בדה"ש
במה 9) אדמו"ר: כ"ק כותב שסא ע' חי"ג קודש באגרות

תירא  אל במוצ"ש דאומרים ב) (עב, בלק בלקו"ת שהעיר
מפני  פשוט הטעם בהסידור. נדפס לא ומדוע יעקב, עבדי
כיון  - האומרים מנהג נתבאר ואעפ"כ לאומרו. נוהגים שלא
מנהגי  לעניין בפע"ח המבואר וע"ד מקום. לו יש מנהג שכל

תפילה.
ע  (ח"א מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק קודש אגרות יח):וראה '

בודאי  בהסידור הביא שלא הפזמונים אותן כל דעתי ולפי
לאמרם. אין
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לפרנסה, סגולה הוא שבת במוצאי טוב שם מהבעל שסיפור
דוקא  לאו א. דוקא: לאו שלש המהר"ש, אדמו"ר כך על שאמר
טוב, שם מהבעל דוקא לאו ב. עת. בכל אלא שבת, במוצאי

הענינים. לכל אלא לפרנסה, דוקא לאו ג. צדיק. מכל אלא
הנביא 11) אליהו הזכרת על ס"ה רצה סי' לעיל ראה

שבת. במוצאי
מקום 12) בקרבת עדיין נמצאים שהמלווים מהמשל משמע

לגמרי, עדיין יצאה לא השבת שקדושת כלומר המלך, עם
שהרי  שבת סעודות לג' קשורה מלכה מלווה סעודת וכן
זו  וסעודה לשבת, מיוחד שהיה מן מהעומר הייתה במדבר

השבת. ברכת גמר היא
מוצש"ק  בשיחת ועד"ז ב, שיחה בשלח ש"פ חל"ו (לקו"ש
ח"ב  תשכ"א התוועדויות - מנחם (תורת ה'תשכ"א בשלח
של  המשך (שהוא שבת דמוצאי הענין כללות :(60 ע'
סעודה  - זה בזמן שנערכת בסעודה בגלוי מתבטא השבת)
השבת), דיום סעודות לשלש המשך (שהיא שבת מוצאי של
שבת  המלכה, את שמלווים ע"ש מלכה", "מלוה שנקראת

מלכתא.
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dkld ixe`ia
øéòä ïî [è במוצאי ווידוי תחנונים אומרים אין -

הלילה.13שבת  חצות עד ,
שבת  במוצאי המיטה שעל שמע קריאת קורא אם ולכן

שבה  הוידוי יאמר לא - חצות .14קודם

zetqede mipeiv
ג' שלימות היא זו שסעודה ג סעיף על להלן עוד וראה
שיש  (294 (ע' כ חלק שיחות ובלקוטי דשבת, הסעודות
קודש  ובשיחות דוקא, בשמחה מלכה מלוה סעודת לערוך
הגעגועים  את מבטאת זו שסעודה 279 ע' ה'תשל"ה

לשבת).

הש 13) מהשערי בקצות הביא ח ס"ק בדה"ש ק סי' לחן
עד  כי לילה חצות שיעבור עד וידוי לומר שאסור תשובה
סי' (כדלעיל וידוי א"א בשבת והרי שבת. קדושת יש חצות

רפח).
ה'תש"כ.14) אייר ו' ממכתב 414 ע' חכ"ד לקו"ש

•
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ÁÈ מה מהן ובורר יו"ט מערב עומד הזימון הוא וכיצד
ביו"ט  יצטרך כמה בדעתו אומד או ביו"ט לו שיצטרך
אלו  ויאמר למחר שיכירם עין טביעת או סימן בהן ועושה
סתם  ואמר יו"ט מערב ברר לא אם אבל למחר נוטל אני
ואסור  כלום מועלת זו הזמנה אין למחר נוטל אני מכאן
אלא  כלום לברור ירצה לא אם ואפילו ביו"ט מהם ליטול
גזרה  אסור שמינה הן כחושה הן לידו הבא מן ליטול רוצה
ויניח  השמנות את ויטול הכחושות מן השמנות יברור שמא
שהרי  מוקצה שהן הכחושות את טלטל ונמצא הכחושות את

ביו"ט: שיאכל מה אלא להזמין בדעתו היה לא

ËÈ את ואמר שבשובך היונים כל את זימן אם ואפילו
כולם  את יאכל לא שבודאי ויודע למחר נוטל אני כולם
ויודע  למחר נוטל אני זוגים שני אלו אמר אם וכן ביו"ט
מועלת  הזמנתו אין אחד זוג אלא ביו"ט יאכל לא שבודאי
נשארים  הם והרי ביו"ט מהם יאכל שלא לאותם כלום
היונים  מן אחת פרידה אפילו ליקח אסור ולפיכך מוקצה
אסור  לידו הבא מן ליטול רוצה ואפילו זו בהזמנה שזימן
מן  יאכל לא שבודאי יודע אינו אם אבל יברור שמא גזרה
מכל  יאכל שבודאי לו ברור שאין אע"פ שזימן היונים כל
מועלת  מכולם שיאכל שאפשר כיון מקום מכל שזימן מה
מה  ביו"ט מהם לברור מותר ולפיכך שזימן מה לכל הזמנתו
בידו  השאר שמטלטל פי על ואף השאר ולהניח לו שצריך

כלל: מוקצה אינם שהרי כלום בכך אין

Î שזימן אותם מכיר ואינו שלשה ומצא יונים שני זימן
בהם  שנתערב מזומן שאינו אחד מפני אסורים כולם

שיש דבר שהוא מפני ברוב מתבטל ואם ואינו מתירין לו
הנשארים  השנים הרי לים נפל או נאבד או מהן אחד נאכל

ע"ש: ק"י סי' ביו"ד שנתבאר דרך ועל מותרים

‡Î שאצלו בקן ולבנים אחד בקן שחורים יונים זימן
במקום  ושחורים שחורים במקום לבנים מצא ולמחר
שאנו  אסורים כולם מעט לפרוח יכולין הן אם לבנים
אחרים  ואלו להם והלכו פרחו שזימן אותם שמא חוששים

שחורים  אחד בקן זימן אם אבל לכאן אחר ממקום שבאו הן
ולבנים  לבנים במקום שחורים ומצא זה בצד ולבנים זה בצד
הן  שהן לומר תולין שאנו מותרים הם הרי שחורים במקום

מקומן: שהחליפו אלא הראשונים

·Î ולמחר הקן בתוך היו היונים את שזימן בשעה אם
שאינו  פי על אף מותרים הקן פתח על אותם מצא
אם  אבל הקן בכל שיהיו מה הזמין הרי במקומן מוצאן
שאנו  אסורים מעט לפרוח יכולין הן אם הקן לפני מצאן
הן  ואלו להם והלכו פרחו שהזמין אלו שמא חוששין

לכאן. אחר ממקום שבאו אחרים

אלא  מעט אפילו לפרוח יכולים שהזמין היונים אין אם אבל
אחרים  קינים אתמול היה לא אם מעט מעט לדדות יכולין
היונים  שהזמין הקן זה סביבות אמה חמשים תוך יונים של
שאינן  כיון מותרים הקן לפני שמצאן היונים אלו הרי שבו
חמשים  מן יותר מדדה אינו המדדה וכל לדדות אלא יכולין
אלא  אחר ממקום באו לא בודאי היונים אלו כן ואם אמה
יונים  של אחרים קינים יש ואפילו שהזמין היונים הן הן
אפשר  שאי בענין זוית בקרן שהן אלא הקן זה סביבות
הרי  שזימן היונים בו שמצא הקן זה שלפני ממקום לראותם
מקום  עד אלא מדדה אינו המדדה שכל לפי מותרים אלו

ממנו. שיצא קנו את משם לראות שיכול

של  אחרים קינים היו אותם שזימן בשעה אתמול אם אבל
טוב  וביום הקן זה סביבות אמה חמשים תוך מוקצים יונים
מנין  מצא לא הקן לפני שזימן היונים את שמצא בשעה
אתמול  מנינם שהיה כמו אחרים שבקינים מוקצה של יונים
הקן  שלפני ואלו להם הלכו שזימן היונים שמא לחוש יש
לפני  עד שהגיעו עד והולכין מדדין שהיו מוקצים יונים הן

אסורים: הם ולפיכך הקן זה

‚Î בקן ושחורים אחד בקן לבנים זימן אם הדין וכן
ולבנים  לבנים במקום שחורים מצא ולמחר שאצלו
ותוך  לדדות אלא לפרוח יכולים אין אם שחורים במקום
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של  אחרים קינים שם אין הקינים אלו סביבות אמה חמשים
אלו  הרי שזימן הקינים מתוך לראותם אפשר שיהיה יונים

שזי  שנתבאר:היונים מטעם מותרים מן

„Î באותו מצא לא ולמחר אחד בקן יונים שלשה זימן אם
של  קינים הקן זה סביבות יש אפילו שנים רק הקן
ואלו  להם הלכו הראשונים שמא לחוש ויש אחרים יונים
שאנו  לפי מותרים הן אעפ"כ המוקצים קינים של הן השנים
ואפילו  שזימן אותם הן והנשארים לו הלך שהשלישי תולין
לא  ולמחר בזה זה שלשתן את קשר אותם שזימן בשעה אם
אלו  הרי מזה זה מותרין או בזה זה קשורים שנים רק מצא
מקשירתם. ולהנתק להתפרק חיים הבעלי שדרך לפי מותרין

ולמחר  בזה זה וקשרן אחד בקן שנים אלא זימן לא ואפילו
אדם  שבודאי מותרים כולם הרי בזה זה קשורין שלשה מצא
יו"ט  בערב אלא ביו"ט קשרן לא הסתם ומן בזה זה קשרן
זו  קשירה ע"י יו"ט מערב מוכנין השלשה כל הרי כן ואם
כולן  הרי מזה זה מפורדין שלשה מצא למחר אם אבל
וכיון  יו"ט מערב אותו זימן שלא אחד כאן יש שהרי אסורין
בזה  זה קשורין שנים מצא ואם אסורים כולם מכירו שאינו
אומרים  שאנו מותרים הקשורין השנים קשור אינו והשלישי
אסור: יו"ט מערב זימנו שלא והשלישי שזימן אותן הן שהן

‰Î בעליו כן אם אלא אסור אינו מוקצה שהוא דבר כל
לא  בעליו אם אבל ממנו דעתם והסיחו אותו הקצו
שהביא  נכרי ולכן כלל מוקצה נקרא אינו ממנו דעתם הסיחו
צידה  צריכים שאינם קטנים יונה בני לישראל דורון
הנכרי  שאין לפי מותרים התחום בתוך לו שיש משובכות
גדולים  הם אם אבל ש"י בסי' כמ"ש כלום מדעתו מקצה
בשביל  צדן שלא אע"פ אסורים צידה שצריכים עד כך כל
מועיל  אין לתפסן כדי תחבולות לבקש שצריך כיון ישראל
הדבר  זה שאין לפי מהן דעתו מקצה הנכרי שאין מה כלום

לתפסן: יוכל לא שמא בדעתו תלוי

ÂÎ באפשר שיהא במקום יבדקנה טוב ביום בהמה הבודק
לטלטלה  שאסור לפי טריפה תהיה אם שם להניחה
המורה  חכם וכן אחר למקום זה ממקום טריפה כשתמצא
עד  יורה לא יאסר אם לטלטלו אסור שיהא בדבר הוראה
יהא  שיאסור אחר כי לו המיוחד במקום מקודם שיניחוהו

לטלטלו: אסור

ÊÎ הבדיקה קודם להפשיטה מותר ביו"ט בהמה השוחט
אותה  שמעמידין לפי טריפה תמצא שמא חוששין ואין

כשרות. הן בהמות שרוב היתר בחזקת

טריפה  ותמצא יבדוק שאם בדיקה קודם שיפשיטנה לו וטוב
גמורה  מלאכה עושה הוא שהרי להפשיטה רשאי יהא לא

אכילה: לצורך שלא

ÁÎ לצל מחמה אפילו לטלטלה אסור טריפה נמצאת אם
היתה  אתמול שהרי ביו"ט נולד האוסרים לדברי
עומדת  שנטרפה ועכשיו אדם לאכילת ומוכנת עומדת
להחמיר  שיש תצ"ה בסי' נתבאר וכבר נולד זה והרי לכלבים

ביו"ט: נולד ולאסור

ËÎ היו שלא הראשונים בדורות אמורים דברים במה
הרבה  מחמירין שאנו הזה בזמן אבל מצויין טרפות
נאסור  ואם מאד מצויין הטרפות ולפיכך בטרפות חומרות
ולא  ימנע תסרח שלא כדי לצל מחמה הטריפה לטלטל
לו  התירו לפיכך יו"ט בשמחת ממעט ונמצא כלל ישחוט

לצל: מחמה לטלטלה

Ï שיתבאר דרך על לנכרי למכרה לו התירו זה מטעם וכן
ישקול  ולא דמים יטול שלא דהיינו לישראל במכירה
ממנו  יקח מאמינו אינו ואם דמים סכום לו יזכור ולא

משכון:

‡Ï האחורים חלק לנכרי למכור התירו זה מטעם וכן
ואם  מצוי מנקר שאין במקום כשרה מבהמה אפילו
אסור  יסריח שלא בענין יו"ט לאחר עד להצניע אפשר
והיה  יו"ט ערב שחטה ואם אחוריים או טרפה לנכרי למכור
אפילו  ביו"ט למכור אסור יו"ט קודם לנכרי למכור שהות לו
כדי  אלא למכור התירו שלא יסריח שלא לשמור אפשר אי
כשנשחטה  אבל למכור לו נאסור אם מלשחוט ימנע שלא
נאסור  אם אף יו"ט קודם למכור שהות לו והיה יו"ט בערב
אפשר  שהרי זה בשביל מלשחוט ימנע לא ביו"ט למכור לו

יו"ט: קודם למכור לו

·Ï ותרנגולים אווזין כגון בו מצוי הטרפות שאין דבר
לטלטל  יסריח אסור ואפילו נטרף אם לצל מחמה ו

בו  מצוי הטרפות שאין כיון לנכרי למוכרו אסור וכן בוודאי
כך: בשביל מלשחוט ימנע לא

ביו"ט: הכנה דין תצז סימן ד חלק

ראויה ‡ היא אם לראות ביו"ט לחכם סכין מראין אין
שמא  הש"ס חכמי בימי המנהג שהיה כמו בה לשחוט
פגימותה  מפני בה לשחוט שאסור לו ויאמר פגומה תהיה
החכם  אבל ביו"ט כלי מתקן ונמצא במשחזת ויחדדנה וילך
ויכול  בעצמו הוא בה שישחוט כדי סכין לראות יכול
אחר  לחכם סכינו להראות יכול חכם וכן לאחרים להשאילה
יבא  ולא ביו"ט אסורה שהשחזה יודע שהחכם מפני

להשחיזה:

לו · אסור בעצמו הסכין בודק שוחט שכל הזה בזמן וכן
ישחיזנה. שמא ביו"ט לבדוק

דשמא  משום לחכם הסכין להראות אסרו שלא אומרים ויש
לשחוט  לו אפשר היה לא דבימיהם משום אלא ישחיזנה
ונמצא  יפה הסכין אם אפילו הסכין את החכם ראיית בלא
דומה  זה והרי הסכין את המכשרת היא לבד החכם ראיית
כדי  אלא הסכין ראיית אין הזה בזמן אבל כלי למתקן קצת
הדבר  שאין ונמצא לאו אם פגימה בה יש אם הספק לברר
פגומה  היתה שלא הסכין בשלימות אלא בראייה תלוי
מכשרת  אינה בעצמה זו וראייה לבודקה) שהתחיל (קודם
לאסרה  אין ולכן בלבד הספק את מבררת אלא הסכין את

ביו"ט.

כגון  הדחק בשעת מקום ומכל הראשונה כסברא והלכה
לסמוך  יש ביו"ט לבשר ונצרך יו"ט מערב הסכין בדק שלא

ביו"ט: הסכין לבדוק ומותר האחרונה סברא על
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רלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

של  אחרים קינים שם אין הקינים אלו סביבות אמה חמשים
אלו  הרי שזימן הקינים מתוך לראותם אפשר שיהיה יונים

שזי  שנתבאר:היונים מטעם מותרים מן

„Î באותו מצא לא ולמחר אחד בקן יונים שלשה זימן אם
של  קינים הקן זה סביבות יש אפילו שנים רק הקן
ואלו  להם הלכו הראשונים שמא לחוש ויש אחרים יונים
שאנו  לפי מותרים הן אעפ"כ המוקצים קינים של הן השנים
ואפילו  שזימן אותם הן והנשארים לו הלך שהשלישי תולין
לא  ולמחר בזה זה שלשתן את קשר אותם שזימן בשעה אם
אלו  הרי מזה זה מותרין או בזה זה קשורים שנים רק מצא
מקשירתם. ולהנתק להתפרק חיים הבעלי שדרך לפי מותרין

ולמחר  בזה זה וקשרן אחד בקן שנים אלא זימן לא ואפילו
אדם  שבודאי מותרים כולם הרי בזה זה קשורין שלשה מצא
יו"ט  בערב אלא ביו"ט קשרן לא הסתם ומן בזה זה קשרן
זו  קשירה ע"י יו"ט מערב מוכנין השלשה כל הרי כן ואם
כולן  הרי מזה זה מפורדין שלשה מצא למחר אם אבל
וכיון  יו"ט מערב אותו זימן שלא אחד כאן יש שהרי אסורין
בזה  זה קשורין שנים מצא ואם אסורים כולם מכירו שאינו
אומרים  שאנו מותרים הקשורין השנים קשור אינו והשלישי
אסור: יו"ט מערב זימנו שלא והשלישי שזימן אותן הן שהן

‰Î בעליו כן אם אלא אסור אינו מוקצה שהוא דבר כל
לא  בעליו אם אבל ממנו דעתם והסיחו אותו הקצו
שהביא  נכרי ולכן כלל מוקצה נקרא אינו ממנו דעתם הסיחו
צידה  צריכים שאינם קטנים יונה בני לישראל דורון
הנכרי  שאין לפי מותרים התחום בתוך לו שיש משובכות
גדולים  הם אם אבל ש"י בסי' כמ"ש כלום מדעתו מקצה
בשביל  צדן שלא אע"פ אסורים צידה שצריכים עד כך כל
מועיל  אין לתפסן כדי תחבולות לבקש שצריך כיון ישראל
הדבר  זה שאין לפי מהן דעתו מקצה הנכרי שאין מה כלום

לתפסן: יוכל לא שמא בדעתו תלוי

ÂÎ באפשר שיהא במקום יבדקנה טוב ביום בהמה הבודק
לטלטלה  שאסור לפי טריפה תהיה אם שם להניחה
המורה  חכם וכן אחר למקום זה ממקום טריפה כשתמצא
עד  יורה לא יאסר אם לטלטלו אסור שיהא בדבר הוראה
יהא  שיאסור אחר כי לו המיוחד במקום מקודם שיניחוהו

לטלטלו: אסור

ÊÎ הבדיקה קודם להפשיטה מותר ביו"ט בהמה השוחט
אותה  שמעמידין לפי טריפה תמצא שמא חוששין ואין

כשרות. הן בהמות שרוב היתר בחזקת

טריפה  ותמצא יבדוק שאם בדיקה קודם שיפשיטנה לו וטוב
גמורה  מלאכה עושה הוא שהרי להפשיטה רשאי יהא לא

אכילה: לצורך שלא

ÁÎ לצל מחמה אפילו לטלטלה אסור טריפה נמצאת אם
היתה  אתמול שהרי ביו"ט נולד האוסרים לדברי
עומדת  שנטרפה ועכשיו אדם לאכילת ומוכנת עומדת
להחמיר  שיש תצ"ה בסי' נתבאר וכבר נולד זה והרי לכלבים

ביו"ט: נולד ולאסור

ËÎ היו שלא הראשונים בדורות אמורים דברים במה
הרבה  מחמירין שאנו הזה בזמן אבל מצויין טרפות
נאסור  ואם מאד מצויין הטרפות ולפיכך בטרפות חומרות
ולא  ימנע תסרח שלא כדי לצל מחמה הטריפה לטלטל
לו  התירו לפיכך יו"ט בשמחת ממעט ונמצא כלל ישחוט

לצל: מחמה לטלטלה

Ï שיתבאר דרך על לנכרי למכרה לו התירו זה מטעם וכן
ישקול  ולא דמים יטול שלא דהיינו לישראל במכירה
ממנו  יקח מאמינו אינו ואם דמים סכום לו יזכור ולא

משכון:

‡Ï האחורים חלק לנכרי למכור התירו זה מטעם וכן
ואם  מצוי מנקר שאין במקום כשרה מבהמה אפילו
אסור  יסריח שלא בענין יו"ט לאחר עד להצניע אפשר
והיה  יו"ט ערב שחטה ואם אחוריים או טרפה לנכרי למכור
אפילו  ביו"ט למכור אסור יו"ט קודם לנכרי למכור שהות לו
כדי  אלא למכור התירו שלא יסריח שלא לשמור אפשר אי
כשנשחטה  אבל למכור לו נאסור אם מלשחוט ימנע שלא
נאסור  אם אף יו"ט קודם למכור שהות לו והיה יו"ט בערב
אפשר  שהרי זה בשביל מלשחוט ימנע לא ביו"ט למכור לו

יו"ט: קודם למכור לו

·Ï ותרנגולים אווזין כגון בו מצוי הטרפות שאין דבר
לטלטל  יסריח אסור ואפילו נטרף אם לצל מחמה ו

בו  מצוי הטרפות שאין כיון לנכרי למוכרו אסור וכן בוודאי
כך: בשביל מלשחוט ימנע לא

ביו"ט: הכנה דין תצז סימן ד חלק

ראויה ‡ היא אם לראות ביו"ט לחכם סכין מראין אין
שמא  הש"ס חכמי בימי המנהג שהיה כמו בה לשחוט
פגימותה  מפני בה לשחוט שאסור לו ויאמר פגומה תהיה
החכם  אבל ביו"ט כלי מתקן ונמצא במשחזת ויחדדנה וילך
ויכול  בעצמו הוא בה שישחוט כדי סכין לראות יכול
אחר  לחכם סכינו להראות יכול חכם וכן לאחרים להשאילה
יבא  ולא ביו"ט אסורה שהשחזה יודע שהחכם מפני

להשחיזה:

לו · אסור בעצמו הסכין בודק שוחט שכל הזה בזמן וכן
ישחיזנה. שמא ביו"ט לבדוק

דשמא  משום לחכם הסכין להראות אסרו שלא אומרים ויש
לשחוט  לו אפשר היה לא דבימיהם משום אלא ישחיזנה
ונמצא  יפה הסכין אם אפילו הסכין את החכם ראיית בלא
דומה  זה והרי הסכין את המכשרת היא לבד החכם ראיית
כדי  אלא הסכין ראיית אין הזה בזמן אבל כלי למתקן קצת
הדבר  שאין ונמצא לאו אם פגימה בה יש אם הספק לברר
פגומה  היתה שלא הסכין בשלימות אלא בראייה תלוי
מכשרת  אינה בעצמה זו וראייה לבודקה) שהתחיל (קודם
לאסרה  אין ולכן בלבד הספק את מבררת אלא הסכין את

ביו"ט.

כגון  הדחק בשעת מקום ומכל הראשונה כסברא והלכה
לסמוך  יש ביו"ט לבשר ונצרך יו"ט מערב הסכין בדק שלא

ביו"ט: הסכין לבדוק ומותר האחרונה סברא על

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הסכין ‚ לבדוק מותר חכם תלמיד אינו אפילו אדם וכל
לא  בודאי פגומה ימצאנה אם דאף משום השחיטה אחר

ישחיזנה:

דרך „ אפילו הבהמה אצל הסכין להוליך יכול הטבח
אצל  והסכין הבהמה להוליך מותר וכן הרבים רשות
טרח  ונמצא ישחט ולא ימלך שמא חוששין ואין הטבח

א  לצורך שלא כתיפו ביו"ט על להוליך שצריך קטן גדי פילו
על  גזרו שלא לפי מאתמול להוליכו אפשר שהיה ואע"פ
שנתבאר  מטעם יו"ט מערב לעשותה אפשר שהיה ההוצאה

תצ"ה: בסי'

תוך ‰ ולנות ובאות לתחום חוץ ורועות שיוצאות בהמות
אותן  ושוחטין מהן ולוקחין מוכנות אלו הרי התחום
הקיץ  ימי כל לתחום חוץ ולנות הרועות בהמות אבל ביו"ט
כל  מקום מכל הגשמים ימות בתחילת לבית שנכנסים אף
ואם  מוקצין הן והרי עליהם העיר אנשי דעת אין הקיץ ימי
בבין  אם ביו"ט אותן שוחטים אין לעיר ביו"ט באו
(מאליהם) לעיר שבאו אע"פ לתחום חוץ היו השמשות

אותן: שוחטים אין הישראל מדעת שלא ביו"ט

Â של בהמות אבל ישראל בבהמת אמורים דברים במה
נכרי  ולפיכך ש"י בסי' כמ"ש מוקצה דין בהם אין נכרי
או  נכרי לצורך הביאן אם ביו"ט במקולין בהמות שהביא
מן  המביא שכל נכרים שרובה לעיר סתם הביאן אם אפילו
אם  אפילו מותרים אלו הרי מביא הוא הרוב לצורך הסתם
כיון  בהם אין מוקצה איסור שהרי לתחום חוץ שלנו ידוע
כיון  לחוש אין לתחום מחוץ שבאו ומשום נכרי של שהן

ישראל: לצורך הביאן שלא

Ê כמ"ש גליות של שני ביו"ט אסור מוקצה שספק אע"פ
שהן  נכרי של בהמות כיצד מותר תחומין ספק תצ"ז בסי'
העיר  בתוך נמצאו שני וביו"ט לתחום חוץ ללון רגילות
מאמש  לומר תולין שאנו ביו"ט ולשחטן מהן ליקח מותר
לא  ולפיכך לנו העיר לחומת וחוץ התחום לתוך הכניסן
שחזקה  בבוקר בעיר הנמצאות שכן וכל אמש אותם ראינו

התחום: לתוך הכניסם מאמש

Á מותר לאכילה עומדת האם אם ביו"ט שנולד עגל
שאמו  כיון ביו"ט מוקצה להאוסרין אף ביו"ט לשחטו
היה  שאם אמו אגב מוכן הוא הרי לאכילה ועומדת מוכנת
שניהם  ואוכל העגל שנולד קודם האם שוחט היה רוצה

ביו"ט.

מוקצה  אינה מקום מכל טרפה היא שהאם ידוע אם ואפילו
אינו  העגל גם א"כ לכלבים כבר מוכנת היא שהרי ביו"ט
שאם  אמו אגב לכלבים יו"ט מערב מוכן הוא שהרי מוקצה
לכלבים  ולהשליכם שניהם לטלטל רוצה היה שנולד קודם
לאכלו  ג"כ מותר לכלבים מוכן שהעגל וכיון מותר היה
תשעת  לו שכלו שידע צריך מקום ומכל מוקצה אינו שהרי

שיצ  כדי לדקה חדשים וחמשה לגסה העיבור א חדשי
שצריך  מחמירין (ויש ט"ו סי' ביו"ד כמ"ש נפל מתורת

בסמוך): שיתבאר כמו קרקע גבי על שיפריס

Ë אלא ביו"ט מוקצה אוסרין שאין אלו מדינות מנהג ולפי
אמו  אם אפילו ביו"ט שנולד עגל להתיר יש נולד
שהלידה  כיון נולד משום לאסרו ואין ולדות לגדל עומדת
ראוי  היה לידתו קודם אף שהרי כלל בגופו שינוי עשתה לא

שנולד: אחר כמו לאכילה

È ונולד לזה זה סמוכים טוב ויום שבת הם אם זה ומטעם
פי  על אף שלאחריו ביום באכילה מותר מהם באחד
יום  ולא טוב ליום מכינה שבת ואין שבת או טוב יום שהוא
חשובה  זו לידה שאין לפי תקי"ג) סימן (עיין לשבת טוב
אחר  כמו הלידה קודם לאכילה ראוי שהיה כיון הכנה

הלידה:

‡È כבר אם תמות שמא ירא והוא מסוכנת שהיא בהמה
אסור  ביו"ט עוד לה צריך ואין יו"ט סעודת גמר
מלאכה  לו התירו לא ממונו הפסד שמשום ביו"ט לשחטה
אם  אבל התורה מן איסור בה שיש יו"ט לצורך שלא גמורה
לאכול  ביום שהות שיש כגון התורה מן איסור במלאכה אין
סי' ביו"ד (כמ"ש נפשה שתצא אחר צלי כזית זו מבהמה
אכילת  קודם לבדקה כדי ביום שהות שאין אע"פ כ"ז)
מכל  ביו"ט כלום ממנה אדם שום יאכל שלא ואע"פ הכזית
אין  כזית ממנה לאכול כדי ביום שהות שיש כיון מקום
לו  מזדמנים היו שאם מפני ביו"ט לשחטה התורה מן איסור
זו  מבהמה לאכול ורוצים היום עדיין אכלו שלא אורחים
אוכל  מלאכת נקראת זו שחיטה א"כ מותרת השחיטה היתה
מכל  ממנה לאכול שרוצים אורחים לו שאין אף ולכן נפש
ראוי  שיהא הבשר את ומכשרת מתרת שהשחיטה כיון מקום
איסור  זו בשחיטה אין אוכלים לו יזדמנו אם ביו"ט לאכול
יו"ט  צורך בה שאין כל אסרוה שחכמים אלא התורה מן

דבריהם: את חכמים העמידו לא הפסד ובמקום

·È בענין הוא אם להפשיטה ג"כ לו התירו הטעם ומזה
מותר  התורה שמן כיון הבשר יסריח יפשיטנה לא שאם
אלא  שנתבאר הטעם ומן לשחטה שמותר כשם להפשיטה
במקום  דבריהם את חכמים העמידו ולא אסרוה שחכמים

הפסד:

‚È תצ"ט בסי' שיתבאר כמו נולד הוא העור מקום ומכל
אחד  אבר בו שייר כן אם אלא ביו"ט לטלטלו ואסור

עמו: לטלטלו ומותר האבר לגבי בטל העור שאז

„È כל ביו"ט להפשיטה כלל לו התירו שלא אומרים ויש
מפני  עוף השוחט וכן ביו"ט ממנה לאכול רוצה שאינו
נוצתו  למרוט אסור ביו"ט לאכול דעתו ואין מסוכן שהוא
יש  מקום מכל הראשונה כסברא שהעיקר ואע"פ ביו"ט

האחרונה: כסברא להחמיר

ÂË או במוט לעיר יביאנה לא בשדה בהמה השוחט
יו"ט  זלזול משום בחול עושה שהוא כדרך במוטה
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c"agרמ i`iyp epizeax zxezn

ziciqgd dyxtd - dpydÎy`x 'dxez ihewl'

ׁשֹופר  בחֹודׁש ¨¤©§¦ּתקעּו

ErwY"l`xUil wg iM .EpBg mFil dqMA ,xtFW Wcga ¦§©Ÿ¤¨©¤¤§©¥¦Ÿ§¦§¨¥
"awri idl`l hRWn ,`Ed(dÎc ,`t miNdY): ¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ§¦¦

iWcg" E`xwp miWcgd lM dPddpXd"'` minId ixaC) ¦¥¨©¢¨¦¦§§¨§¥©¨¨¦§¥©¨¦

(` ,fkillM WECig ± mzq Wcg `xwp ixWY oM oi`X dn ,©¤¥¥¦§¥¦§¨Ÿ¤§¨¦§¨¦
FAW itl ,Wil oi`n mzEEdzde ,zFnlFrd zEllkl¦§¨¨¨§¦§©¨¥©¦§¥§¦¤

.dpXd lW oigFnE W`x zpigA `EdW ,dpXdÎW`xŸ©¨¨¤§¦©Ÿ¦¤©¨¨
WIW FnMW .deW ± "Wtp ,dpW ,mlFr" zpigA dPd iM¦¦¥§¦©¨¨¨¤¤¨¤¤§¤¥
EPOnE ,zEIgd zEllM iENib FAW ,oigFnE W`x WtPA©¤¤Ÿ¦¤¦§¨©©¦¤
Fbfn itl xa` lkl ihxR zEIg mixa`A KWnpe hXRzp¦§©¥§¦§¨¨¥¨¦©§¨¦§¨¥¤§¦¦§
,mFwn zpigA ± "mlFr" ,dpWe mlFrA `Ed KM ,FzpEkzE§¨©§¨§¨¨¨§¦©¨

:onf zpigA ± "dpW"e§¨¨§¦©§©
iENib `Ed dpXdÎW`xAWzEllMEPOnE ,zEIgd ¤§Ÿ©¨¨¦§¨©©¦¤

zEIg KWnpihxR`Ed WcFg lM iM .WcFg lkl ¦§¨©§¨¦§¨¤¦¨¤
`Ed Wcg lkA K` .Wil oi`n zEIgd zEWCgzd¦§©§©©¥©¦§¥©§¨Ÿ¤
zEIg zEWCgzd dpXdÎW`xaE ,ihxR zEIg zEWCgzd¦§©§©§¨¦§Ÿ©¨¨¦§©§©

dpXd lkl illM1. §¨¦§¨©¨¨
,`Ed df WECige .xg` illM zEIg WCgzn dpW lkaE§¨¨¨¦§©¥©§¨¦©¥§¦¤
'oinlr lM `Nnn' zpigA KxAzi FzEkln iENiB zFidl¦§¦©§¦§¨¥§¦©§©¥¨¨§¦

.mipFilr zFnlFrA ENit £̀¦§¨¤§¦
df lre ,mipFYgYd dUrnA iElY df iENiB dPd K ©̀¦¥¦¤¨§©£¥©©§¦§©¤

xtFW Wcga ErwY" :xn`p'כּוmBe ,xtFW oipr xE`iaE ." ¤¡©¦§©Ÿ¤¨¥¦§¨¨§©
wEqR lr l"fx Exn`W ,daEWY ini zxUr oipr,dp EdirWi) ¦§¨£¤¤§¥§¨¤¨§©©©¨§©§¨

(edOle ,"daEWY ini zxUr EN`" ± "F`vOdA 'd EWxC"¦§§¦¨§¥£¤¤§¥§¨§¨¨
?daEWY ini `weC md EN`d minId©¨¦¨¥¥©§¨§¥§¨

lM zEkln LzEkln" dPdminlFr"(bi ,dnw miNdY) ¦¥©§§©§¨¨¦§¦¦

oFWl ± "minlFr" WExiR ,aizMmlrdzEEdzd mcFTW . §¦¥¨¦§¤§¥¤¤¦§©
zFnlFrd EEdzIW ickE .calA FnWE `Ed did zFnlFrd̈¨¨¨§¦§¨§¥¤¦§©¨¨
,`EdÎKExA sFqÎoi` rtW xF` milrde mvnv ,Wil oi`n¥©¦§¥¦§¥§¤¡¦¤©¥¨

KxAzi FzEkln iENiB wx ± didi `NW2.FzEkln iENiBOW ¤Ÿ¦§¤©¦©§¦§¨¥¤¦¦©§
mipFilr zFnlFrd lM miniIwe miigW `Ed ,cal KxAzi¦§¨¥§¨¤¨¦§©¨¦¨¨¨¤§¦

.mipFYgze§©§¦
iAbl la` .zFnlFrd iAbl `N` Fpi` df mEvnv dPde§¦¥¦§¤¥¤¨§©¥¨¨£¨§©¥
FnkE .mFlWeÎqg iEPiW mEW oi` `EdÎKExA WFcTd©¨¨¥¦©§¨§

aEzMW(ai ,hlw miNdY)`Ed dY`"e ,"KiWgi `l KWg mB" : ¤¨§¦¦©Ÿ¤Ÿ©§¦§©¨

oFW`x'כּוKlOd" `xwpe ."aiWg `lM DiOw `lFk"C ," ¦§¨©¥§¨¨¦§¦§¨©¤¤
mnFxndFCalf`n"FCal" zpigaA `EdW :WExiR ," ©§¨§©¥¨¥¤¦§¦©§©

zCn iENiB KWnpX dnE .mlFrd `xaPW mcFwe ,"f`n"M§¥¨§¤¤¦§¨¨¨©¤¦§¨¦¦©
aEzMW FnM `Ed ,KxAzi FzEkln(` ,bv miNdY)'d" :Kln± ©§¦§¨¥§¤¨§¦¦¨¨

Wal zE`B'כּוKln" zFidl ,"zE`iB" WEalA WAlzPW ," ¥¨¥¤¦§©¥¦§¥¦§¤¤
."`xwp FnW§¦§¨

xF` xiYqdlE milrdl ± KxAzi FpFvxA dlr KMW¤©¨¨¦§¦§¨¥§©£¦§©§¦
,zFnlFr EEdzIW ickA ,`EdÎKExA sFqÎoi` rtWe§¤©¥¨¦§¥¤¦§©¨

W cr ,dbxcOd zElWlYWde zFcixiAdGdÎmlFr didI ¦¦§¦§©§§©©§¥¨©¤¦§¤¨©¤
`kRd`l" icM ,mc`d oMWn dUrp FAW ,inWBd ltXd©¨¥©©§¦¤©£¤¦§©¨¨¨§¥§¨©§¨

KWgd on `Ad xF`d oFxzi didie ,"`xFdpl `kFWg3. £¨¦§¨§¦§¤¦§¨©¨¦©Ÿ¤
?KWgd KFYOW xF`d lW dGd oFxYId zilkY EdnE©©§¦©¦¨©¤¤¨¤¦©Ÿ¤

zpigAn dlrnl .`EdÎKExA oFilrdÎoFvx `Ed KM©¨¨¤§¨§©§¨¦§¦©
`Mlnc `zEpnxEd WixA" :xdGA `xwpe .dbUde dnkg̈§¨©£¨¨§¦§¨©Ÿ©§¥§§¨§©§¨

".כּו'
"FpFvxA dlrWM" did zFnlFrd z`ixA zNgY dPde§¦¥§¦©§¦©¨¨¨¨§¤¨¨¦§

A ,Fnvrn ±mPg cqgaEzMW FnM .(b ,ht miNdY)iM" : ¥©§§¤¤¦¨§¤¨§¦¦¦
mlFr iYxn`cqgdPd ,d`lde f`n la` ."dpAi ¨©§¦¨¤¤¦¨¤£¨¥¨¨¨§¨¦¥

.mipFYgYd dUrnA iElY df oFvx zkWnd©§¨©¨¤¨§©£¥©©§¦
,dpXdÎW`xA `Ed df oFvxd zkWnd onf xTir dPde§¦¥¦©§©©§¨©¨¨¤§Ÿ©¨¨
zkWnde .d`Ad dpW lW illM zEIgd zEWCgzd FAW¤¦§©§©©§¨¦¤¨¨©¨¨§©§¨©
zEwNYqd zpigaA `Ed ,dxarW dpW lW illM zEIgd©©§¨¦¤¨¨¤¨§¨¦§¦©¦§©§

.dpXdÎW`x lil zNgzA¦§¦©¥Ÿ©¨¨
z` oipC FAW ± "oiCd mFi" `Ed dpXdÎW`x okle§¨¥Ÿ©¨¨©¦¤¨¦¤

:dxarW dpXA ExarW eiUrn lr mc`d̈¨¨©©£¨¤¨§©¨¨¤¨§¨
Wi ,Ff dpW lW illM zEIgd zEWCgzd cFr zFidl iM¦¦§¦§©§©©§¨¦¤¨¨¥
,Kkl `Ed iE`x m` ,mc`d lr mibExhw dOM df lr©¤©¨¦§¦©¨¨¨¦¨§¨
iENibA `EdÎKExA oFilrdÎoFvx Fci lr KWnp zFidl¦§¦§¨©¨¨¨¤§¨§¦
mpi`W ,WIW lFrÎzwixR dOM ipRn .KxAzi FzEkln©§¦§¨¥¦§¥©¨§¦©¤¥¤¥¨

mdilr milAwncinYdad`A minWÎzEkln lFr §©§¦£¥¤¨¦©§¨©¦§©£¨
Kln z` xkFGW ,mipOEfn miYre miwxtl m` iM ,oFvxaE§¨¦¦¦§¨¦§¦¦§¨¦¤¥¤¤¤
mFId lM oM oi`X dn .`EdÎKExA WFcTd ,miklOd ikln©§¥©§¨¦©¨¨©¤¥¥¨©
rciC i`n mEtl cg`e cg` lM ,FYaWgnl dpFR ±¤§©§©§¨¤¨§¤¨§©§¨©

dfp Fpi`W in hxtaE .DiWtpAode ,"rxn xEq"A od x §©§¥¦§¨¦¤¥¦§¨¥§¥¨§¥
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הם  ראׁש־חדׁש י''ב ּכי ׁשנה: ער הּכינּויים, ּבערכי ּב"ּפרּדס" (ועּיין .1ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבקר" "י''ב dk)ּבחינת ,f '` mikln)zpigA `Ed dpXdÎW`xe . ְִַָָ§¨¦§Ÿ©¨¨§¦©
de"mI"dlrnln mdilr(mW). ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין §©¨£¥¤¦§¨§¨¨ְְְִִִֵֵֶֶַַָ

יעקב" עפר מנה "מי .הּמתחיל ְֲֲִִַַַַָָֹ

FnM .mil dlWnp daEWYd iM ,daEWYd onf `Ed okle§¨¥§©©§¨¦©§¨¦§§¨§¨§
wEqR lr ,dki`A ,zFAxA aEzMW(bn ,b)± "s`a dzFMq" ¤¨§©§¥¨©¨©¨¨©

mil daEWYd dlWnpe'ב'.כּו רפ"ט, ּדף ואתחּנן ).ּובפרׁשת §¦§§¨©§¨§¨ְְֶַַַַָָָ

זהב").2. "מנֹורת ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ(ועּיין

.3.[(bi ,a zldw) "KWgd on xF`d oFxziM"]¦§¨¦©Ÿ¤Ÿ¤¤

ּׁשּנתּבאר [xdGA](עּיין מה ועּיין א'. עּמּוד סֹוף קפ''ז, ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף ֵַ©Ÿ©ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּיֹום"). "וידעּת הּמתחיל ּדּבּור ְְְִִַַַַָָסֹוף



רמי c"ag i`iyp epizeax zxezn

ziciqgd dyxtd - dpydÎy`x 'dxez ihewl'

ׁשֹופר  בחֹודׁש ¨¤©§¦ּתקעּו

ErwY"l`xUil wg iM .EpBg mFil dqMA ,xtFW Wcga ¦§©Ÿ¤¨©¤¤§©¥¦Ÿ§¦§¨¥
"awri idl`l hRWn ,`Ed(dÎc ,`t miNdY): ¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ§¦¦

iWcg" E`xwp miWcgd lM dPddpXd"'` minId ixaC) ¦¥¨©¢¨¦¦§§¨§¥©¨¨¦§¥©¨¦

(` ,fkillM WECig ± mzq Wcg `xwp ixWY oM oi`X dn ,©¤¥¥¦§¥¦§¨Ÿ¤§¨¦§¨¦
FAW itl ,Wil oi`n mzEEdzde ,zFnlFrd zEllkl¦§¨¨¨§¦§©¨¥©¦§¥§¦¤

.dpXd lW oigFnE W`x zpigA `EdW ,dpXdÎW`xŸ©¨¨¤§¦©Ÿ¦¤©¨¨
WIW FnMW .deW ± "Wtp ,dpW ,mlFr" zpigA dPd iM¦¦¥§¦©¨¨¨¤¤¨¤¤§¤¥
EPOnE ,zEIgd zEllM iENib FAW ,oigFnE W`x WtPA©¤¤Ÿ¦¤¦§¨©©¦¤
Fbfn itl xa` lkl ihxR zEIg mixa`A KWnpe hXRzp¦§©¥§¦§¨¨¥¨¦©§¨¦§¨¥¤§¦¦§
,mFwn zpigA ± "mlFr" ,dpWe mlFrA `Ed KM ,FzpEkzE§¨©§¨§¨¨¨§¦©¨

:onf zpigA ± "dpW"e§¨¨§¦©§©
iENib `Ed dpXdÎW`xAWzEllMEPOnE ,zEIgd ¤§Ÿ©¨¨¦§¨©©¦¤

zEIg KWnpihxR`Ed WcFg lM iM .WcFg lkl ¦§¨©§¨¦§¨¤¦¨¤
`Ed Wcg lkA K` .Wil oi`n zEIgd zEWCgzd¦§©§©©¥©¦§¥©§¨Ÿ¤
zEIg zEWCgzd dpXdÎW`xaE ,ihxR zEIg zEWCgzd¦§©§©§¨¦§Ÿ©¨¨¦§©§©

dpXd lkl illM1. §¨¦§¨©¨¨
,`Ed df WECige .xg` illM zEIg WCgzn dpW lkaE§¨¨¨¦§©¥©§¨¦©¥§¦¤
'oinlr lM `Nnn' zpigA KxAzi FzEkln iENiB zFidl¦§¦©§¦§¨¥§¦©§©¥¨¨§¦

.mipFilr zFnlFrA ENit £̀¦§¨¤§¦
df lre ,mipFYgYd dUrnA iElY df iENiB dPd K ©̀¦¥¦¤¨§©£¥©©§¦§©¤

xtFW Wcga ErwY" :xn`p'כּוmBe ,xtFW oipr xE`iaE ." ¤¡©¦§©Ÿ¤¨¥¦§¨¨§©
wEqR lr l"fx Exn`W ,daEWY ini zxUr oipr,dp EdirWi) ¦§¨£¤¤§¥§¨¤¨§©©©¨§©§¨

(edOle ,"daEWY ini zxUr EN`" ± "F`vOdA 'd EWxC"¦§§¦¨§¥£¤¤§¥§¨§¨¨
?daEWY ini `weC md EN`d minId©¨¦¨¥¥©§¨§¥§¨

lM zEkln LzEkln" dPdminlFr"(bi ,dnw miNdY) ¦¥©§§©§¨¨¦§¦¦

oFWl ± "minlFr" WExiR ,aizMmlrdzEEdzd mcFTW . §¦¥¨¦§¤§¥¤¤¦§©
zFnlFrd EEdzIW ickE .calA FnWE `Ed did zFnlFrd̈¨¨¨§¦§¨§¥¤¦§©¨¨
,`EdÎKExA sFqÎoi` rtW xF` milrde mvnv ,Wil oi`n¥©¦§¥¦§¥§¤¡¦¤©¥¨

KxAzi FzEkln iENiB wx ± didi `NW2.FzEkln iENiBOW ¤Ÿ¦§¤©¦©§¦§¨¥¤¦¦©§
mipFilr zFnlFrd lM miniIwe miigW `Ed ,cal KxAzi¦§¨¥§¨¤¨¦§©¨¦¨¨¨¤§¦

.mipFYgze§©§¦
iAbl la` .zFnlFrd iAbl `N` Fpi` df mEvnv dPde§¦¥¦§¤¥¤¨§©¥¨¨£¨§©¥
FnkE .mFlWeÎqg iEPiW mEW oi` `EdÎKExA WFcTd©¨¨¥¦©§¨§

aEzMW(ai ,hlw miNdY)`Ed dY`"e ,"KiWgi `l KWg mB" : ¤¨§¦¦©Ÿ¤Ÿ©§¦§©¨

oFW`x'כּוKlOd" `xwpe ."aiWg `lM DiOw `lFk"C ," ¦§¨©¥§¨¨¦§¦§¨©¤¤
mnFxndFCalf`n"FCal" zpigaA `EdW :WExiR ," ©§¨§©¥¨¥¤¦§¦©§©

zCn iENiB KWnpX dnE .mlFrd `xaPW mcFwe ,"f`n"M§¥¨§¤¤¦§¨¨¨©¤¦§¨¦¦©
aEzMW FnM `Ed ,KxAzi FzEkln(` ,bv miNdY)'d" :Kln± ©§¦§¨¥§¤¨§¦¦¨¨

Wal zE`B'כּוKln" zFidl ,"zE`iB" WEalA WAlzPW ," ¥¨¥¤¦§©¥¦§¥¦§¤¤
."`xwp FnW§¦§¨

xF` xiYqdlE milrdl ± KxAzi FpFvxA dlr KMW¤©¨¨¦§¦§¨¥§©£¦§©§¦
,zFnlFr EEdzIW ickA ,`EdÎKExA sFqÎoi` rtWe§¤©¥¨¦§¥¤¦§©¨

W cr ,dbxcOd zElWlYWde zFcixiAdGdÎmlFr didI ¦¦§¦§©§§©©§¥¨©¤¦§¤¨©¤
`kRd`l" icM ,mc`d oMWn dUrp FAW ,inWBd ltXd©¨¥©©§¦¤©£¤¦§©¨¨¨§¥§¨©§¨

KWgd on `Ad xF`d oFxzi didie ,"`xFdpl `kFWg3. £¨¦§¨§¦§¤¦§¨©¨¦©Ÿ¤
?KWgd KFYOW xF`d lW dGd oFxYId zilkY EdnE©©§¦©¦¨©¤¤¨¤¦©Ÿ¤

zpigAn dlrnl .`EdÎKExA oFilrdÎoFvx `Ed KM©¨¨¤§¨§©§¨¦§¦©
`Mlnc `zEpnxEd WixA" :xdGA `xwpe .dbUde dnkg̈§¨©£¨¨§¦§¨©Ÿ©§¥§§¨§©§¨

".כּו'
"FpFvxA dlrWM" did zFnlFrd z`ixA zNgY dPde§¦¥§¦©§¦©¨¨¨¨§¤¨¨¦§

A ,Fnvrn ±mPg cqgaEzMW FnM .(b ,ht miNdY)iM" : ¥©§§¤¤¦¨§¤¨§¦¦¦
mlFr iYxn`cqgdPd ,d`lde f`n la` ."dpAi ¨©§¦¨¤¤¦¨¤£¨¥¨¨¨§¨¦¥

.mipFYgYd dUrnA iElY df oFvx zkWnd©§¨©¨¤¨§©£¥©©§¦
,dpXdÎW`xA `Ed df oFvxd zkWnd onf xTir dPde§¦¥¦©§©©§¨©¨¨¤§Ÿ©¨¨
zkWnde .d`Ad dpW lW illM zEIgd zEWCgzd FAW¤¦§©§©©§¨¦¤¨¨©¨¨§©§¨©
zEwNYqd zpigaA `Ed ,dxarW dpW lW illM zEIgd©©§¨¦¤¨¨¤¨§¨¦§¦©¦§©§

.dpXdÎW`x lil zNgzA¦§¦©¥Ÿ©¨¨
z` oipC FAW ± "oiCd mFi" `Ed dpXdÎW`x okle§¨¥Ÿ©¨¨©¦¤¨¦¤

:dxarW dpXA ExarW eiUrn lr mc`d̈¨¨©©£¨¤¨§©¨¨¤¨§¨
Wi ,Ff dpW lW illM zEIgd zEWCgzd cFr zFidl iM¦¦§¦§©§©©§¨¦¤¨¨¥
,Kkl `Ed iE`x m` ,mc`d lr mibExhw dOM df lr©¤©¨¦§¦©¨¨¨¦¨§¨
iENibA `EdÎKExA oFilrdÎoFvx Fci lr KWnp zFidl¦§¦§¨©¨¨¨¤§¨§¦
mpi`W ,WIW lFrÎzwixR dOM ipRn .KxAzi FzEkln©§¦§¨¥¦§¥©¨§¦©¤¥¤¥¨

mdilr milAwncinYdad`A minWÎzEkln lFr §©§¦£¥¤¨¦©§¨©¦§©£¨
Kln z` xkFGW ,mipOEfn miYre miwxtl m` iM ,oFvxaE§¨¦¦¦§¨¦§¦¦§¨¦¤¥¤¤¤
mFId lM oM oi`X dn .`EdÎKExA WFcTd ,miklOd ikln©§¥©§¨¦©¨¨©¤¥¥¨©
rciC i`n mEtl cg`e cg` lM ,FYaWgnl dpFR ±¤§©§©§¨¤¨§¤¨§©§¨©

dfp Fpi`W in hxtaE .DiWtpAode ,"rxn xEq"A od x §©§¥¦§¨¦¤¥¦§¨¥§¥¨§¥
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הם  ראׁש־חדׁש י''ב ּכי ׁשנה: ער הּכינּויים, ּבערכי ּב"ּפרּדס" (ועּיין .1ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבקר" "י''ב dk)ּבחינת ,f '` mikln)zpigA `Ed dpXdÎW`xe . ְִַָָ§¨¦§Ÿ©¨¨§¦©
de"mI"dlrnln mdilr(mW). ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין §©¨£¥¤¦§¨§¨¨ְְְִִִֵֵֶֶַַָ

יעקב" עפר מנה "מי .הּמתחיל ְֲֲִִַַַַָָֹ

FnM .mil dlWnp daEWYd iM ,daEWYd onf `Ed okle§¨¥§©©§¨¦©§¨¦§§¨§¨§
wEqR lr ,dki`A ,zFAxA aEzMW(bn ,b)± "s`a dzFMq" ¤¨§©§¥¨©¨©¨¨©

mil daEWYd dlWnpe'ב'.כּו רפ"ט, ּדף ואתחּנן ).ּובפרׁשת §¦§§¨©§¨§¨ְְֶַַַַָָָ

זהב").2. "מנֹורת ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ(ועּיין

.3.[(bi ,a zldw) "KWgd on xF`d oFxziM"]¦§¨¦©Ÿ¤Ÿ¤¤

ּׁשּנתּבאר [xdGA](עּיין מה ועּיין א'. עּמּוד סֹוף קפ''ז, ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף ֵַ©Ÿ©ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּיֹום"). "וידעּת הּמתחיל ּדּבּור ְְְִִַַַַָָסֹוף

c"ag i`iyp epizeax zxezn

xWt` i`W .Fzbxcn itl cg`e cg` lM ,"aFh dUre"A§©£¥¨¤¨§¤¨§¦©§¥¨¤¦¤§¨
FzEkln iENibl `EdÎKExA oFilrdÎoFvx zkWnd zFidl¦§©§¨©¨¨¤§¨§¦©§
minWÎzEkln lFrÎzwixR mFlWeÎqg WIWM ,KxAzi¦§¨¥§¤¥©§¨§¦©©§¨©¦
KxAzi FzEkln lFr mdilr milAwn oi`W xg`n .dHnl§©¨¥©©¤¥§©§¦£¥¤©§¦§¨¥

oFvxA4. §¨

xn`p df lrW `N`(ci ,dnw miNdY)lkl 'd KnFq" : ¤¨¤©¤¤¡©§¦¦¥§¨
miltFPd'כּוLil` lk ipir" zFidl ,"ExAUi"(eh ,mW)± ©§¦¦§¥¥Ÿ¥¤§©¥¨

zlgFYde ,"oFxAV"d zFidl5KFWni mc` lM xW` , ¦§¦¨§©¤¤£¤¨¨¨¦§
zFidl ,FAlA 'd xi`IW ,`Ed Fvtge FpFvxA ,dixg ©̀£¤¨¦§§¤§¤¨¦§¦¦§

.oFvxe dad`A minWÎzEkln lFr eilr lAwn§©¥¨¨©§¨©¦§©£¨§¨
" :df ici lregzFRz`Liciig lkl riAUnE ,oFvx" §©§¥¤¥©¤¨¤©§¦©§¨©¨

(fh ,mW)FzEkln iENibl oFilrdÎoFvx zpigA `EdW , ¨¤§¦©¨¨¤§§¦©§
zgizR ici lr ,"oFvx ig lkl riAUn" ± `Ede .KxAzi¦§¨¥§©§¦©§¨©¨©§¥§¦©

`N` Lici ixwY l`" iM .o''icEIdL''icEi'כּו." ©¦¦©¦§¥¨¤¤¨¤
,eikxC lkA 'd wiCv" :zFidl KWnpelkA ciqge §¦§¨¦§©¦§¨§¨¨§¨¦§¨

eiUrn"(fi ,mW)zpigA `EdW ,"eiUrn lkA" Elit`W ± ©£¨¨¤£¦§¨©£¨¤§¦©
`Ed ,"ciqg" zpigA hXRzie KWnEi ,zEInWb diIUr£¦¨©§¦§¨§¦§©¥§¦©¨¦

`EdÎKExA oFilrÎcqg6. ¤¤¤§¨

,`EdÎKExA oFilrdÎoFvx zkWndl KxCd dPdezFidl §¦¥©¤¤§©§¨©¨¨¤§¨¦§
`Ed ,zFnlFrd zEEdzde mEIwl KxAzi FzEkln iENiB¦©§¦§¨¥§¦§¦§©¨¨
FpFvx od mdW ,zFvOde dxFYd wqr ici lr dpXd lkA§¨©¨¨©§¥¥¤©¨§©¦§¤¥¥§
.dnkgA WAElnd oFilrdÎoFvx ,EpiidC .KxAzi Fznkge§¨§¨¦§¨¥§©§¨¨¤§©§¨§¨§¨
zFvOdÎinrh zpigA mdW ,"zwtp dnkgn `ziixF`"C§©§¨¥¨§¨¨§¨¤¥§¦©©£¥©¦§
`EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd `EdW ,cizrl ENBzIW¤¦§©¤¨¦¤©§¨©¥¨
od ,llM KxcaE .DMxre DzpigA itl devn lkA fEpBd©¨§¨¦§¨§¦§¦¨¨§¤§¨§¤¤§¨¥
ÎdnkgA WAElnd `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd©§¨©¥¨©§¨§¨§¨

.d`Nir¦¨¨

KExA" :devn lM mcFw Kxal l''fg EpTiY df KxC lre§©¤¤¤¦§£©§¨¥¤¨¦§¨¨
eizFvnA EpWCw xW` ,mlFrd Kln Epiwl` ,'d dY ©̀¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨

EpEve'כּו:WExiR ," §¦¨¥
,`EdÎKExA oFilrdÎoFvxn dkWndde dkxAd iM¦©§¨¨§©©§¨¨¥¨¨¤§¨
itl `Ed ,"mlFrd Kln" zFidle ,"Epiwl` d"ied" zFidl¦§£¨¨¡Ÿ¥§¦§¤¤¨¨§¦
,oFilrdÎWcw zkWndW ."eizFvnA EpWCw xW`"£¤¦§¨§¦§¨¤©§¨©Ÿ¤¨¤§

.Epilr "eizFvnA" `Ed d`NirÎdnkge§¨§¨¦¨¨§¦§¨¨¥
g''nx" ± "oicEwR g''nx" E`xwp oklemixa`,"`Mlnc §¨¥¦§§§©§¦§©¥¨¦§©§¨

.zFkWnd WExiR oixa`e .`Mln zFidl ± oixa` :WExiR¥¥¨¦¦§©§¨§¥¨¦¥©§¨
zEhXRzde zkWnd `Ed xa`dW ,lWn KxC lr FnM§©¤¤¨¨¤¨¥¤©§¨©§¦§©§
W`xAW zEIgd zEllM iENiBn sEBA WtPd lW zEIgd©©¤©¤¤©¦¦§¨©©¤¨Ÿ
,d`NirÎdnkg zpigA zkWnd md zFvOd KM ,oigFnE¦©©¦§¥©§¨©§¦©¨§¨¦¨¨

"mlFrd Kln" zpigA zFidl KWnPW7. ¤¦§¨¦§§¦©¤¤¨¨

'a odA Wi zFvOdW ,"dpeEM zFkixv zFvn" oipr Edfe§¤¦§¨¦§§¦©¨¨¤©¦§¥¨¤
"KlOd zevn" `Ed KMW ± '`d :zFpigA8.Epilr dESW §¦¨¤©¦§©©¤¤¤¦¨¨¥

mci lre mdAW ,zFvOdÎinrh mdW ,DzpeEM `id ± 'ade§©¦©¨¨¨¤¥©£¥©¦§¤¨¤§©¨¨
Îdnkg zpigaA WAElnd `EdÎKExA sFqÎoi` xF` KWnp¦§¨¥¨©§¨¦§¦©¨§¨

d`Nir9. ¦¨¨

:"DiYpikWE `EdÎKixA `WcEw cEgi mWl" oipr `Ede§¦§¨§¥¦§¨§¦§¦§¥

"DiYpikWzpigA `EdW ,"KlOd zevn" zpigA `Ed " §¦§¥§¦©¦§©©¤¤¤§¦©
"e .'oinlr lM `Nnn'`EdÎKixA `WcEwzpigA `Ed " §©¥¨¨§¦§§¨§¦§¦©

zpigA `Ed ,'oinlr lM aaFq' zpigA `Ed ,lCaEnE WFcẅ§¨§¦©¥¨¨§¦§¦©
.Ff devnA KWnPW `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd©§¨©¥¨¤¦§¨§¦§¨

" zpigaA zFidl jixvecEgi,"ozNgzA otFq uErp" iM ," §¨¦¦§¦§¦©¦¦¨¨¦§¦¨¨
KlOd zevn `id iM ipRn devOd dUFrW ici lr EpiidC§©§©§¥¤¤©¦§¨¦§¥¦¦¦§©©¤¤
KWnPd `EdÎKExA sFqÎoi` xF` FWtpA dNBznE dxFW ±¤¦§©¤§©§¥¨©¦§¨

.Ff devnA: §¦§¨

K` aode rxnÎxEqA od ,zFvnE dxFYA mbFRW in ©¦¤¥©¨¦§¥§¥¨§¥
xWt` i`e ,DiWtpA rciC i`n mEtl cg lM ,aFhÎdUreA§©£¥¨¨§©§¨©§©§¥§¦¤§¨
FzEkln zCn iENibl `EdÎKExA oFilrdÎoFvx KiWndl Fl§©§¦¨¨¤§¨§¦¦©©§
zxUre dpXdÎW`x zlrn oFxzi `Ed dfA dPd ,KxAzi¦§¨¥¦¥¨¤¦§©£©Ÿ©¨¨©£¤¤
ÎKExA oFilrdÎoFvx KWnEi mci lre mdAW ,daEWY ini§¥§¨¤¨¤§©¨¨§¨¨¨¤§¨

.`Ed
gM Wi Ki` :oiadl Kixv dPd ,df oipr xE`iaE¥¦§¨¤¦¥¨¦§¨¦¥¥Ÿ©

?dUrÎzFvn lEHiaAW mbRd lM oTzl daEWzA¦§¨§©¥¨©§¨¤§¦¦§£¥

zg` dxiar xar m`"W ,dUrzÎ`l zFvnA dPd iM¦¦¥§¦§Ÿ©£¤¤¦¨©£¥¨©©
cg` xFbiHw Fl dpw zFa`ÎiwxtA,וכּו'± EpipXW FnM ," ¨¨©¥¤¨ְ§¤¨¦§¦§¥¨

"Edngxie 'd l` aFWI"W xg`n(f ,dp EdirWi)xxFrn , ¥©©¤¨¤¦©£¥§©§¨§¥
."mixFdh min" zpigA mde ,dlrnl miAx mingx©£¦©¦§©§¨§¥§¦©©¦§¦

xnF` aEzMdW(dk ,el l`wfgi)min mkilr iYwxfe" : ¤©¨¥§¤§¥§¨©§¦£¥¤©¦
aizkE ."mYxdhE ,mixFdh10'd ugx m`" iciכּו': lrW ," §¦§©§¤§¦¦¨©¤©§¥

EpirWR xarde dgn" mixnF` df'כּו`Ed df ici lrW ," ¤§¦§¥§©£¥§¨¥¤©§¥¤
drWxde" :xn`nkE .xFbiHwde rWRd xiarnE dgFn¤©£¦©¤©§©©¥§©£¨§¨¦§¨
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"יפתי", ּבענין ּבחגוי", "יֹונתי הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (ועּיין .4ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

""YWal xcde cFd(` ,cw miNdY). §¨¨¨¨§¨§¦¦

" zpigA Edf ,lFrÎzwixR WIWM oM oi`X dnWiAl`minW ©¤¥¥§¤¥§¦©¤§¦©©§¦¨©¦
zExcw"(b ,p EdirWi)E" zpigAn wx ,iENiB oi` if`e ,LYlWnn ©§§©§¨©£©¥¦©¦§¦©¤§©§§

"xFce xFC lkA(bi ,dnw miNdY)zpigAn dHnl `EdW , §¨¨§¦¦¤§©¨¦§¦©
A" xW` `wec `id dkElOdW ."LzEkln"oFvxElAw ©§§¤©§¨¦©§¨£¤§¨¦§

.("mdilr£¥¤

.5.[(ai ,bi ilWn) "dkXnn zlgFY" .(gk ,i ilWn) "dgnU miwiCv zlgFY"]¤¤©¦¦¦§¨¦§¥¤¤§ª¨¨¦§¥

ימּוׁשּו"6. ההרים "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה .ועּיין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לציצית"7. לכם "והיה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ּומה .(ועּיין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נעׂשה"). יׂשראל ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּנתּבאר

.8kln ± "`id KlOd zevn iM").(el ,gi 'a mi ¦¦§©©¤¤¦§¨¦

נא").9. יגּדל "ועּתה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ(ועּיין

.10('c` :mWe .c ,c EdirWi)§©§¨§¨©§



c"agרמב i`iyp epizeax zxezn

xiarz iM ,dlkY oWrA DNEk'כּוaEzMW FnM ;",bi dixkf) ¨¤¨¨¦§¤¦©£¦§¤¨§©§¨

(axiar` d`nEHd gEx z`e" ".כּו': §¤©©§¨©£¦
,"`MlnC oixa`" zFkWnd mdW ,dUrÎzFvn la £̀¨¦§£¥¤¥©§¨¥¨¦§©§¨
oTEzi `Fti` dOA ,mzrRWd oFxQg mxbe mBRW xg`nE¥©©¤¨©§¨©¦¨©§¨¨¨©¤¥§©
iENinE mzrRWd zEnilW zFidl ,daEWYd ici lr©§¥©§¨¦§§¥©§¨¨¨¦

?mpFxqg¤§¨
aizM dPd K`(` ,lw miNdY),"'d Liz`xw miTnrOn" : ©¦¥§¦§¦¦¦©£©¦§¨¦

± iENiBd l` mlrddn ,"Liz`xw" zFidNW :WExiR¥¤¦§§¨¦¥©¤§¥¤©¦
zpigA zFrRWde zFkWnd EpiidC ,"d"ied" zpigA zFidl¦§§¦©£¨¨§©§©§¨§©§¨§¦©
EpiidC ."miTnrOn" ici lr `Ed ,"`MlnC [o]ixa`"¥¨¦§©§¨©§¥¦©£©¦§©§
dlrn dlrnNW oFilrdÎoFvx `Ed ,oFilrdÎwnFr¤¨¤§¨¨¤§¤§©§¨©§¨
,`YzlcÎ `zExrz`A dNBzOd ,zElWlYWd zpigAn¦§¦©¦§©§§©¦§©¤§¦§£¨¦§©¨

.WtPAW oFilrdÎoFvx ,`AlcÎ`wnErA§§¨§¦¨¨¨¤§¤©¤¤
FWtpA zExixOd oipr FAlA winrIW ici lr ,EpiidC§©§©§¥¤©£¦§¦¦§¨©§¦§©§
xSA" 'd l` wFrvle ,mxBW oFxQgde mbRd lcFB lr©¤©§¨§©¦¨¤¨©§¦§¤©©

"Fl11"mAl wrv" zpigaA ,(gi ,a dki`)wrFv aNd `dIW12, ¦§¦©¨©¦¨¥¨¤§¥©¥¥
"wFnr ale Wi` axT"n(f ,cq miNdY)xW`Mn c`n c`n ¦¤¤¦§¥¨§¦¦§Ÿ§Ÿ¦©£¤

Rn ,z`U FWtp lkEzlcFB likdl FWtpA gM oi`W ip ©©§§¥¦§¥¤¥Ÿ©§©§§¨¦¤
.zExixOd©§¦

WtPdX dn lMW ± aNA `N` Ff dwrv oi` okle§¨¥¥§¨¨¤¨©¥¤¨©¤©¤¤
oi`X dn ,eiR gExe eiztUa `ivFdl lkEi oiicr ,dlikn§¦¨£©¦©§¦¦§¨¨§©¦©¤¥
gM oi`W cr ,c`n c`nA FWtpA zExixOd lCbYWM oM¥§¤¦§©©§¦§©§¦§Ÿ§Ÿ©¤¥Ÿ©

"gExd z` `Flkl" xWt` i` if` ,likdl WtPd,g zldw) ©¤¤§¨¦£©¦¤§¨¦§¤¨©Ÿ¤¤

(g"Frbe KFld" wrFve ,(ai ,e '` l`EnW)gk Fl oi`W cr , §¥¨§¨§¥©¤¥Ÿ©
zwrv `N` Fl oi`e .eiR gExe eiztUa `ivFdlE xAcl§©¥§¦¦§¨¨§©¦§¥¤¨©£©

.WOn WtPd iESin cr drbPW itl ,aNd©¥§¦¤¨§¨©¦©¤¤©¨
`iIcxEC oA xfrl` iAxc dUrnkE13dIkaA drBW , §©£¥§©¦¤§¨¨¤§©¨¤¨¨¦§¦¨

Wi" :eilr Exn` okle .WOn FznWp `vIW cr dwrvE§¨¨©¤¨¨¦§¨©¨§¨¥¨§¨¨¥
daEWY lW zg` drWAW ,"zg` drWA FnlFr dpFw¤¨§¨¨¤¨¤§¨¨©©¤§¨

`AdÎmlFrA FnlFr lM dpFw14Fcia did `NW iR lr s` . ¤¨¨¨¨©¨©©¦¤Ÿ¨¨§¨
Ff daEWY zpigA ici lrW itl ± mlFrn zFvnE dxFY¨¦§¥¨§¦¤©§¥§¦©§¨
WtPdÎzxiqnA ,oFvxd zxiwre dhxgA ,`AlcÎ`wnFrn¥§¨§¦¨©£¨¨©£¦©¨¨¦§¦©©¤¤
mxFB ,Ff dpigaA ,df oFvxÎlEHiA ici lr ixd ,WOn©¨£¥©§¥¦¨¤¦§¦¨¥
dlrnNW ,`EdÎKExA oFilrdÎoFvx dlrnl xxFrnE§¥§©§¨¨¨¤§¨¤§©§¨
mFwnA" :l''fx Exn` okle .zElWlYWd zpigAn dlrn©§¨¦§¦©¦§©§§§¨¥¨§©©§¨

micnFr daEWzÎilrAW'15כּו`ligA Dil oikWn"C ± " ¤©£¥§¨§¦§©§¦¥§¥¨
."xiYi©¦

:zFpigA 'a Fl Wi oFilrdÎoFvx iM ,oiprde§¨¦§¨¦¨¨¤§¥§¦
d'`ziW`x `idW dnkgA WAElOd : ¨©§¨§¨§¨¤¦¥¦

zElWlYWdd16dxFY ici lr KWnp df oFvx zpigAW . ©¦§©§§¤§¦©¨¤¦§¨©§¥¨
WAElOd `EdÎKExA oFilrdÎoFvx od odW ,zFvnE¦§¤¥¥¨¨¤§¨©§¨
ici lr KWnp `Ede ."zwtp dnkgn `ziixF`"C ± dnkgA§¨§¨§©§¨¥¨§¨¨§¨§¦§¨©§¥

miniIwnd ,mixEnB miwiCv zbxcnE zlrnzFvnE dxFY ©£©©§¥©©¦¦§¦©§©§¦¨¦§
.mFlWeÎqg mdA Enbt `le ,mlFrl mdini lM̈§¥¤§¨§Ÿ¨§¨¤©§¨

de'adlrn dlrnNW oFilrdÎoFvx zpigA `Ed : §©§¦©¨¨¤§¤§©§¨©§¨
Îdnkg zpigaA llM WAEln Fpi`e ,zElWlYWdd xcQn¦¥¤©¦§©§§§¥§¨§¨¦§¦©¨§¨
lr "`gFn lr `itgc `YlBlB" zpigA `Ede .d`Nir¦¨¨§§¦©ª§¨§¨§©§¨©¨©
,dnkg oMWn md ± "`YlBlbc illg 'b"C ,lWn KxC¤¤¨¨§©§¥§ª§¨§¨¥¦§©¨§¨
oMWn Fpi`W ,oigFOd lr stFgd mvre .zrce ,dpiaE¦¨§©©§¤¤©¥©©¦¤¥¦§©

;"`YlBlb" `xwPd `Ed ± llM oigFOd©¦§¨©¦§¨ª§¨§¨
dlrn dlrnl `Ed df oFvx zpigA ,lWn KxC lr KM©©¤¤¨¨§¦©¨¤§©§¨©§¨
ici lr daEWzÎilraA dNBzOd `Ede ,c''Ag oMWOn¦¦§©©©§©¦§©¤§©£¥§¨©§¥
,WtPAW oFilrdÎoFvx zpigA oM mB `EdW ,`AlcÎ`wnFr§¨§¦¨¤©¥§¦©¨¨¤§¤©¤¤
zpigA `Ede .z`U FWtp lkEYW icMn dlrnl `EdW¤§©§¨¦§¥¤©©§§¥§§¦©
dlrnNW ± oFilrd df oFvx ici lrW ,`AlcÎ`zErx§¨§¦¨¤©§¥¨¤¨¤§¤§©§¨
lM `Nnzn ,mWtpa dNBzOd ± zElWlYWdn dlrn©§¨¥¦§©§§©¦§©¤§©§¨¦§©¥¨
dzcEqIW ,dUrÎzFvn lEHiaAW minbRde zFpFxqgd©¤§§©§¨¦¤§¦¦§£¥¤§¨¨

.d`NirÎdnkgn Wcw ixxdA§©§¥Ÿ¤¥¨§¨¦¨¨
FzF`lnl oivFxWMW ,Waie axgPd xdPd lWnke§¦§©©¨¨©¤¡¨§¨¥¤§¤¦§©§
xfFg df ici lrW ,raFPd xFwnE oiirnA wnFrA oixtFg§¦§¤§©§¨¨©¥©¤©§¥¤¥
oFilrdÎoFvx zpigA iENiB ici lr KM ;xdPd `NnznE¦§©¥©¨¨©©§¥¦§¦©¨¨¤§
,zElWlYWdd xcQn dlrn dlrnNW `EdÎKExÄ¤§©§¨©§¨¦¥¤©¦§©§§

.minbRde zFpFxqgd lM milWnE `Nnzn¦§©¥©§¦¨©¤§§©§¨¦
zpigA ici lrW :"'d Liz`xw miTnrOn" Edfe§¤¦©£©¦§¨¦¤©§¥§¦©
xg`n ,"d"ied" zkWnd zFidl "Liz`xw" ± "miTnrOn"¦©£©¦§¨¦¦§©§¨©£¨¨¥©©

.raFPd oiirOde xFwOd zpigA dNBzPW¤¦§©¨§¦©©¨§©©§¨©¥©
Epia` Epl glq" EdfeiM,oaEn Fpi` dxF`klC :"Ep`hg §¤§©¨¨¦¦¨¨§¦§¨¥¨

" EdniM?dgilQd lr mrh zpizp `Ed df ike ?"Ep`hg ©¦¨¨§¦¤§¦©©©©©§¦¨
Epia` Epl glq" :xninl Dil dedexW` lr!"Ep`hg ©£¨¥§¥©§©¨¨¦©£¤¨¨

'Pd mr K`zkWnd Epxqge "Ep`hg"W itNW :oaEi l' ©¦©©¨¤§¦¤¨¨§¨©§©§¨©
,FzxFze eizFvnA `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zElWlYWd¦§©§§¥¨§¦§¨§¨
.zFgilQde mingxd xFwn xxFrl ± "Epl glq" Kkl§©§©¨§¥§¨©£¦§©§¦
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dlrnl ,"`lFkc `xFwO"n mikWnp miIgdÎiIge miIgd©©¦§©¥©©¦¦§¨¦¦§¨§¨§©§¨
oFilrdÎoFvxe dgilQd iENibaE .zElWlYWdd xcQn¦¥¤©¦§©§§§¦©§¦¨§¨¨¤§
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Ô·ÂÈÂ'א במשל במ"א המבואר ע"פ ביאור בתוס' כ"ז
חכמה  בכל מושלם יחיד בן לו היה גדול שמלך
רצה  בה בתכלי' שלם והי' חכמה כל שלמדו ואחר

שי  ולא המלך השלימות תכלית שלם הזה היקר הבן הי'
בכל  שלם שהי' הגם עדיין האמיתי שלימות בו מצא
דוקא  למרחקי' ששלחו עד החכמה דעיקר הלמודים
החכמה  ע"י פרנסתו שם וימצא לגמרי ורש עני ויהי'
חכמה  שאר או אומנות שבכלי בחכמה אם שהשיג
בחכמתו  לנפשו טרף שימצא עד וכה"ג שבמסחור
בעליה  תחיה והחכמה כמ"ש בה א"ע לפרנס ויוכל
נמצא  אז א"ע לפרנס לו עמדה הבן של חכמתו וכאשר
השלימות  מכל אביו בעיני יקר וזה האמיתי שלימות בו
רב  ההון מצד לא ובאמת בלימודו תחלה שהשיג
מאוצרותיו  המלך בעיני יותר יקר בפרנסתו שירויח
שהכל  יחידו לבנו מוריש שהי' כפליי' בכפלי הרבי'
תענוגי  מכל ומגרשו משלחו הי' לא ודאי שלזה שלו
צער  שזהו ולחץ ועוני דוחק סובל להיות המלך בית
היקר  היחיד הבן על מרובים האב שרחמי לאב  גדול
נגד  זה שעשה מה ודאי אלא ממש כנפשו לו וחביב
בעירום  לבנו גדול ריחוק על ואנחה יגון לסבול טבעו
שזה  הבן מזה שישיג האמיתי השלימות למען רק וכו'
הי' וכדאי בנו על הטובה בשלימות אב של חפצו כל
הטוב  בשלימות נפשו כאוות בבן מצא אם ויגונו צערו
שקטן  הגם זו ופרנס' א"ע לפרנס שיוכל במה רק והוא
מה  והוא האמיתי שלימות בו יש אבל הוא ערך
בלי  בשלימות ושלם גדול עושר להיו' יכול שבחכמתו
בדומ' שהוא עד השלימות עיקר שזהו לזולתו יצטרך
לאביו  בעצם עושר שיש מה כל שהרי ממש לאביו
וכשרוא' יותר הרבה ואפשר בחכמתו להשיג הבן יוכל
וכל  ביתו הון כל לו יתן אזי בזה הבן שלימות האב
הבן  שראוי מפני ונעלמים בסתומים שלו אוצרות
כלי  שהוא עד בה הרויח שהוא מצד זו טובה לירושה
לו  שעמדה חכמתו הצלחת טוב מפני אותה לקבל מוכן
משא"כ  עסקיו בכל שמצליח עד במלאכ' א"ע לפרנס
יודע  שהי' הגם בחכמתו א"ע לפרנס יכול הי' לא אם
הזה  בעצם העושר לקבל הרויח לא חכמ' בכל ובקי
עמוק  עמוק למעלה מזה והנמשל וד"ל. כו' אביו של
דאבי"ע  ההשתלשלות כל כללות שורש להבין הוא

שהוא  אתברירו דבחכמה דרפ"ח הבירורי' ענין וכללות
אדם  ופי' כו' לב"ן דמברר אדם גי' מ"ה שם בחי'
וח"ת  ח"ע בחי' והוא כדמותו בצלמו כו' לעליון אדמה
והן  ברורי' לברר בבי"ע מטה למט' שירדה שבחוץ
מעשה  יום בכל שמחדש המעשה ימי דו' מלאכות ל"ט
למרחקים  הבן שילוח כמשל וזהו כידוע בראשית
לתקן  הנ"ל ענין והוא א"ע לפרנס לו תעמוד שחכמתו

וכנ"ל  החכמ' מעצם מעל' יותר שזהו מה בפי'דבר
ממלאכה  נייחא תתאה שבת ענין והוא לתקן לעשו'
עושר  בענין מאד שהצליח אשר כל בעיניו שהוטב
יכול  האמיתי שלימו' בו שיש ולהיות הנ"ל המוצלח
שבת  שכולו יום שנק' ממש העצמות מבחי' בזה לשכון
השביעי  יום את אלקי' ויברך ומ"ש עילא'. שבת בחי'
כל  שנותן האב כמשל דוק' מלאכתו מכל שבת בו כי
דוקא  ידיו שבמעש' בחכמה שהצליח לבנו ביתו הון
ח"ת  בחי' שהוא דוקא נוק' לשון ה' ברכת וזהו כנ"ל
ממש  לעצמיות בדומה להיו' למעל' שעולה דמל'
ה' דברכת הפשוט פי' וזהו ממש העצמי' ברכה לקבל
מן  קיבלה המל' שבחי' דהיינו יוצא פועל תעשיר היא
זו  בבחי' היא גם שתהי' בעצם עושר הנק' העצמות
ידיו  שבמעשה חכמתו הצלחת שע"י הבן כמשל ממש
העושר  לקבל קיבול בית נעש' להיות והרויח זכה
לזולתו  יוצא פועל תעשיר וזהו המלך דאביו בעצם
יומשך  הא"ס שמעצמו' דכמו כו' אדמה אדם דהיינו
ממש  א"ס בבחי' תעשיר ג"כ ה' ברכת כך א"ס בבחי'
שיש  ברכה שיש דמשמע עמה עצב יוסיף לא והיינו
עצב  בה אין אבל כנ"ל ההצלחה היפך והוא עצב בה
וחידוש  ממש במקורה העצמית ברכה כמו וכלל כלל
(כמאמר  עצב יוסיף שלא דוק' הוי' בברכת הוא זה
שאז  עצב ולא שמח שתמיד בחלקו השמח עשיר איזהו
הברכות  ממקור ברכה סימן וזהו שיעור בלי מצליח
אין  עדיין הנה אך כו') אץ ואינו בחלקו שמח שהוא
בברכ' שמדבר דא"א ה' דברכ' זה פסוק מתיישב
לא  אמר איך שע"ז דחול יומין בו' בראשית שבמעש'
משך  נושא ובכה ילך הלך אמר הרי כו' עצב יוסיף
יפסיד  פן עצב רק שמחה אין העבוד' בעסק הרי הזרע
עצב  יוסיף לא אמ' ובכאן ברנה יבא בא אח"כ רק הכל

כו': לבד שמחה רק עמה
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Â‰ÊÂ,שבנש"י המוחין היינו בנ"י, ראש את תשא כי
לפקודיהם, התורה ע"י לשרשם אותם תשא כי
פקדת  כמ"ש לפקודיהם א' פי' ב' בזה יש הנה כי
לשון  שזהו שרה את פקד וה' וכמ"ש ותשוקקיה הארץ
מקום  שנחסר דוד מקום ויפקד לשון הב' והפי' יחוד,
וכור  לכסף מצרף כתי' הנה כי חסרון, לשון זהו דוד
היא  תפילה כי התפילה, והיינו מהללו לפי ואיש לזהב
ומקריבים  בהמה שלוקחי' שהקרבן וכמו קרבן, במקום
ארי' שלמעלה ואש שלמטה אש ע"י המזבח ע"ג
אש  רשפי ע"י בתפילה הוא כך קורבנין דאכיל
מצרף  וכמו והפסולת, הסיגים מצרף הוא שבתפילה
כלל  הפסולת ניכר אינו הצירוף שקודם אש ע"י לכסף
נקי  כסף הוא והכסף הפסולת נכרים הצירוף ואחר

ע"י  ובתפילה בק"ש הוא כך מהכסף הפסולת ונחסר
הרע, וניכר לבד והרע לבד הטוב נתברר אזי אש רשפי
אומרים  שבשמ"ע וג"ר [באחד] מס"נ ק"ש שאחר וזהו
בעיניו  ישר איש דרך שכל מחמת חטאנו, כי לנו סלח
בשמ"ע  וג"ר ק"ש ע"י אך אהבה תכסה פשעים כל ועל
לא  וכידוע חטאנו כי לנו סלח וזהו הרע, וניכר נתברר
הרע  במקום אלקות גילוי להיות שא"א כתי' רע יגורך
אלקות, וגילוי יחוד יבוא אזי הרע פירוד כשנעשה אך
שנחסר  חסרון לשון וגם יחוד לשון לפקודיהם וזהו
בנ"י  ראש את תשא כי וזהו היחוד, הוא ועי"ז הרע
לנשאות  צריך אלקות עם נש"י יחוד ושיהי' לפקודיהם

למעל  מלמטה גמור אותם יחוד ושיהיה הרע ממקום ה
אצלם.
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Ù"ÚÂ הוא ויו"ט דאבא, מוחין הוא שבת הנה הקבלה
היא  ראי' מצות מה מפני וצ"ל דאימא, מוחין
הם  כי הגם דאבא שמוחין בפע"ח ותירץ דוקא, ביו"ט
ב' ע"י מאירים הם אבל דאימא ממוחין יותר גבוהים
משא"כ  דאימא, ונה"י דאבא נה"י בחי' היינו לבושי',
נה"י  בחי' היינו א' לבוש ע"י מאירים דאימא מוחין
הנה  וגם כו', יותר בגילוי מאירים הם לכן לבד, דאימא
מבחכ', בינה בבחי' יתירה מעלה מצינו פעמים באמת
הענין  וביאור בבינה, הוא עתיק התגלות כי מפני והיינו
וארז"ל  לעתים בינה יודעי יששכר ומבני כתי' הנה
לכם  הבו דכתי' כוותייהו אשתכח לא משה בימי דאפי'
את  ואקח ואח"כ כו' וידועים ונבונים חכמים אנשים
נבונים  ואלו וידועים חכמים אנשים שבטיכם ראשי

שמבין  מי נק' חכם כי והיינו אשתכח, לא משה בימי
אך  לזולתו, להסבירו יוכל לא כי הגם היטב השכל
נבון  אבל חכם, נק' השכל את מבין בעצמו כי מפני
מעלה  שזהו לזולתו השכל את להסביר שיוכל הוא
משל  אלפים שלשת שא' בשלמה שמצינו וע"ד יתירה,
להבין  שיוכל שכדי האדם, מכל ויחכם עליו כתי'
ועד"ז  יותר, הגבוה מבחי' נמשך צ"ל לזולתו ולהסביר
השגה  בחי' הוא שבינה לבינה חכ' שבין ההפרש הוא
כי  מפני והיינו למטה גילוי בבחי' להיות ויכול והבנה
החכ' בבחי' משא"כ ע"י, התגלות מאיר בינה בבחי'
מצות  הי' ולכן רעיון, מכל הנעלם שכל רם אב שנק'
בשבת  ולא דוקא דאימא מוחי' שהם ברגלים ראי'

דאבא. מוחין בחי' שהוא

dpya minrt yely d"c
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

òåãéå6â"éãפעמיםêåøáב ïäשאומרים øîàù êåøá
) àð÷éã éðå÷éú âé úðéçá(הזקן המשכות âéי "ג  ïäù

íéîçøä úåãîמידת של המשכות עשרה שלוש כלומר,
וחנון  רחום ֿ ל א הוי ' "הוי' במילים הנרמזות הרחמים
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רמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Â‰ÊÂ,שבנש"י המוחין היינו בנ"י, ראש את תשא כי
לפקודיהם, התורה ע"י לשרשם אותם תשא כי
פקדת  כמ"ש לפקודיהם א' פי' ב' בזה יש הנה כי
לשון  שזהו שרה את פקד וה' וכמ"ש ותשוקקיה הארץ
מקום  שנחסר דוד מקום ויפקד לשון הב' והפי' יחוד,
וכור  לכסף מצרף כתי' הנה כי חסרון, לשון זהו דוד
היא  תפילה כי התפילה, והיינו מהללו לפי ואיש לזהב
ומקריבים  בהמה שלוקחי' שהקרבן וכמו קרבן, במקום
ארי' שלמעלה ואש שלמטה אש ע"י המזבח ע"ג
אש  רשפי ע"י בתפילה הוא כך קורבנין דאכיל
מצרף  וכמו והפסולת, הסיגים מצרף הוא שבתפילה
כלל  הפסולת ניכר אינו הצירוף שקודם אש ע"י לכסף
נקי  כסף הוא והכסף הפסולת נכרים הצירוף ואחר

ע"י  ובתפילה בק"ש הוא כך מהכסף הפסולת ונחסר
הרע, וניכר לבד והרע לבד הטוב נתברר אזי אש רשפי
אומרים  שבשמ"ע וג"ר [באחד] מס"נ ק"ש שאחר וזהו
בעיניו  ישר איש דרך שכל מחמת חטאנו, כי לנו סלח
בשמ"ע  וג"ר ק"ש ע"י אך אהבה תכסה פשעים כל ועל
לא  וכידוע חטאנו כי לנו סלח וזהו הרע, וניכר נתברר
הרע  במקום אלקות גילוי להיות שא"א כתי' רע יגורך
אלקות, וגילוי יחוד יבוא אזי הרע פירוד כשנעשה אך
שנחסר  חסרון לשון וגם יחוד לשון לפקודיהם וזהו
בנ"י  ראש את תשא כי וזהו היחוד, הוא ועי"ז הרע
לנשאות  צריך אלקות עם נש"י יחוד ושיהי' לפקודיהם

למעל  מלמטה גמור אותם יחוד ושיהיה הרע ממקום ה
אצלם.

`yz ik

•

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

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ù"ÚÂ הוא ויו"ט דאבא, מוחין הוא שבת הנה הקבלה
היא  ראי' מצות מה מפני וצ"ל דאימא, מוחין
הם  כי הגם דאבא שמוחין בפע"ח ותירץ דוקא, ביו"ט
ב' ע"י מאירים הם אבל דאימא ממוחין יותר גבוהים
משא"כ  דאימא, ונה"י דאבא נה"י בחי' היינו לבושי',
נה"י  בחי' היינו א' לבוש ע"י מאירים דאימא מוחין
הנה  וגם כו', יותר בגילוי מאירים הם לכן לבד, דאימא
מבחכ', בינה בבחי' יתירה מעלה מצינו פעמים באמת
הענין  וביאור בבינה, הוא עתיק התגלות כי מפני והיינו
וארז"ל  לעתים בינה יודעי יששכר ומבני כתי' הנה
לכם  הבו דכתי' כוותייהו אשתכח לא משה בימי דאפי'
את  ואקח ואח"כ כו' וידועים ונבונים חכמים אנשים
נבונים  ואלו וידועים חכמים אנשים שבטיכם ראשי

שמבין  מי נק' חכם כי והיינו אשתכח, לא משה בימי
אך  לזולתו, להסבירו יוכל לא כי הגם היטב השכל
נבון  אבל חכם, נק' השכל את מבין בעצמו כי מפני
מעלה  שזהו לזולתו השכל את להסביר שיוכל הוא
משל  אלפים שלשת שא' בשלמה שמצינו וע"ד יתירה,
להבין  שיוכל שכדי האדם, מכל ויחכם עליו כתי'
ועד"ז  יותר, הגבוה מבחי' נמשך צ"ל לזולתו ולהסביר
השגה  בחי' הוא שבינה לבינה חכ' שבין ההפרש הוא
כי  מפני והיינו למטה גילוי בבחי' להיות ויכול והבנה
החכ' בבחי' משא"כ ע"י, התגלות מאיר בינה בבחי'
מצות  הי' ולכן רעיון, מכל הנעלם שכל רם אב שנק'
בשבת  ולא דוקא דאימא מוחי' שהם ברגלים ראי'

דאבא. מוחין בחי' שהוא

dpya minrt yely d"c
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

òåãéå6â"éãפעמיםêåøáב ïäשאומרים øîàù êåøá
) àð÷éã éðå÷éú âé úðéçá(הזקן המשכות âéי "ג  ïäù

íéîçøä úåãîמידת של המשכות עשרה שלוש כלומר,
וחנון  רחום ֿ ל א הוי ' "הוי' במילים הנרמזות הרחמים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

êéîçøáוכו '", úåëùîää ìë øå÷îá øîåà ïë ìò
" ¯ ,íéáøäשמשם האור, עצמות זה הרבים" ברחמיך

שלוש כנגדנמשכים שהם המשכות, של אופנים עשר ה
"ברוך" המילה את שאומרים הפעמים עשרה שלוש 

שאמר'. 'ברוך בברכת שאומרים
ïë íâ òãåðåנוסף באופן שאמר':7ביאור ב'ברוך

¯ øîàù êåøáã êåøá â"éãשל ההמשכות עשרה שלוש
שכתובה הפעמים במספר הנרמזות שאמר' 'ברוך

- "ברוך" íéôé÷îהמילה úðéçá íä íìåë
äæá ùéåיש מקיפים, של שונים  øåàãאופנים íéôé÷î

¯ øùéלמטה מלמעלה שיורדים כפי  האורות כלומר,
)ìéòì úåøëæðä úåâéøãî ïäùבחמשת הנרמזות 

אומר  "ברוך עד שאמר" מ"ברוך הראשונים, ה"ברוך"
ועד הראשון מהשורש בהם נמשך שהאור ועושה")

האצילות. עולם של בפועל øåàãישåלהתהוות íéôé÷î
øæåç,למעלה מלמטה שעולים כפי  האורות כלומר,

למעלה ועליה רצוא  של בתנועה  התחתונות 8שהדרגות

,'åëמרחם מ "ברוך הבאים, ה "ברוך" בחמשת ונרמזות
ומציל". פודה "ברוך עד הבריות" על

¯ åîù êåøáå- עשר האחד ììåëäה"ברוך" øå÷îä àåä
'åë íìåëהראשונה וההמשכה ההתעוררות דרגת והוא

לפני והוא האור", "עצם של הצמצום) לפני  (עוד
ההתגלות, של בפועל íå÷îáההמשכה  øàáúðù åîëå

.øçà
mipyeya drexd il icece icecl ip`

,d"xc 'a mei .c"qab"xrz
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ואילך).6. א (ב, ואתחנן תורה לקוטי ראה

האמצעי,7. אדמו"ר לכ"ק תשובה בשערי בארוכה נתבאר
ואילך). א (כז, תלכו אלקיכם ה' אחרי ד"ה התפילה שער

וזה 8. שמז, עמוד א' חלק תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ראה
epiidלשונו: 'ek mi`vei miig min `diy l"rly `ed oiprd xe`ia j`

n"cr xyi xe`c mitiwn 'ite g"e`c mitiwne xyi xe`c mitiwn yxy
ilkd ly mlrd zpiga df ixde dbyd ilka laben ezeidn dlrnly lkyd
mpn`e `hdix metl dxe`kl lkyd oiady in n"cr g"e`c mitiwn 'ite
dvxi xy`k dpde `iyew ila xexa 'idiy ahid egena ayiizp `l oiicr
ayiizdle liabdl `"`y iptn epnn wlzqi if` ilkd jeza ayiiziy
`ede dlrnl dhnln ezxfg jxcay mlrd df ixde daxd dlrnl zeidl
mi`ex ep` k"enke 'ek xac lk lr likynd ileid gkd xewn cr dler

i"r k"g` if` l"pd zewlzqd ezaiqe oeird ixg` lkyd oiai `l xy`ky
siwnd ly ef zewlzqd i"r epiide exewnn lky zrtyd jynei dwnrdd
k"b edfe dycg rty my jiynne likynd zeinvra cr xxern g"e`c
wlzqp mdly `iyewd i"ry enk mdl biyd k"g`e ax wizy `xnbd xn`y
edfe 'ek dycg rty jiynn if` siwn dyrpe xfeg xe` zpigaa elky
epiide xeaicd i"ry enkn t"a jynpy oixza `zewizy rlqa ilin mrhd
qek 'wpe zlawn zeklnd 'wp eiykrc dlrnl k"enk dpde `zewizy oipr
'ln xzkd `xwiy l"rle dkixa 'wpe ritynd `ed xzke l"pk dkxa ly
l"rl jk xzkdn dlrnl yi dzry enke rityn 'wp w"`de qek ede`xwi
oi`d zeinvr epiidc epnid dlrnl yiy gxken k"` xzk mewna 'idi w"`y
`ede epnid dlrnl `edy dn k"` lawn zpiga 'idi xzkdy iptne 'ek seq

.l"ce oeilr i"e`c siwn zpiga oiprk `ed w"` zpiga

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

ה'תד"ש] [תשרי

ÌÈÓÂÈÓ ÂÈÈÁÈ""לפניו ונחיה יקימנו השלישי .1ביום
השנה  ראש ימי שני הם הוא 2"יומים" השנה ראש כי ,

שבית  בזמן גם רבות פעמים היה וכך יומים, תמיד
קיים. היה המקדש

הכפורים  יום הקדוש, היום הוא השלישי" .3"יום
עלֿידי  אלינו באים שלנו החיים – מיומים" "יחיינו
ה' כפור, יום השלישי", ו"ביום השנה, ראש ימי שני

כמו  לא חיים, שנהיה לפניו, שנחיה אותנו מקים יתברך
מתים  הנקראים תשובה, עושים שאינם .4הרשעים

ובעשרת  השנה ראש לפני שעושים התשובה עלֿידי
ו"יקימנו  השנה בראש מיומים" "יחיינו תשובה, ימי

הכפורים. ביום לפניו"
הקודם, הפסוק של המשך הוא "יחיינו" הפסוק

יך 5האומר  וירפאנו, טרף הוא כי ה' אל ונשובה "לכו :
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ב.1) ו, הושע
ונסמן 2) יג, ע' חדשה) (מהדורה תרנ"ט המאמרים ספר

ע' ג, תשי"ז כ, התועדויות – מנחם תורת גם וראה .123 בהערה
.196

תשי"א,3) המאמרים ספר ע"ב. סג, השנה ראש תורה, לקוטי

.33 ע'
אגרת 4) ז. לט, פרשה רבה, בראשית ע"ב. יח, ברכות

ז. פרק התשובה,
א.5) ו, הושע



c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

– בלבל הוא יתברך, ה' אל ונשוב בואו ויחבשנו".
הוא  אותנו. ירפא ברוךֿהוא, והוא, אותנו, – ערבב

אותנו. יחבוש והוא אותנו הכה
בשנה  אתו היה מה נפש חשבון עושה אדם כאשר
תפילה  ללא – השנה חלפה במה ומתבונן שעברה,
במצוות  חיות ללא לתורה, עתים קביעות ללא בציבור,
 ֿ המשא מעניני מבולבל היה הוא השנה כל מעשיות;
הוא  ועושר, הון להרבות שלו הגשמיים והענינים ומתן
לתורה  עתים וקביעות בציבור התפילה זמן את המיר

– ועושר הון ויותר יותר הבנתו, לפי בעשייתו,
בעצמו. דבר יוצר אינו האדם כזו. אינה הרי האמת

תעשיר" היא ה' היא 6"ברכת יתברך ה' ברכת – ,
ההצלחה. את הנותנת

קר  שנעשה מי בפרט מרומה. מאוד הרי הוא אבל
ומוארת, חמה מסביבה ומתרחק בציבור לתפילה

שריא" שכינתא עשרה בי לא 7ש"אכל השבוע וכל ,
עשרה, במנין ו"ברכו" קדושה אומרים ולא שומעים

ויותר. יותר למטה ושוקעים מתקררים אזי
בורים  נעשים לתורה, עתים קובעים לא שכאשר בפרט
של  ובושה החרפה את מרגישים לא שכלל עד וגסים

והגסות. הבורות
יאמרו  שאם כאלו שישנם במוחש, רואים שאנו כפי
שאינם  סתומים, ראשים המוח, אטומי שהם להם
מתכעסים  הם – העולם בעניני ענין לקלוט יכולים
בכך  ואילו ובזיון, בושה בכך חשים הם ומתרגזים,

כלל.שה  מתביישים אינם בורים ם
שאינם  בלבד זו שלא מגושמים, כלֿכך חלקם
שמוחם  אומרים הם אלא שלהם, בבורות מתביישים

בלימוד. ענין להבין לכך, מתאים אינו
את  להבין יכולים בודאי הם – כך לא היא האמת אך
רוצים  לא הם אבל הנלמדים, ואגדה משניות החומש,
הזמן  את וממירים זה בתירוץ מסתפקים והם להבין,

הזה. עולם בתענוגי התורה לימוד של
שמתדרדרים, עד ויותר יותר אותם מגשם זה דבר

גסות, של ביותר הנחותות לדרגות רחמנאֿליצלן,
שהלב  מה כל את לעצמם מרשים לב, לשרירות שבאים
זה  אם והיתר, האיסור עם להתחשב מבלי משתוקק,

אסור. או מותר אם כשר, לא או כשר
עושים" רעים חברים בסביבה 8"והרבה תלוי הרבה .

נמצאים  .9בה
גובר  התורה אור תורה, בני של בסביבה כשנמצאים
כלֿכך, גסים לא הפחות שלכל קצת, שמשתנים ופועל
 ֿ בעלי מגושמים אנשים של בסביבה כשנמצאים אבל
כלֿכך, נמשכים לבם, בשרירות ההולכים תאוות
נעשים  איך בירידה, חשים לא שכלל עד רחמנאֿליצלן,

רחמנאֿליצלן. נופל,
עת" "לכל מסוים.10אבל מועד מגיע דבר לכל .

מיום  חולה יותר נעשה שילדם רואים הורים כאשר
עם  בסבל רבה שותפות חשים הם ושלום, חס ליום

אותו. להציל כדי שביכולתם כל ועושים בנם,
אלקיכם" לה' אתם "בנים .11כתוב

של  הישר מדרך סר שיהודי רואה יתברך ה' כאשר
לאדם  נתן יתברך ה' כי לו, מניחים ומצוות, תורה
הוא  דרך באיזו לבד לבחור יכול והוא חופשית בחירה
 ֿ רחמנא כבר, שהוא בשמים רואים כאשר אבל רוצה,
מבוץ  להנצל יכול אינו שכבר עד שקוע ליצלן,
מן  לו מסייעים אזי עצמו, בכוחות המגושם העבירות

תשובה. לעשות השמים
.¯ÂˆÈ˜ יום" השנה. ראש ימי שני הם "יומיים"

"יחיינו  שהפסוק מבאר הכפורים. יום – השלישי"
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ארבע  בין חילוק ללא נובע, הוא מהיכן ושורש מקור
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– בלבל הוא יתברך, ה' אל ונשוב בואו ויחבשנו".
הוא  אותנו. ירפא ברוךֿהוא, והוא, אותנו, – ערבב

אותנו. יחבוש והוא אותנו הכה
בשנה  אתו היה מה נפש חשבון עושה אדם כאשר
תפילה  ללא – השנה חלפה במה ומתבונן שעברה,
במצוות  חיות ללא לתורה, עתים קביעות ללא בציבור,
 ֿ המשא מעניני מבולבל היה הוא השנה כל מעשיות;
הוא  ועושר, הון להרבות שלו הגשמיים והענינים ומתן
לתורה  עתים וקביעות בציבור התפילה זמן את המיר

– ועושר הון ויותר יותר הבנתו, לפי בעשייתו,
בעצמו. דבר יוצר אינו האדם כזו. אינה הרי האמת

תעשיר" היא ה' היא 6"ברכת יתברך ה' ברכת – ,
ההצלחה. את הנותנת

קר  שנעשה מי בפרט מרומה. מאוד הרי הוא אבל
ומוארת, חמה מסביבה ומתרחק בציבור לתפילה

שריא" שכינתא עשרה בי לא 7ש"אכל השבוע וכל ,
עשרה, במנין ו"ברכו" קדושה אומרים ולא שומעים

ויותר. יותר למטה ושוקעים מתקררים אזי
בורים  נעשים לתורה, עתים קובעים לא שכאשר בפרט
של  ובושה החרפה את מרגישים לא שכלל עד וגסים

והגסות. הבורות
יאמרו  שאם כאלו שישנם במוחש, רואים שאנו כפי
שאינם  סתומים, ראשים המוח, אטומי שהם להם
מתכעסים  הם – העולם בעניני ענין לקלוט יכולים
בכך  ואילו ובזיון, בושה בכך חשים הם ומתרגזים,

כלל.שה  מתביישים אינם בורים ם
שאינם  בלבד זו שלא מגושמים, כלֿכך חלקם
שמוחם  אומרים הם אלא שלהם, בבורות מתביישים

בלימוד. ענין להבין לכך, מתאים אינו
את  להבין יכולים בודאי הם – כך לא היא האמת אך
רוצים  לא הם אבל הנלמדים, ואגדה משניות החומש,
הזמן  את וממירים זה בתירוץ מסתפקים והם להבין,

הזה. עולם בתענוגי התורה לימוד של
שמתדרדרים, עד ויותר יותר אותם מגשם זה דבר

גסות, של ביותר הנחותות לדרגות רחמנאֿליצלן,
שהלב  מה כל את לעצמם מרשים לב, לשרירות שבאים
זה  אם והיתר, האיסור עם להתחשב מבלי משתוקק,

אסור. או מותר אם כשר, לא או כשר
עושים" רעים חברים בסביבה 8"והרבה תלוי הרבה .

נמצאים  .9בה
גובר  התורה אור תורה, בני של בסביבה כשנמצאים
כלֿכך, גסים לא הפחות שלכל קצת, שמשתנים ופועל
 ֿ בעלי מגושמים אנשים של בסביבה כשנמצאים אבל
כלֿכך, נמשכים לבם, בשרירות ההולכים תאוות
נעשים  איך בירידה, חשים לא שכלל עד רחמנאֿליצלן,

רחמנאֿליצלן. נופל,
עת" "לכל מסוים.10אבל מועד מגיע דבר לכל .

מיום  חולה יותר נעשה שילדם רואים הורים כאשר
עם  בסבל רבה שותפות חשים הם ושלום, חס ליום

אותו. להציל כדי שביכולתם כל ועושים בנם,
אלקיכם" לה' אתם "בנים .11כתוב

של  הישר מדרך סר שיהודי רואה יתברך ה' כאשר
לאדם  נתן יתברך ה' כי לו, מניחים ומצוות, תורה
הוא  דרך באיזו לבד לבחור יכול והוא חופשית בחירה
 ֿ רחמנא כבר, שהוא בשמים רואים כאשר אבל רוצה,
מבוץ  להנצל יכול אינו שכבר עד שקוע ליצלן,
מן  לו מסייעים אזי עצמו, בכוחות המגושם העבירות

תשובה. לעשות השמים
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והוא  השנה, עליו עברה במה חשבוןֿצדק לעשות צריך
הון  אחר ריצה של הדעת טירוף מין שהיה מגלה
עתים  וקביעות בציבור תפילה המיר הוא ועושר.

בתענ  גס.לתורה ונעשה התקרר והוא גשמיים וגים
עצמו  האדם אם נמצא. הוא בה בסביבה תלוי הרבה
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את  יתברך ה' נתן בה באדמה, הוא הצמח שורש
נמוך  במקום הוא והשורש הצמיחה, כוח של התכונה

הצמח. מאשר יותר
באדמה  הוא היסוד בבניין. רואים שאנו כפי בדיוק

הבנין. כל עומד ועליו
גם  כך יותר; חזק הבנין כך יותר, עמוק שהיסוד ככל
חזק  הצמח ועמוק, מושרש יותר שהוא ככל בצמח,

שאנו 12יותר  כפי הצמח, בפירות חילוק שיש ובודאי ,
השונים. הפירות בעצי חילוקים רואים

מהם  שורשים להם שיש הנבראים, בגופי שהוא וכשם
בנפשות  גם כך קיומם, ואת צמיחתם את מקבלים הם
דומם  של החלוקות ארבע בין חילוק ללא הנבראים,
ה' שברא הנבראים של נפש לכל יש מדבר, חי צומח
חיותה, את מקבלת היא ממנו ושורש מקור יתברך,

הנברא. גוף את להחיות שתוכל
האדם, את מחיה האדם שנפש במוחש רואים אנו
כרגיל, יתנהלו האיברים וכל ילך יראה, ידבר, שיחשוב,

להם. מסר יתברך שה' הענין לפי
הנפש  כאשר לכן מהנפש, רק אינו הגוף קיום אך
מסוים. זמן במשך קיים עדיין הגוף הגוף, את עוזבת

מהנפש  רק אינו הגוף שקיום .13מכאן
חיזוק  לקבל מוכרחה היא הגוף את מחיה הנפש כאשר
הנשמה, של יותר נעלים מחלקים וכוחותֿרענון רוחני

שמות  בחמשה נקראת שהנשמה במדרש שכתוב 14כמו

יש  יהודי של שבנשמתו יחידה, חיה נשמה רוח נפש –
חלקים: חמישה

הגוף, את מחיים ונשמה רוח נפש, החלקים שלושת
נשארים  הנשמה של יחידה חיה החלקים שני אבל

.15בשמים 
הם  ויחידה, חיה הנשמה, של הללו החלקים שני
של  בנשמתו ונפש רוח נשמה החלקים של השורש
של  היסוד הם הנשמה של ויחידה החיה שחלקי יהודי,
את  שמחזיק בנין של יסוד כמו היהודי. שבגוף הנשמה
בצמח  חיות ונותן שמרענן צמח של שורש וכמו הבנין,

וגם  הצמח, שבגוף שהשורש הוא החילוק ובפירות.
הנשמה  של השורש ואילו למטה הם הבנין, של היסוד

למעלה. הוא
ההתעוררות  באה למעלה, שהיא כפי הנשמה, משורש

לחלוטין. פתאומי באופן
לא  וכלל תשובה, עשיית על חושב לא כלל היהודי
וחש  תשובה של ברגש מתעורר הוא ומדוע מנין יודע
בעלֿחי, כמו חי שהוא חייו, אופי על רבה מרירות
חיים  על חושב לא וכלל גשמיות על רק שחושב
עצמו  את מעריך הוא ומצוות. תורה של חיים רוחניים,
ולבו  מבעלֿחי, גרוע באמת הגשמיים, חייו עם שהוא,
ונעשה  העבר, על מאוד מתחרט והוא מכך, מאוד נשבר
שמהיום  החלטה לידי בא והוא לתורה, חזק חשק אצלו
על  ישמור ומצוות, תורה של חיים ינהל הוא והלאה
איך  לשמוע לתורה, עתים ויקבע בציבור תפילה
מה  בכל הרע עברו את לתקן דואג והוא לומדים,

לתקן. שביכלתו
שכתוב  מה ד'":5זהו אל ונשובה "לכו

עברה  במה לעצמו חשבוןֿצדק עושה האדם כאשר
העבר  על חרטה תשובה, עושה והוא החולפת השנה
ל"יחיינו  זוכים כך עלֿידי להבא, על טובה וקבלה
– השלישי" ו"ביום טובה, בכתיבה – מיומים"
בגשמיות  ומתוקה טובה בשנה טובה, בחתימה

וברוחניות.
.¯ÂˆÈ˜ שורש יש הנבראים שלגופי כשם כי מבאר,

שלהם, והחוזק הרעננות את ומקבלים באים הם מהיכן
יש  הצמחים לשרשי שגם כמו הגוף, לקיום פרט
לנפשות  ביחס גם כך הפרי, על מסוימת השפעה
מקבלים  הם מהיכן ומקור שורש להם שיש הנבראים,
שורש  יש היהודי של ולנשמה לנפש וחוזק. רעננות
באה  ידם שעל הנשמה של יותר הנעלים בחלקים
הכנה. כל ללא פתאום, התשובה התעוררות לפעמים
השנה  בראש טובה לכתיבה זוכים תשובה ועלֿידי

כפור. ביום טובה וחתימה
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יז.12) משנה ג, פרק אבות פרקי ראה
(13.31 ע' ה'ש"ת, .107 ע' תרפ"ח, המאמרים ספר
(14.9 הערה 150 ע' לעיל ראה

ע'15) תרפ"ח, המאמרים ספר ג. עא, האזינו תורה, לקוטי
.62 ע' ה'ש"ת, .119

•
w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

עוד ‡. נ"ע, מהר"ש אדמו"ר כ"ק הוד הסבא,
סיפורים. מהם ושמע הזקן רבנו של חסידים ראה

הוא  מקאפוסט. צדוק ר' החסיד היה מהם אחד
אז  היה עדיין שכן ה"חדרים", מתלמידי היה לא
יהיו  איך הזקן רבנו רוצה מה ידע אך צעיר, אברך

חב"ד. חסידי
לרבי  ומקושר האמצעי הרבי של חסיד היה הוא
היה  שכן המתפלל, צדוק לו קראו צדק". ה"צמח

בתפלה. מהמאריכים
רוח. טחינת לפרנסתו בחר מקאפוסט צדוק ר'
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בטחנת  בחר צדוק ור' רוח, וטחנת מים טחנת ישנה
כך  בשנה, חדשים מספר רק עסוקים בה כי רוח,

ועבודה. בתורה לעסוק הפנוי בזמן שיוכל
ובחדשי  ליובאוויטש, ליד היתה שלו הטחנה
יושב  היה עובדת, אינה כשהטחנה החורף,
ולאחר  האמצעי הרבי אצל בתחילה בליובאוויטש,

צדק". ה"צמח אצל מכן
מוהר"ש ·. אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד  הסבא

כל  מאריך הוא מה מקאפוסט, צדוק את פעם שאל 
בתפלה. כך

התורה  מן עשה מצות מקיים אני צדוק: ר' לו ענה
מהמצרים  יוצאים בתפלה מצרים', ביציאת 'לספר

וגבולים.
מוהר"ש  אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד  הסבא למד
הוא  סיפור מצרים', ביציאת 'לספר המלים פירוש 

ובהירות  ספירות מלשון שהתפלה 1הרי כלומר ,
יום, כולו זה היה היום, שעות כ"ד בכל לו האירה

אמיתי. אור זה היה
לו: קרא צדק" ה"צמח הרה"ק אאזמו"ר כ "ק הוד
תפלה, על הבית בעל היה הוא תפלה, ה"בעל" צדוק

עליו. הבית בעלת היתה התפלה שכן
.‚ תפלה' 'בעל צדוק על אומר היה הלל ר' הרה"ק

רק  ר', בשם לזה זה החסידים קוראים היו לא בעבר
שמו  מרבן גדול דרך על בשמו, שהרבי 2פשוט מה 
הזקן  והרבי רצה,  הזקן אדמו"ר 

קורא  היה הלל ר' כי האמצעי, אדמו"ר היינו 
היה  אייזל ר' הזקן, הרבי בשם האמצעי, לאדמו"ר
ולאדמו"ר  שבעבר הרבי בשם הזקן לאדמו"ר קורא

הרבי,  אבל האמצעי 'שלנו', בשם צדק" ולה"צמח
 עבר שייך לא רבי שעל אומר היה הלל ר'

צדוק  זהו  מאחל צדק" ה"צמח  והרבי מפרש,
המתפלל.

.„ האמצעי אדמו"ר חתן  אהרן הר' החסיד
נ"ע, רבקה הרבנית של אמה שרה, הרבנית של בעלה
היה  הוא גדול. וענו מופלג למדן היה  שני בזיווג
הגדולים  החסידים אך בקרמנצ'וג. גר גדול. 'מתפלל'
והחסידים  (ה"דוב"ים) ה"בערעלאך" כמו במקום
הביטול  כלפיו להם היה לא תמר'עס ושמואל ברוך

כראוי.
בחסידות  ענין שמואל ר' החסיד למד אחת פעם

האמצעי  הרבי את וראה נרדם פתאום בו. והתעמק
לו: שאמר

שלי. האמות מארבע צא 
אצלו  גם אם ברוך, ר' את שמואל ר' שאל למחרת

בשלילה. וענה משהו, אירע
והם  חלום, אותו ברוך ר' גם חלם זמן כעבור
הרה"ח  את מכבדים שאינם היא לכך שהסיבה הבינו

לפייסו. הלכו והם כראוי, אהרן ר'
מתוך   תמה בתחילה הנה אהרן, הר' אל כשבאו
ביקשו  הם אך ממנו. רוצים הם מה  ענותנותו גודל
אליו  בא הזקן שהרבי להם, סיפר והוא בו, והפצירו
ור' שמואל ר' החסידים את לקרב  לו ואמר בחלום

ברוך.
הוא  אותם, יקרב  שהוא שייך מה לו, ענה והוא

אותו. מקרבים היו הם אם מרוצה היה
הענין, את ברוך ור' שמואל ר' החסידים הבינו אז

בחלום. להם אמר האמצעי שהרבי מה
מה  אהרן ר' החסיד להם סיפר אצלו, בהיותם
 הזקן רבנו של בתו פריידא, הרבנית מאמו ששמע

הזקן: רבנו בשם
בתפלה. רק זה סוף אין אור עצמות עם להתראות
מאריך  שאני למה הסיבה זוהי סיים: אהרן ר' והחסיד
אין  אור עם להתראות בתפלה מחכה הוא בתפלה,

סוף.
שהיו ‰. שני חדר בונים היו עברו בזמנים

בנו  האמצעי, הרבי של בזמנו 'חב"ד'ניצע'. לו קוראים
בלי  ליובאוויטש, שליד מקוליענע בעיירה מנין

'חב"ד'ניצע'.
שם. להתפלל שאסור האמצעי הרבי ואמר

קדושה  בו לומר אסור 'חב"ד'ניצע' בלי 'מנין'
אבל  לא, או באריכות מתפללים אם וברכו.

להיות. צריך 'חב"ד'ניצע'
.Â אבות מלידה, חסידים שהם בהווה החסידים

גזע  חסידיים, ונכדים ילדים וסבתות, סבים ואמהות,
שצריכים  משמעה התפלה שעבודת חושבים חב"ד,

ב  דבר להאריך של לאמיתו אך ארוכות, שעות ה
חסידי  או חב"ד חסידי אם משנה לא  חסידית תפלה

של 3חג"ת  איכות אם כי בתפלה כמות תובעת אינה 
תפלה.
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רני c"ag i`iyp epizeax zxezn

בטחנת  בחר צדוק ור' רוח, וטחנת מים טחנת ישנה
כך  בשנה, חדשים מספר רק עסוקים בה כי רוח,

ועבודה. בתורה לעסוק הפנוי בזמן שיוכל
ובחדשי  ליובאוויטש, ליד היתה שלו הטחנה
יושב  היה עובדת, אינה כשהטחנה החורף,
ולאחר  האמצעי הרבי אצל בתחילה בליובאוויטש,

צדק". ה"צמח אצל מכן
מוהר"ש ·. אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד  הסבא

כל  מאריך הוא מה מקאפוסט, צדוק את פעם שאל 
בתפלה. כך

התורה  מן עשה מצות מקיים אני צדוק: ר' לו ענה
מהמצרים  יוצאים בתפלה מצרים', ביציאת 'לספר

וגבולים.
מוהר"ש  אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד  הסבא למד
הוא  סיפור מצרים', ביציאת 'לספר המלים פירוש 

ובהירות  ספירות מלשון שהתפלה 1הרי כלומר ,
יום, כולו זה היה היום, שעות כ"ד בכל לו האירה

אמיתי. אור זה היה
לו: קרא צדק" ה"צמח הרה"ק אאזמו"ר כ "ק הוד
תפלה, על הבית בעל היה הוא תפלה, ה"בעל" צדוק

עליו. הבית בעלת היתה התפלה שכן
.‚ תפלה' 'בעל צדוק על אומר היה הלל ר' הרה"ק

רק  ר', בשם לזה זה החסידים קוראים היו לא בעבר
שמו  מרבן גדול דרך על בשמו, שהרבי 2פשוט מה 
הזקן  והרבי רצה,  הזקן אדמו"ר 

קורא  היה הלל ר' כי האמצעי, אדמו"ר היינו 
היה  אייזל ר' הזקן, הרבי בשם האמצעי, לאדמו"ר
ולאדמו"ר  שבעבר הרבי בשם הזקן לאדמו"ר קורא

הרבי,  אבל האמצעי 'שלנו', בשם צדק" ולה"צמח
 עבר שייך לא רבי שעל אומר היה הלל ר'

צדוק  זהו  מאחל צדק" ה"צמח  והרבי מפרש,
המתפלל.

.„ האמצעי אדמו"ר חתן  אהרן הר' החסיד
נ"ע, רבקה הרבנית של אמה שרה, הרבנית של בעלה
היה  הוא גדול. וענו מופלג למדן היה  שני בזיווג
הגדולים  החסידים אך בקרמנצ'וג. גר גדול. 'מתפלל'
והחסידים  (ה"דוב"ים) ה"בערעלאך" כמו במקום
הביטול  כלפיו להם היה לא תמר'עס ושמואל ברוך

כראוי.
בחסידות  ענין שמואל ר' החסיד למד אחת פעם

האמצעי  הרבי את וראה נרדם פתאום בו. והתעמק
לו: שאמר

שלי. האמות מארבע צא 
אצלו  גם אם ברוך, ר' את שמואל ר' שאל למחרת

בשלילה. וענה משהו, אירע
והם  חלום, אותו ברוך ר' גם חלם זמן כעבור
הרה"ח  את מכבדים שאינם היא לכך שהסיבה הבינו

לפייסו. הלכו והם כראוי, אהרן ר'
מתוך   תמה בתחילה הנה אהרן, הר' אל כשבאו
ביקשו  הם אך ממנו. רוצים הם מה  ענותנותו גודל
אליו  בא הזקן שהרבי להם, סיפר והוא בו, והפצירו
ור' שמואל ר' החסידים את לקרב  לו ואמר בחלום

ברוך.
הוא  אותם, יקרב  שהוא שייך מה לו, ענה והוא

אותו. מקרבים היו הם אם מרוצה היה
הענין, את ברוך ור' שמואל ר' החסידים הבינו אז

בחלום. להם אמר האמצעי שהרבי מה
מה  אהרן ר' החסיד להם סיפר אצלו, בהיותם
 הזקן רבנו של בתו פריידא, הרבנית מאמו ששמע

הזקן: רבנו בשם
בתפלה. רק זה סוף אין אור עצמות עם להתראות
מאריך  שאני למה הסיבה זוהי סיים: אהרן ר' והחסיד
אין  אור עם להתראות בתפלה מחכה הוא בתפלה,

סוף.
שהיו ‰. שני חדר בונים היו עברו בזמנים

בנו  האמצעי, הרבי של בזמנו 'חב"ד'ניצע'. לו קוראים
בלי  ליובאוויטש, שליד מקוליענע בעיירה מנין

'חב"ד'ניצע'.
שם. להתפלל שאסור האמצעי הרבי ואמר

קדושה  בו לומר אסור 'חב"ד'ניצע' בלי 'מנין'
אבל  לא, או באריכות מתפללים אם וברכו.

להיות. צריך 'חב"ד'ניצע'
.Â אבות מלידה, חסידים שהם בהווה החסידים

גזע  חסידיים, ונכדים ילדים וסבתות, סבים ואמהות,
שצריכים  משמעה התפלה שעבודת חושבים חב"ד,

ב  דבר להאריך של לאמיתו אך ארוכות, שעות ה
חסידי  או חב"ד חסידי אם משנה לא  חסידית תפלה

של 3חג"ת  איכות אם כי בתפלה כמות תובעת אינה 
תפלה.
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

ycew zexb`

תער"ג] אלול, [ט"ו

ה' יום ב"ה,

המפורסם  הגביר הנעלה ידידי כבוד

מוהר"ר  אי"א וו"ח ומרומם נכבד

שי' מיכיל שמואל

רב! שלום

בבואכם. אתם ברוכים

כפי  ענינו, בדבר סליאזבערג ה' אצל הי' ר"א חן הרב

ובהמשך  שי', הנעלה ידידי בנכם כבוד לכם שיספר

חסידות  אודות מדברים העיקר אשר לו, הגיד הדברים

אשר  ידידי לכבוד לכתוב נצטויתי ולזאת וחסידים.

זה, ענין בפרטיות עמו נא וידבר סליאזבערג ה' עם יתראה

היטיב. הענין יבין וכבודו

ה' נבחר המזכים מצד האקספערט הנה הנודע  לפי

נעלים  כשרונות לבעל ידוע והאיש ממאסקווא, מאזע

מטעה"מ, הרבנים משארי יותר ישראל בעניני ויודע ודברן

גדול, בקי איננו ולימודה החסידות ענין בעצם בכ"ז אבל

מהבקיאים  מומחים עוזרים לו יהיו אשר הוא ונחוץ

להוסיף  הוא אשר האמיתי, ומטרתה החסידות בלימוד

אשר  ותפלה, דתורה אמיתית ועבודה באמת אלקים יראת

החסידות. ענין אמיתית זהו

לסדר  איך ויתיישבו הנ"ל, עם בזה כבודו נא וידבר

א' יום האפשרי. בהקדם להשיב וייטיבו הזה, הענין

לכתוב  ואח"כ לפה, לכתוב ידידי כבוד עוד יוכל הבע"ל

כזה  בטע"ג להודיעיני ייטיב זה מכתבי ומקבלת לליוב'.

קבלתי]. יוסף, [זאאלזשא,

בכוח"ט  מאתו ומתברך מברכו הדו"ש ידידו והנני

ברו"ג 

ש"ס  יצחק יוסף

יחיו. הנכבדים ידידיי בניו פב"ש הנני
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc oixcdpq(ycew zay meil)

xg` mikled zeytp ipicay ztqep dpynn dgked d`ian `xnbd
:aexdàðéðz énð ïðà óà ,ézôcî äéîøé éaø øîàepipy ep` mb - ¨©©¦¦§§¨¦¦§¦©£©©¦§¦¨

dpyna(:cn dcp)dphw ,ìL úaäàéáa úLc÷úî ãçà íBéå íéðL L ©¨Ÿ¨¦§¤¨¦§©¤¤§¦¨
,jkl dxqn dia` m`

.yi` zy` jka ziyrpeíàåel yie ,dpnn mipa el oi`e zn dlra §¦
e ,el maiizdl dilre g`äéìò àáddàð÷ ,íáéezy` `id ixde ¨¨¤¨¨¨§¨¨

el xzen odk `ed m`e ,dzzina dze` yxei `ed ,xac lkl
.dvilg `lae dia`l oziy hba epnn zyxbzn `ide ,dl `nhidl
,zycewn ,diyeciw sqk z` laiwe oiyeciwl dia` dxqn m` oke

äéìò ïéáéiçådzinLéà úLà íeMî,xg` yi` dilr `a m` §©¨¦¨¤¨¦¥¤¦
dìòBa úà [äànèîe] (àîèîå)dcip `idy onfa dilr `ade - §©§¨¤£¨

,dlecb dcip lrea enk `nhpïBzçzä ákLî ànèìdf oiprl - §©¥¦§¨©©§

,`nhi cbad ,ea rbi `l m` mb ,eilr akyi `edy cba lk dzrny
d`neh z`f didz mle`ïBéìòkcba enk xnelk ,cala af ly ¨¤§

d`nehl oey`x wx dyrp ,ea rbp afd m` s`y ,af iab lr `yipy
e l`xyi za `id m` oke .miwyne milke` wx `nhneïäëì úàOéð¦¥§Ÿ¥

dia`y ote`a,odkd cin diyeciw z` laiwäîeøúa úìëBà.oke ¤¤¦§¨
m`ïéìeñtä ïî ãçà äéìò àa,mipdkl `ypidloizp ,llg ,ieb oebk ¨¨¤¨¤¨¦©§¦

,xfnn e`,äðeäkä ïî dìñtzil`xyi e` odk za `id m`e §¨¨¦©§¨
.dnexz zlik`a mb zxq`p ,odkl d`eypdåokãçà äéìò àa íà §¦¨¨¤¨¤¨

äøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî,oic zia zzin mda dxn`py ¦¨¨£¨¨£©¨
äéìò ïéúneî,da e`hgy dn lr mibxdp -äøeèt àéäå,dzinn ¨¦¨¤¨§¦§¨

.miyper za dpi`e dphw `idy iptn
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המשך ביאור למסזת סנהדרין ליום שבת קודש עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cq sc oixcdpq(ipy meil)

:`xnbd zl`eyøîàc ïàîìe(`"r lirl)y,àéä äøæ äãBáò CìBî §©§¨©¤£¨¨¨¦
,éì änì CìBîa úøk,`id dkxck dxf dcear llka jlen `ld ¨¥§¤¨¨¦

dkxck dxf dcear lre ,jlenl epa z` xiardl `id jxcd ixdy
zxkd :`xnbd daiyn .dpey`xd zxkdn yper epcnl xak

jxvp jlena xen`dBða øéáòîìl,dkøãk àlLexiardy xnelk §©£¦§¤Ÿ§©§¨
aeig epivn `ly oeiky ,jka dkxc oi`y dxf dcear x`yl y`a
dgiaf oebk mipta zeyrpd zeceara `l` dkxck `ly lr
aiig epa xiarnd s`y cnll dxez dkxved okl ,lirl x`eank

.jka dxf dcear ly dkxc oi`y s`
:`xnbd zxxanøîàc ïàîìe(:f zezixk)y'ócâî'weqta xen`d §©§¨©§©¥

(l eh xacna)dzxkpe sCbn `Ed 'd z`''`l` ,llwn epi` ,'ebeäãBáò ¤§©¥§¦§§¨£¨
,àéä äøæ,dxf dcearl xxeyn oebkúøkdxen`d,éì änì ócâîa ¨¨¦¨¥¦§©¥¨¨¦

dxf dcear lr zxk xn`p xake ,jka dxf dcear ly dkxc `ld

dkxvp ef zxky xeaqi `ed :`xnbd daiyn .dkxckàéðúãkì¦§§©§¨
cifna dxf dcear iab xn`p ,`ziixaa(`l eh my)'úøkz úøkä'¦¨¥¦¨¥

,jkn yexcl yie ,oeyl zelitka,äfä íìBòa 'úøkä',xnelk ¦¨¥¨¨©¤
e ,dfd mlera eiig zepy exvwzie ezxki'úøkz'eznypíìBòì ¦¨¥¨¨

,àaä,epeer lr xtkz `l dzind s` ,xnelk.àáé÷ò éaø éøác ©¨¦§¥©¦£¦¨
,ìàòîLé éaø Bì øîàyexcl yi zxk oeyl lkny jixack m` ¨©©¦¦§¨¥

,dywi ,sqep mlern zxkpyøîàð øák àìäåmcewd weqtaeh my) ©£Ÿ§¨¤¡©
(lsCbn `Ed 'd z`'ìL éëå ,'äúøëðåLé íéîìBò äLjxevly ¤§©¥§¦§§¨§¦§Ÿ¨¨¦¥

.ziyilyd mrta zxk dxn`p iyilyd mlerdàlàyi i`ce ¤¨
,xg` ote`a zezixkd z` yexcl'äúøëðå'zxkiy epiidíìBòa §¦§§¨¨¨

,äfäe'úøkä'mb epiidä íìBòì,àazelitka xn`py dne,'úøkz' ©¤¦¨¥¨¨©¨¦¨¥
`l` ,dyxcl `a epi`ìk äøBz äøac,íãà éða ïBLmilibxy ¦§¨¨¦§§¥¨¨
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åðéæàä úùøô
áìàeðéæàäïåùàøõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−
-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNk éúøîà¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥

:áNrâ:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék ¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«
(éåì)ãåéëøc-ìë ék Bìrt íéîz øeväìà ètLî ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàå äðeîàäBì úçL ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²
:ìzìúôe Lwr øBc íîeî åéða àlåäýåýéì −Ÿ¨¨´®̈¬¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ

àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæ-eìîâz¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨®̈£Æ
éáàðw Eððëéå ENr àeä E:E ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

(ìàøùé)éðùæøãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ
éáà ìàLéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå Eçìçðäa §©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³

íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨®̈©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
:ìàøNé éða øtñîìèá÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ

Búìçð ìáç:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

àéåéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìr eäàOé eäçwéáéepçðé ããa ýåýé ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®

:øëð ìà Bnr ïéàåúçðîá ë"r
Iåçáå úáù §¥¬¦−¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãmgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

(83 'nr bi zeiecreezd

Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏe·b ·vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

את  לברר יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים לגבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבני

- זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ְְִִֵֶַַַַָָָָֹארצֹות

ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעלֿידי

עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל

מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו

ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמקֹום את ְֵֶַַָָלברר

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãé-ír ïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦
áìç-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤

:øîç-äzLz áðr-íãå ähç úBéìkåèïîLiå ¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤©¦§©³
dBìà Lhiå úéNk úéár zðîL èráiå ïeøLé§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©

:BúrLé øeö ìaðéå eäNræèíéøæa eäàð÷é ¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−§¨¦®
:eäñérëé úárBúaæédìà àì íéãMì eçaæé §«¥−Ÿ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©

àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì íéäìà¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ
:íëéúáà íeørNçéLz Eãìé øeöéìà çkLzå §¨−£«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬

:Eììçî§«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È(יג Ï‡¯NÈ(לב, ı¯‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ dB·b(רש"י)מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ ׁשּבא ואףֿעלּֿפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבעֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת עלּֿפי ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦®̈¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaàëíäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷ íä ¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìa íàéð÷à éðàå©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

áëìBàL-ãr ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

:íéøäâë:ía-älëà évç úBòø Bîéìr ätñà ¨¦«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe árø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤
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:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«
äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ

Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦
:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©

äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨
:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−

:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ

ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי' לא הוי' ּב'אני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnr¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

 ֿ וקל ּכלֿׁשּכן - ׁשעריה ּבארץ טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוחמר

אּלא ואחד). אחד מּטעם ˆÌ¯eּכל - הסּגירם וה' מכרם ְֶֶֶָָָָ»ְְִִִַַַָָָ

אדמֹו"ר  וחמי מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻהּידּוע

ּכתיב  אבל . . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר

על  לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד"ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ְַַָָה"אנפּת".

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«

B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ‰l„b BÏ ‰zpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨®̈−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−

:úàfä äøBzäæîíkî àeä ÷ø øáã-àì ék ©¨¬©«ŸÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½



xihtnרנד - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ìr íéîé eëéøàz äfä øácáe íëéiç àeä-ék¦−©¥¤®©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ©
änL ïcøiä-úà íéøár ízà øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

:dzLøìôçîíöra äLî-ìà ýåýé øaãéå §¦§¨«©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤
:øîàì äfä íBiäèîäfä íéøárä øä-ìà äìr ©¬©¤−¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹

Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà Báð-øä©§À£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà äàøe§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
énr-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ

:åénr-ìà óñàiå øääàðéa ízìrî øLà ìr ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
:ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«

áðàBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
ôôô :ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

(128 'nr al zeiecreezd mgpn

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e(מז B‡B·na˙(לב, Cl‰Ó ‰È‰ «»»«∆«¬ƒ»ƒ»»¿«≈«¿

˜ÒBt ,‡·e ‡¯B˜ ‰È‰ Ì‡ . . ÚÓL ˙‡È¯˜ ‡¯˜È ‡Ï ˙BÙpËn‰«¿À»…ƒ¿»¿ƒ«¿«ƒ»»≈»≈

ÌÈÓÈ eÎÈ¯‡z ‰f‰ ¯·c·e ¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚ . ב). כד, (ברכות »»«»≈«»»«∆«¬ƒ»ƒ

ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּבּפסּוק. זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁש

ּומּזה, לפרטים. והתחּלקּות הסּברה - רּבּוי ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור

הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"

ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון

ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,

ּבמי  - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד

øéèôîçîäfä íBiä íöra äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−
:øîàìèîBáð-øä äfä íéøárä øä-ìà äìr ¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À

äàøe Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ
ìàøNé éðáì ïúð éðà øLà ïrðk õøà-úà¤¤´¤§©½©£¤̧£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−

:äfçàìðänL äìò äzà øLà øäa úîe ©«£ª¨«ªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨
énr-ìà óñàäåéçà ïøäà úî-øLàk Eøäa E §¥«¨¥−¤©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ

:åénr-ìà óñàiå øääàðéa ízìrî øLà ìr ¨½̈©¥−̈¤¤©¨«©Á£¤̧§©§¤¹¦À
ïö-øaãî Lã÷ úáéøî-éîa ìàøNé éða CBúa§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«§¦©¬¨¥−¦§©¦®
:ìàøNé éða CBúa éúBà ízLc÷-àì øLà ìr©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½§−§¥¬¦§¨¥«

áðàBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
ôôô :ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

.ïîéñ á"ìë ,íé÷åñô á"ð

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



רנה

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äáåù úáùì äøèôä

ú"åîùìåæ ÷øôå ãé ÷øô òùåäá

ãéáéäìà ýåýé ãr ìàøNé äáeLE µ¨¦§¨¥½©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
ðBra zìLë ék:Eâíéøác íënr eç÷ ¦¬¨©−§¨©«£¤«§³¦¨¤Æ§¨¦½

àOz-ìk åéìà eøîà ýåýé-ìà eáeLå§−¤§Ÿ̈®¦§´¥À̈¨¦¨³
:eðéúôN íéøô äîlLðe áBè-ç÷å ïBr̈Æ§©½§©§¨¬¨¦−§¨¥«

ãàì ñeñ-ìr eðréLBé àì | øeMà©´´Ÿ«¦¥À©Æ´Ÿ
äNrîì eðéýìû ãBò øîàð-àìå ákøð¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¡Ÿ¥−§©«£¥´

:íBúé íçøé Ea-øLà eðéãéäàtøà ¨¥®£¤§−§ª©¬¨«¤§¨Æ
étà áL ék äáãð íáäà íúáeLî§´¨½̈«Ÿ£¥−§¨¨®¦²¨¬©¦−

:epnîåçøôé ìàøNéì ìhë äéäà ¦¤«¤«§¤³©©Æ§¦§¨¥½¦§©−
éå äpLBMk:ïBðálk åéLøL Cæeëìé ©«©¨®§©¬¨¨−̈©§¨«¥«§Æ

Bì çéøå BãBä úéfë éäéå åéúB÷ðBé«§½̈¦¦¬©©−¦®§¥¬©−
:ïBðálkçïâã eiçé Blöá éáLé eáLé ©§¨«¨ª̧Æ«Ÿ§¥´§¦½§©¬¨−̈

`xenl iy
,íéøác íënò eç÷ (âéðàL íéøácä ìà íëááì eîéNå íëéìò eìa÷ §¦¨¤§¨¦©§£¥¤§¦§©§¤¤©§¨¦¤£¦

.íëì øîBà,ïåò àOz ìk.çìñz eðéúBðåò ìk,áBè ç÷åáBè äNòî ¥¨¤¨¦¨¨Ÿ¨£Ÿ¥¦§©§©©£¤

.ïåòä ìeî ïâé eðéNòL,eðéúôN íéøô äîlLðeúBðaø÷ì íéøt íB÷îa ¤¨¦¨¥¤¨Ÿ§©§¨¨¦§¨¥¦§¨¦§¨§¨

éðôì äîlLð.eðéúôN éecå E,eðòéLBé àì øeMà (ã,åéðôì eøîàz íâå §©§¨§¨¤¦§¨¥©Ÿ¦¥§©Ÿ§§¨¨

øeMàî àì ,íãà úøæò ãBò Lwáð àìŸ§©¥¤§©¨¨Ÿ¥©

.íéøönî àìå,ákøð àì ñeñ ìò §Ÿ¦¦§©¦©Ÿ¦§¨
eçìLð íMnL ,íéøöî úøæò àéä Bæ¦¤§©¦§©¦¤¦¨¦§§

.íéñeqä,eðéãé äNòîìelà ©¦§©£¥¨¥¥

.íéìéñtä,íBúé íçøé Ea øLà ©§¦¦£¤§§ª©¨
äzà ,eðúå÷z éäz Ecáì 'ä Ea øLà£¤§§©§§¦¦§¨¥©¨

.íéîBúé íçøîäàtøà (ä ©§©¥§¦¤§¨
,íúáeLîìàøNé eøîàé øLàk §¨¨©£¤Ÿ§¦§¨¥

äî ìò íäì çìñà æà ,älàä íéøáck©§¨¦¨¥¤¨¤§©¨¤©©

.éa eãøîe ááBL Cøãa eëìäM¤¨§§¤¤¨¨§¦

,äáãð íáäàúáãða íúBà áäà Ÿ£¥§¨¨Ÿ©¨§¦§©

.Cëì íééeàø eéäé àlL óà ,éaì¦¦©¤Ÿ¦§§¦§¨

,ìàøNéì ìhë äéäà (å¤§¤©©§¦§¨¥
ìàøNiî éúáäà ÷ñtz àì ,øîBìk§©Ÿ¦¨¥©£¨¦¦¦§¨¥

.íìBòì øöòð ìhä ïéàL BîkéåC §¤¥©©¤§¨§¨§©
,ïBðálk åéLøLìL åéLøLå ¨¨¨©§¨§¨¨¨¤

.ïBðálä éöò éLøLk eèMtúé ìàøNé¦§¨¥¦§©§§¨§¥£¥©§¨

,åéúB÷ðBé eëìé (æåéôðò eèMtúé ¥§§¨¦§©§£¨¨

.åéúBðáe åéða eaøúé ,øîBìk .íékøä̈©¦§©¦§©¨¨§¨

,úéfkíéçì BlL íéìòäL úéæ ïìéàk ©©¦§¦©©¦¤¤¨¦¤©¦

ìò æîø àeä ,íebøzä éôìe .äðMä ìk̈©¨¨§¦©©§¤¤©

.Lc÷nä úéa ìL äøBðnä øBàçéøå ©§¨¤¥©¦§¨§¥©
,ïBðálk BìøLà äãOä çéø Bîk ©§¨§¥©©¨¤£¤

áBhä BîL CìiL ,øîBìk .'ä Bëøa¥§§©¤¥¥§©

íäéúBðåò ïéaìnL íL ìò "ïBðáì" àø÷pL Lc÷nä úéa ìò æîø àeäå .÷Bçøîì§¥¨§¤¤©¥©¦§¨¤¦§¨§¨©¥¤©§¦£Ÿ¥¤

.ìàøNé ìL,Blöá éáLBé eáLé (ç.ä"á÷ä ìL Blöa eñçéå eáeLiL elà ¤¦§¨¥¨ª§¥§¦¥¤¨§¤¡§¦¤

.úçðå äáeLa ,"eáLé" ,øçà Leøt,ïâã eiçé."ïâck eiçé" Bîk àeäå ,"ë" äøñçå .íãàä úà äiçnL ïâcä Bîk ,ä"á÷ä úåöîa úò ìëa íîöò úà eiçé ¥©¥¨ª§¨§©©§©¨¨§©¤©§¨§¨¥§¦§Ÿ§©¨¨¤§©¤¤¨¨¨©£¥¨§§§©©¨¨

mixn zxhr
ïëì :'åâå äéäìàa äúøî ék (íéøôà úëìîî Làø) ïBøîL íLàzáäáeL ¤§©Ÿ§Ÿ©§¤¤¤§©¦¦¨§¨¥Ÿ¤¨¨¥µ¨

ìàøNéäãeäé õøàaLéäìà ýåýé ãrEïBøîBLk íëúà àø÷é ïték ¦§¨¥½¤§¤¤§¨©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¤¦§¨¤§¤§§¦¬
ðBra zìLëEúàfä äøvä Eì àa:âíéøác íënr eç÷åéðôì ecåúzL ¨©−§¨©«£¤«¨§©¨¨©Ÿ§³¦¨¤Æ§¨¦½¤¦§©§¨¨

äæáeåéìà eøîà ýåýé-ìà eáeLåälôúaïBr àOz-ìkìk àð ìBçî ¨¤§−¤§Ÿ̈®¦§´¥À̈¦§¦¨¨¦¨³¨Æ§¨¨

ïBòäç÷åBîB÷îaáBèíéNònä ¤¨§©¦§½©©£¦

eðéNòL íéáBhääîlLðeíB÷îa ©¦¤¨¦§©§¨¬¦§

úBðaø÷íéøôéecéå úà:eðéúôN ¨§§¨¦−¤¦§¨¥«
ãî åéðôì eøîà úàæ ãBòøeMààì Ÿ¦§§¨¨¥©´Ÿ

ék äøæò ãBò LwáðeðréLBé àì §©¥¤§¨¦´Ÿ«¦¥À
ñeñ-ìríéøöî úøæò àéäàì ©Æ¦¤§©¦§©¦´Ÿ

ãBò øîàð-àìå ákøðälà ¦§½̈§Ÿ¬Ÿ©²¥¤

eðéãé äNrîì eðéýìûàlà ¡Ÿ¥−§©«£¥´¨¥®¤¨

Ea-øLàEcáì:íBúé íçøé £¤§−§©§§ª©¬¨«
äæà ,ïk eøîàé øLàkàtøàçìñà ©£¤Ÿ§¥¨¤§¨Æ¤§©

ìíúáeLî,ícøîìíáäàáäBà ¦§´¨½̈§¦§¨«Ÿ£¥−©

úáäà íúBàétà áL ék äáãð ¨©£©§¨®̈¦²¨¬©¦−
:epnîåìhë äéäàøöòð ïéàL ¦¤«¤«§¤³©©Æ¤¥¤§¨

íìBòîçøôé ìàøNéìíéòð íéçøt ¥¨§¦§¨¥½¦§©−§¨¦¨¦

éå äpLBMkCeèMtúäå eLéøLä ©«©®̈§©¬¦§¦§¦§©§

ïBðálk åéLøLïBðáì éöò éLøLk: ¨¨−̈©§¨«§¨§¥£¥§¨

æeëìé÷Bçøîì eèMtúéåéúB÷ðBé ¥«§Æ¦§©§§¥¨«§½̈
íékøä åéôðòúéfë éäéåíéçì åéìòL £¨¨¨©¦¦¦¬©©−¦¤¨¨©¦

äðMä ìkBãBä,Búeçì çkBì çéøå ¨©¨¨®Ÿ©©§¥¬©−
óãBð äéäé BçéøåïBðálkøúBéa çéønä §¥¦§¤¥©§¨«©¥¦©§¥

íéìãbä úBðìéàäå íéáNòä úéaøî éôì§¦©§¦¨£¨¦§¨¦¨©§¥¦

íL:çL elàeáLéeéäé íöøàì ¨¥¤¨ª̧Æ§©§¨¦§

Blöá éáLé,Cøaúé ìàäeiçéúà «Ÿ§¥´§¦½¨¥¦§¨¥§©¬¤

,Cøaúé ìàä úBöîa úò ìëa íîöò©§¨§¨¥§¦§¨¥¦§¨¥

k eéäéåïâãúBiøaä úà äiçîäeçøôéåeèMtúéBøëæ ïôbëäéäé BîL ïBøëæ §¦§§¨−̈©§©¤¤©§¦§¦§§´¦§©§©®̈¤¦§−¦§§¦§¤



רנו

:ïBðáì ïéék Bøëæ ïôbë eçøôéåèíéøôà §¦§§´©¨®¤¦§−§¥¬§¨«¤§©¾¦
éúéðr éðà íéaörì ãBò él-äî©¦¬−©«£©¦®£¦¯¨¦´¦
éøt épnî ïðrø LBøák éðà epøeLàåE ©«£¤À£¦Æ¦§´©«£½̈¦¤−¦¤§§¬

:àöîðéírãéå ïBáð älà ïáéå íëç éî ¦§¨«¦³¨¨Æ§¨¥́¥½¤¨−§¥«¨¥®
íá eëìé íé÷cöå ýåýé éëøc íéøLé-ék¦«§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À§©¦¦Æ¥´§½̈

:íá eìLké íérLôeæçéEBîk ìû-éî «Ÿ§¦−¦¨¬§¨«¦¥´¨À
ì òLt-ìr øáòå ïBr àNðúéøàL Ÿ¥³¨Æ§Ÿ¥´©¤½©¦§¥¦−

õôç-ék Btà ãrì ÷éæçä-àì Búìçð©«£¨®Ÿ¤«¡¦³¨©Æ©½¦«¨¥¬
:àeä ãñçèéLaëé eðîçøé áeLé ¤−¤«¨´§©«£¥½¦§−Ÿ

éìLúå eðéúðBr-ìk íé úBìöîa C £«Ÿ¥®§©§¦²¦§ª¬¨−¨
:íúàhçëãñç á÷réì úîà ïzz ©Ÿ¨«¦¥³¡¤Æ§©«£½Ÿ¤−¤

éîéî eðéúáàì zraLð-øLà íäøáàì§©§¨¨®£¤¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥
:íã÷¤«¤

`xenl iy
,ïôbë eçøôéåLeøt .Lãçî äòéøæ éìaî äðL ìëa úBøt äàéöBî ïôbäL §¦§§©¨¤¤©¤¤¦¨¥§¨¨¨¦§¦§¦¨¥¨¨¥

ì äðMî úBøt àéöBé ïâcäL ,"ïôbë eçøôéå ïâã eiçé" ,øçà,äòéøæ éìaî äðL ©¥§©¨¨§¦§§©¨¤¤©¨¨¦¥¦¨¨§¨¨¦§¦§¦¨

.ïôbä Bîk,ïBðáì ïéék Bøëææîø àeäå .øúBéa çaLîä ïBðáì ïéék Bçéø §©¤¤¦§§¥§¨¥§¥§¨©§ª¨§¥§¤¤

."ïBðáì" àø÷pä Lc÷nä úéáa ïéiä Ceqð ìò,íéøôà (è.øîàé íéøôà ©¦©©¦§¥©¦§¨©¦§¨§¨¤§©¦¤§©¦Ÿ©

,íéaöòì.íéìéñtä úãBáòìéðà ©£©¦©£©©§¦¦£¦
,éúéðòäðòà éðà ,ä"á÷ä øîàé æàå ¨¦¦§¨Ÿ©£¦¤¡¤

.épnî LwáiM äî ìk ìò Bì©¨©¤§©¥¦¤¦

,epøeLàåúúì Ba çébLàå ìkzñà ©£¤¤§©¥§©§¦©¨¥

.åéëøö ìk Bì,ïðòø LBøák éðà ¨§¨¨£¦¦§©£¨
,çìå ïðòø BúBéäa LBøaä õò Bîk§¥©§¦§©£¨§©

,õøàì ãò BLàø úà óôBëì øLôàL¤¤§¨§¥¤Ÿ©¨¨¤

.Bçéìöäì Bì éeöî ä"á÷ä àäé Ck̈§¥¨§©§¦

éøt épnî,àöîð Eàeä éðà éøä ¦¤¦¤§§¦§¨£¥£¦

.äàa ézàî EúáBè ìkL¤¨¨§¥¦¦¨¨

,íá eìLké íéòùôe (éøLàk Ÿ§¦¦¨§¨©£¤

eéä àìå ,'ä éëøãì íéòLBtä eáeLé̈©§¦§©§¥§Ÿ¨

eìLké ,íé÷écvä Bîk íäa íéìéâø§¦¦¨¤§©©¦¦¦¨§

äæå .Cøcä øékî BðéàL íãàk ,íää¤§¨¨¤¥©¦©¤¤§¤

Cøãa ãBò íalL íéòLBtä ìò øîàð¤¡©©©§¦¤¦¨§¤¤

,íìL áìa íéáMä ìáà .íòLt¦§¨£¨©¨¦§¥¨¥

.íøæòé ä"á÷ä(çé,ïåò àNð ©©§¥Ÿ¥¨Ÿ
.ïåò ìò øtëî,òLt ìò øáòå §©¥©¨Ÿ§Ÿ¥©¤©

çébLäì òLtä ìò ãîBò Bðéà ,øîBìk§©¥¥©©¤©§©§¦©

ì Baìò øáBò àlà ,ìeîb åéìò ílL §©¥¨¨§¤¨¥©

.epàøé àì elàk òLtäìúéøàL ©¤©§¦Ÿ¦§¤¦§¥¦
,BúìçðàBáa eøàMiL íúBàì ©£¨§¨¤¦¨£§

.ìàBbä,Btà ãòì ÷éæçä àì ©¥Ÿ¤¡¦¨©©
ìà ãòì äðôé àì ,íäéNòî éôì úeìbäî eàöé àlL íéáiç eéäL ét-ìò-óà©©¦¤¨©¨¦¤Ÿ¥§¥©¨§¦©£¥¤Ÿ¦§¤¨©¤

.íäéNòî(èé,eðéúBðåò ùaëé.äàøé àlL åéìâø úçz øác LáBkL íãàk ©£¥¤¦§Ÿ£Ÿ¥§¨¨¤¥¨¨©©©§¨¤Ÿ¥¨¤

éìLúå,íúàhç ìk íé úBìeöîa Cíäéìò ùðòì eøëfé àì ,øîBìk §©§¦¦§¨¨©Ÿ¨§©Ÿ¦¨§©£Ÿ£¥¤

.eàøé àlL íiä ÷îòa ízëìLä elàk(ë,'åâå á÷òéì úîà ïzz,øîBìk §¦¦§©§¨§Ÿ¤©¨¤Ÿ¥¨¦¥¡¤§©£Ÿ§©

éøác eðì úîàä"'åâå äaâðå äðôöå äîã÷å äné zöøôe" á÷òéì zçèáäL E ©£¥¨§¨¤¤¦§©§¨§©£Ÿ¨©§¨¨¨¨¥§¨§¨Ÿ¨¨¤§¨

(ci,gk ziy`xa)"'åâå åéáéBà øòL úà Eòøæ Løéå ...ézòaLð éa" ÷çöé ìL Búã÷òa íã÷ éîéî eðéúBáàì zòaLð øLàëå ,íäøáà ìL Bcñç ìeîb íeìLz äéäé äæå ,§¤¦§¤©§§©§¤©§¨¨§©£¤¦§©§¨©£¥¦¥¤¤©£¥¨¤¦§¨¦¦§©§¦§¦©©§£¥©©§¨

(fiÎfh,ak ziy`xa).á÷òéå ÷çöé íäøáà úBáàä úùìL ììBk "eðéúBáàì zòaLð øLà"å .©£¤¦§©§¨©£¥¥§Ÿ¤¨¨©§¨¨¦§¨§©£Ÿ

mixn zxhr
ïééka ìãbäïBðáìì økæenäçáL:èøîàiLkãBò él-äî íéøôàúBðôì §¥¬©¨¥©§¨«©§¨¦§¨§¤Ÿ©¤§©¾¦©¦¬−¦§

íéaörìæà ,Lnî da ïéàL øékéå äøæ-äãBáòìéúéðr éðàìò íúBà äðòà ©«£©¦®©£¨¨¨§©¦¤¥¨©¨¨£¦¯¨¦´¦¤¡¤¨©

íäéúBlôzepøeLàå÷Bçøî íäéìò çébLàå èéaàéðàEì äéäàLBøák §¦¥¤©«£¤À©¦§©§¦©£¥¤¥¨£¦Æ¤§¤§¦§´
ïðrø,Ea çébLäì éðéò ìétLàå íBøî ïëBL éðà ïk ,åéLøL ìöà BLàø ïéôôBkL ©«£½̈¤§¦Ÿ¥¤¨¨¨¥£¦¥¨§©§¦¥©§©§¦©§

éøt épnîEEúçìöä éøô ìkàöîð ¦¤−¦¤§§¬¨§¦©§¨¨§¦§¨«
épnî Eì:,Búàeáð òLBä íéìLäLk §¦¤¦§¤¦§¦¥©§¨

øîàéíëç éîíëaälà ïáéå ¨©¦³¨¨Æ¨¤§¨¥́¥½¤
äpä ãò ézøacL úBçëBzäïBáð ©¨¤¦©§¦©¥¨¨−

írãéåéìà áeLéå älà ìëì ïðBaúéå §¥«¨¥®§¦§¥§¨¥¤§¨¥©

ýåýé éëøc íéøLé-ékeàøé íà íb ¦«§¨¦º©§¥´§Ÿ̈À©¦¦§

Bì áBèå òLø Bà Bì òøå ÷écöíé÷cöå ©¦§©¨¨§§©¦¦Æ
íá eëìéåéëøc ìë ék eòãéå eøéké ék ¥´§½̈¦©¦§¥§¦¨§¨¨

ètLîíá eìLké íérLôeék ¦§¨«Ÿ§¦−¦¨¬§¨«¦

íìBòì âéäðîe øcñî ïéà eøîàé:øæç Ÿ§¥§©¥©§¦¨¨¨©

ì àéápääáBhä ãeòé ìò 'äì çaL ©¨¦§©¥©©©¦©¨

äáBhä ìëì íééeàø eðà ïéàL óà :øîàå§¨©©¤¥¨§¦§¨©¨

ìáà ,ïBò éàìî eðà ék àéääçé-éî ©¦¦¨§¥¥¨£¨¦
àNð EBîk ìûìçBîøáòå ïBr ¥´¨ÀŸ¥³¥¨Æ§Ÿ¥´

ì òLt-ìrBúìçð úéøàLøBcì ©¤½©¦§¥¦−©«£¨®©

ïéîiä õ÷a eøàMiL÷éæçä-àìæçBà ¤¦¨£§¥©¨¦Ÿ¤«¡¦³¥

ãrìíìBò ãòãñç õôç-ék Btà ¨©Æ©¨©½¦«¨¥¬¤−¤
àeäñòkä ìò ävøúé ïëìå: «§¨¥¦§©¤©©©©

èéeðîçøé áeLéæàîkLaëé ¨´§©«£¥½§¥¨¦§−Ÿ
úà ä÷æça NBtúéeðéúðBròébé àlL ¦§§¨§¨¤£«Ÿ¥®¤Ÿ©¦©

ãéúòa åéìò LðBò íeLéìLúåC ¤¨¨¤¨¦§©§¦²
úBìöîa÷îBòíúàhç-ìk íé ¦§ª¬¤−̈¨©Ÿ¨«

úaña Bà ââBLa íéàaä íéàèçä©£¨¦©¨¦§¥§¦©

ãønä ãvî àlL äåàzä:ëúîà ïzzzçèáä øLà Eøác eðì únà ©©£¨¤Ÿ¦©©¤¤¦¥³¡¤Æ©¥¨§¨§£¤¦§©§¨

á÷réì(èë úéùàøá) Eáæòà àì ékãñçzçèáäLíäøáàìäeö øLà §©«£½Ÿ¦Ÿ¤¡¨§¤−¤¤¦§©§¨§©§¨¨®£¤¦¨

ì åéðáì'åâå 'ä Cøc øBîLíã÷ éîéî eðéúáàì zraLð-øLàúãé÷òa §¨¨¦§¤¤£¤¦§©¬§¨©«£Ÿ¥−¦¬¥¤«¤©£¥©

'åâå úéNò øLà ïòé 'ä íàð ézòaLð éa ,÷çöé: ¦§¨¦¦§©§¦§ª©©£¤¨¦¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨



רנז

ú"åîùì åðéæàä úùøôì äøèôä

áë ÷øô á ìàåîùá

àúàfä äøéMä éøác-úà ýåýéì ãåc øaãéå©§©¥³¨¦¸©«Ÿ̈½¤¦§¥−©¦¨´©®Ÿ

ókîe åéáéà-ìk ókî Búà ýåýé ìévä íBéa§Á¦¦̧§Ÿ̈¬Ÿ²¦©¬¨«Ÿ§−̈¦©¬

:ìeàLá-éèìôîe éúãöîe érìñ ýåýé øîàiå ¨«©Ÿ©®§Ÿ̈²©§¦¬§ª«¨¦−§©§¦

:éìâérLé ïø÷å épâî Ba-äñçà éøeö éýìû ¦«¡Ÿ¥¬¦−¤«¡¤®¨¦¦º§¤´¤¦§¦À

:éðrLz ñîçî érLî éñeðîe éabNî¦§©¦¸§¦½«Ÿ¦¦¾¥¨−̈«Ÿ¦¥«¦

ã:rLeà éáéàîe ýåýé àø÷à ìläîäék §ª−̈¤§¨´§Ÿ̈®¥«Ÿ§©−¦¨¥«©¦¬

:éðúráé ìriìá éìçð úåî-éøaLî éðôôà£¨ª−¦¦§§¥¨®¤©«£¥¬§¦©−©§©«£ª«¦

å:úåî-éL÷î éðîc÷ éðañ ìBàL éìáç¤§¥¬§−©ª®¦¦§ª¦¬Ÿ§¥¨«¤

æéúråLå éìB÷ Bìëéäî òîLiå àø÷à éäìà-ìàå ýåýé àø÷à éì-øva©©¦¸¤§¨´§Ÿ̈½§¤¡Ÿ©−¤§¨®©¦§©³¥¥«¨¸¦½§©§¨¦−

:åéðæàaçeLrbúiå eæbøé íéîMä úBãñBî õøàä Lrøzå Lrbúéå §¨§¨«©¦§¨©³©¦§©¸¨½̈¤«§¬©¨©−¦¦§¨®©¦§¨£−

`xenl iy
(à,åéáéBà ìk ókî BúBà 'ä ìévä íBéaeøáòL øçàì Búð÷æ úòì §¦¦¦©¨§¨§¥¦§¨§©©¤¨§

äpnî ìvðå äøö åéìò äàaL úò ìëa ,øçà Leøt .ílkî ìvðå åéúBøö ìk åéìò̈¨¨¨¨§¦©¦ª¨¥©¥§¨¥¤¨¨¨¨¨¨§¦©¦¤¨

.úàfä äøéMä øL äéä,ìeàL ókîeBøékæä ,ílkî BôãBøå BáéBà äéäL éôì ¨¨¨©¦¨©Ÿ¦©¨§¦¤¨¨§§§¦ª¨¦§¦

.ãeçì(á,éòìñ.÷æç òìñ Bîk ,é÷æç,éúãöîe.éøöáî,éì éèìôîe §©§¦¨§¦§¤©¨¨§ª¨¦¦§¨¦§©§¦¦
.äîçìna ìàøNé àáö íò éúBà èlôî§©¥¦¦§¨¦§¨¥©¦§¨¨

.écáì éúBéäa íâå(â,éøeö,é÷æç §©¦§¦§©¦¦¨§¦

.òìñå øeö Bîk,éòLé ïø÷åéì àeä §§¤©§¤¤¦§¦¦

.íéðøwä ìòáì ïø÷ Bîk øæòì,éabNî §¥¤§¤¤§©©©©§©¦¦§©¦
.éúBà CîBñ,éñeðîeåéìà ñð éúééäL ¥¦§¦¤¨¦¦¨¥¨
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ñîçìeønæà EîLéðôì íeñøôa ¨¨§¦§−£©¥«§¦§¦§¥

íòå íò ìk:ð'ä øLà eòcìBcâî ¨¨¨¨§£¤¦§−
äNBòúBòeLéì úBìBãbBkìî ¤§´§§©§®

ãñç-äNråíéãñç äNòåBçéLîì §«Ÿ¤¤¯¤§¨¨£¨¦¦§¦²
äNòé ïk:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì ¥©£¤§¨¦¬§©§−©¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אלול, ה'תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

... נשען על מרז"ל שחתנו כבנו, הנה אתפלא תמי' אחר תמי', במה שאינו מעורר את חתנו... 

שי' ע"ד ההכרח הגמור בדורותינו אלה ללמוד תורת החסידות, היא תורת דברי אלקים חיים, אילנא 

דחיי אשר בי' יפקון ישראל מגלותא בחסד וברחמים, ואם לא עכשיו אימתי, כי קרב קץ גלותנו וביאת 

משיח צדקנו.



רסי לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שבת שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:266:308:558:569:299:2910:3210:3218:4418:3619:1019:0218:1719:12באר שבע )ק(

6:256:298:538:549:289:2810:3110:3118:4618:3819:1019:0218:1019:12חיפה )ק(

6:246:288:538:549:279:2810:3010:3018:4718:3919:0819:0018:0019:11ירושלים )ק(

6:266:308:548:559:299:2910:3210:3218:4418:3619:1019:0218:1819:12תל אביב )ק(

6:346:438:558:589:399:4210:4410:4519:0318:5019:3619:2318:3419:36אוסטריה, וינה )ק(

6:186:088:388:329:149:0910:1610:1118:1318:1818:4018:4518:0018:56אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:376:458:599:029:429:4510:4710:4819:0518:5319:3719:2518:3719:37אוקראינה, אודסה )ק(

6:086:178:298:339:149:1710:1810:1918:3718:2519:1018:5818:0919:11אוקראינה, דונייצק )ק(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ק(
6:196:288:408:439:259:2810:2910:3018:4818:3619:2219:0918:2019:22

6:446:539:039:079:509:5310:5410:5619:1519:0119:4919:3618:4519:49אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:376:468:558:599:429:4610:4710:4819:0718:5419:4219:2818:3819:42אוקראינה, קייב )ק(

7:047:129:269:3010:0910:1111:1311:1419:3319:2120:0219:5019:0520:03איטליה, מילאנו )ק(

6:056:038:368:349:059:0310:0710:0518:1218:0918:3418:3217:5218:40אקוואדור, קיטו )ח(

6:506:419:129:079:479:4210:4910:4518:4818:5219:1419:1818:3319:28ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:437:3210:019:5410:3910:3311:4111:3619:3719:4320:0720:1319:2420:24ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:506:559:159:179:539:5510:5710:5719:1119:0119:4019:3018:4519:41ארה״ב, בולטימור )ק(

6:396:449:049:069:429:4410:4610:4719:0118:5119:3019:2018:3419:31ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:396:459:049:069:439:4510:4710:4719:0118:5119:3119:2018:3519:32ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:147:219:399:4110:1810:2011:2211:2319:3819:2720:0819:5719:1120:09ארה״ב, דטרויט )ק(

7:077:109:369:3710:0910:1011:1311:1219:2519:1719:4919:4219:0019:52ארה״ב, האוסטון )ק(

6:376:419:059:069:399:4010:4310:4318:5518:4719:2219:1318:3019:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:087:109:379:3810:0910:0911:1311:1219:2319:1619:4719:4018:5919:50ארה״ב, מיאמי )ק(

6:346:408:599:019:389:4010:4210:4218:5718:4719:2619:1618:3019:28ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:037:099:289:3010:0610:0811:1011:1119:2519:1519:5419:4418:5919:55ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:336:398:579:009:379:3910:4110:4118:5618:4519:2619:1518:2919:27ארה״ב, שיקגו )ק(

6:266:218:558:519:249:2110:2710:2418:2818:2918:5118:5218:1119:01בוליביה, לה-פס )ח(

7:217:309:389:4310:2610:3011:3111:3319:5219:3820:2720:1319:2220:27בלגיה, אנטוורפן )ק(

7:217:309:399:4310:2710:3011:3111:3319:5219:3820:2720:1319:2320:27בלגיה, בריסל )ק(

6:015:558:288:248:598:5510:019:5818:0618:0718:2518:2717:4918:37ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:495:438:168:128:478:439:499:4617:4917:5118:1318:1517:3318:24ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:396:488:569:009:449:4810:4910:5119:1218:5819:4619:3218:4519:46בריטניה, לונדון )ק(

6:466:579:019:069:529:5710:5710:5919:1919:0519:5719:4218:5219:57בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:446:549:009:059:509:5410:5510:5719:1819:0419:5319:3918:4819:53גרמניה, ברלין )ק(

7:047:139:239:2710:1010:1311:1411:1619:3419:2120:0919:5619:0520:09גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:025:568:288:249:008:5610:029:5818:0818:1018:2618:2817:5218:38דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:266:288:578:579:289:2710:3110:3018:3918:3419:0318:5718:1719:06הודו, מומבאי )ח(

6:236:248:548:539:249:2310:2710:2618:3518:3018:5918:5318:1319:02הודו, פונה )ח(

6:246:328:458:489:299:3210:3310:3418:5218:3919:2419:1218:2319:25הונגריה, בודפשט )ק(

5:435:498:088:108:478:499:519:5118:0617:5618:3518:2517:4018:37טורקיה, איסטנבול )ח(

7:097:149:359:3710:1210:1311:1611:1619:3019:2119:5819:4819:0419:59יוון, אתונה )ק(

6:456:539:069:109:509:5310:5410:5519:1219:0019:4519:3318:4419:45מולדובה, קישינב )ק(



לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שבת שובה בערים שונות בעולם רסב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:246:258:558:549:259:2410:2810:2718:3618:3119:0018:5418:1419:03מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:296:178:438:369:259:1810:2610:2118:2018:2718:5118:5918:0819:11ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:505:528:198:208:528:529:559:5518:0617:5918:3118:2417:4218:34נפאל, קטמנדו )ח(

5:576:028:228:259:019:0210:0510:0518:2018:1018:4918:3917:5218:50סין, בייג'ין )ח(

6:566:549:279:259:559:5310:5810:5619:0319:0019:2519:2218:4319:31סינגפור, סינגפור )ח(

6:146:248:308:359:209:2410:2410:2618:4618:3219:2219:0818:1619:22פולין, ורשא )ק(

6:015:578:318:289:008:5710:029:5918:0418:0418:2718:2717:4618:35פרו, לימה )ח(

7:217:299:449:4710:2610:2911:3011:3119:4819:3620:2020:0819:2020:20צרפת, ליאון )ק(

7:307:399:509:5410:3510:3911:4011:4120:0119:4820:3320:2019:3220:33צרפת, פריז )ק(

5:475:458:188:178:478:459:499:4817:5517:5218:1718:1417:3418:22קולומביה, בוגוטה )ח(

6:597:069:239:2510:0310:0611:0711:0819:2619:1519:5419:4318:5919:55קנדה, טורונטו )ק(

6:356:438:579:019:409:4210:4410:4519:0218:5019:3319:2118:3419:33קנדה, מונטריאול )ק(

6:306:348:578:599:339:3410:3610:3618:4918:4119:1619:0818:2419:18קפריסין, לרנקה )ק(

6:326:448:468:529:399:4410:4410:4619:0818:5219:4619:3118:3719:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:056:178:188:249:129:1710:1710:2018:4518:2919:2119:0518:1419:21רוסיה, מוסקבה )ח(

6:016:098:228:269:069:0910:1110:1218:2918:1719:0218:4918:0119:02רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:067:149:279:3010:1110:1411:1511:1619:3819:2620:0619:5419:1020:07שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:398:389:089:0710:1110:0918:1818:1418:4118:3617:5618:45תאילנד, בנגקוק )ח(

קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:359:109:139:439:4610:4910:5119:3919:2720:0919:5619:0920:00מולדובה קישינב )ק(

7:157:169:539:5210:2310:2211:2711:2619:5619:5020:1720:1219:3220:16מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:496:369:048:569:379:2910:3410:2818:0818:1618:3618:4317:5818:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2618:1918:5018:4318:0118:47נפאל קטמנדו )ח(

6:576:559:269:249:589:5611:0010:5819:1019:0719:3119:2818:4919:32סינגפור סינגפור )ח(

5:495:598:388:429:109:1410:1810:2019:1919:0519:5119:3718:4719:41פולין ורשא )ק(

6:076:038:328:299:059:0210:0610:0318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:037:109:479:4910:1910:2111:2511:2720:1520:0420:4420:3219:4620:45צרפת ליאון )ק(

7:097:179:559:5810:2710:3011:3411:3620:2920:1620:5920:4619:5821:00צרפת פריז )ק(

5:425:418:168:158:478:459:499:4818:0818:0518:2918:2617:4718:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:499:259:279:579:5911:0311:0419:5019:3920:1720:0619:2120:18קנדה טורונטו )ק(

6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:456:539:319:3410:0210:0511:1011:1120:0319:5120:3320:2019:3320:33שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0710:1110:1018:2918:2518:5118:4618:0718:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

ycew zaye dpyd y`xc 'ae '` lil axrl zexp zwlcd zevn xcq
מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לטלטל  אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב חול
שם  שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד

dpyd y`x ly '` lil axr

בלילה  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
השנה. ראש של השני

להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר השנה, ראש של הראשון היום סוף לקראת להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

dpyd y`x ly 'a lil

הדלוקה  מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השנה. ראש לפני

נרות  את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת

ותדליק  חדש, בגד שתלבש או  בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
בכל  - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות את

'שהחיינו'. תברך זאת
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

ycew zay axrl zexp zwlcd zevn xcq
אופן  בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר להדליק

מברכים: כן ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



רסג לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - שבת שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
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5:505:528:198:208:528:529:559:5518:0617:5918:3118:2417:4218:34נפאל, קטמנדו )ח(

5:576:028:228:259:019:0210:0510:0518:2018:1018:4918:3917:5218:50סין, בייג'ין )ח(

6:566:549:279:259:559:5310:5810:5619:0319:0019:2519:2218:4319:31סינגפור, סינגפור )ח(

6:146:248:308:359:209:2410:2410:2618:4618:3219:2219:0818:1619:22פולין, ורשא )ק(

6:015:578:318:289:008:5710:029:5918:0418:0418:2718:2717:4618:35פרו, לימה )ח(

7:217:299:449:4710:2610:2911:3011:3119:4819:3620:2020:0819:2020:20צרפת, ליאון )ק(

7:307:399:509:5410:3510:3911:4011:4120:0119:4820:3320:2019:3220:33צרפת, פריז )ק(

5:475:458:188:178:478:459:499:4817:5517:5218:1718:1417:3418:22קולומביה, בוגוטה )ח(

6:597:069:239:2510:0310:0611:0711:0819:2619:1519:5419:4318:5919:55קנדה, טורונטו )ק(

6:356:438:579:019:409:4210:4410:4519:0218:5019:3319:2118:3419:33קנדה, מונטריאול )ק(

6:306:348:578:599:339:3410:3610:3618:4918:4119:1619:0818:2419:18קפריסין, לרנקה )ק(

6:326:448:468:529:399:4410:4410:4619:0818:5219:4619:3118:3719:46רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:056:178:188:249:129:1710:1710:2018:4518:2919:2119:0518:1419:21רוסיה, מוסקבה )ח(

6:016:098:228:269:069:0910:1110:1218:2918:1719:0218:4918:0119:02רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:067:149:279:3010:1110:1411:1511:1619:3819:2620:0619:5419:1020:07שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:398:389:089:0710:1110:0918:1818:1418:4118:3617:5618:45תאילנד, בנגקוק )ח(

קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א
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6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(
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בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

ycew zaye dpyd y`xc 'ae '` lil axrl zexp zwlcd zevn xcq
מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לטלטל  אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב חול
שם  שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד

dpyd y`x ly '` lil axr

בלילה  הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש
השנה. ראש של השני

להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר השנה, ראש של הראשון היום סוף לקראת להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:ïBøkfä íBé ìL øð¥¤©¦¨
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dpyd y`x ly 'a lil

הדלוקה  מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק - אחרים דברים לצורך הדלקה וכן הנרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור השנה. ראש לפני

נרות  את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת

ותדליק  חדש, בגד שתלבש או  בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגים הנרות הדלקת בעת
בכל  - חדשים בגד או פרי לה אין ואם הקידוש. לאחר תיכף תאכל הנ"ל הפרי ואת ממש, לקידוש סמוך הנרות את

'שהחיינו'. תברך זאת
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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ycew zay axrl zexp zwlcd zevn xcq
אופן  בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר להדליק

מברכים: כן ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



êøãä úìôú
minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv
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