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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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.sebd xarl zehep
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Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤
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המשך מזמור דיט נקפס בעמוק דק

אגרות קודש

 ב"ה,  חמשה עשר באב, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מוה"ר ]שלמה[ זלמן שי'

שלום וברכה!

המשך  מלהודיע  ימנע  לא  ובודאי  אליהם.  המצורף  עם  מנ"א  וח'  ו'  מיום  מכתבו  בעד  ת"ח 

הענינים ויהי רצון שיתפתחו בכיוון הרצוי.

... ובעמדנו ביום סגולה עליו נאמר לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב, יהי רצון 

שסוף סוף יקויים יעוד זה בפועל, שאז יקוימו הכתובים כפשוטם וכמשמעם וכדרשת רבותינו ז"ל, 

בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים כו' צאינה וראינה בנות ציון גו' ביום חתונתו זה מתן תורה 

וביום שמחת לבו זה בנין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו, על ידי משיח צדקנו, ובלשון הרמב"ם 

יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה כו' הרי זה 

משיח בודאי כו'.

בכבוד ובברכה להצלחה מתוך בריאות הנכונה.



ד

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

 

כללי מפתח  

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

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

   ה והיה אם שמוע וגו'"מאמר ד  )ג

 ה   ..............  חה'תשכ" ,אב- מנחם כ"ף ,פרשת עקביום ד' 

   ועתה ישראלה "מאמר ד  )ד

 יג   .......  חה'תשכ" ,מברכים החודש אלול ,פרשת עקב שבת

 כג  .....  הה'תשכ" א"מנ כ"ף ,עקב פ' יום ד'שיחת   )ה

 נד  .......  הה'תשכ" אלול חה"מב ,עקב פ"ששיחת   )ו

   ,פרשת עקבבת שת ומשיח  )ז

 סג  .................................  נש"ה'תאב -מנחם "ףכ

  עג  ...................  טיך כר פרשת עקבשיחות -ילקוט  )ח

 לכ"ק הרה"ג הרה"ח ורהתהיצחק על  ויל ילקוט  )ט

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

 עט  ...............  פרשת עקב –ילקוט גאולה ומשיח   )י

 פ  ..............  פרשת עקבלשבוע יומי חומש  יורשיע  )יא

 קז  .................  עקב פרשתלשבוע עורי תהלים יש  )יב

   (מוגה)א יפר התנשיעורים בס  )יג

 קח  ......................................  פרשת עקבוע לשב 

 קיט  .............  פרשת עקבלשבוע ם" יום ויה"ח ול  )יד

 קכב  ......................  יון ברמב"םמית לעהלכה יו  )טו

 שיעורי רמב"ם

 קכה  ...........  פרשת עקבלשבוע ליום  ג' פרקים –  )טז

 טפק   ..........  פרשת עקבלשבוע יום פרק אחד ל –  )יז

 רח  ...............  פרשת עקבלשבוע ות צוספר המ –  )יח

  נביאים וכתובים   )יט

 ריח  .....................................  זפרק  קהלת ,טיפרק  הרמיי

  ותאבסכת מ – משניות  )כ

 רכ  ...................................................  תיקהור ביא

 רכו  ......................................... מגילהמסכת  עקביעין   )כא

  עם ביאורים תמורהמסכת   )כב

 רכח  ...............................................דלעד דף  למדף 

  עם ביאורים כריתותמסכת   )כג

 רמו  .................................................  געד דף  במדף 

  :מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

   עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כד

 נזר  ...................................................  אדמו"ר הזקן

  יאת שמעת קרווך הלכשולחן ער  )כה

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

  ארץ הרים ובקעותד"ה  התורלקוטי   )כו

 סאר  ................................................  ו"ר הזקןאדמ 

   התשובשערי   )כז

 סדר  .............................................  מצעימו"ר האאד

  דרך מצותיך –מאמרי הצ"צ   )כח

 סהר  .......................................  ח צדק"אדמו"ר ה"צמ

   תורת שמואל תרל"ב  )כט

 סזר  .............................................  אדמו"ר מוהר"ש

   ץ החייםקונטרס ע  )ל

 סחר  ............................................  מו"ר מוהרש"באד

  יםנטרסקו –ם מאמריספר ה  )לא

 סטר  ............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גתש"-ש"בות ה'תפר השיחס  )לב

 אער  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  )לג

 עגר  .......................................................  מוהריי"צאדמו"ר 

 עדר  .................................  אה בציבורריקומש לח  )לד

 גפר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לה

 פהר  .........................  דפרק  ביאורים לפרקי אבות  )לו

 רפו  ........................  פרשת עקבע לשבוזמנים  לוח  )לז

 זרפ  .............  ת קודששבלת סדר מצות הדלקת נרו  )לח



ה

s"k ,awr zyxt 'c mei .c"qa
g"kyz'd ,a`Îmgpn

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰È‰Â'וגֹו ׁשמע הּוא 1אם זה ּפסּוק הּנה . ¿»»ְִִֵֶַָָֹ

ּדקריאתֿׁשמע  ׁשנּיה ּפרׁשה ְְְְִִִַַַַָָָָָהתחלת

עקב  לאחרי 2(ּבפרׁשת ׁשּבאה לפי ּכן ׁשּנקראת ,( ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ּבפרׁשת  גֹו' יׂשראל ׁשמע הראׁשֹונה, ְְְִִֵַַָָָָָָָָּפרׁשה

ּבּמׁשנה 2ואתחּנן  חז"ל ּוכמאמר רּבי 3). אמר ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָ

ׁשמע  ּפרׁשת קדמה לּמה קרחה, ּבן ְְְְֶַַַָָָָָָָָֻיהֹוׁשע

מלכּות  עֹול עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמע, אם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלֿוהיה

מצֹות. עֹול עליו מקּבל ואחרּֿכ ּתחלה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשמים

ּופרטּות  ּכללּות ׁשהּתֹורה ׁשּכיון ְְְִֵֶֶַָָָָָּולהעיר,

ּגם 4נאמרה  ראׁשֹונה ּבפרׁשה יׁש ּבפרטּיּות הּנה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

גֹו' וׁשּננּתם ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו מצֹות, עֹול 5ענין ְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

הּתֹורה  גֹו'6(לימּוד ּוקׁשרּתם גֹו'7), 8ּוכתבּתם ְְְְִַַַָָָ

ּגם  יׁש ׁשנּיה ּבפרׁשה כן ּוכמֹו ּומזּוזה), ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ(ּתפילין

ּכללּות  ׁשּזהּו ׁשמים, מלכּות עֹול ּדקּבלת ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהענין

ּתׁשמעּו" ּד"ׁשמע העבֹודה 1הענין ענין ּוכללּות , ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָֹ

נפׁשכם" ּובכל לבבכם ּבכל ׁשּלא 1"ּולעבדֹו (אף ְְְְְְְְֶֶֶַַַָָָֹ

"מאד "ּובכל עֹול 9נאמר קּבלת הּוא ׁשענינּה ,( ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבכללּות, אבל ׁשמים. מלכּות עֹול קּבלת ְְֲִִַַַַָָָָָָהאדֹון,

עֹול  קּבלת הּוא ענינּה עיקר ראׁשֹונה ּפרׁשה ְִִִִֵַַַָָָָָָָהּנה

עני  עיקר ׁשנּיה ּופרׁשה ׁשמים, הּוא מלכּות נּה ְְְִִִִַַַָָָָָָָ

מצֹות. עֹול ְִַַָקּבלת

‰p‰Â,ענינם ּבכללּות רק לא הּוא ׁשנּיה לפרׁשה ראׁשֹונה ּפרׁשה ׁשּבין הּׁשינּוי ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

לפני  הּתֹורה ענין נאמר ראׁשֹונה ׁשּבפרׁשה ׁשּבהם, ּבּפרטים ּגם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלא

נאמר  ואחרּֿכ ּבם, ודּברּת גֹו' וׁשּננּתם נאמר ּתחלה ׁשהרי הּמצֹות, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָענין

רז"ל  ּכמאמר הּמצֹות, לכל ׁשּׁשּיכת ּתפילין, מצות גֹו', ּכל 10ּוקׁשרּתם הּוקׁשה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ענין  נאמר ׁשנּיה ּובפרׁשה לתפילין. הּתֹורה) מצֹות (ּדהינּו ּכּולּה ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָהּתֹורה

יג.1) יא, ד.2)פרשתנו רפ"ב.3)ו, ב.4)ברכות ו, חגיגה ז.5)ראה שם, א.6)ואתחנן ל, קידושין שם,7)ראה ואתחנן

ט.8)ח. ואילך).9)שם, 384 ע' חנ"ג התוועדויות - מנחם (תורת המאמר שלאחרי בשיחה בארוכה לה,10)ראה קדושין

.3 הערה 79 ע' ח"ט לקו"ש וראה א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
'B‚Â ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â1‰L¯t ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰ ‰Ê ˜eÒt ‰p‰ . ¿»»ƒ»…«¿ƒ≈»∆«¿»«»»»

) ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL בתורה Ú˜·האמורה ˙L¯Ùa2,( ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«¿»»«≈∆
Ôk ˙‡¯˜pL אם "והיה פרשת שנייה"- "פרשה נקראת ÈÙÏשמוע" ∆ƒ¿≈≈¿ƒ

‰BL‡¯‰ ‰L¯t È¯Á‡Ï ‰‡aL פרשת שהיא שמע, קריאת של  ∆»»¿«¬≈»»»»ƒ»
) 'B‚ Ï‡¯NÈ ÚÓL האמורה ¿«ƒ¿»≈

ÔpÁ˙‡Âבתורה  ˙L¯Ùa2.( ¿»»«»∆¿««
‰Lna Ï"ÊÁ ¯Ó‡ÓÎe3¯Ó‡ ¿«¬«¬««ƒ¿»»«

‰nÏ ,‰Á¯˜ Ôa ÚLB‰È Èa«̄ƒ¿À«∆»¿»»»
Ì‡ ‰È‰ÂÏ ÚÓL ˙L¯t ‰Ó„»̃¿»»»«¿«ƒ¿»»ƒ

ÂÈÏÚ Ïa˜iL È„k ,ÚÓL האדם »…«¿≈∆¿«≈»»
‰ÏÁz ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ«¿»«ƒ¿ƒ»

ה' ישראל "שמע ה'באמירת אלוקינו

ÂÈÏÚאחד" Ïa˜Ó CkŒ¯Á‡Â¿««»¿«≈»»
˙BˆÓ ÏBÚ והיה" פרשת באמירת ƒ¿

תשמעו  שמוע מצוותי".אם אל

‰¯Bz‰L ÔÂÈkL ,¯ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆≈»∆«»
‰¯Ó‡ ˙eË¯Ùe ˙eÏÏk4, אמרו ¿»¿»∆∆¿»

"ר' בגמרא: ז"ל ישמעאל חכמינו

(ופירש  בסיני נאמרו כללות אומר

סתומים  נאמרו דברים "הרבה רש"י:

ופירשו  צרכן כל נתפרשו שלא בסיני

באהל  המשכן שהוקם לאחר לו

(רש"י: מועד באהל ופרטות מועד....")

מעל  עמו ודיבר המשכן, משהוקם

ור' הכתוב...) לו פירש שם הפרוכת

נאמרו  ופרטות כללות אומר עקיבא

וכל  שנית, "פעם (רש"י: ונשנו בסיני

ואףֿעלֿפי  כאן נאמר כאן שנאמר מה

ונשתלשו  מועד באהל נכתב") שלא

משה  "מפי (רש"י: מואב בערבות

בעב  שנאמר בארץ לישראל הירדן ר

התורה  את באר משה הואיל מואב

LÈוגו'"), ˙eiË¯Ùa ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ≈
‰BL‡¯ ‰L¯Ùa האמורה ¿»»»ƒ»

לפרט  בלי ÏBÚבכללות ÔÈÚ Ìb«ƒ¿«
·e˙kM ‰Ó e‰fL ,˙BˆÓƒ¿∆∆«∆»

‚B'ראשונה בפרשה  ÌzpLÂ5 ¿ƒ«¿»
‰¯Bz‰ „eÓÈÏ)6Ìz¯L˜e ,( ƒ«»¿«¿»

'B‚7'B‚ Ìz·˙Îe8ÔÈÏÈÙz) ¿«¿»¿ƒƒ
,(‰ÊeÊÓe,מצוות עניין שהן ועיקר ¿»

שנייה  בפרשה נאמר ¿BÓÎeהמצוות

‰iL ‰L¯Ùa ÔÎ מצוות ÏBÚשעיקרה ˙Ïa˜c ÔÈÚ‰ Ìb LÈ ≈¿»»»¿ƒ»≈«»ƒ¿»¿«»«
ÌÈÓL ˙eÎÏÓ בפרשה ‰ÔÈÚראשונה,שעיקרו ˙eÏÏk e‰fL «¿»«ƒ∆∆¿»»ƒ¿»

"eÚÓLz ÚÓL"c1ÏÎa B„·ÚÏe" ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe , ¿»…«ƒ¿¿¿»ƒ¿«»¬»¿»¿¿»
"ÌÎLÙ ÏÎ·e ÌÎ··Ï1"E„‡Ó ÏÎ·e" ¯Ó‡ ‡lL Û‡)9,( ¿«¿∆¿»«¿¿∆«∆…∆¡«¿»¿…∆

dÈÚL העבודה של ‰e‡הכללי ∆ƒ¿»»
ÏBÚ ˙Ïa˜ ,ÔB„‡‰ ÏBÚ ˙Ïa«̃»«»»«»«
,˙eÏÏÎa Ï·‡ .ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒ¬»ƒ¿»
¯˜ÈÚ ‰BL‡¯ ‰L¯t ‰p‰ƒ≈»»»ƒ»ƒ«
˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa˜ ‡e‰ dÈÚƒ¿»»«»««¿
¯˜ÈÚ ‰iL ‰L¯Ùe ,ÌÈÓL»«ƒ»»»¿ƒ»ƒ«
.˙BˆÓ ÏBÚ ˙Ïa˜ ‡e‰ dÈÚƒ¿»»«»«ƒ¿
‰L¯t ÔÈaL ÈeÈM‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«ƒ∆≈»»»
‡e‰ ‰iL ‰L¯ÙÏ ‰BL‡ƒ̄»¿»»»¿ƒ»

,ÌÈÚ ˙eÏÏÎa ˜¯ ‡Ï שפרשה …«ƒ¿»ƒ¿»»
מלכות ראשונה  עול קבלת עיקרה

שניה  ופרשה עול שמים קבלת עיקרה

ÌÈË¯taמצוות  Ìb ‡l‡∆»««¿»ƒ
‰BL‡¯ ‰L¯ÙaL ,Ì‰aL∆»∆∆¿»»»ƒ»
ÔÈÚ ÈÙÏ ‰¯Bz‰ ÔÈÚ ¯Ó‡∆¡«ƒ¿««»ƒ¿≈ƒ¿«
¯Ó‡ ‰ÏÁz È¯‰L ,˙Bˆn‰«ƒ¿∆¬≈¿ƒ»∆¡«

,Ìa z¯a„Â 'B‚ ÌzpLÂ היינו ¿ƒ«¿»¿ƒ«¿»»
התורה  Ó‡¯לימוד CkŒ¯Á‡Â¿««»∆¡«

,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓ ,'B‚ Ìz¯L˜e¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ
iML¯Ó‡Ók ,˙Bˆn‰ ÏÎÏ ˙Î ∆«∆∆¿»«ƒ¿¿«¬«
Ï"Ê¯10‰L˜e‰ הושוותהÏk ««¿»»

˙BˆÓ eÈ‰c) dÏek ‰¯Bz‰«»»¿«¿ƒ¿
ÔÈÏÈÙ˙Ï (‰¯Bz‰ הגמרא כדברי «»ƒ¿ƒƒ

ידך  על לאות לך והיה קרא "אמר

ה' תורת תהיה למען עיניך בין ולזיכרון

לתפילין  כולה התורה כל הוקשה בפיך,

גרמא  שהזמן מצוותֿעשה תפילין מה

מצוותֿעשה  כל אף פטורות, ונשים

פטורות...". נשים גרמא שהזמן

ÔÈÚ ¯Ó‡ ‰iL ‰L¯Ù·e¿»»»¿ƒ»∆¡«ƒ¿«
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 עדר  .................................  אה בציבורריקומש לח  )לד

 גפר  .................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת  )לה
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g"kyz'dו ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt 'c mei

נאמר  ׁשּתחלה הּתֹורה, ענין לפני ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָהּמצֹות

גֹו' גֹו'11ּוקׁשרּתם ולּמדּתם נאמר ואחרּֿכ , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָ

ּבם  חסידּות 12לדּבר ּבדרּוׁשי ּבזה ּומבאר . ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

הּזקן  אדמֹו"ר האמצעי 13(ּבדרּוׁשי אדמֹו"ר ,14, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּב'אֹור  צדק' ה'ּצמח ּבדרּוׁשי ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָּובאריכּות

ּב'15הּתֹורה' ּבין ׁשהחילּוק אּלּו), ּפסּוקים על ְִִֵֵֶַַַָ

הּדעֹות  ּב' על ּֿדר הּוא ּדקריאתֿׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּפרׁשּיֹות

לימּוד 16ּׁשּבּגמרא  (ּגדֹול ּגדֹול" "ּתלמּוד אם ְְִִֶַַָָָָ

ׁשהּסדר 17ּתֹורה  והינּו, ּגדֹול". "מעׂשה אֹו ( ְְֲֵֶֶֶַַַָָ

לענין  קֹודם הּתֹורה ׁשענין ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבפרׁשה

והּסדר  ּגדֹול", ׁש"ּתלמּוד הּדעה לפי הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּמצֹות

הּתֹורה  לענין  קֹודם הּמצֹות  ׁשענין  ׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּבפרׁשה

הּידּוע  ועלּֿפי ּגדֹול". ׁש"ּמעׂשה הּדעה לפי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא

עכׁשו  הּוא ּגדֹול" ׁשּתלמּוד וגמרּו ׁש"ּנמנּו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָׁשּמה

ּגדֹול" "מעׂשה יהיה לעתידֿלבא אבל ,18ּדוקא, ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹ

הּתֹורה  (ׁשענין ראׁשֹונה ּדפרׁשה ׁשהּסדר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנמצא,

על  קאי ּגדֹול") "ּתלמּוד הּמצֹות, לענין ְְְְִִֵֵַַַַָָקֹודם

(ׁשעני  ׁשנּיה ּדפרׁשה והּסדר ּדעכׁשו, ן הּזמן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

קאי  ּגדֹול") "מעׂשה הּתֹורה, לענין קֹודם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּמצֹות

ּדלעתידֿלבא. הּזמן ְְִִַַַָָֹעל

המבאר LÈÂב) על (מיּוסד זה ּכל לבאר ¿≈ְְְֵֶַַָָָָֹ

הּבאּור  ּבהקּדם הּנ"ל) ְְְִֵֵֶַַַַּבּדרּוׁשים

הּוא  לזה ׁשהּטעם ּגדֹול", "ּתלמּוד  רז"ל ְְְֲֶֶַַַַַַַַָּבמאמר

לקּים  ׁשאיֿאפׁשר ּבזמן, קדימה רק זֹו ׁשאין מעׂשה, לידי מביא ׁשהּתלמּוד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלפי

כּו' ההלכֹות ּכל לידע היטב לימּוד ּבלי כּו' ּכהלכתן הּמצֹות ּגם 19ּכל אּלא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היא  זֹו ׁשּקדימה ּדכיון ּגּופא, ּבזמן מהּקדימה מּוכח זה וענין ּבמעלה. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקדימה

יׁשר") האדם (את האלקים ׁש"עׂשה ּכפי ּתֹורה, ׁשהּקדימה 20עלּֿפי מּובן הרי , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

הינּו, ּגדֹול", "ּתלמּוד הּוא הּדּיּוק ּגּופא ּובזה ּבמעלה. קדימה עם קׁשּורה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבזמן

ּתלמּוד  ּבהלכֹות הּזקן אדמֹו"ר (ּכלׁשֹון הּמצֹות ּכל ּכנגד ׁשקּול ׁשהּוא רק ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלא
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יח.11) שם, יט.12)עקב ואילך.13)שם, דש ע' תקס"ז אדה"ז במאמרי לבניך, ושננתם הק"ש 14)ד"ה שער בינה אמרי

ואילך. צ וראה 15)פרק ואילך. ב'יב ואילך. ב'ט ע' ה') (כרך שם ואילך. רנב ע' ואילך. רמט ע' ואילך. רלח ע' ואתחנן

ואילך. פמ"ז התפילה  מצות שרש דרמ"צ ב.16)גם מ, א.17)קידושין יז, ע'18)ב"ק שט. (ע' שם תקס"ז אדה"ז מאמרי

ויגש. ר"פ סע"ב. מ, בראשית אוה"ת ואילך). שב ע' רפ. ע' ואילך. רעו ע' ואילך. רמז (ס"ע שם ואתחנן אוה"ת שיז).

ה"ב.19) פ"ד ת"ת בהל' אדה"ז כט.20)לשון ז, קהלת - הכתוב לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰ÏÁzL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ÈÙÏ ˙Bˆn‰ שנייה בפרשה «ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««»∆¿ƒ»∆¡«

'B‚ Ìz¯L˜e11,,המצוות מעשה Ó‡¯עניין CkŒ¯Á‡Â זו בפרשה ¿«¿»¿««»∆¡«
Ìa ¯a„Ï 'B‚ Ìz„nÏÂ12.התורה לימוד עניין ¿ƒ«¿∆¿«≈»

ÈLe¯„a ‰Êa ¯‡·Óe מאמריÈLe¯„a) ˙e„ÈÒÁ החסידות מאמרי ¿…»»∆ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈
‰Ô˜fשל  ¯"BÓ„‡13¯"BÓ„‡ , «¿«»≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰14‰ÏB„b ˙eÎÈ¯‡·e , »∆¿»ƒ«¬ƒ¿»
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÈLe¯„aƒ¿≈«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰15,(el‡ ÌÈ˜eÒt ÏÚ «»«¿ƒ≈
˜eÏÈÁ‰L ההבדל'a ÔÈa ∆«ƒ≈

‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ˙BiL¯t‰«»»ƒƒ¿ƒ«¿«
˙BÚc‰ 'a C¯cŒÏÚ«∆∆«≈

‡¯ÓbaM16„eÓÏz" Ì‡ ∆«¿»»ƒ«¿
התורה  על ÏB„b"לימוד עדיף »

המצוות  ז"ל (מעשה חכמינו כמאמר

‰¯Bz „eÓÈÏ ÏB„b17B‡ ( »ƒ»
‰NÚÓ" המצוות"ÏB„b על עדיף «¬∆»

התורה. q‰L„¯לימוד ,eÈ‰Â¿«¿∆«≈∆
ÔÈÚL ‰BL‡¯ ‰L¯Ùa לימוד ¿»»»ƒ»∆ƒ¿«

ÔÈÚÏ Ì„B˜ ‰¯Bz‰ מעשה «»≈¿ƒ¿«
‰Úc‰ ÈÙÏ ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ«≈»

"ÏB„b „eÓÏz"L גם הוא ולכן ∆«¿»
הפרשה, בתחילת ובא בפסוק קודם

ÔÈÚL ‰iL ‰L¯Ùa ¯„q‰Â¿«≈∆¿»»»¿ƒ»∆ƒ¿«
ÔÈÚÏמעשה Ì„B˜ ˙Bˆn‰«ƒ¿≈¿ƒ¿«
‰Úc‰לימוד  ÈÙÏ ‡e‰ ‰¯Bz‰«»¿ƒ«≈»

"ÏB„b ‰NÚn"L קיום ולכן ∆«¬∆»
שנייה, פרשה בתחילת נזכר המצוות

בהמשך. האמור התורה לימוד לפני

eÓp"L ‰nL Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆«∆ƒ¿
e¯Ó‚Â במסקנה„eÓÏzL ¿»¿∆«¿

ÂLÎÚ ‡e‰ "ÏB„b הגלות בזמן »«¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ï·‡ ,‡˜Âc«¿»¬»∆»ƒ»…

"ÏB„b ‰NÚÓ" ‰È‰È18, ƒ¿∆«¬∆»
‰L¯Ùc ¯„q‰L ,‡ˆÓƒ¿»∆«≈∆¿»»»
‰¯Bz‰ ÔÈÚL) ‰BL‡ƒ̄»∆ƒ¿««»
,˙Bˆn‰ ÔÈÚÏ Ì„B˜≈¿ƒ¿««ƒ¿

È‡˜ ("ÏB„b „eÓÏz" כוונתו «¿»»≈
¯„q‰Â ,ÂLÎÚc ÔÓf‰ ÏÚ««¿«¿«¿»¿«≈∆
ÔÈÚL) ‰iL ‰L¯Ùc¿»»»¿ƒ»∆ƒ¿«

È‡˜ ("ÏB„b ‰NÚÓ" ,‰¯Bz‰ ÔÈÚÏ Ì„B˜ ˙Bˆn‰ כוונתו «ƒ¿≈¿ƒ¿««»«¬∆»»≈
.‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓf‰ ÏÚ««¿«ƒ¿»ƒ»…

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó‰ ÏÚ „ÒeÈÓ) ‰Ê Ïk ¯‡·Ï LÈÂ מאמרי ·) ¿≈¿»≈»∆¿»««¿…»«¿ƒ
"eÓÏz„החסידות Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰a (Ï"p‰««¿∆¿≈«≈¿«¬««««¿

‡e‰ ‰ÊÏ ÌÚh‰L ,"ÏB„b»∆«««¿∆
שהעדיפות  עצמם ז"ל חכמינו כדברי

היא התורה, לימוד התלמוד, ÈÙÏ¿ƒשל
È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L∆««¿≈ƒƒ≈
‰ÓÈ„˜ ˜¯ BÊ ÔÈ‡L ,‰NÚÓ«¬∆∆≈«¿ƒ»
המעשה  על הלימוד של עדיפות

,ÔÓÊa בזמן בא הלימוד שבפועל ƒ¿«
כיוון  במעשה, הקיום לזמן שקודם

˙Bˆn‰ Ïk Ìi˜Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«≈»«ƒ¿
·ËÈ‰ „eÓÈÏ ÈÏa 'eÎ Ô˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈≈

'eÎ ˙BÎÏ‰‰ Ïk Ú„ÈÏ19‡l‡ , ≈«»«¬»∆»
‰ÓÈ„˜ Ìb המעשה על התלמוד של «¿ƒ»

‰ÏÚÓa.הדברים ומהות בתוכן ¿«¬»
‰Ê ÔÈÚÂ במהות העדיפות של ¿ƒ¿»∆

‡Ùeb ÔÓÊa ‰ÓÈ„w‰Ó ÁÎeÓ»≈«¿ƒ»ƒ¿«»
BÊעצמה, ‰ÓÈ„wL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒ»

בזמן Bz¯‰,הקדימה ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»
˙‡) ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ"L ÈÙk¿ƒ∆»»»¡…ƒ∆

("¯LÈ Ì„‡‰20, איננה ובוודאי »»»»»
הדברים  סדר הוא שכך משום רק

בפועל  Ô·eÓבמציאות È¯‰¬≈»
ÌÚ ‰¯eL˜ ÔÓÊa ‰ÓÈ„w‰L∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
‡Ùeb ‰Ê·e .‰ÏÚÓa ‰ÓÈ„¿̃ƒ»¿«¬»»∆»
ובמהות  בתוכן במעלה, הקדימה

"eÓÏz„עצמה, ‡e‰ ˜eic‰«ƒ«¿
‡e‰L ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰ ,"ÏB„b»«¿…«∆

התורה  שווהֿערך Ïe˜Lלימוד היינו »
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ז 'ebe reny m` dide

הרמּב"ם 19ּתֹורה  לׁשֹון על מיּוסד אּלא 21, ,( ְְְֶַַַָָָָ

ּדוקא. ְַָָ"ּגדֹול"

ּכתיב ÔÈÚ‰Âג) ּדהּנה הוי'22ּבזה, ּגדֹול ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָָָ

ואמרּו אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְְֱִֵָָֹֹּומהּולל

אלקינּו,23רז"ל  ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ְְֱִֵֵֶַַַָָֹ

ּגדֹול  ולא מל לאו מטרֹוניתא ּבלא ְְְְְִֶֶַַָָָָָָּדמלּכא

כּו' וידּוע 24אקרי ּבחינת 25, הּוא אלקינּו" ּד"עיר ְְְְֱִִִֵֵַַָֹ

 ֿ לבריאהֿיצירה מקֹור ׁשּנעׂשית ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ'מלכּות'

ּדו  ועלֿידיֿזה ּגדּוּלתֹועׂשּיה, מתּגּלית קא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּכמֹו הּבריאה, מּטעמי הּוא זה ענין והרי ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיתּבר

ּבתחלתֹו חּיים' ּב'עץ ּבריאת 26ׁשּכתּוב ׁשּסיּבת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּכחֹותיו  ׁשלמּות ׁשּיתּגּלּו ּבכדי היא ְְְִִִֵֵֶַָָָֹהעֹולמֹות

קֹודם  ׁשּגם (אףֿעלּֿפי כּו' ּוׁשמֹותיו ְְִֶֶַַַָָּופעּולֹותיו

ּבהעלם, ׁשהם אּלא כּו', הּכחֹות ּכל יׁשנם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלכן

ּובגילּוי, ּבפֹועל ּבאים הּבריאה התהּוּות ְְְְְְִִִִֵַַַַָָועלֿידי 

כּו' הּכחֹות ׁשל הּׁשלמּות את רֹואים ).27ּובזה ְִֵֶֶֶַַָֹ

ׁשנה  ת"ק מהל הּקּב"ה הל" זה ְֲִִֶַַַַָָָָָּובׁשביל

ׁשם" לֹו הּׁשם 28לקנֹות ּגילּוי ׁשּיהיה הינּו, , ְְְִִִֵֵֶֶַַ

הּספירֹות  ענין ּדׁשם 29(ׁשהּוא מהּגילּוי החל ,( ְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

קּדיׁשא  ּדׁשמא רזא "ּגדֹול 30הוי', ענין ׁשּזהּו , ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

עלֿידי  נעׂשה הוי'" "ּגדֹול ׁשענין והינּו, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָהוי'".

ּבכלל, ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּזהּו אלקינּו", ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹ"עיר

ּתכלית  ׁשהּוא הּגׁשמי, הּזה עֹולם ְְְִִִֶֶַַַַָָּובפרט

ּדירה  לֹו להיֹות הּקּב"ה  ׁשּנתאּוה לפי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָההתהּוּות,

.31ּבתחּתֹונים  ְְִַ

‰p‰Âּדהינּו ּבּתחּתֹונים", ּד"דירה ׁשהענין ידּוע ¿ƒ≈ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

הּוא  הוי'), (ּגדֹול ּבעֹולם אלקּות ֱֲִָָָָָֹּגילּוי

מצות  ּוכמֹו ּדוקא, הּמצֹות מעׂשה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָעלֿידי

ּגּבי  על ּגׁשמי ּבדיֹו הּפרׁשּיֹות ׁשּכֹותבים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַּתפילין,
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ה"ג.21) פ"ג ת"ת ב.22)הל' מח, א.23)תהלים נא, חוקת א. מד, תשא חדש זהר א. ה, ח"ג א. רלה, ח"ב זהר ראה

שם.24) ובכ"מ.25)זח"ג א'כב. ע' ח"ב תער"ב המשך א.26)ראה ענף ויושר) עגולים (דרוש א המשך 27)שער גם ראה

ה. ע' (ב).28)תרס"ו א פ"ז, ובכ"מ.29)קה"ר ואילך. כט ע' שמות אוה"ת עט,30)ראה ד. סז, ע"ד. ריש מט, תו"א ראה

ובכ"מ. שם. שמות אוה"ת ובכ"מ.31)ג. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„eÓÏz ˙BÎÏ‰a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÔBLÏk) ˙Bˆn‰ Ïk „‚k¿∆∆»«ƒ¿ƒ¿«¿«»≈¿ƒ¿«¿

‰¯Bz19Ì"aÓ¯‰ ÔBLÏ ÏÚ „ÒeÈÓ וחשיבות )21, מעלה זו שגם »¿»«¿»«¿«
התורה, בלימוד ואמרו ‡l‡גדולה דייקו ז"ל Âc˜‡חכמינו "ÏB„b" ∆»»«¿»

ועדיף, 'גדול' אלא המצוות לקיום שווהֿערך רק אינו התורה שלימוד להורות

ומבאר. שממשיך כפי

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚22 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ

Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,eÈ˜Ï‡23 בביאור ¡…≈¿»¿««
‰e‡הפסוק  È˙ÓÈ‡ ֿ הקדושֿברוך ≈»«

e‰Lk‡הוא  ÏB„b ומתגלה יורד »¿∆
kÏÓc‡ומאיר  ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa¿ƒ¡…≈¿«¿»

‡˙ÈB¯ËÓ ‡Ïa מלכה ללא המלך ¿»«¿ƒ»
השפעתו) את CÏÓ(שמקבלת Â‡Ï»∆∆
'eÎ È¯˜‡ ÏB„b ‡ÏÂ24, מלך אינו ¿»»ƒ¿≈

'גדול' נקרא בתורת Úe„ÈÂ25ואינו ¿»«
‡eÈ˜Ï"החסידות  ¯ÈÚ"c¿ƒ¡…≈

למלכה, ז"ל חכמינו בדברי שנמשלה

המלך, ÈÁa˙אשת ‡e‰¿ƒ«
'˙eÎÏÓ' האחרונה הספירה «¿

האצילות  שבעולם ¿BÓkוהתחתונה
Œ‰‡È¯·Ïכפי  ¯B˜Ó ˙ÈNÚpL∆«¬≈»ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ שלמטה העולמות ¿ƒ»¬ƒ»
Âc˜‡מאצילות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ֿ על ¿«¿≈∆«¿»

מקור  להיות ה'מלכות' ירידת ידי

B˙le„bלעולמות  ˙Èlb˙Óƒ¿«≈¿»
,C¯a˙È מכירים והנבראים והעולמות ƒ¿»≈

Ê‰בה, ÔÈÚ È¯‰Â התגלות של «¬≈ƒ¿»∆
לנבראים  ֿ ברוךֿהוא ‰e‡הקדוש

·e˙kL BÓk ,‰‡È¯a‰ ÈÓÚhÓƒ«¬≈«¿ƒ»¿∆»
'ÌÈiÁ ıÚ'a האריז"ל מכתבי ¿≈«ƒ

B˙ÏÁ˙a26˙‡È¯a ˙aÈqL ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿ƒ«
elb˙iL È„Îa ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«
ÂÈ˙BÏeÚÙe ÂÈ˙BÁk ˙eÓÏL¿≈…»¿»

'eÎ ÂÈ˙BÓLe וניכרים גלויים ויהיו ¿»
ÌbLלנבראים  ÈtŒÏÚŒÛ‡)««ƒ∆«

ÔÎÏ Ì„B˜ עולמות שנבראו קודם ∆»≈
‡l‡ ,'eÎ ˙BÁk‰ Ïk ÌLÈ∆¿»»«…∆»
È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÏÚ‰a Ì‰L∆≈¿∆¿≈¿«¿≈
ÌÈ‡a ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿ƒ»»ƒ

‰Ê·e ,ÈeÏÈ‚·e ÏÚBÙa ומתגלים יורדים לנבראים כשהם ומאירים ¿«¿ƒ»∆
'eÎ ˙BÁk‰ ÏL ˙eÓÏM‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯27‰Ê ÏÈ·L·e להיות ). כדי ƒ∆«¿≈∆«…ƒ¿ƒ∆

למטה BÏבגילוי ˙B˜Ï ‰L ˜"˙ CÏ‰Ó ‰"aw‰ CÏ‰"»««»»«¬«»»ƒ¿
"ÌL28˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ÌM‰ ÈeÏÈb ‰È‰iL ,eÈ‰ ,29 ≈«¿∆ƒ¿∆ƒ«≈∆ƒ¿««¿ƒ

של  והארה והתפשטות התגלות שהם

כמו  ועצמותו, מהותו לא אך הבורא

שלו), והמהות העצם אינו האדם ששם

‡Ê¯ ,'ÈÂ‰ ÌLc ÈeÏÈb‰Ó ÏÁ‰»≈≈«ƒ¿≈¬»»»»
‡LÈc˜ ‡ÓLc30, השם סוד ƒ¿»«ƒ»

השמות,e‰fLהקדוש, גילוי ∆∆
הוא  ‰ÈÂ'".הספירות, ÏB„b" ÔÈÚƒ¿«»¬»»

"'ÈÂ‰ ÏB„b" ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»¬»»
למטה  אלוקות גילוי עלֿידי שנפעל

,"eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ" È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ¡…≈
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò e‰fL∆∆≈∆«ƒ¿«¿¿

,ÏÏÎa של וההמשכה הירידה כללות ƒ¿»
שהיא  למטה מלמעלה האלוקי האור

לדרגה  מדרגה 'השתלשלות' של בסדר

בחברתה  אחוזה דרגה שכל (באופן

שרשרת) של ÌÏBÚכחוליות Ë¯Ù·eƒ¿»»
˙ÈÏÎz ‡e‰L ,ÈÓLb‰ ‰f‰«∆««¿ƒ∆«¿ƒ

של העיקרית של ‰‰˙‰ee˙המטרה «ƒ¿«
ונבראים  e‡˙pL‰עולמות ÈÙÏ ,¿ƒ∆ƒ¿«»

‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a31 העולם שהתחתונים, ¿«¿ƒ

והנחות  התחתון העולם שהוא הזה

גדול  הכי והסתר העלם יש שבו ביותר

ראוי  מקום להיות יהפוך האלוקות, על

בגלוי. השכינה והשראת אלוקות לגילוי

‰¯È„"c ÔÈÚ‰L Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«∆»ƒ¿»¿ƒ»
ÈeÏÈb eÈ‰c ,"ÌÈBzÁza««¿ƒ¿«¿ƒ
,('ÈÂ‰ ÏB„b) ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»»¬»»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¬≈«ƒ¿

,‡˜Âc הדבר את לפעול אפשר ואי «¿»
רק  כי בלבד, תורה לימוד עלֿידי

ישיר  מגע עלֿידי הוא המצוות מעשה

הזה העולם בענייני ¿BÓÎeושימוש
ÌÈ·˙BkLלמשל  ,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ

Èab ÏÚ ÈÓLb BÈ„a ˙BiL¯t‰««¿ƒƒ¿«¿ƒ««≈
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g"kyz'dח ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt 'c mei

אֹותם  ונֹותנים ּבהמה, מעֹור ּׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָקלף

מּניח  ואחרּֿכ ּבהמה, מעֹור ׁשּנעׂשים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבבּתים

 ֿ ועלּֿדר והּיד, הראׁש על הּיׂשראלי איׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאֹותם

 ֿ ׁשעלֿידי לתפילין, ׁשהּוקׁשּו הּמצֹות ּבׁשאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָזה

מּלמעלה  אֹורֿאיןֿסֹוף ּגילּוי ממׁשיכים ְְְִִִִֵֶַַָזה

ּבדבר  עֹולםֿהּזה ּבגׁשמּיּות להתלּבׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָלמּטה

כּו' נֹוגּה קליּפת ממׁשלת ּתחת ּתחּלה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיה

(ׁשאינם  ּומּוּתרים הּטהֹורים הּדברים ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהם

כּו' החיצֹונים ּבידי ּוקׁשּורים )32אסּורים ְֲִִִִִֵַ

ּב רז"ל ׁשּנעׂשית ּכמאמר הּמצוה, לא 33הם ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּומּוּתרים  טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהּוכׁשר

ּבּתניא  ּבארּוּכה ּכמבאר ,ענין 34ּבפי וזהּו . ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹ

הּמצֹות  מעׂשה ׁשעלֿידי  ּכיון ּגדֹול", ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ"מעׂשה

אלקינּו", ּבעיר גֹו' הוי' ּד"גדֹול הענין ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹנעׂשה

ּבתחּתֹונים". ְְִִַָ"ּדירה

ּגדֹול,‡Cד) ּתלמּוד וגמרּו "נמנּו מּכלֿמקֹום «ְְְְִִַָָָָ

והענין  מעׂשה". לידי מביא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּתלמּוד

יכֹולים  הּתלמּוד עלֿידי ׁשּדוקא ּדכׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבזה,

הענינים, ּברּוחנּיּות ּגם ּכ הּמצֹות, לקּיּום ְְְְִִִִִַַָָָָָֹלבא

אלקּות  ּגילּוי להמׁשי הּמצֹות ְְְְֱִִִֶַַַֹׁשּפעּולת

ּפעּולת  לאחרי רק לבא יכֹולה העֹולם ְְְְְֲִֵַַַַָָָָֹּבגׁשמּיּות

נאמר  זה ׁשעל ּכּׂשלמה,35הּתֹורה, אֹור עֹוטה ְֱֶֶֶֶַַַַַָָ

הּקּב"ה, ׁשל לבּוׁשֹו ׁשהיא הּתֹורה, על ְְִֵֶֶַַַָָָָּדקאי

נמׁש ועלֿידיֿזה הּתֹורה ּבלבּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמתלּבׁש

היא  ׁשהּתֹורה והינּו, ּבעֹולם, אלקּות ְְֱִִֶַַָָָֹּגיּלּוי

ורק  והעֹולמ ֹות, האֹורֿאיןֿסֹוף  ּבין ְְְֵֵַָָָָממּוצע

יכֹול  אזי הּתֹורה, ענין ּתחלה ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָלאחרי

וחיּבּור  צותא מּלׁשֹון הּמצוה, ענין ּגם ,36להיֹות ְְְְְְִִִִִַַַַָָ

יתּבר לֹו ה"ּדירה נעׂשית ֿ זה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעלֿידי

ּגּופא  ּבּתֹורה הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְִִִִֵֵַַָָָּבתחּתֹונים".

מּמדרגה  כּו' וירדה ׁשּֿנסעה הענין ּגם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיׁשנֹו
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פ"ז.32) תניא וש"נ.33)ראה ב. כח, 67).35)רפל"ז.34)שבת ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת זה רד"ה וראה ב. קד, תהלים

וש"נ.36) נב. ע' תרח"ץ סה"מ ג. מה, בחוקותי לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï˜Ì˙B‡ ÌÈ˙BÂ ,‰Ó‰a ¯BÚÓ ‰NÚpM Û הפרשיות את מכניסים ¿»∆«¬∆≈¿≈»¿¿ƒ»

גשמיים מדברים ÌÈNÚpLהעשויות ÌÈz·a הפרשיות כמו הם, גם ¿»ƒ∆«¬ƒ
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ Ì˙B‡ ÁÈpÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰Ó‰a ¯BÚÓ יהודיÏÚ ≈¿≈»¿««»«ƒ«»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ«

„i‰Â L‡¯‰,גשמי גוף ‰Bˆn˙של ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ »…¿«»¿«∆∆∆ƒ¿»«ƒ¿
eL˜e‰L הושוו,ÔÈÏÈÙ˙Ï ∆¿ƒ¿ƒƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שימוש באמצעות ∆«¿≈∆
לקיום  הגשמי הזה העולם של בדברים

‡Œ¯Bהמצוות ÈeÏÈb ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿«¿»¿«»
ŒÌÏBÚ ˙eiÓL‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ»

‰lÁz ‰È‰L ¯·„a ‰f‰ לפני «∆¿»»∆»»¿ƒ»
מצוה בו ÏLÓÓ˙שקיימו ˙Áz««∆¿∆∆

'eÎ d‚B ˙tÈÏ˜ הטומאה כוחות ¿ƒ««
צד  שאינו הצד והסטראֿאחרא,

הם  (כי 'קליפות' נקראים הקדושה

האלוקי  האור על ומעלימים מכסים

הפרי) על מכסה שהקליפה כשם

טמאות  לקליפות נחלקות והקליפות

דברים  של החיות מקור (שהם לגמרי

וקליפת  בהנאה) או באכילה אסורים

טוב  גם בה שמעורב קליפה היא נוגה

הדברים  של החיות מקור והיא

‰ÌÈ¯·cהמותרים  Ïk Ì‰L∆≈»«¿»ƒ
ÌÈ‡L) ÌÈ¯zeÓe ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ»ƒ∆≈»
È„Èa ÌÈ¯eL˜e ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ¿ƒƒ≈

'eÎ ÌÈBˆÈÁ‰32 ניתן שלא כך «ƒƒ
שימוש  או אכילתם עלֿידי אותם לברר

מצווה  לדבר Ì‰aבהם ˙ÈNÚpL (∆«¬≈»∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰Âˆn‰33‡Ï «ƒ¿»¿«¬«««…

‡l‡ ÌÈÓL ˙Î‡ÏÓÏ ¯LÎe‰¿«ƒ¿∆∆»«ƒ∆»
,EÈÙa ÌÈ¯zeÓe ÌÈ¯B‰Ë היינו ¿ƒ»ƒ¿ƒ

אתרוג  לדוגמה, (ולכן, באכילה מותרים

ארבעת  נטילת למצוות פסול ערלה של

ke¯‡a‰המינים) ¯‡·Ók«¿…»«¬»
‡Èza34. ««¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
,"ÏB„b ‰NÚÓ" עיקר כלומר, «¬∆»

המצוות  מעשה של והעדיפות הגדולה

היא התורה ללימוד «≈ÔÂÈkביחס
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬≈«ƒ¿
'B‚ 'ÈÂ‰ ÏB„‚"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿»¬»»

¯ÈÚa,"eÈ˜Ï‡ הכוונה ומתמלאת ¿ƒ¡…≈
שתהיה  הבריאה של ÌÈBzÁ˙a".והתכלית ‰¯Èc"ƒ»¿«¿ƒ

e¯Ó‚Â eÓ" ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡ הדברים„) ÏB„b,במסקנת „eÓÏz «ƒ»»ƒ¿¿»¿«¿»
"‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L היא המסקנה מדוע להבין וצריך ∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆

כמבואר  הבריאה, כוונת נשלמת המעשה עלֿידי דווקא והרי גדול" ש"תלמוד

באריכות. לעיל

‡˜ÂcL ÌLÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈∆«¿»
‡·Ï ÌÈÏBÎÈ „eÓÏz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿¿ƒ»…

,˙Bˆn‰ Ìei˜Ï ידיעת ללא שהרי ¿ƒ«ƒ¿
המצוות  את לקיים אפשר אי ההלכות

וגילוי  המשכת את ולפעול כראוי

בעולם  eiÁe¯a˙האלוקות Ìb Ck»«¿»ƒ
˙Bˆn‰ ˙ÏeÚtL ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿««ƒ¿
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¡…
‡·Ï ‰ÏBÎÈ ÌÏBÚ‰ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ»»¿»»…

È¯Á‡Ï של ¯˜ והקדמה הכנה «¿«¬≈
‰¯Bz‰ ˙ÏeÚt,בעולם והשפעתה ¿««»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL35 ֿ שהקדושֿברוך ∆«∆∆¡«

È‡˜cהוא  ,‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ∆««¿»¿»≈
היא È‰L‡והכוונה ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»∆ƒ

,‰"aw‰ ÏL BLe·Ï¿∆«»»
‰¯Bz‰ Le·Ïa LaÏ˙nL שבה ∆ƒ¿«≈ƒ¿«»

עצמו  את כביכול, והלביש, הכניס

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לאחר (ובמיוחד ¿«¿≈∆
 ֿ הקדושֿברוך מלובש שבה שהתורה

בענייני  ונתלבשה למטה ירדה הוא

להלן) שיתבאר כפי «¿CLÓƒהעולם,
,eÈ‰Â ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈelÈbƒ¡…»»¿«¿

ÚˆeÓÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰L הפועל ∆«»ƒ¿»
‰‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bחיבור ÔÈa ֿ הבלי ≈»≈
והנבראים BÓÏBÚ‰Â˙גבול ¿»»

BLiLהמוגבלים, È¯Á‡Ï ˜¯Â¿«¿«¬≈∆∆¿
‰ÏÁz המצוות קיום ÔÈÚלפני ¿ƒ»ƒ¿«
‰¯Bz‰ האפשרות עצם את שפועלת «»

והאיןֿסוף  האלוקות בין לחבר

Ìbוהעולם, ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»ƒ¿«
‡˙Âˆ ÔBLlÓ ,‰Âˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«¿»

¯eaÈÁÂ36, המצווה מקיים בין ¿ƒ
בין  המצוות, מצוה והקדושֿברוךֿהוא

והעולם ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האלוקות
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc"‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ»ƒ¿»≈

."ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ
‰¯Bza ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«»

‡Ùeb עצמהÔÈÚ‰ Ìb BLÈ »∆¿«»ƒ¿»
'eÎ ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒpL ֿ הקדוש של ורצונו כחכמתו למעלה ושרשה ממקורה ∆»¿»¿»¿»
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ט 'ebe reny m` dide

אֹותּיֹות  ּבצירּופי כּו' ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלמדרגה 

כּו' הּספר על ּבדיֹו ההתלּבׁשּות 37ּגׁשמּיֹות ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַַַ

ׁשּגם  זאת, ועֹוד הּמצֹות. ׁשּבמעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹּבגׁשמּיּות

ׁשהרי  הּמעׂשה, ענין יׁשנֹו הּתֹורה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָּבלימּוד

מעׂשה  הוי ׂשפתיו אּלא 38עקימת עֹוד ולא . ְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָֹ

ּבמחׁש הּתֹורה והּׂשגת הבנת צריכה ׁשאפילּו בה ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָ

ועד  הּגׁשמי, ּבּמח קליטה ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹלבא

ּבֹו ׁשּנעׂשים הּגׁשמי, הּמח ּבחֹומר ׁשינּוי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּפֹועל

כּו' ענין 39קמטים מּצד הּוא זה ּכל אמנם, . ְְְִִִֶַַָָָָ

הּוא  הּתֹורה לימ ּוד ּגם ׁשהרי ׁשּבּתֹורה, ְֲִִֵֶֶַַַַָָהּמצֹות

הּתֹורה  לימּוד ּגם יׁשנֹו א הּתֹורה. מּמצֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָאחד

לימּוד  ּגם (ּכֹולל הּמצֹות קּיּום לידי ְִִִִִֵֵֵֶַַׁשּמביא

מצות  לקּים ּכיצד לידע ּכדי הּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָהלכֹות

ׁשהיא  ׁשהּתֹורה ּברּוחנּיּות, וענינֹו ּתֹורה), ְְְְִִִֶֶַַָָָָּתלמּוד

ּפֹועלת  והעֹולמֹות , האֹורֿאיןֿסֹוף  ּבין ְְֵֵֶֶָָָָממּוצע

לאלקּות  ּכלי להיֹות ויּוכל ׁשּיּוכׁשר  ּבעֹולם ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹזיּכּו

העֹולם  ׁשּגׁשמּיּות לפי הּמצֹות, קּיּום ְְְְִִִִֵֶַַַָָעלֿידי

לאלקּות, ּכלי להיֹות יכֹול אינֹו ְְְֱִִִֵֶַַָֹמּצדֿעצמֹו

עלֿידי  ּבֹו ׁשּנעׂשה הּׁשינּוי לאחרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלאֿאםּֿכן

ה'ּתלמּוד' קדימת ּומּצד הּתֹורה. ְְְִִַַַַַַַָָהמׁשכת

סדר  ּכי ּגדֹול", ּד"תלמּוד הענין יׁשנֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָל'מעׂשה',

הּוא  למּטה מלמעלה הוי'" ּד"גדֹול ְְְְְֲִַַַַָָָָָָָההמׁשכה

על  ּדקאי ו', האֹות ּבאה ׁשּתחלה הוי', ּבׁשם ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּכמֹו

ּׁשּנמׁש הוי' קֹול ׁשהיא ּכּוּלּה הּתֹורה ְְֲִִֶֶַָָָָָָּכללּות

ו' אֹות צּורת ּבדּוגמת למּטה ,40מלמעלה ְְְְְִַַַַָָ

סדרי  ׁשּׁשה על ו' האֹות רֹומזת יֹותר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָּובפרטּיּות

ׁשּקאי 40מׁשנה  אחרֹונה, ה' אֹות ּבאה ּכ ֿ ואחר . ְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

הּמצֹות  מעׂשה ּבעֹולם 41על ּפֹועלים ׁשעלֿידן , ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר  ּכמֹו ה', ּבאֹות ׁשּנברא ּבהּבראם,42הּזה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָ

התהּוּותֹו ּבגיּלּוי ּבֹו ניּכר ׁשּיהיה ּבראם, ְְְְְִִִִֶֶַָָָּבה'
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הוי' "ּגדֹול  ענין ׁשּזהּו הוי', מּׁשם וקּיּומֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוחּיּותֹו

אלקינּו". ְֱִֵֹּבעיר

ÌÓ‡ ׁשּמביא" מּפני היא ּד'תלמּוד' הּגדלּות »¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַ

ׁשּבפנימּיּות  מּובן, ּומּזה מעׂשה", ְֲִִִִִֵֶֶֶַָלידי

עלֿידי  ׁשּדוקא לפי ּגדֹול", "מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהענינים

יתּבר לֹו להיֹות העליֹון רצֹון נׁשלם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָה'ּמעׂשה'

ׁש והינּו, ּבתחּתֹונים. רק ּדירה הּוא ה'ּתלמּוד' ְְְְְִִֶַַַַַָ

רצֹון  למילּוי לבא יכֹולים ׁשעלֿידֹו ְְְְִִֶַַָָָֹהּממּוצע

 ֿ (ׁשעל עצמֹו העליֹון הרצֹון מילּוי אבל ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָהעליֹון,

נעלה  ׁשהּוא למעלה הּתענּוג ּגם נעׂשה ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָידיֿזה

מהרצֹון  ּדוקא.43יֹותר הּמעׂשה עלֿידי הּוא ( ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ

ה'ּתלמּוד'. ענין ּגם להיֹות צרי ְְְִִִִַַַַָָָּומּכלֿמקֹום

למעלה  הּוא ׁשהרצֹון היֹות ׁשעם ּבאדם, ְְְֱִֶֶַָָָָָָּוכמֹו

הרצֹון  צרי לפֹועל ּבנֹוגע הרי ּפנימּיים, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹמּכחֹות

ּפנימּיים, ּבכחֹות ּומתלּבׁש נמׁש ְְְְְִִִִִִֵַָֹלהיֹות

יּומׁש הּפנימּיים הּכחֹות עלֿידי ְְְְְִִִֵַַַַַַָֹואדרּבה,

הּטֹובה  הּכּונה ׁשּתּוׁשלם ּבאֹופן ּבטֹוב, ְְְֶֶַַַַָָָָָהרצֹון

ּתֹורה  ּומעׂשה, ּתלמּוד ּבענין הּוא וכן ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָוהאמּתית.

הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ְְִִֶֶַַָָָָָּומצֹות,

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ הרצֹון, ּבחינת הן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָוהּמצֹות

ּגזרּתי  ּגזרה חקקּתי חּוקה ,44יתּברל אין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

אחריה  להרהר הּוא,45רׁשּות ּבזה הּסדר הּנה , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(ׁשהּׂשכל  מהּׂשכל ׁשּלמּטה הרצֹון נמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתחלה

נעׂשה  ועלֿידיֿזה ּגדֹול"), "ּתלמּוד מּמּנּו, ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָּגדֹול

ׁשּנׁשלם  ּכפי העליֹון רצֹון אמּתית להתּגּלּות ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָּכלי

ּגדֹול". "מעׂשה הּמצֹות, מעׂשה עלֿידי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָּומתּגּלה

ּגדֹול",ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ׁש"ּתלמּוד היא ההלכה ּדעכׁשו, ׁשּבּזמן הּטעם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּבזה, והענין ּגדֹול". "מעׂשה יהיה לעתידֿלבא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

הּמצֹות  מעׂשה עלֿידי ׁשּדוקא לפי הּוא ּגדֹול" ּד"מעׂשה ׁשהענין ּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדהּנה,

ׁשּלא  מּובן, הרי ּבתחּתֹונים", יתּבר לֹו "ּדירה הוי'", ּד"גדֹול הענין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹנעׂשה

עדין  נזּדּכ לא ׁשהעֹולם זמן ּכל ּבגלּוי ּגדֹול" ּד"מעׂשה הענין להיֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹיכֹול
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ואילך.43) סט ע' ואילך. סג ע' תרס"ו המשך ועוד.44)ראה ח). (ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ חוקת,45)במדב"ר ר"פ רש"י

ב. סז, מיומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגשמי e‰fLהזה ,'ÈÂ‰ ÌMÓ BÓei˜Â B˙eiÁÂ B˙ee‰˙‰ ÈelÈ‚a¿ƒƒ¿«¿«¿ƒƒ≈¬»»∆∆

,"eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa 'ÈÂ‰ ÏB„b" ÔÈÚ עלֿידיֿזה בעולם אלוקות גילוי ƒ¿«»¬»»¿ƒ¡…≈
חיותו. מקור היא שהאלוקות בכך ומכיר יודע עצמו שהעולם

'„eÓÏ˙'c ˙eÏ„b‰ ÌÓ‡עצמו התורה ÈtÓלימוד ‡È‰ »¿»««¿¿«¿ƒƒ¿≈
,"‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·nL" והוא ∆≈ƒƒ≈«¬∆

המצוות  שקיום לכך וההכשרה ההכנה

פעולתו את יפעל ∆fÓeƒ‰ה"מעשה"
ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙaL ,Ô·eÓ»∆ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
‡˜ÂcL ÈÙÏ ,"ÏB„b ‰NÚÓ"«¬∆»¿ƒ∆«¿»

ÌÏL '‰NÚn'‰ È„ÈŒÏÚ בסופו «¿≈««¬∆ƒ¿»
דבר  BÏשל ˙BÈ‰Ï ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¿̄»∆¿ƒ¿

.ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ»¿«¿ƒ
˜¯ ‡e‰ '„eÓÏz'‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆««¿«

ÚˆeÓn‰ האמצעיB„ÈŒÏÚL «¿»∆«»
ÔBˆ¯ ÈeÏÈÓÏ ‡·Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ»…¿ƒ¿
ÔBˆ¯‰ ÈeÏÈÓ Ï·‡ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¬»ƒ»»

BÈÏÚ‰BÓˆÚ Ô הסופית המטרה »∆¿«¿
Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL)∆«¿≈∆«¬∆«
‰ÏÚ ‡e‰L ‰ÏÚÓÏ ‚eÚz‰««¬¿«¿»∆«¬∆

ÔBˆ¯‰Ó ¯˙BÈ43 שבכוחות כשם ≈≈»»
מהרצון  נעלה העונג האדם נפש )של
.‡˜Âc ‰NÚn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈««¬∆«¿»

ÌB˜ÓŒÏkÓe של שבסופו למרות ƒ»»
המעשה  עלֿידי נשלמת הכוונה דבר

ÔÈÚ Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿«
ÌÚL ,Ì„‡a BÓÎe .'„eÓÏz'‰««¿¿»»»∆ƒ

‡e‰ ÔBˆ¯‰L ˙BÈ‰ כללי כוח ¡∆»»
הגוף  אברי בכל ופועל שקיים ו'מקיף'

והוא  BÁkÓ˙בשווה ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…
ÌÈiÓÈt המלובשים הכוחות הן ¿ƒƒƒ

והראיה  השמיעה כוח כמו באברים

השכל  כמו הנפשיים הכוחות והן וכד'

ÏÚBÙÏוהמידות, Ú‚Ba È¯‰ כדי ¬≈¿≈«¿«
ויתבצע  יתגשם CÈ¯»̂ƒשהרצון

LaÏ˙Óe CLÓ ˙BÈ‰Ï ÔBˆ¯‰»»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈
,‰a¯„‡Â ,ÌÈiÓÈt ˙BÁÎa¿…¿ƒƒƒ¿«¿«»
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«…«¿ƒƒƒ

,·BËa ÔBˆ¯‰ CLÓeÈ בדרך ¿«»»¿
והרצויה  ÌÏLezLהטובה ÔÙB‡a¿∆∆¿«

˙ÈzÓ‡‰Â ‰·Bh‰ ‰ek‰ ולא ««»»«»¿»¬ƒƒ
לא  המעשית הפעולה שבו מצב יהיה

לרצון. בהתאם ‰e‡תהיה ÔÎÂ¿≈

B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L ,˙BˆÓe ‰¯Bz ,‰NÚÓe „eÓÏz ÔÈÚa¿ƒ¿««¿«¬∆»ƒ¿∆«»ƒ»¿»
ÔBˆ¯‰ ˙ÈÁa Ô‰ ˙Bˆn‰Â ,‰"aw‰ ÏL כשם) מהחכמה שלמעלה ∆«»»¿«ƒ¿≈¿ƒ«»»

למעלה  הוא והרצון הפנימיים מהכוחות חלק היא החכמה הנפש, שבכוחות

C¯a˙È,מהם), BBˆ¯a ‰ÏÚ CkL המצוות (לגבי ז"ל חכמינו וכמאמר ∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈
לגבי  מובן ומזה "חוקים" המוגדרות

המצוות) Èz˜˜Áכללות ‰˜eÁ»»«¿ƒ
Èz¯Êb ‰¯Êb44˙eL¯ EÏ ÔÈ‡ ¿≈»»«¿ƒ≈¿¿

‰È¯Á‡ ¯‰¯‰Ï45, ולא כך כי ¿«¿≈«¬∆»
העליון, הרצון הוא ≈p‰ƒ‰אחרת

‰ÏÁzL ,‡e‰ ‰Êa ¯„q‰«≈∆»∆∆¿ƒ»
CLÓ ומתגלה‰hÓlL ÔBˆ¯‰ ƒ¿»»»∆¿«»

ÏÎO‰Ó הוא והשכל והחכמה, ≈«≈∆
אותו וגורם ∆≈»∆(ÏÎO‰Lהמעורר

,("ÏB„b „eÓÏz" ,epnÓ ÏB„b»ƒ∆«¿»
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂהעולםÈÏk ¿«¿≈∆«¬∆¿ƒ

ÔBˆ¯ ˙ÈzÓ‡ ˙elb˙‰Ï¿ƒ¿«¬ƒƒ¿
‰lb˙Óe ÌÏLpL ÈÙk ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«∆
,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈«ƒ¿

."ÏB„b ‰NÚÓ"«¬∆»
ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆»«««

ÂLÎÚc ÔÓfaL כאשר הגלות, זמן , ∆«¿«¿«¿»
בעולם, אלוקות גילוי ««¬»‰‰ÎÏ‰אין

Œ‰Ó ,"ÏB„b „eÓÏz"L ‡È‰ƒ∆«¿»«
‰È‰È ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈∆»ƒ»…ƒ¿∆

,"ÏB„b ‰NÚÓ" שממשיך כפי «¬∆»
ומבאר.

ÔÂÈk ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿∆¿ƒ≈≈»
"ÏB„b ‰NÚÓ"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿«¬∆»

תלמוד על ÈÙÏועדיף ‡e‰¿ƒ
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«¬≈
ÏB„‚"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¬∆»ƒ¿»¿»
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ,"'ÈÂ‰¬»»ƒ»ƒ¿»≈

,"ÌÈBzÁ˙a לעיל כמבואר ¿«¿ƒ
ÏBÎÈבאריכות, ‡lL ,Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆…»

‰NÚÓ"c ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿«¬∆
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יי 'ebe reny m` dide

ּבגלּוי  "יתּבר לֹו "ּדירה ׁשּנעׂשה ,46ּבאֹופן ְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

,הּמל ּדירת ּכמׁשל הּוא ּבגלּוי הּדירה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשענין

מֹוׁשב  מּמקֹום הּלכלּו את לפּנֹות מסּפיק ְְְְִִִֶֶַַַַֹׁשּלא

הּמל ּדירת וכל הּמל חדר ּכל אּלא ,ְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל

ּבדירת  ודּוגמתֹו ּבתכלית. נקּיים להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִַַָצריכים

רק  לא היינּו, הּקּב"ה, הּמלכים מלכי ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹמל

ּבכל  אּלא ּובעזרה, ּבּקדׁש ְְֲֳִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבקדׁשֿהּקדׁשים,

יגּור ּדלא ּומּצב ּבמעמד ׁשּיהיה ּכּולֹו, ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹהעֹולם

ּבימֹות 47רע  יהיה זה וענין .הּמל להיכל ּכראּוי , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה יקּוים ׁשאז רּוח 48הּמׁשיח, את ְִֶֶֶַַַַַָָָ

ועלּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו הארץ, מן אעביר ְְְֲִִֶֶַַָָָָָהּטּומאה

והיתה  עׂשו הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָמֹוׁשיעים

הּמלּוכה  אחד 49לה' הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום , ְְֲִֶֶַַַַָָָָ

אחד  ּוכתיב 50ּוׁשמֹו כל 51, וראּו הוי' כבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִֶָָָָָָ

"ּדירה  נעׂשה ׁשהעֹולם ּבגלּוי יראּו ואז גֹו', ְְְֲִִֶַָָָָָָָָּבׂשר

(ּכּנ"ל), הּמצֹות מעׂשה עלֿידי ,"יתּבר ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָלֹו

זמן  ּכל  אבל ּגדֹול". "מעׂשה אז יהיה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלכן

יתּבר לֹו להיֹות העליֹון רצֹון נתמּלא לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשעדין

ׁשּיׁש ּכיון ּגדֹול", "ּתלמּוד אזי ּבתחּתֹונים, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּדירה

ענין  ׁשהּוא ּבעֹולם, הּתֹורה ּבפעּולת עדין ְְֲִִִֶֶַַַַָָָצֹור

יּוכל  ֿ זה ׁשעלֿידי למּטה, מלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

מל לדירת ועד לאלקּות, ּכלי להיֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹהעֹולם

הּקּב"ה. הּמלכים ְְִֵַַַָָָמלכי

והענין e‰ÊÂו) ּדקריאתֿׁשמע. ׁשנּיה לפרׁשה ראׁשֹונה ּפרׁשה ּבין החילּוק ּגם ¿∆ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ

ּכפי  יׂשראל ּדבני ההנהגה סדר נתּבאר ּבקריאתֿׁשמע ּדהּנה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבזה,

ּבאה  ּולאחריֿזה ּומצֹות, הּתֹורה עניני ּכל נּתנּו ׁשאז ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּמתחיל

העֹול  ּבעניני ּגם עֹוסקים ׁשּׁשם יׂשראל, לארץ גֹו'הּכניסה דגנ ואספּת ,52ם, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבהמׁש ּכמבאר כּו', רצּויים ּבלּתי ענינים אֹודֹות להזהיר צֹור יׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלכן

להיֹות  צרי ׁשּתחלה יֹום, ּבכל ּבעבֹודה ודּוגמתֹו ּדקריאתֿׁשמע. ׁשנּיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָּפרׁשה

ועלּֿדרֿזה  מצֹות, עֹול קּבלת ואחרּֿכ ׁשמים, מלכּות עֹול ּדקּבלת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהענין

ּדר מנהג ּבהם "הנהג ּגם (ּכֹולל הּמצֹות מעׂשה ואחרּֿכ הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלימּוד
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תתקצז.46) ע' בלק אוה"ת ה.47)ראה ה, ב.48)תהלים יג, כא.49)זכרי' א, ט.50)עובדי' יד, ה.51)זכרי' מ, ישעי'

יד.52) יא, עקב
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ÔÙB‡a ÔÈ„Ú CkcÊ ‡Ï ÌÏBÚ‰L ÔÓÊ Ïk ÈeÏ‚a "ÏB„b»¿»»¿«∆»»…ƒ¿«≈¬«ƒ¿∆

ÈeÏ‚a "C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ‰NÚpL46ÈeÏ‚a ‰¯Èc‰ ÔÈÚL , ∆«¬»ƒ»ƒ¿»≈¿»∆ƒ¿««ƒ»¿»
CeÏÎl‰ ˙‡ ˙BpÙÏ ˜ÈtÒÓ ‡lL ,CÏn‰ ˙¯Èc ÏLÓk ‡e‰ƒ¿«ƒ««∆∆∆…«¿ƒ¿«∆«ƒ¿

CÏn‰ ·LBÓ ÌB˜nÓ,בפרט˙¯Èc ÏÎÂ CÏn‰ ¯„Á Ïk ‡l‡ ƒ¿««∆∆∆»»¬««∆∆¿»ƒ«
ÌÈi˜ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ CÏn‰«∆∆¿ƒƒƒ¿¿ƒƒ
˙¯È„a B˙Ó‚e„Â .˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿¿»¿ƒ«
,‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

,eÈÈ‰ כזו במידה הזדכך שהעולם «¿
אלוקות גילוי להיות ¯˜שיכול ‡Ï…«

L„wa ,ÌÈL„w‰ŒL„˜a¿…∆«√»ƒ«…∆
ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‡l‡ ,‰¯ÊÚ·e»¬»»∆»¿»»»
·vÓe „ÓÚÓa ‰È‰iL ,BÏek∆ƒ¿∆¿«¬»«»

Ú¯ E¯e‚È ‡Ïc47 יהיה לא , ¿…¿¿»
כלל, קיים יהיה שלא היינו רע, במגורך

ÔÈÚÂ .CÏn‰ ÏÎÈ‰Ï Èe‡¯k»»¿≈««∆∆¿ƒ¿»
n‰ ˙BÓÈa ‰È‰È ‰ÊÊ‡L ,ÁÈL ∆ƒ¿∆ƒ«»ƒ«∆»
·e˙kM ‰Ó ÌÈe˜È48Áe¯ ˙‡ ¿««∆»∆«

,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆
לגמרי  וייעלם יתבטל ¿BÓÎeוהרע

¯‰a ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ ·e˙kL∆»¿»ƒƒ¿«
ÂNÚ ¯‰ ˙‡ ËBtLÏ ÔBiƒ̂ƒ¿∆«≈»

‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â49ÌBia , ¿»¿»««¿»«
BÓLe „Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰«ƒ¿∆¬»»∆»¿

„Á‡50, מציאות שתהיה מבלי ∆»
האור  על והסתר העלם של כלשהי

דלעתיד È˙Îe51·האלוקי  הזמן על ¿ƒ
e‡¯Âלבוא 'ÈÂ‰ „B·Î ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»¿»

ÈeÏ‚a e‡¯È Ê‡Â ,'B‚ ¯Na ÏÎ»»»¿»ƒ¿¿»
BÏ ‰¯Èc" ‰NÚ ÌÏBÚ‰L∆»»«¬»ƒ»
‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ,"C¯a˙Èƒ¿»≈«¿≈«¬≈
‰È‰È ÔÎlL ,(Ï"pk) ˙Bˆn‰«ƒ¿««∆»≈ƒ¿∆
Ïk Ï·‡ ."ÏB„b ‰NÚÓ" Ê‡»«¬∆»¬»»
ÔBˆ¯ ‡lÓ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÓÊ¿«∆¬«ƒ…ƒ¿«≈¿
C¯a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿ƒ¿»≈

,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc העולם ועדיין ƒ»¿«¿ƒ
האלוקי  האור על והסתר העלם הוא

ÔÂÈk ,"ÏB„b „eÓÏz" ÈÊ‡¬««¿»≈»
˙ÏeÚÙa ÔÈ„Ú C¯Bˆ LiL∆≈∆¬«ƒƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÏBÚa ‰¯Bz‰«»»»∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ אלוקי אור של ««¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ולזכך לברר כדי ƒ¿«¿»¿«»

נעלה  למצב העולם את ולהעלות

˙¯È„Ï „ÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«»»ƒ¿¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ«
.‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

˜eÏÈÁ‰ Ìb e‰ÊÂ (Â ההבדל‰L¯ÙÏ ‰BL‡¯ ‰L¯t ÔÈa ¿∆««ƒ≈»»»ƒ»¿»»»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL לעיל שנימנו הדיוקים של הפנימית והמשמעות ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

המאמר. בתחילת

Œ˙‡È¯˜a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ«
‰‚‰‰‰ ¯„Ò ¯‡a˙ ÚÓL¿«ƒ¿»≈≈∆««¿»»
ÏÈÁ˙nL ÈÙk Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ∆«¿ƒ
Ïk ez Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆»ƒ¿»
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«»ƒ¿

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïeשנייה a‡‰בפרשה ¿«¬≈∆»»
ÌML ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈∆»

BÚ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa Ìb ÌÈ˜Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿≈»»
'B‚ E‚„ zÙÒ‡Â52LÈ ÔÎlL , ¿»«¿»¿»∆∆»≈≈

ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ¯È‰Ê‰Ï C¯Bˆ∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ
¯‡·Ók ,'eÎ ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏaƒ¿ƒ¿ƒ«¿…»
‰iL ‰L¯t CLÓ‰a¿∆¿≈»»»¿ƒ»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜c האזהרה באה שם ƒ¿ƒ«¿«
לכם...", «¿¿B˙Ó‚e„Â"הישמרו

‰„B·Úaאדם כל ÌBÈ,של ÏÎa »¬»¿»
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»»ƒƒ¿»ƒ¿»
ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa˜c¿«»««¿»«ƒ

תורה, מתן בדוגמת »»¿Œ¯Á‡Âבכללות,
,˙BˆÓ ÏBÚ ˙Ïa˜ Ck בדוגמת »«»«ƒ¿

לארץ, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰הכניסה
CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿««»

) ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ מעשה שהוא, «¬≈«ƒ¿
Ì‰aהמצות, ‚‰‰" Ìb ÏÏBk≈««¿≈»∆

"ı¯‡ C¯c ‚‰Ó53¯„q‰k ,( ƒ¿«∆∆∆∆¿«≈∆
‰ÏÁzL ,‰BL‡¯ ‰L¯Ùa¿»»»ƒ»∆¿ƒ»
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ׁשּתחלה 53ארץ" ראׁשֹונה, ּבפרׁשה ּכהּסדר ,( ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּזהּו הּמצֹות, ענין ואחרּֿכ הּתֹורה ענין ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָנאמר

ּכּנ"ל. ּגדֹול", ׁש"ּתלמּוד עכׁשו, העבֹודה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָסדר

הּמצֹות  ענין ּתחלה נאמר ׁשנּיה ּבפרׁשה ְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל

(ולּמדּתם  הּתֹורה ענין ואחרּֿכ גֹו') ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָ(ּוקׁשרּתם

סיּפּור  לאחרי ּבאים אּלּו ּפסּוקים ּכי ְְֲִִִִֵֵַָגֹו'),

מעמד  ׁשּיהיה הינּו, העתיד, אֹודֹות ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהּדברים

גֹו' אחרים אלהים ועבדּתם ּדֿוסרּתם ,54ּומּצב ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹ

זרה  ׁשהיא עבֹודה ּבדּקּות, מעבֹודהֿזרה ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָהחל

חמּור 55לֹו לענין מקֹום נתינת נעׂשה ׁשּמּזה ,ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

זה, על העֹונׁש יהיה ואחרּֿכ כּו', ְְִֵֶֶֶַַַָָיֹותר

גֹו' מארצנּו56ואבדּתם ּגלינּו חטאינּו מּפני ,57, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשעלֿידי  והינּו החטא, ּתקּון יהיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַועלֿידיֿזה

ּדגלינּו הענין ּגם יתּבּטל ּובמילא ּדֿחטאינּו, הענין יתּבּטל הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָעבֹודת

ׁשענין  הּסדר אצלם ויהיה העילּוי, ּבתכלית יׂשראל ּבני יתעּלּו ואז ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמארצנּו,

הּסדר  ׁשּזהּו גֹו', ולּמדּתם ואחרּֿכ גֹו' ּוקׁשרּתם הּתֹורה, לענין קֹודם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמצֹות

לארץ  הּכניסה ׁשלמּות ּגם ּתהיה ואז ּכּנ"ל. ּגדֹול", ׁש"ּמעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדלעתידֿלבא

אחרית  ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי הוי' עיני ּתמיד גֹו' אׁשר ארץ ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹיׂשראל,

היא 58ׁשנה  וׁשם ויעקב, יצחק אברהם ּבני יׂשראל, מּבני אחד לכל ׁשּנּתנה , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

הּכתּוב  (ּכסּיּום ּדמזּוזה החּיּוב ׁשּלכן ׁשּלֹו, מזּוזֹות 8הּקביעּות על ּוכתבּתם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּיד  הּוא (ּובׁשערי ּבקרֹוב 59ּבית צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לנּו, ּתהיה וכן . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ַָמּמׁש.
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰ ÔÈÚ ¯Ó‡("בם ‰Bˆn˙("ודברת ÔÈÚ CkŒ¯Á‡Â ∆¡«ƒ¿««»¿««»ƒ¿««ƒ¿

ÏB„b"("וקשרתם"), „eÓÏz"L ,ÂLÎÚ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò e‰fL∆∆≈∆»¬»«¿»∆«¿»
למצוות, ÔÈÚוקודם ‰ÏÁz ¯Ó‡ ‰iL ‰L¯Ùa Ï·‡ .Ï"pk««¬»¿»»»¿ƒ»∆¡«¿ƒ»ƒ¿«

Ìz„nÏÂ) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ CkŒ¯Á‡Â ('B‚ Ìz¯L˜e) ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿»¿««»ƒ¿««»¿ƒ«¿∆
ÌÈ‡a el‡ ÌÈ˜eÒt Èk ,('B‚ƒ¿ƒ≈»ƒ
˙B„B‡ ÌÈ¯·c‰ ¯etÈÒ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒ«¿»ƒ
„ÓÚÓ ‰È‰iL ,eÈ‰ ,„È˙Ú‰∆»ƒ«¿∆ƒ¿∆«¬»
Ìz„·ÚÂ Ìz¯ÒÂŒc ·vÓe«»ƒ¿«¿∆«¬«¿∆

'B‚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡54ÏÁ‰ , ¡…ƒ¬≈ƒ»≈
‰„B·Ú ,˙ew„a ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ≈¬»»»¿«¬»
עצמה  מצד פסול בה שאין שייתכן

עבודה  זוהי BÏאבל ‰¯Ê ‡È‰L55 ∆ƒ»»
הרוחני, ומצבו למעמדו בהתאם

‰fnLבדקות NÚ‰מעבודהֿזרה ∆ƒ∆«¬∆
¯eÓÁ ÔÈÚÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»¿ƒ¿»»
‰È‰È CkŒ¯Á‡Â ,'eÎ ¯˙BÈ≈¿««»ƒ¿∆

BÚ‰Ìz„·‡Â ,‰Ê ÏÚ L »∆«∆«¬«¿∆
'B‚56eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ ,ƒ¿≈¬»≈»ƒ

eˆ¯‡Ó57‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עלֿידי , ≈«¿≈¿«¿≈∆
eÈ‰Âהגלות ,‡ËÁ‰ Ôe˜z ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«≈¿¿«¿

‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬««¿»
,eÈ‡ËÁŒc ÔÈÚ‰ Ïha˙Èƒ¿«≈»ƒ¿»¿¬»≈
ÔÈÚ‰ Ìb Ïha˙È ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ¿«≈«»ƒ¿»

,eˆ¯‡Ó eÈÏ‚c בהתבטל שהרי ¿»ƒ≈«¿≈
התוצאה מתבטלת «¿Ê‡Âהסיבה

˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ Èa elÚ˙Èƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
¯„q‰ ÌÏˆ‡ ‰È‰ÈÂ ,ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿∆∆¿»«≈∆
ÔÈÚÏ Ì„B˜ ˙Bˆn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿≈¿ƒ¿«
Œ¯Á‡Â 'B‚ Ìz¯L˜e ,‰¯Bz‰«»¿«¿»¿««
¯„q‰ e‰fL ,'B‚ Ìz„nÏÂ Ck»¿ƒ«¿∆∆∆«≈∆

Ï"pk ,"ÏB„b ‰NÚn"L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc מזוכך כולו כשהעולם כי ƒ¿»ƒ»…∆«¬∆»««
הושלמה  בתחתונים" "דירה של הכוונה העילוי, לתכלית הגיעו ישראל ובני

גדול". "מעשה וממילא

‰ÒÈk‰ ˙eÓÏL Ìb ‰È‰z Ê‡Â בפועלı¯‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ¿»ƒ¿∆«¿≈«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆
'ÈÂ‰ ÈÈÚ „ÈÓz 'B‚ ¯L‡¬∆»ƒ≈≈¬»»
„ÚÂ ‰M‰ ˙ÈL¯Ó da EÈ˜Ï‡¡…∆»≈≈ƒ«»»¿«

‰L ˙È¯Á‡58, השגחה בה ויש «¬ƒ»»
ארץ מיוחדת, ÏÎÏאלקית ‰zpL∆ƒ¿»¿»

Èa ,Ï‡¯NÈ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
ÌLÂ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿»

˙eÚÈ·w‰ ‡È‰ המגורים מקום ƒ«¿ƒ
‰eiÁ·הקבוע  ÔÎlL ,BlL∆∆»≈«ƒ

·e˙k‰ ÌeiÒk) ‰ÊeÊÓc8 ƒ¿»¿ƒ«»
E˙Èa ˙BÊeÊÓ ÏÚ Ìz·˙Îe¿«¿»«¿≈∆

(EÈ¯ÚL·e ישראל ‰e‡בארץ ƒ¿»∆
„iÓ59 כבחוץ לא לבית, הכניסה עם ƒ«

יום. שלושים לאחר רק שהוא לארץ

ÁÈLÓ ˙‡È·a ,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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ׁשּתחלה 53ארץ" ראׁשֹונה, ּבפרׁשה ּכהּסדר ,( ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּזהּו הּמצֹות, ענין ואחרּֿכ הּתֹורה ענין ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָנאמר

ּכּנ"ל. ּגדֹול", ׁש"ּתלמּוד עכׁשו, העבֹודה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָסדר

הּמצֹות  ענין ּתחלה נאמר ׁשנּיה ּבפרׁשה ְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל

(ולּמדּתם  הּתֹורה ענין ואחרּֿכ גֹו') ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָ(ּוקׁשרּתם

סיּפּור  לאחרי ּבאים אּלּו ּפסּוקים ּכי ְְֲִִִִֵֵַָגֹו'),

מעמד  ׁשּיהיה הינּו, העתיד, אֹודֹות ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהּדברים

גֹו' אחרים אלהים ועבדּתם ּדֿוסרּתם ,54ּומּצב ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹ

זרה  ׁשהיא עבֹודה ּבדּקּות, מעבֹודהֿזרה ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָהחל

חמּור 55לֹו לענין מקֹום נתינת נעׂשה ׁשּמּזה ,ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

זה, על העֹונׁש יהיה ואחרּֿכ כּו', ְְִֵֶֶֶַַַָָיֹותר

גֹו' מארצנּו56ואבדּתם ּגלינּו חטאינּו מּפני ,57, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשעלֿידי  והינּו החטא, ּתקּון יהיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַועלֿידיֿזה

ּדגלינּו הענין ּגם יתּבּטל ּובמילא ּדֿחטאינּו, הענין יתּבּטל הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָעבֹודת

ׁשענין  הּסדר אצלם ויהיה העילּוי, ּבתכלית יׂשראל ּבני יתעּלּו ואז ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמארצנּו,

הּסדר  ׁשּזהּו גֹו', ולּמדּתם ואחרּֿכ גֹו' ּוקׁשרּתם הּתֹורה, לענין קֹודם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמצֹות

לארץ  הּכניסה ׁשלמּות ּגם ּתהיה ואז ּכּנ"ל. ּגדֹול", ׁש"ּמעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדלעתידֿלבא

אחרית  ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי הוי' עיני ּתמיד גֹו' אׁשר ארץ ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹיׂשראל,

היא 58ׁשנה  וׁשם ויעקב, יצחק אברהם ּבני יׂשראל, מּבני אחד לכל ׁשּנּתנה , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

הּכתּוב  (ּכסּיּום ּדמזּוזה החּיּוב ׁשּלכן ׁשּלֹו, מזּוזֹות 8הּקביעּות על ּוכתבּתם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּיד  הּוא (ּובׁשערי ּבקרֹוב 59ּבית צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לנּו, ּתהיה וכן . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ַָמּמׁש.
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ב.53) לה, טז.54)ברכות שם, א.55)עקב קי, ב"ב יז.56)ראה שם, דיו"ט.57)עקב מוסף יב.58)תפלת שם, עקב

סכ"ב.59) סרפ"ו יו"ד טושו"ע ה"י. פ"ה מזוזה הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
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*g"kyz'd a`Îmgpn
‰zÚÂ ּכי מעּמ ׁשאל אלקי הוי' מה יׂשראל ¿«»ְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

גֹו' ּבגמרא 1אםֿליראה ואיתא חיב 2, ְְְְִִִִַָָָָָ

ועּתה  ׁשּנאמר יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה לבר ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם

ּתקרי  אל ,מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹיׂשראל

"מאה" אּלא "מה"3"מה" הרי להבין, וצרי . ְְֲִִֵֵֶָָָָָָ

מּזֹו, ויתרה ׁשֹונים, ענינים ׁשני הם ְְִִִִִֵֵֵֵָָָּו"מאה"

ׁשהענין  מֹורה "מה" ּדלׁשֹון הפכים, ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָׁשהם

קטן  ּדבר הּוא הּוא 4(הּמדּוּבר) ּו"מאה" מסּפר 5, ְְִֵַָָָָָָָ

הּמסּפר  לׁשלמּות ועד לפי 6ּגדֹול, [ּובפרט ְְְְְִִִִֵַַָָָ

ּבחסידּות  על 7המבאר ּב"מאה" ׁשּנתוּסף ּדזה , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּסֹובב  אֹור ּפלא, אֹותּיֹות אל"ף אֹות הּוא ִֵֶֶֶַָָ"מה"

מה  להבין צרי ּגם מהׁשּתלׁשלּות]. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ה'טּור' ּדזה 8ּׁשּכתב ּגאֹון, נטרֹונאי רב ּבׁשם ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּתּקנת  הּוא יֹום ּבכל ּברכֹות מאה לבר ְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּצרי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,הּמל על,9ּדוד הּוקם הּגבר נאּום ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

"מה" ּתקרי אל והּדרׁשה מאה, ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ"על"

אסמכּתא  היא "מאה" ּדוד 10אּלא ׁשּתקן והּטעם . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מאה  מתים היּו יֹום ּבכל ּכי ׁשם) ה'טּור' ׁשּכתב (ּכמֹו הּוא ּברכֹות מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָלבר

ּב והבין ׁשחקר עד מתים, היּו מה על יֹודעים היּו ולא מּיׂשראל, רּוח נפׁשֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

מאה  לבר ׁשהחּיּוב ּדמּזה להבין, וצרי יֹום. ּבכל ּברכֹות מאה וּתקן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּקֹודׁש

ׁשאל  אלקי ה' מה מהּכתּוב ּדאסמכּתא) (ּבאֹופן למדּו יֹום, ּבכל ְְְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּברכֹות

אֹותֹו, ּולאהבה גֹו' אלקי ה' את ליראה הּפסּוק) ּבהמׁש) ּבֹו ׁשּנאמר ,ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמעּמ
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ב  לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*`"ypz - a`Îmgpn s"k qxhpew.(1.יב יו"ד, (עקב) פרשתנו

ב.2) מג, ערוך 3)מנחות בתחילתו. רבתי תניא א. קעט, בזח"ג וכ"ה שם). מהרש"א חדא"ג וראה (מפירש"י. שם תוספות

ובכ"מ. רסמ"ו. תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע מאה. זוטרתי".4)ערך "מילתא א) כה, מגילה ב. לג, (ברכות הגמרא  ובלשון

אי"ק".5) בסוד "מאה" "נעשה אל"ף בו שמוסיפים וע"י קטן, דבר על מורה ש"מה" שם, למנחות מהרש"א חדא"ג גם ראה

הקודמת.6) שבהערה מהרש"א חדא"ג גם וראה ברכה. ר"פ לקו"ת ראה - מאות הוא גדול הכי מספר אוה"ת 7)דבאותיות,

כדלקמן  עתיק, על רומז ד"מאה" האל"ף - אחד ביאור שלפי ולהעיר, ובכ"מ. ב'לג. ע' ה) (כרך שם תקפח. ע' פרשתנו

יב.8)ס"ה. קרח תנחומא כא. פי"ח, במדב"ר גם וראה א. סעיף שם אדה"ז בשו"ע גם הובא - סמ"ו שמואלֿב 9)או"ח

א. התורה".10)כג, מן לדבר "וסמך שם אדה"ז ובשו"ע הפסוקים". דרש על "וסמכוה שם בטור וכמ"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עקב: פרשת השבוע, בפרשת נאמר

‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ¿«»ƒ¿»≈»¬»»¡…∆…≈≈ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»
'B‚1‡˙È‡Â Ó‚a2C¯·Ï¯‡מובא , Ì„‡ ·ÈÁ לפחות‰‡Ó ¿ƒ»ƒ¿»»«»»»¿»≈≈»

Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a¿»¿»∆∆¡«¿«»ƒ¿»≈»¡…∆…≈
‡l‡ "‰Ó" È¯˜z Ï‡ ,CnÚÓ≈ƒ»«ƒ¿≈»∆»

"‰‡Ó"3ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ את . ≈»¿»ƒ¿»ƒ
את  הלומדים ז"ל חכמינו דרשת

מהכתוב  ברכות מאה לברך החובה

מעמך", שואל אלוקיך הוי' ≈¬‰¯È"מה
ÈL Ì‰ "‰‡Ó"e "‰Ó"»≈»≈¿≈

ÌÈBL ÌÈÈÚ אין שלכאורה ƒ¿»ƒƒ
קשר, כל BfÓ,ביניהם ‰¯˙ÈÂ רק לא ƒ≈»ƒ

אלא שאינם  ≈∆Ì‰Lקשורים
‰¯BÓ "‰Ó" ÔBLÏc ,ÌÈÎÙ‰¬»ƒƒ¿»∆
¯·c ‡e‰ (¯ae„n‰) ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»«¿»»»

ÔË˜4, ביטוי מה", "ונחנו כמו »»
החשיבות, העדר על המורה

‡e‰ "‰‡Ó"e5ÏB„b ¯tÒÓ ≈»ƒ¿»»
‰tÒn¯וחשוב, ˙eÓÏLÏ „ÚÂ6 ¿«ƒ¿≈«ƒ¿»

של  הגימטריא בעניין שמצינו כמו

הוא  ביותר הגדול שהמספר האותיות

‰Ó·‡¯מאות  ÈÙÏ Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿ƒ«¿…»
˙e„ÈÒÁa7ÛqÂ˙pL ‰Êc , «¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈

˙B‡ ‡e‰ "‰Ó" ÏÚ "‰‡Ó"a¿≈»«»
,‡Ït ˙Bi˙B‡ Û"Ï‡ והמושג »∆ƒ∆∆

מהדרך  למעלה שמשמעו 'פלא'

אלוקי  אור על מורה הרגילה, הטבעית

בזוהר שלמע  הנקרא האור מהגבלות לה

··Bq‰ ¯B‡"עלמין כל "הסובב «≈
ש'סובב' באופן בעולמות שמאיר

אור  והוא מלמעלה עליהם ו'מקיף'

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL הסדר ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
האור  והמשכת ירידת של הרגיל

בצורה  למטה מלמעלה האלוקי

כשכל  לדרגה, מדרגה הדרגתית

וכיוון  מזו, זו משתלשלות הדרגות

"אל  לומר אפשר איך יותר עוד תמוה כך, כל גדולה במעלה קשור שמאה

מאה"]? אלא מה תקרי

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb של החסידות, לפי הפנימית, המשמעות Ó‰את «»ƒ¿»ƒ«
'¯eË'‰ ·˙kM8C¯·Ï CÈ¯vL ‰Êc ,ÔB‡b È‡B¯Ë ·¯ ÌLa ∆»««¿≈««¿»ƒ»¿∆∆»ƒ¿»≈

‡e‰ ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó≈»¿»¿»
BÓk ,CÏn‰ „Âc ˙wz«»«»ƒ«∆∆¿

·e˙kL9Ì˜e‰ ¯·b‰ Ìe‡ ∆»¿«∆∆«
ÏÚ המלך דוד על מדבר והכתוב »

תורה), של עולה «"ÏÚ"(שהקים
‰L¯c‰Â ,‰‡Ó ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»≈»¿«¿»»
"‰‡Ó" ‡l‡ "‰Ó" È¯˜z Ï‡«ƒ¿ƒ»∆»≈»

‡zÎÓÒ‡ ‡È‰10 מקור ולא בלבד, ƒ«¿«¿»
המלך. דוד ידי על שהתחדש החיוב

C¯·Ï „Âc Ô˜zL ÌÚh‰Â¿«««∆ƒ≈»ƒ¿»≈
·˙kL BÓk) ‡e‰ ˙BÎ¯a ‰‡Ó≈»¿»¿∆»«
eÈ‰ ÌBÈ ÏÎa Èk (ÌL '¯eË'‰«»ƒ¿»»
,Ï‡¯NiÓ ˙BLÙ ‰‡Ó ÌÈ˙Ó≈ƒ≈»¿»ƒƒ¿»≈
eÈ‰ ‰Ó ÏÚ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»¿ƒ««»

¯˜ÁL „Ú ,ÌÈ˙Ó המלך דוד ≈ƒ«∆»«
L„Bw‰ Áe¯a ÔÈ·‰Â הסיבה את ¿≈ƒ¿««∆

יום  בכל נפשות מאה של למותם

.ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó Ô˜zÂ¿ƒ≈≈»¿»¿»
ה'טור' דברי כאן ÔÈ·‰Ï,עד CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ

‰‡Ó C¯·Ï ·eiÁ‰L ‰fÓc¿ƒ∆∆«ƒ¿»≈≈»
e„ÓÏ ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a חכמינו ¿»¿»»¿

zÎÓÒ‡c‡ז"ל  ÔÙB‡a) ולא ¿∆¿«¿«¿»
החיוב  מקור Ó‰שזהו ·e˙k‰Ó (≈«»»

,CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰¡…∆…≈≈ƒ»
(˜eÒt‰ CLÓ‰a) Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿≈«»
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g"kyz'dיד a`Îmgpn b"k ,lel` g"dan ,awr t"y

אֹותֹו ּולאהבה ה' את ליראה לבא ׁשּבכדי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּובן,

ּברכֹות  מאה עלֿידי הּוא ואףֿעלּֿפיֿכן 11– , ְְְִֵֵֵַַַָָ

מתּו ׁשּלא זמן (ּכל ּדֹורֹות וכּמה ּכּמה ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹּבמׁש

מאה  לבר ּתקנּו לא נפׁשֹות) מאה יֹום ְְְְִֵֵֵָָָָָֹּבכל

יֹום. ּבכל ְְָָּברכֹות

ּבּדרּוׁשים Ô·eÈÂב) המבאר עלּֿפי זה ¿»ְְִִֶַַַָֹ

הּברכֹות  ענין ּבפירּוׁש12הּמבארים , ְְְְֲִִֵַַַָָ

ּדענין 13הּכתּוב  העֹולם, ועד העֹולם מן גֹו' ּברּו ְְְִִַַַָָָָָָ

לעלמא  ּדאתּכסיא מעלמא המׁשכה הּוא ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָהּברכה

ההמׁשכה  הּוא הּספירֹות ּדבענין ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָּדאתּגליא,

(עלמא  ל'מלכּות' ּדאתּכסיא) (עלמא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָמ'ּבינה'

הוי' המׁשכת הּוא הּׁשמֹות ּובענין ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּדאתּגליא).

ּומלכּות  ּדבינה והּׁשּיכּות ּדלתּתא. ּבהוי' ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָּדלעילא

הּוא  ּדלעילא הוי' ּכי הּוא, הוי' הּׁשמֹות ְְֲֲִִֵֵַָָָָָלב'

והוי' (סֹובב). הּכתר ּגילּוי הּוא ּוב'ּבינה' ֲִִֵֵֶֶַַַָָָסֹובב,

ׁשּמאיר  זעירֿאנּפין ממּלא, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּדלתּתא

הוי' ּגילּוי המׁשכת הּוא הּברכה וענין ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָּבמלכּות.

ּבּדרּוׁשים, ּומבאר ּדלתּתא. ּבהוי' ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹּדלעילא

ׁשּנעׂשית  ּדלתּתא ּבהוי' ּדלעילא הוי' ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהמׁשכת

הּׁשמֹות  שּב' ּבאֹופן היא הּברכה ְְְִֵֵֶֶַַַָָעלֿידי

טעמא  ּפסיק הוי' ּדהוי' והגם יחד. ְְְֲֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָָמתחּברים

ּגמּור 14ּבגּויהּו הפסק אינֹו טעמא' ה'ּפסיק , ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ
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אלקיך 11) שה' דזה שם, מהרש"א חדא"ג וראה אותו". ולאהבה ה' את ליראה שהן ברכות "מאה שם אדה"ז שו"ע ראה

וגו'". ליראה אם כי כוונתו "אין ברכות מאה מעמך להב 12)שואל ד"ה ג כרך בראשית אוה"ת בארוכה הברכות ראה ענין ין

ואילך). צד ע' תרל"ח (סה"מ ס"ד תרל"ח לברך אדם חייב המשך ואילך). א יד.13)(תקנא, מא, (באד"ר)14)תהלים זח"ג

רע"א. קלח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„ÎaL ,Ô·eÓ ,B˙B‡ ‰·‰‡Ïe 'B‚ EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»∆¡…∆¿«¬»»∆ƒ¿≈
‰‡Ó È„ÈŒÏÚ ‡e‰ - B˙B‡ ‰·‰‡Ïe '‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‡·Ï»…¿ƒ¿»∆¿«¬»«¿≈≈»

˙BÎ¯a11, ה'וזו ואהבת ה' ליראת CLÓaהדרך ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ¿»¿««ƒ≈¿∆∆
˙BLÙ ‰‡Ó ÌBÈ ÏÎa e˙Ó ‡lL ÔÓÊ Ïk) ˙B¯Bc ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»»¿«∆…≈¿»≈»¿»

כמה  היינו המלך, דוד בימי שהיה דבר

הפסוק  שנאמר אחרי דורות וכמה

ואהבת  ליראת ברכות מאה בין המקשר

Ó‡‰ה' C¯·Ï e˜z ‡Ï (…ƒ¿¿»≈≈»
,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a הדרך זו ואם ¿»¿»

זאת  עשו לא מדוע ה' ואהבת ליראת

המלך? דוד בימי רק אלא לכן קודם

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆«ƒ«¿…»
ÌÈLe¯ca חסידות מאמרי «¿ƒ

˙BÎ¯a‰ ÔÈÚ ÌÈ¯‡·n‰12, «¿»¬ƒƒ¿««¿»
החסידות, ‰e˙k·לפי Le¯ÈÙa13 ¿≈«»

„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ 'B‚ Ce¯a»ƒ»»¿«
‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚc ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿««¿»»

‰ÎLÓ‰ אלוקי אור של והתגלות «¿»»
‡ÓÏÚÏ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ≈»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»

,‡ÈÏb˙‡c'ה "ברוך זה, כתוב על ¿ƒ¿«¿»
העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי

דאתכסיא  "מעלמא בזוהר: אמרו

(עולם  דאתגליא לעלמא מכוסה) (עולם

החסידות  בתורת כך על ומוסבר גלוי)".

שהוא  "ים" יש הזה שבעולם כשם כי

מכוסים, שבו שהנבראים עולם

שבו  שהנבראים עולם שהיא ו"יבשה"

להבדיל, למעלה, זה דרך על גלויים,

הרוממות  שבגלל גבוהות דרגות יש

ונקראות  ומכוסות נעלמות הן שלהן,

האור  ואילו דאתכסיא", "עלמא

ומתגלה  שיורד המצומצם האלוקי

המשכה  היינו לעולם, מעולם ו"ברוך" דאתגליא", "עלמא נקרא לנבראים

דאתגליא" ל"עלמא דאתכסיא" "מעלמא ‰B¯ÈÙq˙והתגלות ÔÈÚ·cƒ¿ƒ¿««¿ƒ
'‰Èa'Ó ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ העליונים במוחין ומרוממת גבוהה דרגה שהיא ««¿»»ƒƒ»

'˙eÎÏÓ'Ï (‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ) בספירות האחרונה הדרגה שהיא »¿»¿ƒ¿«¿»««¿
‰BÓM˙העליונות  ÔÈÚ·e .(‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ)ֿהקדושֿברוך של »¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿««≈

ל"אתגליא" מ"אתכסיא" המשכה ÏÈÚÏc‡הוא 'ÈÂ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¬»»ƒ¿≈»
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰a שבשם וחסידות בקבלה יותר כמבואר דרגה יש הוי' «¬»»ƒ¿«»

למעלה  נעלה, אלוקי אור הוא דלעילא הוי' (ושם תחתונה יותר ודרגה עליונה

ועד  העולם מן והמשכה לבוא) לעתיד בעיקר ויתגלה בכלים מהתלבשות

התחתונה. בדרגה להוי' העליונה בדרגה מהוי' והתגלות המשכה היא העולם

'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ '·Ï ˙eÎÏÓe ‰È·c ˙eÎiM‰Â הבינה ספירת שלכן ¿««»¿ƒ»«¿¿«≈¬»»
בחינת  היא היא המלכות וספירת דלעילא הוי' שם כמו דאתכסיא" "עלמא

ספירת  כמו דאתגליא" "עלמא בחינת

ÏÈÚÏc‡המלכות, 'ÈÂ‰ Èk ,‡e‰ƒ¬»»ƒ¿≈»
··BÒ ‡e‰ כל ה'סובב האלוקי האור ≈

שלמעלה  גבול, בלי (אור עלמין'

של  בצורה בעולמות מהארה

בדרך  היא והארתו פנימית התלבשות

מלמעלה  ו 'מקיף' Èa'·e‰''סובב' ,(«ƒ»
¯˙k‰ ÈeÏÈb ‡e‰ כתר בחינת ƒ«∆∆

הספירות  מעשר שלמעלה עליון

פנימית  בהתלבשות בעולמות המאירות

‡e‰ ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰Â .(··BÒ)≈«¬»»ƒ¿«»
,‡lÓÓ כל ה'ממלא האלוקי האור ¿«≈

בעולמות  שמאיר מוגבל (אור עלמין'

פנימית) ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒבהתלבשות
"פנים  (הנקראות העליונות המידות

במוחין, המאיר לאור ביחס כי זעירות"

מועט  הוא במידות המאיר האור

eÎÏÓa˙.ומצומצם) ¯È‡nL∆≈ƒ««¿
‰Î¯a‰ ÔÈÚÂ נאמר זה שעל ¿ƒ¿««¿»»

גילוי  העולם", ועד העולם מן "ברוך...

ב"עלמא  דאתכסיא" מ"עלמא

ÈeÏÈbדאתגליא" ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«ƒ
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ עלמא" בחינת ¬»»ƒ¿≈»

z˙Ïc‡דאתכסיא" 'ÈÂ‰a בחינת «¬»»ƒ¿«»
דאתגליא". «…¿Óe·‡¯"עלמא

'ÈÂ‰ ˙ÎLÓ‰L ,ÌÈLe¯ca«¿ƒ∆«¿»«¬»»
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰a ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»«¬»»ƒ¿«»
‡È‰ ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«¿»»ƒ

„ÁÈ ÌÈ¯aÁ˙Ó ˙BÓM‰ 'a˘ ÔÙB‡a פער יש כלל שבדרך ולמרות ¿∆∆«≈ƒ¿«¿ƒ««
'תחתונה', נקראת וזו 'עליונה' נקראת זו הללו הדרגות בין גדול וריחוק

ואיחוד  חיבור פועלת העולם' ועד העולם "מן הזו וההתגלות ההמשכה

e‰Èe‚aביניהם. ‡ÓÚË ˜ÈÒt 'ÈÂ‰ 'ÈÂ‰c Ì‚‰Â14, יש ולכאורה «¬««¬»»¬»»¿ƒ«¬»¿««¿
כך  על בזוהר מהמבואר הדרגות, בין מחברת שההמשכה האמור על לשאול

ביניהם  המפסיק טעם עם פעמיים הוי' שם נאמר תשא) כי (בפרשת שבפסוק

הדרגות: שתי בין השוני על מורה המפסיק שהטעם בחסידות, כך על (ומבואר

[ו' כו' בינה ה"א חכמה יו"ד – בהשתלשלות א' הוי', שמות בחינות ב' "יש
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ּב'ּפרּדס' איתא מּזֹו ויתרה הּפרסאֹות), 15(ּכׁשאר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

הּוא  הוי ' הּׁשמ ֹות ּב' ׁשּבין טעמא' ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשה'ּפסיק

החיּבּור  הּברכה, עלֿידי – ּומחּברם ּדב'מיחדם ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּגמּור. ויחּוד חיּבּור הּוא ְִִֵַָהּׁשמֹות

(אתערּותא 16הּידּוע ÈtŒÏÚÂג) האדם ׁשעבֹודת ¿«ƒְֲֲִֶַַַָָָָָ

נעׂשית  ׁשעלֿידּה ְֲִֵֶַַַָָָּדלתּתא)

להיֹות  צריכה ּדלעילא) (אתערּותא ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָההמׁשכה

ׁשעלֿידּה ׁשהעבֹודה לֹומר, יׁש ההמׁשכה, ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעין

ּדאתּכסיא  מעלמא וההמׁשכה הּברכה ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָנעׂשית

."נפׁש ּד"ּבכל האהבה היא ּדאתּגליא, ְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָלעלמא

ּבכל  הּוא "נפׁש "ּבכל ּדפירּוׁש הּוא, ְְְְְְְִֵַָָָָוהענין

ּומּדֹות  ׂשכל הּנפׁש, הּכּונה 17ּכחֹות לֹומר ויׁש . ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

על  "נפׁש ּד"ּבכל האהבה ׁשּמעלת ְְְְֲֲֶֶַַַַַָָָָּבזה,

ּד"ּבכל  ׁשּבהאהבה היא, "לבב ּד"ּבכל ְְְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָהאהבה

ּבּה נאמר [ׁשּלכן הּמּדה היא העיקר "ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָלבב

ּכי  הּמּדֹות], מׁשּכן מקֹום הּוא ּדלב "לבב ְְְְְְִִִֵַַָָ"ּבכל

ּבחיצֹונּיּות  היא זֹו אהבה ׁשּמֹולידה ְֲִִִִֶַַַָָָָההּׂשגה

היא  זֹו ּדבחינה וההּׂשגה למּדֹות, הּׁשּי 18הּׂשכל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

האהבה  הּולדת ולכן ּבּלב, מאירה ואינּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבּמח

צרי ׁשהּׂשכל אּלא מּמילא ּבדר אינּה ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמהּׂשכל

,"נפׁש ּד"ּבכל ּובהאהבה האהבה. את ְְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָלפעֹול

ּבפנימּיּות  היא האהבה ּבאה ׁשּמּמּנה ְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָההּׂשגה

מאירה  זֹו ּדבחינה ׁשההּׂשגה ּבּלב,18הּׂשכל, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדבדר ּבאֹופן היא מהּׂשכל האהבה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהמׁשכת

ּכחֹות  ּכל ,"נפׁש "ּבכל ּבּה נאמר ולכן ְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹמּמילא.

[ויׁש הּׂשכל. ּגם נרּגׁש זֹו ּבאהבה ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנפׁש,

אחר  ּבמקֹום המבאר עם זה ׁשהאהבה 19לקּׁשר  , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
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קט).15) ע' (שם ס"ט הנ"ל ובהמשך ב תקנד, שם באוה"ת הובא - פ"ג הטעמים -16)שער מנחם תורת בארוכה ראה

שכה. ע' שבט המאמרים ובכ"מ.p"ye.(17ספר ב. מט, שה"ש לקו"ת ובכ"מ.18)ראה מג. ע' תרס"ה סה"מ בארוכה ראה

ועוד.19) א. שנא, ח"ב קונטרסים סה"מ .263 ע' תרפ"ט סה"מ תצז. ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוי' שם אבל כנ"ל, ההשתלשלות התהוות בחינת שהוא . מלכות]. ה' מדות,

מכל  יתברך, שממנו התהוות שם על הוי' כן גם שנקרא היות עם דלעילא,

רצון  בחינת והוא מהשתלשלות, שלמעלה עליון אור גילוי בחינת הוא מקום

ואם  בגווייהו", טעמא פסיק ולכן החכמה, מן מעלה למעלה שהוא . . העליון

שתי  בין ואיחוד חיבור יתכן איך כן

הוא, כך על והמענה הדרגות,

˜ÒÙ‰ BÈ‡ '‡ÓÚË ˜ÈÒt'‰«¿ƒ«¿»≈∆¿≈
˙B‡Ò¯t‰ ¯‡Lk) ¯eÓb מסכים »ƒ¿»««¿»

הפסוק  על התרגום (כפירוש מבדילים

שקיימים  פרסא) – הפרכת" "והבדילה

שונות), דרגות BfÓבין ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ
'Òc¯t'a ‡˙È‡15˜ÈÒt'‰L ƒ»««¿≈∆«¿ƒ

'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ 'a ÔÈaL '‡ÓÚË«¿»∆≈«≈¬»»
‡e‰ אדרבה אלא ממש הפסק לא

È„ÈŒÏÚ - Ì¯aÁÓe Ì„ÁÈÓ¿«¬»¿«¿»«¿≈
‰Î¯a‰"מ"לעילא המשכה שהיא «¿»»

(עלמא  ל"תתא" דאתכסיא"), ("עלמא

c·'דאתגליא"), ¯eaÈÁ‰«ƒ¿
„eÁÈÂ ¯eaÈÁ ‡e‰ ˙BÓM‰«≈ƒ¿ƒ

.¯eÓb»
Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ (‚16˙„B·ÚL ¿«ƒ«»«∆¬«

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡) Ì„‡‰»»»ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה  d„ÈŒÏÚLהתעוררות (∆«»»
‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ למטה מלמעלה «¬≈««¿»»

‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡) התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»
ÔÈÚÓמלמעלה  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (¿ƒ»ƒ¿≈≈

,¯ÓBÏ LÈ ,‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈«
˙ÈNÚ d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆«»»«¬≈
‡ÓÏÚÓ ‰ÎLÓ‰‰Â ‰Î¯a‰«¿»»¿««¿»»≈»¿»
,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÏ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
ביניהם, ואיחוד חיבור שנפעל עד

‰·‰‡‰ ‡È‰ לאלוקות האדם של ƒ»«¬»
,"ELÙ ÏÎa"c שממשיך כפי ¿¿»«¿¿

זו  במדריגה ה' אהבת כיצד ומבאר

העליונה  ההמשכה את מעוררת

ל"עלמא  דאתכסיא" מ"עלמא

דאתגליא".

ÏÎa" Le¯ÈÙc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈¿»
‡e‰ "ELÙ'ה ‰LÙp,אהבת ˙BÁk ÏÎa שהם˙BcÓe ÏÎN17 «¿¿¿»…«∆∆≈∆ƒ

– לשניים מתחלקים הספירות עשר כנגד שהם (הגלויים) הנפש כוחות עשר

ורגש. ÏÎa"cשכל ‰·‰‡‰ ˙ÏÚnL ,‰Êa ‰ek‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«««»»»∆∆«¬«»«¬»¿¿»

"E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰ ÏÚ "ELÙ לפניה בפסוק ‰È‡,שכתובה «¿¿«»«¬»¿¿»¿»¿ƒ
‰cn‰ ‡È‰ ¯˜ÈÚ‰ "E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰aL הרגשÔÎlL] ∆¿»«¬»¿¿»¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ»∆»≈

˙Bcn‰ ÔkLÓ ÌB˜Ó ‡e‰ ·Ïc "E··Ï ÏÎa" da ¯Ó‡ ועיקר ∆¡«»¿»¿»¿¿≈¿ƒ¿««ƒ
בלב  הוא ‰‰O‚‰הרגש Èk במוחין ], יוצרת ÈÏBnL„‰ההבנה ƒ««»»∆ƒ»

BÊומעוררת  לבבך"‡‰·‰ "בכל של «¬»
‡È‰ והשגה eiBˆÈÁa˙הבנה ƒ¿ƒƒ

ÏÎO‰ שכל BcÓÏ˙שהוא CiM‰ «≈∆««»«ƒ
החיצוני  שיש החלק השכל של והנחות

השכל, שפנימיות (בעוד לרגש קשר לו

שונה  מהות היא שלו, הנעלה החלק

למידות) שייכת ולא מהמידות

BÊ ‰ÈÁ·c ‰‚O‰‰Â באלוקות ¿««»»ƒ¿ƒ»
‡È‰18‰¯È‡Ó dÈ‡Â Ána ƒ«…«¿≈»¿ƒ»
,·la שכל אמנם זהו השייך כלומר «≈

נחש  הוא ולכן חיצוניות למידות ב

שנשארת  השגה זו אבל בלבד, השכל

בלב  מאירה ולא ≈«¿ÔÎÏÂבמוח
dÈ‡ ÏÎO‰Ó ‰·‰‡‰ ˙„Ïe‰∆∆»«¬»≈«≈∆≈»
ÏÎO‰L ‡l‡ ‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»∆»∆«≈∆
‰·‰‡‰ ˙‡ ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ על »ƒƒ¿∆»«¬»

מיוחד  ומאמץ מיוחדת פעולה ידי

הרגש. את «¬»«¿e·‰‡‰·‰לעורר
‰‚O‰‰ ,"ELÙ ÏÎa"c¿¿»«¿¿««»»

אלוקות בענייני «∆pnnL∆ƒ‰השכלית
˙eiÓÈÙa ‡È‰ ‰·‰‡‰ ‰‡a»»»«¬»ƒƒ¿ƒƒ
BÊ ‰ÈÁ·c ‰‚O‰‰L ,ÏÎO‰«≈∆∆««»»ƒ¿ƒ»
שלה  המיוחד והתוקף מעלתה בגלל

ישירות È‡Ó18¯‰היא  מהמוח ¿ƒ»
‰·‰‡‰ ˙ÎLÓ‰Â ,·la«≈¿«¿»«»«¬»
C¯„·c ÔÙB‡a ‡È‰ ÏÎO‰Ó≈«≈∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆

‡ÏÈnÓ גדולה היא במוח ההשגה כי ƒ≈»
היא  ממילא שבדרך כך כדי עד וחזקה

את  ומעוררת הלב על גם משפיעה

"ÏÎaהרגש. da ¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«»¿»
Èk ,LÙp‰ ˙BÁk Ïk ,"ELÙ«¿¿»…«∆∆ƒ
ÏÎO‰ Ìb Lb¯ BÊ ‰·‰‡a¿«¬»ƒ¿»««≈∆
רק  בה נרגש ולא הלב, על שמשפיע

"בכל  של באהבה כמו הלב רגש

לבבך".

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ] עשר בכל היא נפשך" "בכל ה' שאהבת לעיל האמור את ¿≈¿«≈∆
בלבד  הרגש באמצעות היא לבבך" "בכל ה' אהבת ואילו הנפש" ÌÚƒכוחות
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ּד"ּבכל  והאהבה ּבּלב, רק היא "לבב ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָּד"ּבכל

ּגם  מתּפּׁשטת אּלא) ּבּלב, רק (לא היא "ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹנפׁש

ּבזה, הּכּונה לֹומר  ּדיׁש והאברים, הּכחֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבכל

את ׁש ׁשּמק ּים זה ,"לבב ּד"ּבכל ּבהאהבה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאֹופן  הּוא הוי' את אהבתֹו מּפני ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָהּמצֹות

ּובהאהבה zlrFRׁשהאהבה ׁשּלֹו, הּמעׂשה על ֲֶַָָ¤¤ְֲֲֶֶַַַַָָ

ּכמֹו היא ׁשּלֹו הּמצ ֹות עׂשּית ,"נפׁש ְְְְְְֲִִִֶַַַָּד"ּבכל

הּמּדֹות  ּדהמׁשכת לֹומר, ויׁש מּמילא. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבדר

המׁשכת  ּבדּוגמת היא מהם ׁשּלמּטה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּבּכחֹות

מהּׂשכל  נמׁשכים ׁשהּמּדֹות עצמם, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּדֹות

את  לפעֹול צרי ׁשהּׂשכל ּדפעּולה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּבאֹופן

היא  מהם ׁשּלמּטה ּבּכחֹות והמׁשכתם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמּדה,

מהּׂשכל  ׁשּנמׁשכים והּמּדֹות ּדפעּולה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבאֹופן

– ּבּלב ּגם מאיר הּׂשכל ּכי ּדמּמילא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבאֹופן

ּבאֹופן  היא מהם ׁשּלמּטה ּבּכחֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהמׁשכתם

הּכחֹות  ּבכל מתּפּׁשטים  עצמם ְְְְִִִֶַַַַָָֹׁשהּמּדֹות

היא  והאברים ּבּכחֹות ּופעּולתם ְְְִִִֵֵַָָָָָָֹוהאברים,

הם  ׁשּמֹוחין וכיון מּמילא]. ּדבדר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּבאֹופן

"נגלֹות" הם ּומּדֹות עלֿידי 20"נסּתרֹות", לכן , ְְְִִִֵֵֵַָָ

ּגם  מאירים ׁשהּמֹוחין ,"נפׁש ּד"ּבכל ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָהאהבה

מעלמא  וההמׁשכה הּברכה נעׂשית ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָּבּלב,

ּדאתּגליא. לעלמא ְְְְְְְְִִַַָָָָּדאתּכסיא

ּד"ּבכל BÚÂ„ד) האהבה ׁשּבין ּבחילּוק ּבאּור ¿ְְֲִֵֵֶַַָָָ

"נפׁש ּד"ּבכל והאהבה "21לבב, ְְְְְְְֲַַָָָָ

ממּלאֿ ּבבחינת היא "לבב ּד"ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשהאהבה

ממּלאּֿכלֿ ּדבחינת ׁשהחּיּות ּדכיון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּכלֿעלמין,

לכן  ּבפנימּיּותם, ּבּנבראים מלּוּבׁש הּוא ְְְְִִִִִִֵַָָָָָעלמין

ּבּנפׁש ּגם זה חּיּות נרּגׁש ההתּבֹוננּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָעלֿידי

יצרי ּבׁשני "לבב "ּבכל היא והאהבה נפׁש"22הּבהמית, ּד"ּבכל והאהבה . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

מהתלּבׁשּות  למעלה הּוא הּסֹובב ׁשאֹור ּדכיון סֹובבּֿכלֿעלמין, ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהיא
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ובכ"מ.20) פקודי. ר"פ זאת 21)לקו"ת גו' וידבר ד"ה גם וראה וש"נ. צב. ע' תשרי, המאמרים ספר - מנחם תורת ראה

ובכ"מ. כט). ע' תמוז, המאמרים ספר - מנחם (תורת ס"ט תשכ"ט התורה (הובא 22)חוקת ספרי במשנה. - א נד, ברכות

עה"פ. בפירש"י)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰19˜¯ ‡È‰ "E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰L , «¿…»¿»«≈∆»«¬»¿¿»¿»¿ƒ«

(‡l‡ ,·la ˜¯ ‡Ï) ‡È‰ "ELÙ ÏÎa"c ‰·‰‡‰Â ,·la«≈¿»«¬»¿¿»«¿¿ƒ…««≈∆»
˙ËMt˙Ó ניכר ביטוי לידי ‰BÁk˙ומורגש ובאה ÏÎa Ìb ƒ¿«∆∆«¿»«…

ÏÎa"c ‰·‰‡‰aL ,‰Êa ‰ek‰ ¯ÓBÏ LÈc ,ÌÈ¯·‡‰Â¿»≈»ƒ¿≈«««»»»∆∆¿»«¬»¿¿»
˙‡ Ìi˜nL ‰Ê ,"E··Ï¿»¿∆∆¿«≈∆
'ÈÂ‰ ˙‡ B˙·‰‡ ÈtÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿≈«¬»∆¬»»
˙ÏÚBt ‰·‰‡‰L ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆»«¬»∆∆

BlL,ומשפיעה ‰NÚn‰ ÏÚ«««¬∆∆
a"c ‰·‰‡‰·e,"ELÙ ÏÎ ¿»«¬»¿¿»«¿¿

BlL ˙Bˆn‰ ˙iNÚ כתוצאה ¬ƒ««ƒ¿∆
C¯„aמהאהבה BÓk ‡È‰ƒ¿¿∆∆
‡ÏÈnÓ מיוחדת בפעולה צורך מבלי ƒ≈»

מיוחד. ÓBÏ¯,ומאמץ LÈÂ¿≈«
˙Bcn‰ ˙ÎLÓ‰c הלב רגש ¿«¿»««ƒ

Ì‰Ó ‰hÓlL ˙BÁka כוח כמו «…∆¿«»≈∆
ביחס  וחיצוני נחות כוח שהוא המעשה

‰ÎLÓ˙לרגש  ˙Ó‚e„a ‡È‰ƒ¿¿««¿»«
˙Bcn‰L ,ÌÓˆÚ ˙Bcn‰«ƒ«¿»∆«ƒ
ÔÙB‡a ÏÎO‰Ó ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ≈«≈∆¿∆
CÈ¯ˆ ÏÎO‰L ,‰ÏeÚÙcƒ¿»∆«≈∆»ƒ

,‰cn‰ ˙‡ ÏBÚÙÏ בדרך ולא ƒ¿∆«ƒ»
באופן  היא ההשגה כאשר (ורק ממילא

המידות  על השפעתה במיוחד נעלה

לאהבת  מביאה והיא ממילא בדרך היא

לעיל) כמבואר נפשך", "בכל ה'

Ì˙ÎLÓ‰Âהמידות BÁka˙של ¿«¿»»»«…
Ì‰Ó ‰hÓlL המעשה לכוח עד ∆¿«»≈∆

˙Bcn‰Â .‰ÏeÚÙc ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿»¿«ƒ
ÔÙB‡a ÏÎO‰Ó ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ≈«≈∆¿∆
Ìb ¯È‡Ó ÏÎO‰ Èk ,‡ÏÈnÓc¿ƒ≈»ƒ«≈∆≈ƒ«

·la מתעורר האדם ועלֿידיֿזה «≈
"בכל  רק ולא נפשך" "בכל ה' באהבת

- BÁka˙לבבך" Ì˙ÎLÓ‰«¿»»»«…
ÔÙB‡a ‡È‰ Ì‰Ó ‰hÓlL∆¿«»≈∆ƒ¿∆
ÌÈËMt˙Ó ÌÓˆÚ ˙Bcn‰L∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈ¯·‡‰Â ˙BÁk‰ ÏÎa¿»«…¿»≈»ƒ
ÌÈ¯·‡‰Â ˙BÁka Ì˙ÏeÚÙe¿»»«…¿»≈»ƒ
‡ÏÈnÓ C¯„·c ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ≈»
של  ופעולתם 'הולדתם' אופן כמו

עצמן  אלו ].מידות

"˙B¯zÒ" Ì‰ ÔÈÁBnL ÔÂÈÎÂ,חוץ כלפי ביטוי ללא היא ופעולתם ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿»
עצמו, באדם היא המוחין פעולת שעיקר בחסידות ‰Ìכמבואר ˙BcÓeƒ≈

"˙BÏ‚"20,עצמו לאדם מחוץ לזולת, ביחס בעיקר היא המידות ופעולת ƒ¿
Ìb ÌÈ¯È‡Ó ÔÈÁBn‰L ,"ELÙ ÏÎa"c ‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ»≈«¿≈»«¬»¿¿»«¿¿∆«ƒ¿ƒƒ«

·la והמשכה הארה שיש ונמצא «≈
ל"נגלות", ≈¬»ÈNÚ˙מ"נסתרות"
‰ÎLÓ‰‰Â ‰Î¯a‰ האור של «¿»»¿««¿»»

ÈÒk˙‡c‡האלוקי  ‡ÓÏÚÓ≈»¿»¿ƒ¿«¿»
.‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÏ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
˜eÏÈÁa ¯e‡a „BÚÂ ההבדל „) ¿≈«ƒ

"E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰ ÔÈaL∆≈»«¬»¿¿»¿»¿
 ÏÎa"c ‰·‰‡‰Â"ELÙ21, ¿»«¬»¿¿»«¿¿

‡È‰ "E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰L∆»«¬»¿¿»¿»¿ƒ
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
לאלוקות  להתקרב ורצון אהבה כלומר,

באופן  מאיר האלוקי שהאור כפי

ובנבראים  בעולמות ומלובש מוגבל,

˙eiÁ‰L ÔÂÈÎc של האלוקית ¿≈»∆««
ŒÏkŒ‡lÓÓהעולמות ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿«≈»

ÌÈ‡¯·pa LaeÏÓ ‡e‰ ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
Ì˙eiÓÈÙa עולם לכל ומותאם ƒ¿ƒƒ»

בפרט, ומהותו עניינו לפי נברא ולכל

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ בעניינו »≈«¿≈«ƒ¿¿
זה אלוקי אור Ê‰של ˙eiÁ Lb¯ƒ¿»«∆

‰·‰‡‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ìb««∆∆««¬ƒ¿»«¬»
ÈLa "E··Ï ÏÎa" ‡È‰ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈

EÈ¯ˆÈ22 על ז"ל חכמינו כדרשת ¿»∆
ולא  לבבך" "בכל נאמר שלכן הפסוק

בשני  ה' לאהבת הכוונה כי לבך" "בכל

הרע. היצר וגם הטוב היצר גם היצרים,

‡È‰ "ELÙ ÏÎa"c ‰·‰‡‰Â¿»«¬»¿¿»«¿¿ƒ
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
רצון  של יותר, גבוהה בדרגה ה' אהבת

הבליֿגבול  האלוקי לאור להתקרב

ו'מקיף' 'סובב' בדרך בעולמות המאיר

‡e‰ ··Bq‰ ¯B‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈
˙BÓÏBÚa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿»»
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ההפלאה  ּבֹו ׁשּנרּגׁש עלֿידי לכן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולמֹות,

היא  הוי' את אהבתֹו (סֹובב), ְֲֲִֵֵֶַָָָּדאֹורֿאיןֿס ֹוף

נפׁש את נֹוטל אפילּו נפׁש, ּדמסירת .22ּבאֹופן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַ

"נפׁש ּד"ּבכל ּדהאהבה הּׁשּיכּות ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָועלּֿפיֿזה,

הּברכה)לה  (ענין ּדאתּכסיא מעלמא המׁשכה ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא  ּכמֹו ּדאתּכסיא עלמא לענין רק לא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹהיא

עלמא  לענין ּגם אּלא ּבינה, – ְְְְִִִֶַַַָָָָּבּספירֹות

הּגילּויים  ּבכללּות ׁשהּוא ּכמֹו (סֹובב) ְְְְְִִִִֵֶַַָָּדאתּכסיא

האהבה  ׁשעלֿידי ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ(ממּלא).

נעׂשית  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ההפלאה הרּגׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמּצד

לעלמא  (סֹובב) ּדאתּכסיא מעלמא ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָההמׁשכה

זֹו, ּכׁשאהבה ּבעיקר הּוא (ממּלא), ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָּדאתּגליא

ּגם  נרּגׁשת (מּקיף), 'חּיה' ּבחינת מּצד ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשהיא

ועלֿידיֿזה  ׁשּלֹו. (ּפנימי) ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָּבנפׁשֿרּוח ֿנׁשמה

ּו'ממּלא'. ּד'סֹובב' החיּבּור ְְֲִֵֵֶַַַנעׂשה

החיּבּור 23ידּוע p‰Â‰ה) ׁשּיהיה ׁשּבכדי , ¿ƒ≈ְְִִִֵֶֶֶַַָ

עלֿידי  הּוא ּו'ממּלא' ְְְֵֵֵַַּד'סֹובב'

מ'סֹובב' ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִֵֵֶַַַָָהמׁשכת

וזהּו "מאה",24ּו'ממּלא'. אּלא "מה" ּתקרי אל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ארי הּוא "מאה" 'ממּלא', – מלכּות הּוא ְְֲִֵֵַַָָ"מה"

הּוא  "מאה" אּלא "מה" ּתקרי ואל 'סֹובב', –ְְִֵֵֵֶַָָָ

"מאה" המׁשכת ּתהיה (ממּלא) ּב"מה" ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּגם

הּוא  ל"מה" "מאה" ּבין והחילּוק ְְִֵֵֵַָָ(סֹובב).

ּבחינת  הּוא ּדאל"ף אל"ף, אֹות ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשּמתוּסף

ּבחּוׁשּבן  ולא חד (ּבחינת ׁשּלמעלה 25עּתיק ( ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

ׁשעלֿידי  זה על ּדהּטעם לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַמ'סֹובב'.

"מאה" נעׂשה "מה" ּבתיבת אל"ף ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמֹוסיפים

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

(23.53 הערה שם וראה צד. ע' ריש תשרי המאמרים ספר - מנחם ב.24)תורת קיא, שרה חיי אוה"ת ראה לקמן, בהבא

פ. ע' שם להצ"צ עתיק.25)ביאוה"ז על שקאי שם, וביאוה"ז ובאוה"ת אליהו. פתח - בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולמות, ערך לפי מצומצם ואינו Baבפנימיות Lb¯pL È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ»≈«¿≈∆ƒ¿»

מההתבוננות  כתוצאה והרוממות‰‰ÏÙ‡‰באדם, ŒÔÈ‡Œ¯B‡cהעילוי ««¿»»¿≈
‡È‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ B˙·‰‡ ,(··BÒ) ÛBÒ"נפשך "בכל של בדרגה ≈«¬»∆¬»»ƒ

eÏÈÙ‡ ,LÙ ˙¯ÈÒÓc ÔÙB‡a מישהו ELÙאם ˙‡ ÏËB22 בגלל ¿∆ƒ¿ƒ«∆∆¬ƒ≈∆«¿¿
ה'. ואהבת בה' האמונה

,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הזה ההסבר לפי ¿«ƒ∆
"בכל באור שאהבה קשורה לבבך"

והאהבה  עלמין" כל ה"ממלא האלוקי

האלוקי  באור קשורה נפשך" "בכל

עלמין", כל «»»‰eÎiM˙ה"סובב
"ELÙ ÏÎa"c ‰·‰‡‰c¿»«¬»¿¿»«¿¿

‰ÎLÓ‰‰Ï האלוקי האור של ¿««¿»»
ÔÈÚ) ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ≈»¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«

(‰Î¯a‰"דאתגליא ב"עלמא שיאיר «¿»»
‡ÓÏÚ ÔÈÚÏ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿ƒ¿«»¿»
‡e‰L BÓk ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿∆

,‰Èa - ˙B¯ÈÙqa,לעיל כמבואר «¿ƒƒ»
‡ÓÏÚ ÔÈÚÏ Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ¿«»¿»
‡e‰L BÓk (··BÒ) ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»≈¿∆

ומאיר ‰ÌÈÈeÏÈbיורד ˙eÏÏÎaƒ¿»«ƒƒ
בגלוי  המאירים האלוקיים האורות

.(‡lÓÓ)¿«≈
È„ÈŒÏÚL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿≈
Lb¯‰ „vnL ‰·‰‡‰»«¬»∆ƒ«∆¿≈

‰‡ÏÙ‰‰ והריחוק הרוממות ««¿»»
˙ÈNÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈«¬≈
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈»¿»¿ƒ¿«¿»
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÏ (··BÒ)≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»
¯˜ÈÚa ‡e‰ ,(‡lÓÓ)¿«≈¿ƒ»
„vÓ ‡È‰L ,BÊ ‰·‰‡Lk¿∆«¬»∆ƒƒ«
˙Lb¯ ,(ÛÈwÓ) '‰iÁ' ˙ÈÁa¿ƒ««»«ƒƒ¿∆∆
(ÈÓÈt) ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙa Ìb«¿∆∆«¿»»¿ƒƒ

.BlL וחסידות בקבלה מבואר ∆
שמות  חמישה האלוקית שלנשמה

שונות: ודרגות בחינות חמש שהם

לכוחות  השייכים נפשֿרוחֿנשמה

המתלבשים  ומידות) (שכל הפנימיים

יותר  הנעלים לכוחות השייכים וחיהֿיחידה פנימית, בהתלבשות הגוף באברי

כאן  מבאר כך ועל בפנימיות, בגוף מהתלבשות שלמעלה ה'מקיפים'

הנפש  בכוחות שהיא כפי דאתגליא" ל"עלמא דאתכסיא" מ"עלמא שההמשכה

הפנימיים  לכוחות 'מקיף', כוח 'חיה', מבחינת והמשכה הארה יש כאשר היא

¯eaÈÁ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ והאיחוד.'‡lÓÓ'e '··BÒ'c ¿«¿≈∆«¬∆«ƒ¿≈¿«≈

Úe„È ‰p‰Â (‰23'‡lÓÓ'e '··BÒ'c ¯eaÈÁ‰ ‰È‰iL È„ÎaL , ¿ƒ≈»«∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿≈¿«≈
'··BÒ'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«≈∆¿«¿»ƒ≈

'‡lÓÓ'e וממילא כלפיו מתבטלים הם משניהם שלמעלה אור מאיר וכאשר ¿«≈
משמעות  אין משניהם, שלמעלה האיןֿסוף לעומת כי ומתאחדים, מתחברים

ביניהם. להבדלים

e‰ÊÂ24 בדרשת הפנימי הפירוש ¿∆
ז"ל "Ó‰"חכמינו È¯˜z Ï‡«ƒ¿≈»

"‰Ó" ,"‰‡Ó" ‡l‡ לשון ∆»≈»»
ומיעוט צמצום על ‰e‡שמורה

˙eÎÏÓ והתחתונה האחרונה הספירה «¿
– הספירות ≈»¿'lÓÓ‡',מעשר

"‰‡Ó" מעלה על שמורה מספר ≈»
‡¯CÈושלימות  ‡e‰ אריך" בחינת ¬ƒ

ארוכות, פנים (מילולית: אנפין"

שהיא  ו'ארוך') רב אור לגילוי והכוונה

שלמעלה  עליון' ב'כתר בחינה

– הבליֿ'BÒ··',מהספירות אור ≈
פנימית  מהתלבשות שלמעלה גבול

‡l‡בעולמות "‰Ó" È¯˜z Ï‡Â¿«ƒ¿≈»∆»
"‰‡Ó" הפנימית ומשמעותו פירושו ≈»

,‡lÓÓ) "‰Ó"a ÌbL ‡e‰∆««»¿«≈
דאתגליא" "עלמא È‰z‰בחינת (ƒ¿∆

,··BÒ) "‰‡Ó" ˙ÎLÓ‰ בחינת «¿»«≈»≈
דאתכסיא" eÏÈÁ‰Â˜"עלמא .(¿«ƒ

"Ó‡‰"המילים ÔÈaההבדל  ≈≈»
"‰Ó"Ïהמילים ‰e‡באותיות ¿»

Ba ÛqÂ˙nL"ב"מהÛ"Ï‡ ˙B‡ ∆ƒ¿«≈»∆
הופך  "מה" זו תוספת ידי ועל

ÈÁa˙ל"מאה", ‡e‰ Û"Ï‡c¿»∆¿ƒ«
˜ÈzÚ,ונבדל (הנעתק יומין" "עתיק «ƒ

אור  שהיא "יומין" מבחינת נעלה, היינו

והנעלית  הפנימית הבחינה והיא וגילוי,

מרומזת  והיא עליון) כתר בבחינת

בחינה  כי אחד בגימטריא אל"ף באות

של למדריגה שייכת Á„זו ˙ÈÁa¿ƒ««
ÔaLeÁa ‡ÏÂ25ֿהקדוש כלומר, ¿»¿¿»

כל  בלי פשוטה, אחדות ברוךֿהוא

מפרטים  המורכב האיןֿסוףחשבון בחינת BÒ'Ó··'והיא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈
עלמין". כל "סובב ונקרא לעולמות שייך אבל גבול בלי אור אמנם שהוא

Û"Ï‡ ÌÈÙÈÒBnL È„ÈŒÏÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿««««∆∆«¿≈∆ƒƒ»∆
Ú "‰Ó" ˙·È˙a‰N וצמצום מיעוט לשון שהוא "Ó‡‰"מ"מה" ¿≈«»«¬∆≈»

שלמות  של מספר ÈzÚ˜,וריבוי שהוא ˙ÈÁa ‡e‰ Û"Ï‡ Èk ,‡e‰ƒ»∆¿ƒ««ƒ
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g"kyz'dיח a`Îmgpn b"k ,lel` g"dan ,awr t"y

ׁשעלֿידיֿזה  עּתיק, ּבחינת הּוא אל"ף ּכי ְְִִִֵֶֶֶַַַָהּוא,

ּו'ממּלא' ("מאה") ּד'סֹובב' חיּבּור ְְֲִֵֵֵֶַַָנעׂשה

נעׂשה  אל"ף (הֹוספת) עלֿידי ולכן ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ("מה"),

ל"מאה". ְֵָָ"מה"

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ׁשּבכדי האדם, ּבעבֹודת הּוא ¿«∆∆∆ְֲִֵֶַַָָָ

'חּיה' ּדבחינת חיּבּור ְְִִִִֶֶַַָׁשּיהיה

(ּפנימי), נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ּבחינת עם ְְְִִִִִֶֶַַַָָ(מּקיף)

נ  ּד"ּבכל ּגם ׁשהאהבה נרּגׁשת ּתהיה "פׁש ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּדמֹוחין  חיּבּור [ועלּֿדרֿזה  הּפנימּיים ְְְִִִִִֶֶֶַַַֹּבּכחֹות

נפׁש,26ּומּדֹות  ּדמסירת העבֹודה עלֿידי הּוא ,[ ְְֲִִִֵֶֶַַָָ

'יחידה' ּבחינת מהּבאּורים 27ׁשּמּצד לֹומר ויׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ענינם  לאלקּות, עצמֹו את ׁשּמֹוסר ּדעלֿידי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבזה,

הּקּב"ה. רצֹון למּלאֹות הּוא ׁשּלֹו הּכחֹות ּכל ְְְֶֶַַַָָָֹׁשל

והּמּדֹות] הּמֹוחין [וכן והּפנימי ׁשהּמּקיף ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָוכיון

למּלאֹות  אּלא ׁשּלהם הּמציאּות לא הּוא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹענינם

לזה, זה סֹותרים אינם לכן הּקּב"ה, ְְִֵֵֶֶַָָָָָרצֹון

יחד. מתחּברים ְְְְִִַַַַַָואּדרּבא

יֹום e‰ÊÂו) ּבכל ּברכֹות מאה לבר ׁשהּתּקנה ¿∆ְְְֵֵֶַַָָָָָָ

מאה  יֹום ּבכל ּכׁשּמתּו ּדוקא ְְְְֵֵֶַָָָָָהיתה

עלֿידי  הּוא נפׁש' ה'מסירת ּכח ּגילּוי ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹנפׁשֹות,

הּידּוע  [ועלּֿפי וההסּתרים. ׁשּבזמן 28ההעלמֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּכח  ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ּובפרט ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹהּגלּות,

הּבית]. מּבזמן יֹותר ּבגילּוי הּוא נפׁש' ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַה'מסירת

ּדוקא  היתה ּברכֹות מאה לבר הּתּקנה ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָולכן,

זה  ּכי יֹום, ּבכל נפׁשֹות מאה ׁשּמתּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָלאחרי

הּוא  נפׁשֹות (ּדמאה נפׁשֹות מאה מתּו יֹום ְְְְֵֵֵֶָָָָָׁשּבכל

ּבמּצב  אז ׁשהיּו מּפני הּוא הּמסּפר) ְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשלמּות

הּמות  מּמלא החרּות הּיצרֿהרע 29ּדהיפך הּוא ּכח 30, אז נתעֹורר ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

נעׂשה  ׁשעלֿידם ּברכֹות, מאה לבר אז ּתקנּו ולכן ׁשּלהם. נפׁש' ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָה'מסירת

ׁשּמּצד) נפׁש' ה'מסירת (ּכח ּגילּוי עלֿידי ּכי ּו'ממּלא', ּד'סֹובב' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹהחיּבּור
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ג.26) סעיף לעיל ריש27)ראה כסלו, המאמרים ספר - מנחם בתורת בהנסמן 97.ראה הערה כו תרמ"ח 28)ע' סה"מ ראה

בסה"מ  בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה ואילך. 119 ע' תש"ט ואילך. רנח ע' תרפ"ה ואילך. רצ ע' תרפ"ד ואילך. קפז ע'

ועוד. בתחלתו. ז.29)אידיש פמ"א, שמו"ר א.30)ראה טז, ב"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שהוא 'עתיק' וגם הארת מ'סובב' גם שלמעלה איןֿסוף ∆«¿≈∆

("Ó‰"),מ'ממלא' '‡lÓÓ'e ("‰‡Ó") '··BÒ'c ¯eaÈÁ ‰NÚ«¬∆ƒ¿≈≈»¿«≈»
."‰‡Ó"Ï "‰Ó" ‰NÚ Û"Ï‡ (˙ÙÒB‰) È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈»«»∆«¬∆»¿≈»

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ הדרגות שבין החיבור בעניין ¿«∆∆∆«¬«»»»
הכוחות  האדם. בנפש הגבוהות

ל"עלמא  המקבילים המקיפים,

הדרגות  עם ו"סובב", דאתכסיא"

הפנימיים  הכוחות שהם הנמוכות

דאתגליא" ל"עלמא המקבילים

eaÈÁ¯ו"ממלא" ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
(ÛÈwÓ)ואיחוד  '‰iÁ' ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ««»«ƒ

‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
ÏÎa"c ‰·‰‡‰L ,(ÈÓÈt)¿ƒƒ∆»«¬»¿¿»

"ELÙ אהבה ועיקרה שהיא נעלית «¿¿
"חיה" Ìbבבחינת ˙Lb¯ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿∆∆«

ŒC¯cŒÏÚÂ] ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁka«…«¿ƒƒƒ¿«∆∆
ÔÈÁBÓc ¯eaÈÁ ‰Ê בחינת ∆ƒ¿ƒ

בחינת BcÓe26˙"אתכסיא" ƒ
È„ÈŒÏÚ"אתגליא" ‡e‰ ,[«¿≈

,LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa „vnL27 ∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

והן  הפנימיים מהכוחות הן הנעלית

עצם  הוא ועניינה המקיפים מהכוחות

ÓBÏ¯הנפש. LÈÂ אחד ¿≈«
,‰Êa ÌÈ¯e‡a‰Ó החיבור מדוע ≈«≈ƒ»∆

הנפש  כוחות כל של לעבודת והאיחוד

נפש  מסירות עלֿידי בא ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcה'
BÓˆÚ ˙‡ ¯ÒBnL חייו כל את ∆≈∆«¿

מהותו  כל ÌÈÚואת ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…ƒ¿»»
˙BÁk‰ Ïk ÏLBlL מפסיק ∆»«…∆

עניין  ובאופן להיות האדם של אישי

מיוחדים  והגבלות גדרים יש כוח שלכל

אלא  ענין לו יש כולם הכוחות לכל

אחד  ¯ˆÔBמשותף ˙B‡lÓÏ ‡e‰¿«¿¿
ÛÈwn‰L ÔÂÈÎÂ .‰"aw‰«»»¿≈»∆««ƒ
ÔÈÁBn‰ ÔÎÂ] ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ¿≈«ƒ

[˙Bcn‰Â ביניהם החילוקים למרות ¿«ƒ
Ï‡במהותם  ‡e‰ ÌÈÚƒ¿»»…

˙e‡Èˆn‰ המוגבלת הפרטית «¿ƒ
B‡lÓÏ˙והמוגדרת  ‡l‡ Ì‰lL∆»∆∆»¿«¿

ÌÈ‡ ÔÎÏ ,‰"aw‰ ÔBˆ¿̄«»»»≈≈»

„ÁÈ ÌÈ¯aÁ˙Ó ‡a¯c‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ אחד רצון יש לכולם כי ¿ƒ∆»∆¿«¿«»ƒ¿«¿ƒ««
אחד. וענין

‡˜Âc ‰˙È‰ ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï ‰wz‰L e‰ÊÂ (Â¿∆∆««»»¿»≈≈»¿»¿»»¿»«¿»
המלך דוד Ákבימי ÈeÏÈb Èk ,˙BLÙ ‰‡Ó ÌBÈ ÏÎa e˙nLk¿∆≈¿»≈»¿»ƒƒ…«

'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ביטוי לידי שיבוא «¿ƒ«∆∆
בהעלם בנפש יישאר ŒÏÚולא ‡e‰«

ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ È„È¿≈««¿»¿«∆¿≈ƒ
כתוצאה  ה' בעבודת והפרעות קשיים

בעולם. אלקות ÈtŒÏÚÂ]¿«ƒמאיֿגילוי
Úe„i‰28החסידות ÔÓÊaLבתורת «»«∆ƒ¿«

‡¯„a Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰«»ƒ¿»¿»»
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc של בדור ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

הגלות, בסיום היינו המשיח, עקבות

ומכופל  כפול הוא הגלות חושך כאשר

‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ Ák…««¿ƒ«∆∆
˙Èa‰ ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ÈeÏÈ‚a שאז ¿ƒ≈ƒƒ¿«««ƒ

אלוקות  גילוי ‰wz‰היה ,ÔÎÏÂ .[¿»≈««»»
‰˙È‰ ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï¿»≈≈»¿»»¿»
‰‡Ó e˙nL È¯Á‡Ï ‡˜Âc«¿»¿«¬≈∆≈≈»
ÏÎaL ‰Ê Èk ,ÌBÈ ÏÎa ˙BLÙ¿»¿»ƒ∆∆¿»
‰‡Óc) ˙BLÙ ‰‡Ó e˙Ó ÌBÈ≈≈»¿»¿≈»
¯tÒn‰ ˙eÓÏL ‡e‰ ˙BLÙ¿»¿≈«ƒ¿»

מאה  המספר מעלת לגבי לעיל )כמובא
·vÓa Ê‡ eÈ‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆»»¿«»

ירוד ‰e¯Á˙רוחני ÍÙÈ‰c¿∆≈«≈
˙Ân‰ C‡ÏnÓ29Œ¯ˆi‰ ‡e‰ , ƒ«¿««»∆«≈∆

Ú¯‰30‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ בגלל , דווקא »«¿«¿≈∆
ה' בעבודת והמניעות הקשיים

˙¯ÈÒÓ'‰ Ák Ê‡ ¯¯BÚ˙ƒ¿≈»…««¿ƒ«
Ê‡ e˜z ÔÎÏÂ .Ì‰lL 'LÙ∆∆∆»∆¿»≈ƒ¿»
בגלוי  היה נפש המסירות שכוח בשעה

Ì„ÈŒÏÚL ,˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï¿»≈≈»¿»∆«»»
מ"אתכסיא" המשכה נפעלת

מזה  וכתוצאה ∆¬»NÚ‰ל"אתגליא"
,'‡lÓÓ'e '··BÒ'c ¯eaÈÁ‰«ƒ¿≈¿«≈

באריכות, לעיל מבואר Èkƒשעניינו
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יט jnrn l`ey jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

האל"ף  עּתיק, המׁשכת נעׂשה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָה'ּיחידה',

ועלֿידיֿזה  ּבחּוׁשּבן, ולא חד ּבחינת ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּד"מאה",

(סֹובב), ו"מאה" (ממּלא) ּד"מה" החיּבּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָנעׂשה

"מאה". אּלא "מה" ּתקרי ְִֵֵֶַָָָאל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂהּמדרׁש מאמר ּגם לבאר אין 31יׁש ¿«ƒ∆ְְֲִֵֵֵַַַַָָ

ּתׁשּובה, לׁשֹון אּלא ְְְֶַָָָ"ועּתה"

.מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה יׂשראל ועּתה ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר

הּידּוע  ׁשּבאֹותֹו32ועלּֿפי הּפירּוׁשים ׁשּכל ְְִִֵֶֶַַַַָָ

אלקי ׁשה' ּדזה מּובן לזה, זה ׁשּיכים ְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּפסּוק

לענין  ׁשּי ּברכֹות, מאה "מה", מעּמ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשאל

ּתׁשּובה' ׁשה'ּבעלי ּדכיון "ועּתה". ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָהּתׁשּובה,

מהּצּדיקים  יֹותר יצרם את ּובכדי 33ּכֹובׁשים , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

עלֿידי  הּוא יצרֹו נגד לעמֹוד יּוכל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשהאדם

נפׁש' ה'מסירת ענין ּגילּוי 34זכירת עיקר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ

וזהּו ּתׁשּובה'. ּב'בעלי הּוא נפׁש' ה'מסירת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹּכח

ּדעלֿידי  ,מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה גֹו' ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹועּתה

– ּתׁשּובה ׁשעלֿידי נפׁש' ה'מסירת ְְְִִֵֶֶֶַַַָּגילּוי

מה  ּברכֹות, ּדמאה הענין להיֹות אפׁשר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ"ועּתה",

.מעּמ ׁשאל אלקי ֱִֵֵֶָֹֹה'

ׁש"מה"CÈ¯ˆÂז) ּבכדי הּנ"ל, ּדבלימּוד להבין, ¿»ƒְְְִִִִֵֶַַָָ

,ארי) "מאה" יהיה ממּלא) ְְְֲִִֵֵֶַַָ(מלכּות,

ׁשּמֹוסיפים  (עּתיק) האל"ף עלֿידי הּוא ְִִִֵֵֶֶַַָָסֹובב)

הענין  ּבֹו אין מּצדֿעצמ ֹו "מה" אבל ְְֲִִֵַַָָָָּבֹו,

ז"ל  רּבֹותינּו ּומּלׁשֹון ּבהעלם, לא ּגם ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹּד"מאה",

הּוא  ׁש"מאה" "מאה", אּלא "מה" ּתקרי ְִֵֵֵֶֶַָָָָאל

הּוא  ו'קרי' (ּד'ּכתיב ' ּד"מה" ה'ּכתיב' ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַָה'קרי'

וגילּוי  ׁשהּוא 35העלם אּלא ּד"מאה" הענין יׁש עצמֹו ׁשּב"מה" מׁשמע, ,( ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

נאמר  ראׁשֹונה ׁשּבפר ׁשה מה להבין, צרי ּגם ּובכל 36ּבהעלם. לבב ּבכל ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

נאמר  ׁשנּיה ּובפרׁשה ,מאד ּובכל נפׁשכם",37נפׁש ּובכל לבבכם "ּבכל רק ְְְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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ו.31) פכ"א, ובכ"מ.32)ב"ר .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה - ב) סא, (נדה מ"שעטנז" לזה הראי' תשובה 33)כידוע הל' רמב"ם

ה"ד. ספכ"ה.34)פ"ז (סה"מ 35)תניא עח (ע' בסופו תרל"ח לברך אדם חייב המשך גם וראה א). (קכח, סי"ט אגה"ק ראה

ד  ו'קרי' ה'כתיב' בענין ריב)) ע' באו"א).d`n"ו""dn"תרל"ח הוא הביאור ששם ה.36)(אלא ו, (עקב)37)ואתחנן פרשתנו

יג. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚ ,'‰„ÈÁi'‰ („vnL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ Ák) ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ…««¿ƒ«∆∆∆ƒ««¿ƒ»«¬∆
,ÔaLeÁa ‡ÏÂ „Á ˙ÈÁa ,"‰‡Ó"c Û"Ï‡‰ ,˜ÈzÚ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ»»∆¿≈»¿ƒ««¿»¿¿»

מ'ממלא' וגם מ'סובב' גם שלמעלה האיןֿסוף NÚ‰אור ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆
È¯˜z Ï‡ ,(··BÒ) "‰‡Ó"Â (‡lÓÓ) "‰Ó"c ¯eaÈÁ‰«ƒ¿»¿«≈¿≈»≈«ƒ¿≈

"‰‡Ó" ‡l‡ "‰Ó" האור ובתוך »∆»≈»
של  הארה יש והמצומצם המוגבל

הבליֿגבול. הנעלה האור

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
L¯„n‰ ¯Ó‡Ó31ÔÈ‡ «¬««ƒ¿»≈

,‰·eLz ÔBLÏ ‡l‡ "‰zÚÂ"¿«»∆»¿¿»
'‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ¯Ó‡pL∆∆¡«¿«»ƒ¿»≈»

CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ והכתוב ¡…∆…≈≈ƒ»
ה'". את ליראה אם "כי ואומר, ממשיך

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ32ÏkL ¿«ƒ«»«∆»
˜eÒt‰ B˙B‡aL ÌÈLe¯Èt‰«≈ƒ∆¿«»
לגמרי  שונים פירושים שהם אף

‰Êc Ô·eÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL«»ƒ∆»∆»¿∆
CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰L∆¡…∆…≈≈ƒ»
CiL ,˙BÎ¯a ‰‡Ó ,"‰Ó"»≈»¿»«»
."‰zÚÂ" ,‰·eLz‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿»¿«»
'‰·eLz ÈÏÚa'‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¬≈¿»

Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk ומתגברים ¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈ˜Ècv‰Óעליו ¯˙BÈ33È„Î·e , ≈≈««ƒƒƒ¿≈

„‚ „BÓÚÏ ÏÎeÈ Ì„‡‰L∆»»»««¬∆∆
ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ B¯ˆÈƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿«

'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰34, רבנו כדברי «¿ƒ«∆∆
למה  יובן ובזה ..." התניא: בספר הזקן

במשנה  עליוֿהשלום רבינו משה ציווה

לקרות  לארץ שנכנסו לדור תורה

לקבל  יום בכל פעמיים שמע קריאת

והלא  נפש במסירת שמים מלכות עליו

ה' ייתן ומוראכם פחדכם להם הבטיח

התורה  שקיום משום אלא וגו'

עניין  תמיד שיזכור בזה תלוי ומצותיה

שיהיה  יחודו על לה' נפשו מסירת

לא  ולילה יומם ממש תמיד בלבו קבוע

נגד  לעמוד יוכל בזה כי מזיכרונו ימיש

ובכל  עת בכל תמיד לנצחו יצרו

ה' עבודת הוא זה כל והרי שעה...",

וקשיים מניעות על התגברות ≈«ÔÎÏתוך

'‰·eLz ÈÏÚ·'a ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ Ák ÈeÏÈb ¯˜ÈÚ יותר ƒ«ƒ…««¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»
להתגברות. נדרשים שלא בצדיקים מאשר

ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚc ,CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó 'B‚ ‰zÚÂ e‰ÊÂ¿∆¿«»»¡…∆…≈≈ƒ»¿«¿≈ƒ
¯LÙ‡ ,"‰zÚÂ" - ‰·eLz È„ÈŒÏÚL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ יכול «¿ƒ«∆∆∆«¿≈¿»¿«»∆¿»

,˙BÎ¯a ‰‡Óc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿»
.CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó»¡…∆…≈≈ƒ»
„eÓÈÏ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

,Ï"p‰"מאה אלא מה תקרי "אל ««
,˙eÎÏÓ) "‰Ó"L È„Îaƒ¿≈∆»«¿
,CÈ¯‡) "‰‡Ó" ‰È‰È (‡lÓÓ¿«≈ƒ¿∆≈»¬ƒ
Û"Ï‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (··BÒ≈«¿≈»»∆
Ï·‡ ,Ba ÌÈÙÈÒBnL (˜ÈzÚ)«ƒ∆ƒƒ¬»
Ba ÔÈ‡ BÓˆÚŒ„vÓ "‰Ó"»ƒ««¿≈
‡Ï Ìb ,"‰‡Ó"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈»«…
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ÔBLlÓe ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ¿«≈«
‡l‡ "‰Ó" È¯˜z Ï‡«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ "‰‡Ó"L ,"‰‡Ó"≈»∆≈»
"‰Ó"c '·È˙k'‰ ÏL 'È¯˜'‰«¿ƒ∆«¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ ‡e‰ 'È¯˜'Â '·È˙k'c)¿¿ƒ¿¿ƒ∆¿≈

ÈeÏÈ‚Â35'וה'כתיב ה'קרי' כלומר, ¿ƒ
שה'קרי' אלא לזה זה סתירה אינם

ב'כתיב' שנמצא מה את מגלה

Ó"aL‰"בהעלם  ,ÚÓLÓ ,(«¿«∆«»
"‰‡Ó"c ÔÈÚ‰ LÈ BÓˆÚ«¿≈»ƒ¿»¿≈»

ÌÏÚ‰a ‡e‰L ‡l‡ רק וה"קרי" ∆»∆¿∆¿≈
היכן  להבין צריך כן ואם אותו, מגלה

עצמו.? "מה" בתוך "מאה" קיים

‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«
¯Ó‡ ‰BL‡¯ ‰L¯ÙaL36 ∆¿»»»ƒ»∆¡«

ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»«¿¿¿»
‰iL ‰L¯Ù·e ,E„‡Ó¿…∆¿»»»¿ƒ»

¯Ó‡37ÌÎ··Ï ÏÎa" ˜¯ ∆¡««¿»¿«¿∆
,"ÌÎLÙ ÏÎ·e עניין נזכר ולא ¿»«¿¿∆

מאודך" "בכל ה' «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,אהבת
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ּבאּלה  מדּבר  ׁשנּיה ׁשּבפרׁשה ּכיון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּדלכאֹורה,

הּׁשמרּו אֹותם להזהיר יפּתה 38ׁשּצרי ּפן לכם ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָ

ענין  יֹותר נֹוגע ׁשנּיה ּבפרׁשה הרי גֹו', ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָלבבכם

ּד"ּבכל  הענין ואףֿעלּֿפיֿכן נפׁש', ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה'מסירת

נפׁש') ה'מסירת ענין הּוא (ׁשּלכאֹורה "ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹמאד

הּבאּור  לֹומר ויׁש ּדוקא. ראׁשֹונה ּבפרׁשה ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָנאמר

ּבצּיּור  ׁשהּוא ּכמֹו "מאד ּד"ּבכל ׁשהענין ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹּבזה,

) ׁשענין Yad`eּדאהבה ּכיון ,(מאד ּבכל גֹו' ְֲַָ§¨©§¨ְְְִֵֶֶַָָֹ

אֹוהב, ׁשהּוא ההרּגׁש הּמּדֹות) (ּככל הּוא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהאהבה

הּגילּוי  הּוא ּגבּול, ּבלי היא ׁשהאהבה ְְֲִִִֶֶַַָָָאּלא

(הרּגׁש). לגילּוי ׁשּׁשּיכת ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּדעצם

ּגם  (ּכֹולל הּגלּויים ּכחֹות ׁשּמּצד ְְֲִִֵֶַַַַָָֹּדהאהבה

ּבהגּבלה, היא ּד'חּיה') הּמּקיף ׁשּמּצד ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהאהבה

היא  ּגבּול, ּבלי ׁשהיא "מאד ּד"ּבכל ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹוהאהבה

לּגילּוי). ׁשּׁשּיכת (ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָמּצד

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה ּדעצם ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָוהּגילּוי

ׁשּכל  ּדזה נפׁש'. ה'מסירת ּבענין הּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָלּגילּוי,

על  נפׁשֹו מֹוסר ׁשּבּקּלים, קל ּגם מּיׂשראל, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאחד

ׁשהרי  האהבה, הרּגׁש מּצד לא הּוא הּׁשם, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹקידּוׁש

ׁשּלֹו הרצֹון מּצד לא הּוא נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא 39זה ְִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁש מּפני lFkiאּלא Fpi` חסֿוׁשלֹום להּפרד ְִֵֶֶָ¥¨ְְִֵַָָ

יתּבר ּבנֹוגע 40מאחדּותֹו הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ענין  זכירת ׁשעלֿידי מצֹות הּתרי"ג ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלקּיּום

) ׁשּמתּבֹונן ּדלאחרי נפׁש', אצלֹו)WBxpeה'מסירת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַ§¦§¨ְֶ

יתּבר מאחדּותֹו נפרד נעׂשה עברה ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי 

הּוא  העברה עֹובר  ׁשאינֹו זה ּבעבֹודהֿזרה, ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָּכמֹו

ׁש lFkiמּפני Fpi`מאחדּותֹו חסֿוׁשלֹום להּפרד ְִֵֶ¥¨ְְְִֵֵַַָָ

ּדקריאתֿי  ׁשנּיה ּבפרׁשה נאמר לא ולכן .תּבר ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

יפּתה  ּפן הּׁשמירה ּכי ,"מאד "ּבכל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹׁשמע

ּד"ּבכל  האהבה עלֿידי (לא הּוא גֹו' ְְְְְֲֵֶַַַָָָֹלבבכם
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ה'מסירת  ענין זכירת עלֿידי אּלא) ,"ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹמאד

זה ׁשּמּצד lFkiנפׁש' Fpi`.הּׁשם ציּוּוי על לעבֹור ִֶֶֶֶַ¥¨ֲִֵַַַ

ׁשאל e‰ÊÂ41ח) אלקי הוי' מה יׂשראל ועּתה ¿∆ְְֱֲִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ּכמֹו ּביטּול, הּוא "מה" ,ְִִֵָָמעּמ

מה  עצם 42ונחנּו ׁשּמּצד עצמי' ה'ּביטּול והּוא , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

"מעּמ ׁשאל אלקי הוי' "מה ּופירּוׁש ְֱֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹהּנׁשמה.

ּדמ"ה. הּביטּול מעּמ ׁשאל אלקי ׁשה' ְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹהּוא

הּוא  הּנׁשמה) עצם (ׁשּמּצד זה ׁשּביטּול ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָוהגם

ּבכל  ׁשּיׁשנֹו ּדמ"ה הּביטּול הרי ּבׁשלמּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּתמיד

הּוא  וההעלם ּבהעלם . הּוא מּיׂשראל ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד

ּומסּתרת  ׁשּמעלמת הּבהמית נפׁש מּפני רק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹלא

להיֹותֹו נעלם, הּוא מּצדֿעצמֹו ׁשּגם אּלא זה, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָעל

מּגילּוי  לגּלֹות 43למעלה מעּמ ׁשאל אלקי וה' , ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

לגּלֹות  ׁשאל אלקי (ׁשה' זֹו ּובבּקׁשה המ"ה. ְְֱֵֶֶֶַַַָָָֹֹאת

ּכמֹו המ"ה את לגּלֹות ענינים. ׁשני המ"ה), ְְְְִִֵֶֶַַַָָָאת

וגם  נפׁש'. ה'מסירת ענין זכירת עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַׁשהּוא

ּברכֹות  מאה עלֿידי אֹותֹו (ּכדרׁשת 44לגּלֹות ְְְְִֵֵַַַָָָ

"מאה"), אּלא "מה" ּתקרי אל ז"ל ְֲִֵֵֵֶַַָָָָחכמינּו

נפׁשֿרּוחֿ ּבחינת עם 'חּיה' ּדבחינת ְְִִִִִֶֶַַַַַָהחיּבּור

ּדבחינת  המ"ה מתּגּלה  ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָנׁשמה,

ּדמּקיף  החיּבּור ׁשּיהיה ּבכדי (ּכי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ'יחידה'

ה'עצם'). עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָּופנימי,

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'ה'קרי הּוא ׁש"מאה" מה יּובן ¿«ƒ∆ְִֵֶַַָָ

ׁשּמּצד  ּדמ"ה הּביטּול ּכי ְְִִִֶַַָָּד"מה",

ׁשּלמעלה  העלם ּבחינת הּוא הּנׁשמה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָעצם

עם  ּד'חּיה' החיּבּור ּו"מאה", ('ּכתיב'). ְְִִִִִֵַַָָמּגילּוי

עצם  ּגילּוי עלֿידי ׁשּנעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָנפׁשֿרּוחֿנ ׁשמה

ּד"מאה", האל"ף ׁשּגם להֹוסיף, [ויׁש ּד"מה". ('קרי') הּגילּוי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמה,

הּוא  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה, עם ּד'חּיה' החיּבּור נעׂשה ׁשעלֿידּה ה'ּיחידה' ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבחינת

ּד'חּיה' החיּבּור נעׂשה ׁשעלֿידּה ה'ּיחידה' ּבחינת ּכי "מה". מּבחינת ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָלמּטה
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שם.41) ובהנסמן שם) המאמרים ספר - מנחם (תורת ס"ד ה'תשל"ז מנ"א דכ"ף ישראל ועתה ד"ה ראה לקמן בהבא

ז.42) טז, כפולה.43)בשלח שחרות - שחרחורת שאני תראוני אל ו) א, (שה"ש הכתוב בפירוש ד ה, שה"ש לקו"ת ראה

ברכות,44)עיי"ש. מאה ע"י המ"ה את שמגלים דע"י ואילך), ריד ע' שם המאמרים ספר - מנחם (תורת הנ"ל ד"ה וראה

עילוי. בו מיתוסף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עבודהֿזרה לעבוד שלא ÏÎa"cהכתוב ‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡Ï) ‡e‰…«¿≈»«¬»¿¿»

„vnL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ È„ÈŒÏÚ (‡l‡ ,"E„‡Ó¿…∆∆»«¿≈¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆∆ƒ«
ÌM‰ ÈeeÈˆ ÏÚ ¯B·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê.לעיל כמבואר ∆≈»«¬«ƒ«≈

e‰ÊÂ (Á41,CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ¿∆¿«»ƒ¿»≈»¬»»¡…∆…≈≈ƒ»
BÓk ,ÏeËÈa ‡e‰ "‰Ó" שאמרו »ƒ¿

עצמם  על ואהרן  ¿»¿eÁÂמשה
‰Ó42,,חשיבות לנו שאין היינו »

'ÈÓˆÚ ÏeËÈa'‰ ‡e‰Â של ¿«ƒ«¿ƒ
האלוקות  כלפי ÌˆÚהיהודי „vnL∆ƒ«∆∆

'ÈÂ‰ ‰Ó" Le¯ÈÙe .‰ÓLp‰«¿»»≈»¬»»
‡e‰ "CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡¡…∆…≈≈ƒ»

CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰L ודורש ∆¡…∆…≈≈ƒ»
ממך  של ומבקש לדרגה להגיע

Ì‚‰Â .‰"Óc ÏeËÈa‰«ƒ¿»«¬«
ÌˆÚ „vnL) ‰Ê ÏeËÈaL∆ƒ∆∆ƒ«∆∆
„ÈÓz ‡e‰ (‰ÓLp‰«¿»»»ƒ

,˙eÓÏLa לפגוע יכול לא דבר ושום ƒ¿≈
צורך  יש זאת בכל בו, ולפגום בו

כי  זה, על מפורש ובציווי בבקשה

BLiL ‰"Óc ÏeËÈa‰ È¯‰¬≈«ƒ¿»∆∆¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ÌÏÚ‰a ‡e‰ ניכר אינו כלל ובדרך ¿∆¿≈
בגלוי. Ï‡ונרגש ‡e‰ ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈…

˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÈtÓ ˜«̄ƒ¿≈∆∆««¬ƒ
,‰Ê ÏÚ ˙¯zÒÓe ˙ÓÏÚnL∆«¿∆∆«¿∆∆«∆
בתוך  מלובשת האלוקית הנפש שהרי

הבהמית  Œ„vÓהנפש ÌbL ‡l‡∆»∆«ƒ«
‡e‰ BÓˆÚ עצמי'ה'ביטול,ÌÏÚ «¿∆¿»
B˙BÈ‰Ï ביותר נעלית בדרגה ƒ¿

ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓÏ43EÈ˜Ï‡ '‰Â , ¿«¿»ƒƒ«¡…∆
‰"Ó‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï CnÚÓ Ï‡L…≈≈ƒ»¿«∆«»

זה. לביטול ולהגיע

EÈ˜Ï‡ '‰L) BÊ ‰Lw··e¿«»»∆¡…∆
Ï‡L יהודי מכל Bl‚Ï˙ומבקש …≈¿«

.ÌÈÈÚ ÈL ,(‰"Ó‰ עניין ‡˙ ∆«»¿≈ƒ¿»ƒ
BÓkאחד  ‰"Ó‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆«»¿

‡e‰L הנשמה È„ÈŒÏÚבעצם ∆«¿≈
.'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆

Â שני ŒÏÚעניין B˙B‡ ˙Bl‚Ï Ì‚ ¿«¿««
˙BÎ¯a ‰‡Ó È„È44˙L¯„k) ¿≈≈»¿»ƒ¿»«

"‰Ó" È¯˜z Ï‡ Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈««ƒ¿≈»

,("‰‡Ó" ‡l‡ של הפנימי והמשכה והתוכן 'ברכה' הוא ברכות מאה ∆»≈»
את  'iÁ‰'הפועלת ˙ÈÁ·c ¯eaÈÁ‰('אתכסיא' ÈÁa˙(מקיף', ÌÚ «ƒƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ«

‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ,(אתגליא' 'פנימיים', ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰(כוחות ∆∆«¿»»∆«¿≈∆
‰"Ó‰ ‰lb˙Ó'עצמי È„Îaה'ביטול Èk) '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁ·c ƒ¿«∆«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿≈

ÛÈwÓc ¯eaÈÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿«ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ ,ÈÓÈÙe¿ƒƒ«¿»«¿≈

'ÌˆÚ'‰ כשם שלמעלה משניהם, »∆∆
ידי  על הוא ו'ממלא' 'סובב' שחיבור

משניהם, שלמעלה האיןֿסוף התגלות

לעיל  ).כמבואר
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ‰Ó Ô·eÈ ¿«ƒ∆»«

'È¯˜'‰ ‡e‰ "‰‡Ó"L∆≈»«¿ƒ
,"‰Ó"c השאלה ומיושבת ¿»

עניין  את יש איך לעיל שנשאלה

עצמו ה"מה" בתוך Èkƒה"מאה"
ÌˆÚ „vnL ‰"Óc ÏeËÈa‰«ƒ¿»∆ƒ«∆∆
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ«∆¿≈
'·È˙k') ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ

'אתכסיא' Ó"e‡‰",בחינת .(≈»
ŒLÙ ÌÚ '‰iÁ'c ¯eaÈÁ‰«ƒ¿«»ƒ∆∆
È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ‰ÓLŒÁe¯«¿»»∆«¬∆«¿≈
‡e‰ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈeÏÈbƒ∆∆«¿»»

"‰Ó"c ('È¯˜') ÈeÏÈb‰ ונמצא «ƒ¿ƒ¿»
דבר  מגלה (הקרי) ה"מאה" שאכן

(הכתיב). ב"מה" קיים שכבר

Û"Ï‡‰ ÌbL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ∆«»»∆
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ,"‰‡Ó"c¿≈»¿ƒ««¿ƒ»
¯eaÈÁ‰ ‰NÚ d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬∆«ƒ
,‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ÌÚ '‰iÁ'c¿«»ƒ∆∆«¿»»
(אחד, האלף שתוספת לעיל כמבואר

ש"מה" הפועלת היא ב"מה" יחידה)

ל"מאה" ה"אל"ף",‰e‡יהפוך

מדריגה הוא «»¿hÓÏ‰יחידה,
˙ÈÁa Èk ."‰Ó" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«
‰NÚ d„ÈŒÏÚL '‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»∆«»»«¬∆
ŒLÙ ÌÚ '‰iÁ'c ¯eaÈÁ‰«ƒ¿«»ƒ∆∆
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הּוא  ּד"מאה") (אל"ף  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ְְִֵֶֶֶַָָָָעם

ּדמ"ה  והּביטּול הּגלּויים, לּכחֹות ׁשּׁשּי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹה'עצם'

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה עצם מּצד ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ְִלּגילּוי].

È„ÈŒÏÚÂ ּבׁשני ּדנׁשמה המ"ה לגּלֹות הּקּב"ה ּבּקׁשת ממּלאים ׁשּיׂשראל ¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

מּצּיּור, למעלה ׁשהּוא ּכמֹו עצמֹו המ"ה ּגילּוי – הּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַַַַָָאֹופּנים

(נפׁשֿרּוחֿ ּבּנׁשמה הּפרטּיֹות ּבּמדרגֹות לפֹועל ׁשּנמׁש ּכמֹו ׁשּלֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהּגילּוי

הּבּקׁשה  הן יׂשראל, ׁשל ּבּקׁשתם הּקּב"ה ימּלא עלֿידיֿזה – ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָנׁשמהֿחּיה)

והעצמית ה'45ׁשאלּתי `zgהּכללית ּבבית ׁשבּתי – מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו ְְְִִַַָָ©©ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּולבּקר  ה' ּבנֹועם (לחזֹות ּפרטים וכּמה ּבכּמה ׁשּנמׁשכת ּכמֹו וגם חּיי, ימי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכל

טֹובה  וחתימה ּכתיבה מּיׂשראל ואחת אחד לכל נֹותן והּקּב"ה וכּו'), 46ּבהיכלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

טפחים. מעׂשרה למּטה ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ּומתּוקה טֹובה ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָלׁשנה
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שבתחילה 45) ע"ד הוא דברים כמה ביקש ואח"כ שאלתי אחת אמר שבתחלה דזה עה"פ, תהלים מדרש וראה ד. כז, תהלים

מעמך שואל ה"א מה `mנאמר ik ס"ג הנ"ל ד"ה ואילך. ב צו, מסעי לקו"ת וראה פרטים. כו"כ אומר ואח"כ ליראה,

רט). ע' שם המאמרים ספר - מנחם שבעשרים 46)(תורת ובכ"מ) בהערות. 1103 ע' ח"ד (לקו"ש כמ"פ מהמדובר להעיר

לר"ה. ההכנה ענינים) כמה (בנוגע מתחלת ר"ה, קודם יום מ' באב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÁkÏ CiML 'ÌˆÚ'‰ ‡e‰ ("‰‡Ó"c Û"Ï‡) ‰ÓLŒÁe¯«¿»»»∆¿≈»»∆∆∆«»«…

,ÌÈÈeÏb‰ אהבת לגבי לעיל (כמבואר הגלויים בכוחות ופועל שמתגלה כפי «¿ƒ
הנפש) מעצם שנובעת ‰ÓLp‰ה' ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ ‰"Óc ÏeËÈa‰Â¿«ƒ¿»ƒ«∆∆«¿»»

ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL(נפש מסירות לגבי לעיל ].(כמבואר ∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
ÌÈ‡lÓÓ Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‰"Ó‰ ˙Bl‚Ï ‰"aw‰ ˙Lwa«»««»»¿««»
Y Ï"p‰ ÌÈpÙB‡ ÈLa ‰ÓLcƒ¿»»ƒ¿≈«ƒ««

BÓkהאחד  BÓˆÚ ‰"Ó‰ ÈeÏÈbƒ«»«¿¿
,¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L בחינת ∆¿«¿»ƒƒ

והשני  בעצם' BlL'ביטול ÈeÏÈb‰Â¿«ƒ∆
˙B‚¯„na ÏÚBÙÏ CLÓpL BÓk¿∆ƒ¿»¿«««¿≈
ŒÁe¯ŒLÙ) ‰ÓLpa ˙BiË¯t‰«¿»ƒ«¿»»∆∆«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Y (‰iÁŒ‰ÓL¿»»«»«¿≈∆
ÏL Ì˙Lwa ‰"aw‰ ‡lÓÈ¿«≈«»»«»»»∆

,Ï‡¯NÈ והמילוי מידה, כנגד מידה ƒ¿»≈
בקשות  שתי של ‰Lwa‰יהיה Ô‰≈««»»

˙Á‡ ˙ÈÓˆÚ‰Â ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿»«¿ƒ««
ÈzÏ‡L45Œ„vÓ ‡È‰L BÓk »«¿ƒ¿∆ƒƒ«

Ïk '‰ ˙È·a Èz·L - dÓˆÚ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»
,ÈiÁ ÈÓÈ של המקבילה לבקשתו ¿≈«»

השני  והענין בעצם', ב'ביטול להיות ישראל מבני »¿Ì‚Âהקדושֿברוךֿהוא
˙ÎLÓpL BÓk האמורה הכללית ÌÈË¯tהבקשה ‰nÎÂ ‰nÎa ¿∆ƒ¿∆∆¿«»¿«»¿»ƒ

שאלתי"( "אחת של והעצמית הכללית לבקשה בהמשך ¬»BÊÁÏ˙האמורים
„Á‡ ÏÎÏ Ô˙B ‰"aw‰Â ,('eÎÂ BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe '‰ ÌÚBa¿«¿«≈¿≈»¿¿«»»≈¿»∆»
‰·È˙k Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈¿ƒ»

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ46‰·BË ‰LÏ «¬ƒ»»¿»»»
˙eiÁe¯·e ˙eiÓL‚a ‰˜e˙Óe¿»¿«¿ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ כלומר ¿«»≈¬»»¿»ƒ
ממש. בפועל מטה, למטה
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הּוא  ּד"מאה") (אל"ף  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ְְִֵֶֶֶַָָָָעם

ּדמ"ה  והּביטּול הּגלּויים, לּכחֹות ׁשּׁשּי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹה'עצם'

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה עצם מּצד ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ְִלּגילּוי].

È„ÈŒÏÚÂ ּבׁשני ּדנׁשמה המ"ה לגּלֹות הּקּב"ה ּבּקׁשת ממּלאים ׁשּיׂשראל ¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

מּצּיּור, למעלה ׁשהּוא ּכמֹו עצמֹו המ"ה ּגילּוי – הּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַַַַָָאֹופּנים

(נפׁשֿרּוחֿ ּבּנׁשמה הּפרטּיֹות ּבּמדרגֹות לפֹועל ׁשּנמׁש ּכמֹו ׁשּלֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהּגילּוי

הּבּקׁשה  הן יׂשראל, ׁשל ּבּקׁשתם הּקּב"ה ימּלא עלֿידיֿזה – ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָנׁשמהֿחּיה)

והעצמית ה'45ׁשאלּתי `zgהּכללית ּבבית ׁשבּתי – מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו ְְְִִַַָָ©©ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּולבּקר  ה' ּבנֹועם (לחזֹות ּפרטים וכּמה ּבכּמה ׁשּנמׁשכת ּכמֹו וגם חּיי, ימי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכל

טֹובה  וחתימה ּכתיבה מּיׂשראל ואחת אחד לכל נֹותן והּקּב"ה וכּו'), 46ּבהיכלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

טפחים. מעׂשרה למּטה ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ּומתּוקה טֹובה ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָלׁשנה
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שבתחילה 45) ע"ד הוא דברים כמה ביקש ואח"כ שאלתי אחת אמר שבתחלה דזה עה"פ, תהלים מדרש וראה ד. כז, תהלים

מעמך שואל ה"א מה `mנאמר ik ס"ג הנ"ל ד"ה ואילך. ב צו, מסעי לקו"ת וראה פרטים. כו"כ אומר ואח"כ ליראה,

רט). ע' שם המאמרים ספר - מנחם שבעשרים 46)(תורת ובכ"מ) בהערות. 1103 ע' ח"ד (לקו"ש כמ"פ מהמדובר להעיר

לר"ה. ההכנה ענינים) כמה (בנוגע מתחלת ר"ה, קודם יום מ' באב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÁkÏ CiML 'ÌˆÚ'‰ ‡e‰ ("‰‡Ó"c Û"Ï‡) ‰ÓLŒÁe¯«¿»»»∆¿≈»»∆∆∆«»«…

,ÌÈÈeÏb‰ אהבת לגבי לעיל (כמבואר הגלויים בכוחות ופועל שמתגלה כפי «¿ƒ
הנפש) מעצם שנובעת ‰ÓLp‰ה' ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ ‰"Óc ÏeËÈa‰Â¿«ƒ¿»ƒ«∆∆«¿»»

ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL(נפש מסירות לגבי לעיל ].(כמבואר ∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
ÌÈ‡lÓÓ Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‰"Ó‰ ˙Bl‚Ï ‰"aw‰ ˙Lwa«»««»»¿««»
Y Ï"p‰ ÌÈpÙB‡ ÈLa ‰ÓLcƒ¿»»ƒ¿≈«ƒ««

BÓkהאחד  BÓˆÚ ‰"Ó‰ ÈeÏÈbƒ«»«¿¿
,¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L בחינת ∆¿«¿»ƒƒ

והשני  בעצם' BlL'ביטול ÈeÏÈb‰Â¿«ƒ∆
˙B‚¯„na ÏÚBÙÏ CLÓpL BÓk¿∆ƒ¿»¿«««¿≈
ŒÁe¯ŒLÙ) ‰ÓLpa ˙BiË¯t‰«¿»ƒ«¿»»∆∆«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Y (‰iÁŒ‰ÓL¿»»«»«¿≈∆
ÏL Ì˙Lwa ‰"aw‰ ‡lÓÈ¿«≈«»»«»»»∆

,Ï‡¯NÈ והמילוי מידה, כנגד מידה ƒ¿»≈
בקשות  שתי של ‰Lwa‰יהיה Ô‰≈««»»

˙Á‡ ˙ÈÓˆÚ‰Â ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿»«¿ƒ««
ÈzÏ‡L45Œ„vÓ ‡È‰L BÓk »«¿ƒ¿∆ƒƒ«

Ïk '‰ ˙È·a Èz·L - dÓˆÚ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»
,ÈiÁ ÈÓÈ של המקבילה לבקשתו ¿≈«»

השני  והענין בעצם', ב'ביטול להיות ישראל מבני »¿Ì‚Âהקדושֿברוךֿהוא
˙ÎLÓpL BÓk האמורה הכללית ÌÈË¯tהבקשה ‰nÎÂ ‰nÎa ¿∆ƒ¿∆∆¿«»¿«»¿»ƒ

שאלתי"( "אחת של והעצמית הכללית לבקשה בהמשך ¬»BÊÁÏ˙האמורים
„Á‡ ÏÎÏ Ô˙B ‰"aw‰Â ,('eÎÂ BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe '‰ ÌÚBa¿«¿«≈¿≈»¿¿«»»≈¿»∆»
‰·È˙k Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈¿ƒ»

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ46‰·BË ‰LÏ «¬ƒ»»¿»»»
˙eiÁe¯·e ˙eiÓL‚a ‰˜e˙Óe¿»¿«¿ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ כלומר ¿«»≈¬»»¿»ƒ
ממש. בפועל מטה, למטה
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dxenz(oey`x meil)

hrnzpBì ïéà íàL ,çwî éãkî`ed dxegql zerníéøçà äpîî ¦§¥¦¨¤¦¥§©¤£¥¦
eLéc÷ä ïk úðî ìòL ,ïéleç åéúBòîe ,Búâéâç ìòå Bçñt ìò Bnò¦©¦§§©£¦¨§¨¦¤©§¨¥¦§¦

,ïäéçñt ìàøNé.mdly zernd eidie mxknl elkeiy ¦§¨¥¦§¥¤
:dpyna epipy'eëå çaæî éaâì íéøeñàä ìk.mixzen odizecleøîà ¨¨£¦§©¥¦§¥©§¨©

,áø,epipydìò éðúå ,íéøzeî ïäéúBãìå çaæî éaâì íéøeñàä ìk ©¨¨£¦§©¥¦§¥©©§¥¤¨¦§¨¥£¨
,`ziixaa.øñBà øæòéìà éaøåote` dfi`a mi`xen` ewlgpe §©¦¡¦¤¤¥

:xfril` iaxe minkg miwlegáø øîà àðpéç øa àðeä áø øîà̈©©¨©¦¨¨¨©©
ú÷Bìçî ,ïîçðzedn`d elqtpyk `weec `id xfril` iaxe minkg ©§¨©£¤

oebk ,oxeair zryaøaeò øáñ øæòéìà éaøc ,eòaøð óBqáìe eøaéòL¤¦§§©¦§§§©¦¡¦¤¤¨©¨
,àeä Bnà Cøé,gafnl xq`pe raxp dxaer s` m`d draxpy oeike ¤¤¦
,éøáñ ïðaøåxaerBnà Cøé åàì,àeä`l `ed draxp en`y s`e §©¨¨¨§¦¨¤¤¦

.raxpìáàm`eòaøðdligz,eøaéò óBqáìelìkä éøáczecled £¨¦§§§©¦§¦§¥©Ÿ
,ïéøzeîj` .driaxd zrya eid `l ixdyú÷Bìçî ,øîà àáø ¨¦¨¨¨©©£¤

`id xfril` iaxe minkgeòaøpLkdligzéaøc ,eøaéò óBqáìe §¤¦§§§©¦§§©¦
øeñà íøBb äæå äæ øáñ øæòéìàxzide xeqi` gkn mxbpd xac - ¡¦¤¤¨©¤¨¤¥¨

ixd ,xzen eia`e gafnl dxeq` en`y ,zraxp ly cle oebk ,cgi
,xeq` `ed,øzeî íøBb äæå äæ éøáñ ïðaøåmb xzen eia`y oeike §©¨¨¨§¦¤¨¤¥¨

.dxeq` en`y s` xzen cledìáàm`eøaéòdligzóBqáìe £¨¦§§©
eòaøðl ,zexaern odykìkä éøáczecledïéøeñàjxi xaery oeik ¦§§¦§¥©Ÿ£¦

.`ed en`

:`xnbd dtiqenàáøålkd ixacl eraxp seqale exairay xaeqd §¨¨
`ed ,mixeq` zecleddéîòèì,ezhiyl -úòaøð ãìå ,àáø øîàc §©£¥§¨©¨¨§©¦§©©

äøeñày oeik dn`k gafnl,eòaøð dãìåe àéäokeøeñà úçâBð ãìå ¨¨¦§¨¨¦§§§©©©¨
y oeik en`k,eçâð dãìåe àéä.`ed en` jxi xaery ¦§¨¨¨§

:ef drenya zxg` oeylàðeä áø øîà ,dì éøîà àðéøçà àðMéì¦¨¨©£¦¨¨§¦¨¨©©¨
ú÷Bìçî ,ïîçð áø øîà àðpéç øawx `id xfril` iaxe minkg ©¦¨¨¨©©©§¨©£¤

kïéLc÷eî ïäLk eòaøpL,ecli jk xg`e xakøæòéìà éaøcxqe`d ¤¦§§§¤¥§¨¦§©¦¡¦¤¤
cled z`àúléî éeféa øáñmiycw znda cley xacd iefa - ¨©¦¦§¨

,gafnl axwi draxpyïðaøåmixizndàì éøáñ,oeifa jka oi` - §©¨¨¨§¦Ÿ
ïéleç ïäLk eòaøð ìáà,eclie oyicwd jk xg`eepzLàå ìéàBä- £¨¦§§§¤¥¦¦§¦§©

l ,ycwdl oilegn epzypy oeikìkä éøáczecled,ïéøzeîote`ay ¦§¥©Ÿ¨¦
.ycwdd mcew m`a dzyrpy dxiara oeifa oi` df

j` ,`ppig xa `ped ax ixac el`ú÷Bìçî ,ïîçð áø øîà àáø̈¨¨©©©§¨©£¤
`weec `id xfril` iaxe minkgïéleç ïäLk eòaøpLk,exarzpe §¤¦§§§¤¥¦

øæòéìà éaøccled z` xqe`dàúléî éeféa ,øáñzraxpd cley §©¦¡¦¤¤¨©¦¦§¨
,ycwdl oilegn dzpzypy s` gafnl axwiïðaøåmixiznd,éøáñ §©¨¨¨§¦

cepzLàå ìéàBämd ixd ycwdl oilegnìáà .ïéøzeîaïäLk eòaøð ¦§¦§©¨¦£¨¦§§§¤¥
ïéLc÷eîl ,exarzp jk xg`e,ïéøeñà ìkä éøácdzyrpy ote`ay §¨¦¦§¥©Ÿ£¦

.maixwdl xacd iefa i`ce ycwdd xg`l dxiard
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המשך ביאור למס' תמורה ליום ראשון עמ' ב



כג

.d"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt 'c mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

(לאחרי ‡. דשמונהֿעשרה ראשונה בברכה התפילה, בתחילת שכתוב למה בנוגע השאלה ידועה
אבותינו" ואלקי "אלקינו ברכות): בכמה כללית הקדמה שזוהי ה'", אתה צריכים 1"ברוך היו שלכאורה -

כי: הפוך, בסדר לומר

"אלקי הקדושֿברוךֿהוא היה תחילה שהרי הזמנים, סדר מצד - לראש גם `epizeaלכל ואחרֿכך ,"
"אלקינו".

מזה  היא בזה ההתחלה הנה ברכות, ולומר להתפלל לידע מתחנך שכאשר - אחד לכל בנוגע וכן
של2מלמדו"`eiaש" ומצוותיה בתורה האמונה ענין שמצד והיינו, ,eia`אלקי" ענין שזהו ,epizea`,"

ed`מתחנך mb כולל והברכה, התפילה, ענין גם ובתוכם הענינים, כל את לעשות שידע כדי זו בדרך
אבותינו". ואלקי "אלקינו שהתחלתה דשמונהֿעשרה הראשונה הברכה

ועוד: זאת

האלקות ידיעת אופן גם כולל - אבותינו" ד"אלקי הפשוט "אבותינו".הפירוש אצל

הפשוטה  אחדות הוא אלקות הרי פעמים, ב' אלקות לשון נאמר למה מובן, אינו שלכאורה - ובהקדמה
אך  בזה). (וכיוצא אבותינו " ושל שלנו "אלקה הוהֿליהֿלמימר ואםֿכן, חסֿושלום), ענינים שני (ולא

שישנו - הוא אבותינו"),הענין ("אלקי "אבותינו" אצל מתקבלת הפשוטה שאחדות כפי וישנו האופן
("אלקינו"). מאתנו אחד כל אצלנו, מתקבלת הפשוטה שאחדות כפי האופן

("אלקינו"), לנו שיש באלקות וההשגה שההבנה בפשטות, מובן jxrוהרי dl oi` ההבנה לגבי
והממוצע  יעקב"); ואלקי יצחק אלקי אברהם ("אלקי ויעקב יצחק אברהם אצל שהיתה באלקות וההשגה

אבותינו". "אלקי - הוא ביניהם

. אברהם אלקי אבותינו, ואלקי "אלקינו שהסדר למעלה.ונמצא, מלמטה - הוא יעקב" .

קודם" מחבירו המקודש "כל הכלל עלֿפי למטה.3ולכאורה, דמלמעלה באופן הסדר להיות צריך היה ,

בענין להתחיל שצריך מפני - היא "אלקינו" תחילה שאומרים לכך הסיבה eplאך rbepy 1יותר.

המתפלל, האדם את דערנעמען") זאל ("עס שתחדור באופן כדבעי, תהיה שהתפילה כדי ָכלומר:
צרכיו  בקשת בענין והן מקום, של שבחו סידור בענין הן שבה, הקוין במילוי 4ובשני גם (ובמילא

באופן להיות צריך זה הרי - `epilהצרכים) rbepy אלקי" - היא ההתחלה ולכן .ep."

בתורה: בהלכה גם משתקף זה וענין

קודם  יותר החביב שכל דין גם ישנו הרי - קודם יותר המקודש שכל .5אףֿעלֿפי

נרגש מה נוגע החביבות שבענין היינ `elvומובן, אחרים), אצל נרגש מה צריך (ולא זה שדבר ו,
בזה. וכיוצא המברך, או הקרבן את שמקריב האדם אצל חביב להיות

אצלו. החביבים הם היוםֿיומיים בחייו לצרכיו שנוגעים האדם עניני הנה הדברים, ומטבע

הגמרא  קב 6וכדברי רק שזהו שיודע שאף והיינו, חבירו", של קבין מתשעה שלו בקב רוצה "אדם
קב שזהו כיון מכלֿמקום, קבין, תשעה לעומת שחביב elyאחד הדין מסתעף ומזה בזה. רוצה הוא הרי ,

קודם.
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וש"נ.1) .232 ע' חל"ו מנחם תורת גם ראה
ועוד.2) יט. יא, (עקב) פרשתנו ספרי
וש"נ.3) (במשנה). א פט, זבחים

א.4) לד, סע"א. לב, ברכות ראה
א.5) מא, א. לט, שם ראה
א.6) לח, ב"מ
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מאברהם ·. מ"אבותינו", שמתחילים ענינים ישנם - מנחםֿאב בחודש העשרים יום - לעניננו ובנוגע
העולם: בריאת להתחלת ועד ויעקב, יצחק

הולד" יצירת קודם יום "ארבעים הוא זה שנברא 7יום הראשון, אדם הוא בעולם שהיה הראשון הולד :
באב  עשרים זה הרי הולד" יצירת קודם יום ו"ארבעים השנה), (ראש  בתשרי .8באחד

ממעזריטש  המגיד בשם הביאור וכידוע הזמן, מציאות היה לא בראשית ימי ששת שקודם 9ואףֿעלֿפי

נברא  הוא שגם הזמן מציאות מצינו 10בענין הרי קבלה 11- השנה 12בספרי ראש שלפני השבת אודות
שבת  אותו של שענינו בשבוע, ראשון מיום שהתחלתם בראשית ימי ששת שלפני השבת היינו, הראשון,

הבנין. ימי שבעת כפולות, דשבע הענין התחיל ואחרֿכך המוחין, ג' של הגילוי היה

דתו  בנגלה גם מצינו זה הרמב"ם וענין שמביא כפי - ספרים 13רה בכמה לחשבון 14(והובא בנוגע (
. יצירה של הראשונה בשנה שהיה ה"מולד שישנו שנים), ועיבור חדשים לקידוש (בשייכות .העיבור

תוהו" "מולד ונקרא בהר"ד", להם סימן חלקים, וארבעה ומאתים בלילה שעות חמש שני בגלל 14בליל ,
d`ixadשהיה mcew"ובוהו תוהו היתה "הארץ כאשר הראשון), אדם נברא שבו השנה ראש ,15(לפני

כו'. ושעות ימים מונים ואףֿעלֿפיֿכן,

בעשרים  - הראשון אדם ליצירת בנוגע הולד" יצירת קודם יום ד"ארבעים הענין גם ישנו כן וכמו
תוהו. דשנת באב

שכתוב  כמו בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא עלֿידי היתה הראשון אדם שיצירת אלקים 16ואף ה' "וייצר
בזהר  בזה שמאריך (כפי גשמיים דכרֿונוקבא עלֿידי ולא חיים", נשמת באפיו ויפח גו' האדם -17את (

לפרט  בנוגע גם דמיון שיש מובן, וחוה, אדם מהנהגת עתה להנהגה בנוגע ענינים כמה שלמדים מזה הנה
ד"ארבעים  הענינים גם היו מכלֿמקום, אחר, באופן היתה בפועל האדם שבריאת שאףֿעלֿפי והיינו, זה,

בזה  להאריך המקום כאן ואין הולד", יצירת קודם .11יום

לקדמותם  הדברים כל חוזרים ראשֿהשנה שבכל ומתחדשת18וכיון וחוזרת כולל , העולם, כל בריאת
נעלה  באופן ליש מאין מחדש שנבראים והעיקרית, התיכונה הבריאה שזוהי בניֿהאדם, בריאת ובמיוחד

באב. מעשרים שמתחילים זה, שלפני יום" ד"ארבעים הענין גם ישנו - ביותר

פעם  באב,19וכמדובר מעשרים השנה לראש ההכנה את שמתחילים מנהגים יש זה שמטעם בארוכה,
הולד כ  ליצירת יום ארבעים שתוך הדין עלֿדרך - השנה ראש שלפני יום הארבעים מתחילים שבהם יון

כו' תפלה .20מועילה

באב ‚. בעשרים ענין עוד לבית 21וישנו ובשייכות בקשר מתןֿתורה, לאחרי - זה לאחרי שניתוסף
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וש"נ.7) א. ב, סוטה
חל"ד 8) מנחם (תורת סי"ט תשכ"ב מנ"א כ"ף שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 233 ס"ע
ואילך.9) סע"ד עה, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור ראה

ואילך). ג (מ, פל"ז שם אמ"ב
הוא10) שהחידוש הענין בביאור ולהעיר, עצם אבל הענין,

המקום  בענין גם כולל פרטי', בכל מאין יש היא הבריאה שכללות
רצד. ע' ח"א באג"ק בהנסמן גם (ראה עיקרי יסוד ה"ז - והזמן

רכד). ע' ח"ב
(11) קצת ).המו"ל חסר
פ"ז.12) וכלים) עצמות (שער  ד שער העולה פרדס תורת

חכמוני פי' פנ"ט. ח"ג יצירה (להרמ"א) לספר דונולו) שבתי (לר'
מ"ד. פ"ד

ה"ח.13) פ"ו קידוה"ח הל'

ואילך).14) שעד ס"ע ב (כרך בערכו תלמודית אנציק' ראה
וש"נ.

ב.15) א, בראשית
ז.16) ב, שם
ואילך.17) סע"א כב, ח"א
לקו"ת 18) ר"ה. ענין הכוונות שער ר"ה. שער פע"ח ראה

ואילך. א רמו, התקיעות שער דא"ח) (עם סידור ב. נא, נצבים
ובכ"מ.
ח"מ 19) מנחם (תורת סל"ח דאשתקד מנ"א כ"ף שיחת ראה

וש"נ. .(329 ע'
א.20) ס, ברכות ראה
מנחם 21) (תורת סי"ח תשכ"ב מנ"א כ"ף שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 232 ס"ע חל"ד
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תענית  במסכת במשנה .22איתא היו זמנים הט' "באלו - תשעה" והעם כהנים עצי "זמן מתנדבים : .
בגמרא  וכדאיתא המקדש), בבית המזבח על הקרבנות הקרבת (בשביל עצים" בני 23להביא "כשעלו :

לשכה  שאפילו שביניהן, נביאים התנו וכך משלהם, והתנדבו אלו ועמדו בלשכה, עצים מצאו לא הגולה
היה  זה ויום העצים, קרבן - היום" אותו קרבן מקריבים "והיו משלהן", מתנדבין אלו יהיו עצים, מלאה

ותענית  בהספד בו שאסורין יוםֿטוב, בגמרא 24אצלם כמסופר באב, דתשעה התענית אפילו שדוחה ועד ,25

הוא". שלנו שיוםֿטוב מפני השלמנוהו, ולא בו והתענינו השבת לאחר ש"דחינוהו

יהודה". בן מואב פחת "בני מתנדבים היו שבו באב, עשרים הוא : אלו זמנים מתשעה ואחד

שם  יוסי 23ובגמרא רבי מאיר. רבי דברי יהודה, בן דוד בני הן הן יהודה בן מואב פחת בני "תנא :
ואלו  ש"אלו - הדעות שלכל נמצא, דוד, אחות היתה שצרויה וכיון צרויה", בן יואב בני הן הן אומר,

חיים" אלקים דוד.26דברי אבי ישי מבני היו -

פעם  שנתבאר כפי - בעבודה הגמרא 27והענין דברי עלֿפי דוד 28בארוכה "אלמלא ויואב, לדוד בנוגע
עוסק  היה שדוד שעלֿידיֿזה והיינו, בתורה", דוד עסק לא - יואב ואלמלא מלחמה, יואב עשה לא -

העצני" "עדינו שנקרא שמצינו (כפי כתולעת"29בתורה עצמו מעדן היה בתורה ועוסק יושב "כשהיה ,30,(
ממלא  היה שיואב ועלֿידיֿזה במלחמה, ולנצח הצבא" "על ממונה בתור תפקידו למלא יכול יואב היה
בעבודה: השיטות שתי בין החילוק כללות שזהו - במנוחה תורה ללמוד יכול דוד היה בצבא, תפקידו את
לקיום  הדרושה מהמלחמה (החל למלחמה וזקוק לעולם שיוצא - וזבולון בתורה, שעוסק - יששכר

המצוות).

להנהגת  בנוגע מלחמה לערוך צריך שבהם זמנים שיש - ואחד אחד כל של ובחייו בעבודתו הוא וכן
וכסיל" זקן ("מלך גדול מלך אליה ש"בא קטנה" .31ה"עיר (כדאיתא ) כו'" וחרמים מצודים עליה ובנה .

נדרים  במסכת עלֿפי 32בגמרא והנהגה התורה לימוד הקדמת עלֿידי - היא במלחמה לנצח והיכולת ;(
שמנצח  שעלֿידיֿזה לאידך, וכן בה. ולנצח המלחמה את לנהל כיצד יודע שעלֿידיֿזה התורה, הוראות

כו'. לעומק וגם ולרוחב לאורך והשגה, בהבנה אור, בתוספת תורה ללמוד ביכלתו אזי - במלחמה

הקודמת  בשבת ב'לקוטיֿתורה'33וכמדובר הזקן רבינו דברי התורה:34אודות בלימוד אופנים ב' שיש
לגמרי, אחר באופן שהוא התפלה, שלאחרי התורה ולימוד התפלה, שקודם התורה שכבר לימוד בגלל

קרבא" שעת צלותא "שעת - בתפלה המלחמה ענין נפש 35היה עם האלקית נפש של המלחמה שזוהי ,
"באפו" רק לא תהיה שהנשמה לפעול דרכיך 36הבהמית, "בכל גם שתומשך ועד גופו, בכל תתפשט אלא ,

.37דעהו"

שאצל „. רצון ויהי באב, עשרים עם הקשורים פרטיים ענינים אחד כל אצל להיות יכולים לזה, ונוסף
והנגלה. הנראה טוב שהם ענינים עם קשור זה יהיה כולם
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ובפרש"י.22) א כו,
א.23) כח, שם
פ"ו 24) המקדש כלי הל' רמב"ם ו. פ"ג, תענית תוספתא

(ראה  מנהג" זה "ודבר שם: הרמב"ם במ"ש שקו"ט וכבר - ה"ט.
ועוד). שם. למלך משנה

א.25) יב, שם
וש"נ.26) ב. יג, עירובין
(27253 ע' ח"ג מנחם (תורת סי"ד תשי"א מנ"א כ"ף שיחת

וש"נ. ואילך).
א.28) מט, סנהדרין
ח.29) כג, שמואלֿב

שם.30) הר"ח פי' וראה סע"ב. טז, מו"ק
יג.31) ד, קהלת
ב.32) לב,
ע'33) חמ"ד מנחם (תורת 26 ובהערה פ"ג ואתחנן ד"ה

.(176
ואילך.34) סע"ד ג, ואתחנן
תצא.35) ר"פ לקו"ת א. רמג, ח"ג ב. רמ, ח"א זהר ראה
ובכ"מ.
ד.36) עט, פינחס לקו"ת א. יד, ברכות וראה כב. ב, ישעי'
ובכ"מ.
ו.37) ג, משלי
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בשבת  דובר כבר - ורבי מורי אדוני אבי של ה"יארצייט" הוא באב שעשרים - לעניננו אודות 38ובנוגע ָ
באב, עשר חמשה ביום פרטית בהשגחה שאירע מה

המקדש,- לבית עצים מתנדבים היו שבהם הזמנים מתשעה אחד שהוא באב, עשרים עם גם שקשור
תשש  ואילך באב עשר "מחמשה כי למערכה", עצים מלכרות שפסקו "יום הוא באב עשר חמשה והרי

יבשין" שאינן לפי למערכה, עצים כורתין היו ולא חמה, של היו 39כחה ש"לא לכך הטעמים אחד וזהו ,
באב" עשר כחמשה לישראל טובים -40ימים

מאבי  חוברות גם וביניהם וחוברות, דפים כמה מונחים היו וביניהם חסידות, "ביכלאך" כמה ַשהגיעו
היארצייט  בעל ורבי, מורי על 41אדוני הקבלה דרך על ביאורים הם הרי - לעיין שהספקתי כמה ועד , ָ

וזהר  וגמרא .42משנה

עצמו  בפני דף גם ישנו לזה, שמו 43ונוסף בכתבו כו'", "אני - "בס"ד" הקדמת לאחרי - מתחיל שבו
(סכ"ט). לקמן שיתבאר כפי כו', האסורים בבית וישיבתו לגלותו בנוגע הענינים פרטי ומבאר אמו, ושם

השנה  בתוך עדיין שזהו ובפרט ה"יארצייט", ענין מצד סיום 44ובכן: עם - כרגיל - להתחיל יש , ָ
מסכת.

באב ‰. בחמשה דובר שאודותיו הענין באמצע אנו עומדים - מסכת לסיום :45בנוגע

כבודֿקדושת  לאביו, בנוגע אדמו"ר מוריֿוחמי כבודֿקדושת סיפור אודות אז המדובר ובהקדים
(לקראת  חודש י"א לסוף משנה ש"ס סיים אמו אחרי האבילות שבשנת נשמתוֿעדן, (מהורש"ב) אדמו"ר
שכיון  וכאמור, (גמרא), הש"ס כל על סיום ערך - (הראשון) היארצייט וליום קדיש), אמירת ָסיום
זה  הרי הדברים, את להדפיס צוה גם ואחרֿכך זאת, וסיפר גילה אדמו"ר מוריֿוחמי שכבודֿקדושת

לידיעתם. בא שהדבר אלו כל על לפעול וצריכים ששייכים מהענינים שזהו הוכחה

מסיימים  (שבו ויארצייט משנה) סדרי ששה מסיימים (שבו קדיש אמירת שסיום שכשם מובן, ָומזה
שברור  כך, היא, אחת סיבתם אבל ביניהם, הפסק יש מיוחדים טעמים מצד ורק לזה, זה קשורים הגמרא)
מיוחדות  בהוכחות צורך שאין עלֿאחתֿכמהֿוכמה הרי - השוה צד להם יש מזה המסובבים שכל הדבר

הגמרא. לסיום משנה סדרי ששה סיום בין ושייכות קשר שיש

בסופן" ותחלתן בתחלתן סופן ש"נעוץ בקדושה הכלל בהקדים בזה, בנוסח 46ונתבאר שאומרים וכפי ,
מתחילים  הלימוד את מסיימים שכאשר היינו, להשלמה", התחלה "מתכיפין בראשית": לחתן ה"רשות

הש"ס. התחלת עם קשור הש"ס שסיום מובן, ומזה הדבר), טעמי (כמבואר הפעם עוד תיכף

ברכה  מחזיק כלי הקדושֿברוךֿהוא מצא ("לא משנה סדרי ששה דסיום והשייכות הקשר ונתבאר
ה  עם השלום") אלא ברכות.לישראל מסכת סיום עם וכן ברכות, מסכת התחלת - הש"ס תחלת

נדה. במסכת - בגמרא הש"ס סיום  עם והשייכות הקשר ולבאר להוסיף ויש

.Â זה לפני זמן משך שנתבאר מה ברכות:47ובהקדים דמסכת הסיום כמו שסיומה נזיר, למסכת בקשר
שנאמר  בעולם, שלום מרבים חכמים תלמידי חנינא רבי אמר אלעזר רבי ורב 48"אמר ה' למודי בניך וכל

רק  הובא נזיר במסכת ואילו בוניך", אלא בניך תקרי "אל מוסיף ברכות שבמסכת אלא, בניך", שלום
הכתוב. לשון
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(38.(184 ע' חמ"ד מנחם (תורת ס"ו ואתחנן ש"פ שיחת
וש"נ.39) בסופה. תענית
ב.40) ל, ב. כו, שם
אם 41) יודע אינני ואמר: הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק

חמשה  ביום הם גם הגיעו אופן, ובכל הם. מי של ידע השולח
באב. עשר

יצחק.42) לוי ותורת לקוטי הספרים בסדרת לאח"ז נדפסו

וזהר.43) לתניא הערות לוי"צ לקוטי בהקדמת לאח"ז נדפס
תשרי 44) ו' - ע"ה חנה מרת הצדקנית הרבנית אמו, לפטירת

) ).המו"ל השתא
וש"נ.45) .(151 ע' חמ"ד מנחם (תורת בתחלתה
מ"ז.46) פ"א יצירה ספר
וש"נ.47) .(73 ס"ע חמ"ד מנחם (תורת ס"ה תמוז י"ב שיחת
יג.48) נד, ישעי'



כז d"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt 'c mei zgiy

שלשה 49ונתבאר  בסיום - בש"ס מקומות בכמה הובאה הנ"ל חנינא רבי אמר אלעזר דרבי שהמימרא ,
למסכתות  שהסימן - התורה) עניני בכל (כמו פלא דבר רואים ובזה נזיר), מסכת (מלבד נוספות מסכתות

תיבות ראשי "בניך", הוא: בענין 50ריתות kבמותiזירpרכותaאלו המאמר הובא אלו מסכתות ד' שבסיום ,
בניך". שלום ורב ה' לימודי בניך "וכל

זה  אין תמיד שבמסכת אלא, - תמיד? במסכת גם הובא זה מאמר הרי השאלה: נשאלת ולכאורה
המסכת  באמצע אלא המסכת, .51בסיום

משניות  רק יש שלאחריו תמיד, במסכת פרק בסיום הוא זה מאמר הרי - נפקאֿמינה למאי ולכאורה:
שסיום  (כמו בגמרא תמיד דמסכת הסיום שזהו כך, גמרא, אף ללא נדה, במסכת הוא בגמרא הש"ס

משניות). של מסכתות כמה עוד יש שלאחריֿזה

בניך  תקרי "אל הסיום הובא שלפעמים חנינא, רבי אמר אלעזר דרבי במאמר שהדיוק היא, האמת אך
שבעל  כיון תמיד, במסכת שהוא זה במאמר לדייק אפשר אי הכתוב, לשון רק הובא ולפעמים בוניך" אלא

עזריה. בן אלעזר רבי הוא המאמר

ביניהם: והחילוק

- הוא והכלל תנא. היה עזריה בן אלעזר רבי ואילו אמוראים, היו - חנינא רבי ואפילו אלעזר רבי
המשניות  לפירוש בהקדמתו הרמב"ם שכתב (כמו בקיצור הוא התנאים האמוראים 52שלשון לשון ואילו ,(

"מתורגמנים" שפירושו "אמוראים", בשם נקראים שלכן ביאור, ביתר .53הוא

בוניך" אלא בניך תקרי "אל הסיום את מביא אינו עזריה בן אלעזר רבי מדוע לדייק שייך לא ולכן
שמאמרו  יפלא לא תנא, הוא עזריה בן אלעזר שרבי דכיון - חנינא רבי אמר אלעזר דרבי במאמר שהובא

בקיצור. הוא

ד"אל  הסיום הובא שלפעמים גופא, חנינא רבי אמר אלעזר רבי של במאמר חילוקים יש כאשר אבל
דמסכת  בסיום לעיל שנתבאר כפי הדבר, טעם לבאר צורך יש - זה סיום הובא לא ולפעמים כו'" תקרי

נזיר.

.Ê:נדה מסכת שבסיום הלשון קיצור גם לבאר יש עלֿפיֿזה

שנאמר  הבא, עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה "כל במאמר הוא נדה מסכת 54סיום

הלכות". אלא הליכות תקרי אל לו, עולם הליכות

בדרשה  וכמו כו', והוכחה הכרח באיזה צורך יש כו'" אלא כו' תקרי "אל לדרוש כדי השאלה: וידועה
בוניך", אלא בניך תקרי "אל גו'", בניך "וכל מהפסוק שלמדים בעולם", שלום מרבים חכמים "תלמידי

("וכל פעמים ב' "בניך" תיבת שנאמר ממה היא לזה שלוםjipaשההוכחה ורב ה' "),jipaלימודי
ללמדנו  בניך שתיבת ועלֿכןֿצריךֿלומר, שלומם", ורב ה' לימודי בניך "וכל הוהֿליהֿלמימר דלכאורה

א  השל"ה קא שכתב (כמו תקרי 55תי "אל לדרוש לו", עולם "הליכות בפסוק ההכרח מהו ועלֿפיֿזה, .(
הלכות"? אלא הליכות

בזה  נאמר 56והביאור שבפסוק גבעות54- לומר mlerהליכותmler"שחו יכול היה שהכתוב אף לו",
"הליכות ואומר כופל שהכתוב וכיון לו", הליכותיו עולם גבעות את mler"שחו מכריח זה הרי לו",

הלכות". אלא הליכות תיקרי ד"אל הלימוד
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ס"ע 49) חמ"ד מנחם (תורת 30 הערה הנ"ל תמוז י"ב שיחת
ואילך). 74

(להחיד"א)50) העין מראית כריתות. סוף רוקח מעשה ראה
ועוד. יבמות. סוף לנר ערוך נזיר. סוף

ב.51) לב,
להסתפק.52) ראה אח"כ ד"ה

תל 53) אנציק' ואילך).ראה לז ס"ע ב (כרך בערכו מודית
וש"נ.

ו.54) ג, חבקוק
סע"א).55) (תג, תושבע"פ חלק
(56.289 ע' חל"ב מנחם תורת גם ראה
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שהמדובר  ללמדנו בא שלומם") "ורב במקום בניך", שלום ("ורב "בניך" דתיבת שהכפל כשם כלומר:
דתיבת  הכפל  גם כך שלום"), ש"מרבים חכמים" ("תלמידי "בוניך" שנקראים "בניך" של נוסף סוג אודות
("שחו  הפסוק בהתחלת נוסף: עולם אודות ללמדנו בא "הליכותיו") במקום לו", עולם ("הליכות "עולם"

אודות מדובר עולם") dfdגבעות mlerאודות מדובר לו") עולם ("הליכות הפסוק ובסיום ,`ad mler,
לו  "מובטח - הלכות" אלא הליכות תיקרי "אל - הלכות" השונה ש"כל ללמדנו בא שהפסוק והיינו,

הבא". עולם בן שהוא

גבעות  "שחו בשלימותו, הפסוק הובא לא כו'" הלכות השונה "כל במאמר מדוע להבין: צריך אך
אמר  אלעזר רבי במאמר כמו כו'"), תיקרי "אל לדרשה ההכרח את לבאר (כדי לו" עולם הליכות עולם

בניך"? שלום ורב ה' לימודי בניך "וכל בשלימותו, הפסוק שהובא חנינא, רבי

שלום  מרבים חכמים ד"תלמידי למאמר בנוגע לעיל האמור עלֿדרך - בזה שבמסכת וההסברה בעולם"
אמורא: ולא תנא שהיה עזריה בן אלעזר רבי עלֿידי שנאמר תמיד

מאמר  זה שאין וכיון אליהו", דבי "תנא נאמר נדה, מסכת בסיום כו'" הלכות השונה "כל במאמר
של  הראשון חציו לפרש מבלי לו", עולם הליכות ("שנאמר לשון בקיצור לומר יכול לכן אמורא, של
אלא  הליכות תקרי "אל לדרוש בכתוב הכרח שיש מעצמם יבינו שהלומדים כך על ולסמוך הפסוק),

הלכות".

.Á:להבין צריך עדיין אך

הכלל  מוסיף 57ידוע אלא הפשוט, הפירוש את שולל זה שאין כו'", אלא כו' תקרי ד"אל לדרשה בנוגע
פירוש. עוד

אלא  בניך תקרי "אל בניך", שלום ורב ה' לימודי בניך "וכל הפסוק על בדרשה נתבאר ועלֿפיֿזה
אודות שמדובר - `mcבוניך" eze`."בוניך" בשם וגם "בניך" בשם גם שנקרא

- לו" עולם הליכות עולם גבעות "שחו הפסוק על בדרשה זה כלל יתאים איך מובן: אינו ולכאורה
הבא?! ועולם הזה עולם שונים: עולמות אודות שמדובר בשעה בה

.Ë:"הבא ד"עולם הפירוש את תחילה לבאר ויש

התחיה. עולם או השכר) (עולם גןֿעדן פירושים: ב' יש  - חז"ל בדברי שהובא הבא" "עולם בלשון

תורה' ב'לקוטי מהמבואר גם רז"ל 58ולהעיר מאמר ולא 59בפירוש אכילה לא בו אין הבא "העולם
ז"ל  הרמב"ם דעת ש"לפי השכינה", מזיו ונהנין בראשיהן ועטרותיהן יושבים צדיקים אלא שתיה,

תשובה  ז"ל 60(בהלכות והרמב"ן (גןֿעדן), הנשמות עולם על קאי כדברי 61) שאם עליו, הוא,השיב כן ו
תחיית  זמן על שקאי  מסיק אלא כו', אכילה גוף בלי לנפש שייך וכי הגמרא, השמיענו חידוש מה כן אם
כפי  הרמב"ן, כדעת היא וההכרעה כו'". אכילה לא לו אין ואףֿעלֿפיֿכן בגוף, האדם שיהיה המתים,

מצוותיך' ב'דרך ה'צמחֿצדק' .62שמביא

על  הבא" "עולם הלשון נאמר שבהם בש"ס מקומות שיש סביראֿליה הרמב"ם שגם בוודאי אמנם,
התחיה. עולם

המתים), תחיית הוא מהם שאחד העיקרים, י"ג את הרמב"ם מביא (ששם 'חלק' בפרק - לראש ולכל
הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל האומר 63שהתחלתו  הבא, לעולם חלק להם שאין "ואלו וממשיך : ,

שם  ובגמרא התורה", מן המתים תחיית לא 63אין לפיכך המתים, בתחיית כפר הוא תנא, למה, כך "וכל :
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(57.27 הערה 24 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן ראה
ג.58) טו, צו
א.59) יז, ברכות
חלק.60) פ' לסנהדרין פיהמ"ש גם וראה ה"ב. פ"ח

שט).61) ע' - שאוועל (בהוצאת בסופו הגמול בשער
ב).62) (יד, ציצית מצות
א.63) צ, סנהדרין
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לומר, צריך ועלֿכן מדה", כנגד מדה הקדושֿברוךֿהוא של מדותיו שכל המתים, בתחיית חלק לו יהיה
הבא" התחיה o`kש"עולם עולם על .64קאי

לגןֿעדן  הכוונה אם בבירור צורך יש הבא", "עולם הלשון מופיע שבו מקום בכל הנה ועלֿפיֿזה,
התחיה. לעולם או

הבא" עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה "כל הש"ס: בסיום שכתוב במה ובנדוןֿדידן,
בסופה  הקודש' ב'אגרת הזקן רבינו בדברי הנה לו 65- מובטח דוקא הלכות השונה "למה הטעם בביאור

גןֿעדן. אודות שמדובר להדיא מפורש תורה", דברי שאר ולא כו'

גןֿעדן  על קאי אם להסתפק מקום יש שבו הבא", "עולם הלשון נאמר מדוע מובן: אינו עדיין אך
עדן"? "גן בפירוש נאמר היה אם מוטב הרי - התחיה עולם על או

.È תשובה בהלכות הרמב"ם שכתב מה עלֿפי הבא:66ויובן עולם בשם נקרא שגןֿעדן הטעם בביאור

יבוא  ואחרֿכך אובד, העולם וזה עתה, מצוי שאינו מפני לא הבא, העולם חכמים אותו שקראו "זה
שאותן  מפני אלא הבא עולם קראוהו ולא וכו', ועומד מצוי הוא הרי אלא כן, הדבר אין העולם, אותו
בראשונה". אדם לכל הנמצא וזהו ונפש, בגוף בו קיימים שאנו הזה העולם חיי אחר לאדם לו באין החיים

עם  והשייכות הקשר מודגש שבו - עדן" "גן השם לגבי הבא" "עולם שבשם היתרון מובן ומזה
הזה": "עולם

לעולם  שייך שאינו עצמו בפני (עולם) ענין כמו גם להתפרש יכול זה הרי - עדן" "גן כשאומרים
"עולם כשאומרים אבל באה ad`הזה; מציאותו שכל הגןֿעדן, של תוכנו את בגלוי מבטא זה הרי - "

לאדם לו באין החיים "אותן אליו: שקדם ענין dfdעלֿידי mlerd iig xg`.,"בראשונה אדם לכל הנמצא .
כמו  - שייכות לה שיש קדימה זוהי אלא ביניהם, ושייכות קשר ללא בזמן קדימה רק זו שאין ומובן,

הבא עולם הוא שהגןֿעדן והיינו, ומסובב, הזה.iciÎlrסיבה בעולם העבודה

רז"ל  מאמר ליטול 67ועלֿדרך (או לקבל ולמחר לעשותם שכרם"68"היום (ולא 69) דייקא "למחר" -
("א  "מחר" בשם שנקרא יום שזהו היינו, בזה), וכיוצא שכרם, לקבל נוסף ויום לעשותם אחד ַיום
כללות  שזוהי לעשותם", "היום - שלפניו היום כשישנו רק שייכת מציאותו שכל טאג"), ָָמארגן'דיקער

ד"מחר". המציאות שייכת לא זאת ולולי בגוף, נשמה בהיותו האדם חיי ימי במשך העבודה

בתניא  המבואר .70[ועלֿדרך המתים ותחיית המשיח ימות של הזה השלימות תלוי ש"תכלית .
זה  אין - כו'" "תלוי זה שענין אומרת התורה שכאשר ומובן, הגלות". משך זמן כל ועבודתינו במעשינו

מקרה, בגללבדרך - היא לכך הסיבה epnnאלא lylzypyבנוגע הזקן רבינו שכתב מה כחות (עלֿדרך לעשר
מהן" "שנשתלשלו ספירות: עשר כנגד שהם )].71הנפש

.‡Èהזה שבעולם מובן, הרי הזה", מ"עולם ונשתלשל בא הבא" ש"עולם xakוכיון mpyi הענינים כל
הבא. בעולם אחרֿכך שרואים

בתניא  מהמבואר גם בפשטות,72וכמובן גם ומובן ועבודתן". תורתן "זיו היא דגןֿעדן המציאות שכל ,
מצוה" מצוה "שכר - המצוה עשיית עבור הוא והשכר השכר, עולם הוא גןֿעדן דסיבה 73שהרי באופן ,

ומסובב.
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אבות 64) עמ"ס מד"ש שם. לסנהדרין (ועוד) רע"ב גם ראה
בתחלתו.

סכ"ט.65)
ספ"ח.66)
וש"נ.67) א. כב, עירובין
ואתחנן.68) ס"פ פרש"י

חמ"ד 69) מנחם (תורת בסופה ואתחנן ש"פ בשיחת נתבאר
וש"נ. ואילך). 185 ס"ע

רפל"ז.70)
רפ"ג.71) שם
פל"ט.72)
מ"ב.73) פ"ד אבות
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סגולה  של באופן הוא מצוה ששכר  הדעה לפי שגם הקדושֿברוךֿהוא 74[ולהעיר, שרצה לאחרי הנה ,
הגןֿעדן]. מצד גם ובמילא התחתון, מצד גם המוכרח דבר נעשה זה הרי זו, סגולה וקבע

גילוי. לידי באים הבא ובעולם בהעלם, הענינים כל נמצאים הזה שבעולם אלא,

ענין מצד - הבא בעולם גדול חידוש יש שבודאי כדי ielibdומובן, ועד הפועל, אל הכח מן שבא ,
רז"ל  אמרו זה שבגלל אבל 75כך, הזה"; העולם חיי מכל הבא בעולם רוח קורת של אחת שעה "יפה

לענין בנוגע רק ואילוzelbzddזהו ,oiprd mvr שבו הזה, בעולם ועבודתינו במעשינו כבר וישנו נפעל -
המצוה; פעולת אפילו xkyנעשית או שכרם", ליטול "למחר שאומרים ועד הזה, בעולם בגלוי אינו מצוה

שכרם" הענין 69"לקבל שעצם מוכח, הבא", "עולם בשם ונקרא "מחר", בשם שנקרא גופא מזה אבל, ,
הזה. בעולם כבר ישנו

מזה: ויתירה

תראה  ש"עולמך ומצב במעמד להיות ביכלתו לראות, עינים לו שיש מי הנה - הגילוי לענין בנוגע גם
הגמרא 59בחייך" וכדברי הבא, העולם את רואה הוא הרי בגוף, נשמה הזה, בעולם שבהיותו היינו, ,76

. הבא העולם מעין הזה בעולם הקדושֿברוךֿהוא הטעימן דכתיב "שלשה אברהם ויעקב, יצחק אברהם .
כל". ביה דכתיב יעקב מכל, ביה  דכתיב יצחק בכל, ביה

והברכות  התפילות בנוסח נקבע זה שענין בכל 77וכיון נפעל להיות שיכול ענין שזהו סימן זה הרי -
שיוכל  מלמעלה סיוע לו נותנים שאז בנפשיה, איניש שידע כפי וכו', רצון בעת שעה, לפי מישראל, אחד

בחייך". תראה ד"עולמך ומצב במעמד להיות

.·Èעל דקאי לו", עולם ד"הליכות והשייכות הקשר לבאר יש ad`עלֿפיֿזה mler חז"ל (כדרשת
. הלכות השונה "כל הלכות", אלא הליכות תקרי עם"אל - הבא") עולם בן שהוא לו מובטח .mlerd

dfd,:"עולם גבעות "שחו הפסוק, בהתחלת מדובר שאודותיו

ישראל  בני בעבודת שיתוסף לגמרי, חדש סדר יהיה אז הנה - בגופים נשמות התחיה, לעולם בנוגע
. לפניך נעשה ש"שם באופן המצוות רצונך"בקיום כמצות .78.

לבוא  לעתיד בטילות אין שמצוות הדעה לפי מיבעי לא שמצוות 79ובפרטיות: הדעה לפי אפילו אלא ,
לבוא  לעתיד העבודה 79בטילות שלימות עלֿידי הזה, בעולם נפעלו שלא ענינים וכמה כמה אז יתוספו ,

הקודש  באגרת הזקן רבינו שכתב כמו המשיח, בימות בטילות 80שתהיה ד"מצוות רז"ל שכתבו שמה
בטלים". אין המתים תחיית קודם המשיח  לימות אבל המתים, בתחיית היינו לבוא, לעתיד

של  הזה העולם שגם כיון - הבא העולם כל את כבר לו יש הזה שבעולם לומר אפשר אי כן, ואם
לגמרי. אחר באופן יהיה המשיח ימות

עולם  בן שהוא לו מובטח כו' הלכות השונה ש"כל לעיל (כנזכר גןֿעדן אודות מדובר כאשר אבל
שאין  נמצא, מצוה", מצוה "שכר ועבודתן", תורתן "זיו הוא שגןֿעדן כיון הרי - גןֿעדן) על קאי הבא"

דגןֿעדן. הענין כללות נפעל שבו הזה, בעולם תחילה היה שלא בגןֿעדן ענין לך

אין  הבא, עולם אודות מדובר הלכות" אלא הליכות תיקרי ד"אל הדרשה שעלֿפי שאףֿעלֿפי ונמצא,
בהיותו  שגם כיון - הזה) (עולם לפניֿזה מדובר שאודותיו עולם אותו שזהו הפשוט הפירוש את שולל זה

הבא. העולם את כבר לו יש הזה בעולם
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אֿב).74) (יב, דוד בית אחרון בית של"ה ראה
מי"ז.75) שם אבות
ואילך.76) סע"ב טז, ב"ב
יצחק 77) אברהם אבותינו את שברך "כמו המזון: בברכת

אותנו". יברך כן כל, מכל בכל ויעקב

וככה 78) המשך ויחי. ר"פ תו"ח וראה המוספין. תפלת נוסח
ועוד. ואילך. פי"ז תרל"ז

ב.79) סא, נדה
סע"א).80) (קמה, סוסכ"ו
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שונות  דרגות אמנם הם ו"בוניך" ש"בניך" - בוניך" אלא בניך תיקרי ד"אל בדרשה כמו זה והרי
תורה' ב'לקוטי בארוכה כמבואר בעולם"81בעבודה, שלום ש"מרבים "בוניך" שישנם בפשטות, הוא וכן ,

לעולם  יצאו לא ועדיין תורה, ולומדים בישיבה שיושבים ה'", לימודי "בניך רק שהם כאלו וישנם בפועל,
הנה ל  "בוניך", ונעשים לעולם יוצאים כאשר אףֿעלֿפי ֿכן, אבל בעולם"; שלום ש"מרבים "בוניך" היות

"בניך". גם הם הרי מעשה בשעת

הלכות", אלא הליכות תיקרי "אל הדרשה שלפי שאףֿעלֿפי - לו" עולם "הליכות בענין ועלֿדרךֿזה
עולם בן שהוא לו ש"מובטח יום" בכל הלכות "השונה אודות כאן ענין,ad`מדובר של לאמיתו הנה ,"

הבא". ה"עולם את שפעל מה כבר לו יש יום", בכל הלכות "שונה בהיותו

אופנים: בשני להיות יכול זה הרי האדם עבודת שמצד אלא,

ששניהם  להיות ויכול עצמו; בפני ו"בוניך" עצמו בפני "בניך" להיות יכול - ו"בוניך" "בניך" בענין
בעבודתו. יתאחדו

בחייך", תראה ש"עולמך זוכה אזי - בשלימות היא עבודתו אם לו": עולם "הליכות בענין כן וכמו
זה  הרי - לאו ואם הבא"; ה"עולם את בשר בעיני רואה טפחים, מעשרה למטה הזה, בעולם שבהיותו

תדבר  הרוב על שהתורה כפי - הרמב"ם ובלשון שנה, ועשרים מאה לאחרי בגלוי זאת שיראה 82באופן

. הזה העולם חיי "אחר -" בראשונה", אדם לכל הנמצא .xgnl."שכרם לקבל

בערבין": שמע את קורין "מאימתי - ברכות מסכת גם מתחילה כזה שבאופן ולהעיר,

ד"שמע" הענין ואילו וחושך, לילה של ענין הוא "ערבין" כי ד"שמע", הענין היפך הוא "ערבין"
אחד" ה' אלקינו "ה' את 83הוא "קורין רק ולילה, חושך בערבין, (ולכן, והלילה החושך היפך שזהו ,

היא שהמצוה בלבד).z`ixwשמע", שמע

"עולם  ממשיכים לאחריֿזה הנה בערבין", שמע את מ"קורין שמתחילה העבודה ישנה כאשר אמנם,
אור" יהיה ערב "לעת שגם באופן הזה", ב"עולם יאיר"84הבא" כיום ו"לילה עוד 85, לך יהיה "לא כי ,

יומם" לאור הוי'86השמש לך "והיה אלא השמש, מאירה לא שבלילה ללילה, יום בין חילוק יש שאז ,
עולם" החמה 86לאור ואור החמה כאור הלבנה אור ש"היה שפועל הוי', באור יאיר", כיום "לילה גם ואז ,

הימים" שבעת כאור שבעתים .87יהיה

***

.‚È הזה לעולם גם שייך לו") עולם ("הליכות הבא שעולם שנתבאר מה שעלֿפי בזה, להוסיף ויש
כאן  יש - הזה עולם עלֿידי ונפעל לאחרי בא הבא עולם של הענין שכללות כיון עולם"), גבעות ("שחו

נזיר: מסכת סיום עם משותפת נקודה

הטומאה" מן הפרישו המלאך אלא בנזיר, נדר ש"לא אףֿעלֿפי - לשמשון נעשה 88בנוגע מכלֿמקום, ,
גמור" נזיר היה ש"לא (אף נזירות דין עצמו עלֿידי -88אצלו לשמואל בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .(

בנזיר" בנה את מדירה האשה "אין שהרי נזיר, לעשותו חנה נדר בכח שאין היה 89שאף כן לאחרי הנה ,
עולם" ל"נזיר ועד גמור, נזיר להיות שמואל .90יכול

מהסיבה  יותר גדול נעשה בעצמם) ושמואל שמשון של (הנזירות שהמסובב לכאורה נמצא ועלֿפיֿזה
חנה). ונדר המלאך (הפרשת
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ואילך.81) א כט, ראה פ'
פל"ד.82) ח"ג מו"נ ראה
ד.83) ו, ואתחנן
ז.84) יד, זכרי'
יב.85) קלט, תהלים

יט.86) ס, ישעי'
כו.87) ל, שם
הי"ג.88) פ"ג נזירות הל' רמב"ם
(במשנה).89) ב כח, נזיר
הט"ז.90) שם רמב"ם
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על  הסכמה אלא אינה אמן שעניית אףֿעלֿפי המברך", מן יותר אמן העונה "גדול בענין הוא וכן
הברכה.

חכמים  תלמידי למעלת בנוגע שנאמר וכן בעולם, שלום מרבים חכמים "תלמידי שדוקא - חכמים לגבי
מהחכמים. באה התלמידים של המציאות שכל אףֿעלֿפי בניך", שלום ורב ה' לימודי בניך וכל

בעולם  רוח קורת של אחת שעה "יפה לומר יתכן כיצד הבא: לעולם בנוגע להקשות יש ועלֿדרךֿזה
שבא  "מסובב" של באופן היא הבא עולם של המציאות שכל בשעה בה הזה", העולם חיי מכל הבא
נמצא  שלא ענין יש שב"מסובב" יתכן לא הרי - הזה בעולם בגוף נשמה האדם חיי ועלֿידי לאחרי ונפעל

ב"סיבה"?!

.„È,לגילוי העלם שבין לחילוק בנוגע רק שזהו י"א) (סעיף לעיל שנתבאר כמו - הוא הענין אך
הגילוי. ענין מצד היא הבא עולם של שהמעלה והיינו,

מסויים. מדבר ותענוג הנאה אלא מציאות, של ענין זה שאין - רוח" ד"קורת הענין משמעות זוהי והרי
עולם  של הענין כל שהרי הזה, בעולם היתה שלא מציאות מתחדשת לא הבא שבעולם - דידן ובנדון
אין  מכלֿמקום, הדבר, מציאות שישנה שאף באופן זה הרי הזה שבעולם אלא, הזה, מעולם נעשה הבא
בגלל  רוח" ה"קורת נעשה הבא ובעולם בגילוי, נראה זה שאין כיון רוח, קורת לידי שמביא באופן זה
בגילוי. זאת רואים כאשר גדול חילוק יש מכלֿמקום, הדבר, במציאות שינוי שאין שאף ומובן, הגילוי.

הזה  בעולם הפעולה מהתגלות רוח" שה"קורת מעידה המשנה שהרי - בעיניך קל זה דבר יהי ואל
וזלילת  יין דסביאת באופן (לא הם הזה העולם חיי כאשר שגם והיינו, הזה", העולם חיי מ"כל "יפה" היא

שבעולם רוח" ב"קורת יותר גדולה מעלה יש נעלה, היותר באופן אלא) חסֿושלום, בניגוד בשר הבא,
רוח". "קורת היפך כו', צער של ענין עם שקשורים הזה עולם לחיי

גיסא: לאידך גם מובן מזה אבל

. (ש"יפה הבא שבעולם רוח" שה"קורת עולם כיון מחיי "מסובב" אלא אינה הזה") העולם חיי מכל .
בארוכה  (כמבואר המסובב מאשר יותר ועמוקה וחזקה גדולה היא שהסיבה ודאי הרי ה"סיבה", שהם הזה

וככה' ).91ב'המשך

המסובב  הדבר אמנם ישנו - במסובב. ובאה נכנסת כולה הסיבה אין שלעולם בפועל, שרואים וכפי
שבהם  הכלל, מן היוצאים מענינים (חוץ המסובב מלבד נוסף ענין בסיבה נשאר תמיד אבל מהסיבה,

לאחרי  גם המסובב ממציאותה נשאר מתבטלת ).92שהסיבה

הבא  שבעולם רוח" ה"קורת גם כולל עדן), (גן הבא דעולם המסובב שישנו לאחרי גם דידן: ובנדון
. ממה ש"יפה כדמוכח - שבאיןֿערוך לעילוי ועד יותר, נעלה ענין בסיבה נשאר הזה", העולם חיי מכל .

עצמה  זו במשנה הבא"!75שכתוב העולם חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת שעה "יפה :

אגרא" צערא ש"לפום בגלל - זה .93וכל

שבוע  בכל ללמוד נשיאנו רבינו של התקנה כידוע והיום, השבוע פרשת עם הקשור לענין באים ומכאן
לקמן. שיתבאר כפי חמישי, עד - רביעי וביום וכו', שני עד - ראשון ביום השבוע: פרשת

***

.ÂË פסל אלי ה' אמר  ההיא "בעת רבינו: משה מספר עקב, דפרשת רביעי יום של חומש בשיעור
. כראשונים אבנים לוחות שני הראשונים לך הלוחות על היו אשר הדברים את הלוחות על ואכתוב .

zxay(ומסיים) xy`"94.
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ופט"ו.91) כה). (ס"ע פכ"א - תרל"ז
ואילך.92) 135 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה

מכ"א.93) פ"ה אבות
אֿב.94) יו"ד,
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מובן: אינו ולכאורה

למה  - מחדש התורה נתינת שתהיה משה תפלת עלֿידי שנפעל התיקון לאחרי כאן שעומדים כיון
הדין  היפך לכאורה זה הרי שברת", "אשר להזכיר מעשיך 95צריך זכור לבעלֿתשובה לומר שאסור

הראשונים?

תשא  בפרשת גם מופיע זה שלשון לוחות 96ולהעיר, שני לך "פסל למשה: הקדושֿברוךֿהוא בדברי -
הראשונים הלוחות על היו אשר הדברים את הלוחות על וכתבתי כראשונים zxayאבנים xy` ומפרש ,"

שברת" ש"אשר והיינו, וכו'", למלך משל אחרות, לך פסל אתה הראשונות, שברת אתה לך, "פסל רש"י:
לך". "פסל שכתוב מה על טעם נתינת הוא

בענין  גו'" הלוחות על ל"ואכתוב גו'" לך "פסל בין הכתוב מפסיק שבפרשתנו - הוא החילוק אבל
הענין. הפסיק לא שהכתוב תשא, בפרשת כמו ולא עץ", ארון לך "ועשית נוסף:

הלוחות  על "וכתבתי לאחרי שנאמרו אף שברת", "אשר שהתיבות לומר אפשר תשא בפרשת רק ולכן,
לפעם בהמשך באות הן הרי הראשונים", הלוחות על היו אשר הדברים הלוחות dpey`xdאת אודות שנזכר

אתה  הראשונות, שברת "אתה  שברת"), ("אשר כראשונים" אבנים לוחות שני "פסלֿלך - הראשונים
עץ. ארון עשיית אודות הפסקֿסיפור בינתיים שיש בפרשתנו, מהֿשאיןֿכן אחרות"; פסלֿלך

ועוד: זאת

בסמיכות  נאמרות היו - גו'" לך ל"פסל רק שייכות היו שברת" "אשר התיבות אילו תשא, בפרשת גם
בהמשך  אותן מפרשים כאשר גם הרי גו'", הלוחות על "וכתבתי התיבות לאחרי שנאמרו וכיון אליהן;
הסמוכות  התיבות על גם קאי שבודאי עלֿכןֿצריךֿלומר - פניו' א'לפני שקאי היינו, גו'", לך ל"פסל
עצמו  הענין נושא שזהו הראשונים", הלוחות על היו אשר הדברים את הלוחות על "וכתבתי אליהן:

"לפניו". לא ואפילו מדובר, שאודותיו

הראשונות, שברת "אתה - שברת" ד"אשר הענין נוגע גו'", לך ל"פסל בשייכות בשלמא ולכאורה:
על  היו אשר "הדברים לכתיבת בשייכות שברת" ד"אשר הענין נוגע מה אבל אחרות"; פסלֿלך אתה
שמצד  הראשונים", מעשיך "זכור בבחינת הוא שברת" ד"אשר הענין אדרבה: - הראשונים" הלוחות
לולי  הראשונים, הלוחות על היו אשר הדברים את הלוחות על ולכתוב לחזור מקום היה לא אלו מעשים

משה. תפלת עלֿידי שנפעל מה

.ÊË המדרש מאמר עלֿפי זה תצ 97ויובן אל (למשה), הקדושֿברוךֿהוא לו בלוחות "אמר טער
(ובגמרא  לבד הדברות עשרת אלא היו שלא ניתן 98הראשונות, לא ישראל חטאו (לא) "אלמלא איתא:

הלכות  בהם שיהא לך נותן אני השניים ובלוחות בלבד"), יהושע וספר תורה חומשי חמשה אלא להם
הה"ד  ואגדות, סיבה 99מדרש מהוה שברת" ש"אשר והיינו, לתושיה", כפלים כי חכמה תעלומות לך ויגד

- הראשונים" הלוחות על היו אשר הדברים את הלוחות על "וכתבתי - השניים לוחות מעלת לגודל גם
שבאיןֿערוך). באופן אלא ככה, פעמים שני רק לא (שפירושו לתושיה" ד"כפלים באופן

נשכר?! יהא - שחטא בגלל וכי  מובן: אינו דלכאורה - בזה ההסברה ובהקדים

בזה  שמבואר אין 100ואף עדיין - יותר גדולה באבוקה צורך יש שאז החושך, התגברות מצד שזהו
"אם  הטענה: את מתרץ נשכר"!101זה חוטא מצינו כן
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הל'95) ספ"ז. תשובה הל' רמב"ם (במשנה). ב נח, ב"מ
שם  אדה"ז שו"ע ס"ד. סרכ"ח חו"מ טושו"ע הי"ג. פי"ד מכירה

סכ"ח. כו' אונאה הל'
א.96) לד,
רפמ"ו.97) שמו"ר

ב.98) כב, נדרים
ו.99) יא, איוב

שצ.100) ע' טו. ע' תרמ"א סה"מ ראה
וש"נ.101) ב. צב, יבמות - הש"ס לשון
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מדוע היא: השאלה אבל יותר; גדולה באבוקה צורך יש החושך התגברות שבגלל אמת elהן ribn
ממנו?! לגדול ניתנה שלא זו, גדולה אבוקה

טעם  זה אין עדיין אבל בה; לעמוד יוכל לא הגדולה האבוקה שלולי יותר, קשה עבודה אמנם לו יש
לו יתנו זה שבגלל aehdמספיק oiprd!שלו שתהיה זו גדולה שבאבוקה

עתה עבודתו שעלֿידי הוא, הענין שייך lrtiאך שהיה ענין רק לא לאור להפוך - יותר נעלה ענין
"זכיות" לעשות - הנגלה ובלשון לגמרי. הטמאות קליפות לג' שייך שהיה ענין גם אלא נוגה, לקליפת

מ  רק זכיות לא נעשים יהיו הזדונות שגם אלא הרשות, -102עניני כזכיות לו נעשו זדונות אכן וכאשר .
elאזי ribn.זה נעלה ענין פעל שלא למי מגיע שלא יותר, גדול שכר

המשנה  גדול,93ובלשון שכר לדרוש יכול אינו - נצטער שלא פלוני ולכן: אגרא". צערא "לפום :
עשיית  (א) כפולה: עבודה שעבד כיון לתושיה", "כפלים - יותר גדול שכר לו מגיע שנצטער, הוא ואילו

לזכיות. זדונות הפיכת (ב) זכיות,

" בפסוק ההסברה (וגם aezk`eוזוהי הראשונים הלוחות על היו אשר הדברים את הלוחות על
zxay"אכתוב") xy`"ש"שברת למרות השבירה: עלֿידי שנעשה העילוי גם יכתב השניים שבלוחות - "

שיש רק לא וכאמור, ד"כפלים", באופן זה הרי ולכן מהשבירה, שבאה כתיבה "אכתוב"; -jxev,בכפלים
שאכן כפלים.miie`xאלא שיהיו

.ÊÈ חמשה כל שבסיום ישראל" כל "לעיני הפסוק על רש"י בדברי הפנימי הפירוש גם יובן עלֿפיֿזה
והסכימה  לעיניהם, הלוחות לשבור לבו "שנשאו - התורה) על פירושו רש"י מסיים (ובזה תורה חומשי

ששברת" כחך יישר שברת, אשר שנאמר לדעתו, הקדושֿברוךֿהוא :103דעת

במדרש  שהובא המשל עלֿפי - הוא בזה הפשוט שקלקלה 104הפירוש אשה של כתובה שטר מקריעת
אחריהם" זונים אתם אשר גו' לבבכם כ 105("אחרי וזהו ), איש", כאשת ולא כפנויה נדונית "שתהא די

יותר. חמור מעונש ישראל בני את להציל כדי הלוחות את ששבר משה, של שבחו

מובן: אינו עדיין אך

האט  וואס גליק ("דעם ה"משמח" המאורע את תורה חומשי חמשה בסיום להזכיר צריך אמנם ָָהאם
להקב"ה?!... נשואה כדין ולא פנויה, כדין יותר, קל עונש קיבלו ישראל שבני ָגעטראפן")

עצמך: והגע

להזכיר  המתאים הזמן זהו - תורה חומשי חמשה כל את גדולה בשמחה כשמסיימים תורה', ב'שמחת
כפנויה?! נידונו הלוחות שבירת ובגלל נשואה, כאשה נידונים ישראל בני היו הלוחות שבירת שלולי

שהקדושֿברוךֿ דבר ישראל" כל "לעיני לעשות בכחו שהיה - רבינו משה של החידוש מתבטא ובזה
קל?! לעונש חמור מעונש להחליף ורק אך - כחך" "יישר באמרו לכך הסכים הוא

שכתוב  כמו העליה, בתכלית כבר היה רבינו שמשה לאחרי מזכירים זה אל 106וענין גו' משה "ויעל
נבו", הר

ממעזריטש  המגיד ביאור עלֿפי (כמרומז 107ובפרט החמישים שער את גם משה השיג פטירתו שבזמן
בו" "נו"ן מלשון "נבו" נבו", הר אל גו' משה "ויעל שכתוב והיינו,108במה החמישים), שער על דקאי ,

רז"ל  שאמרו רק 109שאף לו שניתנו אחד", חסר למשה, ניתנו וכולן בעולם, נבראו בינה שערי "חמשים
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ב.102) פו, יומא
לקו"ש 103) גם וראה ואילך. 217 ע' חל"ד בלקו"ש נתבאר

ואילך. 248 ע' חכ"ו
ל.104) תשא תנחומא רפמ"ג. שם גם וראה שם. שמו"ר

שם. תשא עה"ת בפרש"י הובא ג. פ"ב, אדר"נ יא. פרשתנו

לט.105) טו, שלח
א.106) לד, ברכה
א.107) יב, במדבר בלקו"ת הובא
(108.33 הערה 257 ע' חכ"ד בלקו"ש הנסמן ראה
וש"נ.109) ב. כא, ר"ה
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מבחייהן" יותר במיתתן צדיקים "גדולים הנה שערים, רואים"110מ"ט אינם ש"בחייהם אף ולכן, הנה 111, ,
הנו"ן, לשער גם זכה פטירתו בעת

קל?!... לעונש חמור מעונש ששינה - משה של בשבחו מסיימים זה, כל ולאחרי

.ÁÈ:"ששברת כחך יישר שברת, ד"אשר הענין עומק לבאר ויש

מלשון  - הוא הפשט) פירוש לראש לכל הוא רש"י פירוש (שהרי כחך" ד"יישר הפשוט הפירוש
נעשה  בכח וההוספה שהחיזוק - הוא ששברת" כחך "יישר ופירוש הכח. בענין והוספה וחוזק אישור

ש"שברת". עלֿידיֿזה

הראשונות: בלוחות היה שלא כחך") ("יישר חדש ענין ניתוסף הלוחות שבירת שעלֿידי - בזה והענין

"סמפירנון" של אבן לקחו - הראשונות עליו 112בלוחות וכתבו ומרגליות), טובות אבנים של (סוג
מידי; לא ותו הדברות, עשרת את

גם  ניתוסף טובה, אבן של לוחות על הדיברות עשרת כתיבת על נוסף הנה - השניות בלוחות ואילו
בבאֿבתרא  במסכת הגמרא כדברי לוחות", ד"שברי מלמד 113הענין (בארון), ושמתם שברת "אשר :

שהיה  - הקדשים שבקודש שבארון "קונץ", שמראים והיינו, בארון", מונחין לוחות ושברי שהלוחות
ואמה  גו' וחצי ואמה גו' וחצי "אמתיים במדה, היה הארון שהרי ביחד, מדה' ואינו ד'מדה באופן

המדה"114וחצי" מן אינו ארון "מקום הנה זה עם וביחד בארון 115, ("אין הלוחות רק לא מונחים היו -
גו'" לוחות".116רק "שברי גם אלא ,(

כאשר  ורק "שברת"; של ענין היה שלא כיון לפעול, הראשונות לוחות יכולים היו לא - זה ענין
אלא  שלימות, לוחות רק לא לשם הכניסו הקדשים, קודש עם משכן בנו לאחריֿזה כאשר הנה "שברת",
שברי  בין חילוק שאין להורות הקדשים, בקודש מונחים שבורים, בהיותם הם, שגם לוחות, שברי גם

השלימות. ללוחות לוחות

שברי  את גם רואים לא שנתעלמו, מפני בגילוי, האחרונות הלוחות את רואים לא שכאשר לאידך, וכן
הלוחות:

ל  בשלמא לך",לכאורה: יהי' ולא "אנכי בהם שכתוב דכיון הגלות, לענין בסתירה הם שלימות וחות
הגלות, ענין להיות שיוכל כדי ולכן, המקדש, בית את לכבוש הגוים ביכולת אין בגלוי, שהם זמן כל הנה

הארון  עם יחד האחרונות, הלוחות את להעלים תחילה צריכים בבית 117היו שחסרו דברים החמשה וכל ,
;118שני 

פורחות" ה"אותיות שהיו הלוחות, שנשתברו לאחרי בבחינת 119אבל (שזהו לוחות שברי רק ונשארו ,
אמרינן" לא דעביד הגלות?120"כמאן קודם אותם להעלים הוצרכו למה - (

נמצאים  בלבד לוחות שברי כאשר שגם ששברת", כחך ד"יישר העילוי מצד שזהו - הוא הענין אך
שזהו  שני, בית בדרגת לא אפילו גלות, של לענין מקום ואין ה', בהיכל ואויב צר מניחים אינם בגלוי,

שלימה. גאולה לא אבל גאולה, של ענין

אבנים לוחות שני "פסלֿלך - לראש לכל למשה: הקדושֿברוךֿהוא דברי תוכן וכתבתי mipey`xkוזהו
העליה  לתכלית עד יותר גדול עילוי  יתוסף ולאחריֿזה הראשונים", הלוחות על היו אשר הדברים את גו'
ישאר  הראשונים", הלוחות על היו אשר הדברים את גו' ש"אכתוב לאחרי שגם היינו, שברת", "אשר -
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ב.110) ז, חולין
ספי"ד.111) במדב"ר
בספ 112) וכ"ה כו. תשא תנחומא יג. ד, ואתחנן רי תיב"ע

וש"נ. .9 הערה 106 ע' חי"ט לקו"ש וראה ג. יב, בהעלותך
ב.113) יד,
א.114) לז, ויקהל יו"ד. כה, תרומה

וש"נ.115) סע"א. כא, יומא
יו"ד.116) ה, הימיםֿב דברי ט. ח, מלכיםֿא
וש"נ.117) ב. נב, שם ראה
ב.118) כא, שם
סע"ב.119) פז, פסחים
ה"ו.120) פ"ז גיטין ה"ב. פ"ג קידושין ירושלמי
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עם  ביחד אלא) שהוא, מקום באיזה (לא מונחים שגם ובאופן לוחות, שברי שברת", ד"אשר הענין
הענין  נעשה שעלֿידיֿזה התורה), (בסוף רש"י מסיים זה ועל הקדשים. שבקודש בארון השניות הלוחות

כחך". ד"יישר

לא  ידוע שאינו הנו"ן, דשער העילוי לתכלית מגיע רבינו שמשה לאחרי דוקא מתגלה זה נעלה וענין
לעליונים  לא וגם אי 121לתחתונים שצדיק והיינו, עלֿידי , שנפעל ענין שזהו כיון זאת, לידע יכול נו

דוקא. בעלֿתשובה

.ËÈ:האדם בעבודת הוראה יש ענין מכל - פעמים כמה וכאמור

(ותובעים) הטוענים וכמה כמה ויקיימו 122ישנם תורה שילמדו הקדושֿברוךֿהוא של שרצונו שכיון ,
של  רצונו את למלא אותו מניחים ואין האדם, את ששוברים ענינם ישנם למה כן, אם מצוות,

הקדושֿברוךֿהוא?!

אותו  מגלים ואףֿעלֿפיֿכן, שביכלתו, מה כל עושה הוא - לנו?! הוי' עשה זה מה 123לכאורה:

שצריך!... מה לעשות יכול... שאינו כזה למקום

באופן  אלא אינו זה ענין אבל אונס, של מצב זה הרי תורה שעלֿפי תנחומין, של ענין אמנם לו יש
רחמנא דבר ixht"124'ש"אונס לו מזכירין ש"אין העונש, שלילת גם כולל בלבד, שלילה של ענין שזהו ,

כו'" לענשו הדין ביום דבר אמרינן"125וחצי לא דעביד כמאן "אונסא שהרי הפעולה, שלילת גם אבל ,120,
המצוה!... את קיים שלא והיינו,

ש  שיתכן - זה על למעלה...הקדושֿברוךֿהוא והמענה רוח נחת גורם זה וענין ה"שברת"... את רוצה
שעליהם. הדיברות עשרת עם הראשונים הלוחות מאשר יותר

מדובר  כאן ואילו "שברים", של ענין אודות מדובר כאן - ביניהם?! להשוות יכולים איך לכאורה:
מד' כולו, העולם ("גע'שטורעם'ט ") רעש ועלֿידם לך", יהיה ולא "אנכי נכתב שעליהם לוחות אודות

ומלמעלה  ומלמטה העולם קורא 126רוחות הקדושֿברוךֿהוא ושונה הקורא "כל הנה עכשיו, שגם ועד ,
כנגדו" בגמרא ,127ושונה בלוחות 128ומוסיף שהיה (כפי ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה :

ובזיע". וברתת וביראה באימה כאן אף שניות), בלוחות ולא דוקא, ראשונות

כאשר כן, ו הקדושֿברוךֿהוא ואם "שברת", הוא: צועק - האפשרות את לו נותן הקדושֿברוךֿהוא לא
הסכים!

ששברת". כחך "יישר הוא: בזה שהפירוש שברת", "אשר השבוע: בפרשת נאמר זה ועל

בלתיֿרצויים, ענינים לעשות שלא בהנהגתו וממשיך מתפעל, שלא "קונץ" שמראה באופן רק זה ואין
הטוב. המעשה עשיית מאשר יותר נעלה באופן שזהו - אדרבה אלא הטוב, המעשה אצלו חסר עדיין אבל

נכרים  ביד מישראל חיל אנשי לקיחת ענין להבין דיבורֿהמתחיל האמצעי אדמו"ר מאמר ,129וכידוע
התלויות  המצוות גם במילואן, המצוות כל שהיו קיים, היה המקדש שבית הזמן בין החילוק מבאר שבו
אלו  אצל ובפרט כו', המקדש בית שחרב לאחר מהֿשאיןֿכן לארץ, בחוץ לקיימן אפשר שאי בארץ,
כאשר  שאףֿעלֿפיֿכן, ומסיים, המצוות, קיום יותר עוד נתמעט שאצלם חיל, לאנשי בזמנו שנלקחו
את  לקיים אפשרות לו שאין ד"שברת" הענין על כו' ונאנח ומצטער אצלו, שנשארה המצוה את מקיים

לתושיה". ד"כפלים באופן ראשונות, לוחות מאשר יותר עוד שפועל ענין זה הרי - המצוות שאר כל

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

שם.121) לקו"ת א. יד, סוטה ראה
וש"נ.122) ואילך. 18 ס"ע חמ"ד מנחם תורת גם ראה
חנוק 123) ובקול בהתרגשות דיבר שליט"א אדמו"ר כ"ק

) ).המו"ל מבכי
וש"נ.124) סע"ב. כח, ב"ק
רפ"ב.125) אגה"ת בתניא אדה"ז לשון
תכ"ב 126) תקו"ז ט. פ"ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא ראה

א). (מו, פל"ו תניא ב). (סד,
תתרלד.127) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
ג.128) סח, ב. סז, יתרו תו"א וראה וש"נ. א. כב, ברכות
ובכ"מ.

(וראה 129) וש"נ ואילך. רסג ע' קונטרסים אדהאמ"צ מאמרי
וש"נ). .203 ע' חמ"ב מנחם תורת גם
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.Î:חייֿרווחה שחיים אלו של היוםֿיום בחיי והנגלה, הנראה טוב של באופן גם ושייך נוגע זה וענין

ושינה  ושתיה אכילה עבור כלֿכך רב זמן להקדיש צריכים מה לשם טענה: אותה ישנה אצלם גם
וטיול?!

עסקינן  לא ובשופטני ברשיעי (שהרי תורה עלֿפי הנהגה אמנם בשביל 130זוהי שבדבר ההכרח בגלל ,(
תעשה" אשר ד"בכל הענין להיות שצריך בגלל או הגוף, הטבע 131בריאות בדרך אחיזה איזו שתהיה כדי ,

וגמילות  ועבודה בתורה כולו היום כל לעסוק לכאורה היה מוטב אףֿעלֿפיֿכן, אבל הפרנסה; לענין
חסדים?!

לך" למה דרחמנא כבשי "בהדי לזה: הקדושֿברוך132ֿוהמענה של החשבונות את יודעים אנו אין .
אומר  ולפעמים ומצוות, תורה של ענין עבור כחך" "יישר הקדושֿברוךֿהוא אומר לפעמים הוא;

ששברת". כחך "יישר הקדושֿברוךֿהוא

זאת  לנצל היה מוטב שלכאורה אף שונים, ענינים עבור והשתדלות זמן להקדיש צורך גם יש ולכן
לבריות  והן לשמים הן יותר, טובים ענינים את 133עבור יודעים אנו שאין כיון - ומצוות תורה עניני ,

הקדושֿברוךֿהוא. של החשבונות

לעיל: הדברים הקדושֿברוךֿהוא וכאמור את גו' וכתבתי כראשונים אבנים לוחות שני "פסלֿלך מצוה
זוהמתן" ש"פסקה בשעה שהיה כמו הראשונים", הלוחות על היו אומר 134אשר מעשה ובשעת ,

התורה, של השלימות תכלית מתבטא ובזה שברת", "אשר - יותר נעלה ענין שישנו הקדושֿברוךֿהוא
תורה" של .135"גמרה

בתיובתא" צדיקייא לאתבא ש"אתא הוא משיח של שהחידוש - הגאולה לענין בנוגע (היינו,136וכן
"כדין  המעלות, ב' אמנם יהיו שאז לצדיקים), תשובה בעלי להיפך, ולא תשובה, לבעלי צדיקים שיחבר

עושין137וכדין" "ישראל - הוא טפחים מעשרה למטה הגאולה את ויגלה שיביא הענין אבל ,"daeyz138,
נגאלין" הן .139"ומיד

***

.‡Î נשיאינו רבותינו שאמרו הפתגם גם יובן ("ניטא 140עלֿפיֿזה נשבר מלב יותר שלם דבר לך ָשאין
הארץ"). צעבראכענע א ווי זאך גאנצערע  ַַַַָקיין

דבר מאד: יפה משחקֿמילים זה הרי ה"עולם", אצל שמתקבל שכפי - לבmlyובהקדמה .xaypכמו

כו', ויתפרסם שיתקבל ומשתדל זה, על שחוזר נשיא, של פתגם שזהו כיון דבר, של לאמיתו  אבל
(כאמור  הלכה של בענין להתבטא צריך תורני ופתגם ווארט"), תורה ("א תורני פתגם בוודאי זה ַָהרי

פעמים). כמה

וכו'. ועבודה והלכה תורה של ענין עם לעיל הנזכר פתגם קשור כיצד לבאר ויש

.·Î בריאת הרי הקדושֿברוךֿהוא, עם העולם עניני של היחס אודות מדובר שכאשר - ובהקדים
רז"ל  וכמאמר נפרדים, ענינים שני שיהיו באופן היתה ("נעשה"141העולם והרוצה 142"כתוב רבים) לשון ,

ריבוי  את לחבר צורך יש כן לאחרי אבל, פרטים; ריבוי הפשוטה מאחדות נעשה ולכן יטעה", לטעות
שכתוב  כמו ישראל, בני פועלים זה וענין הפשוטה, אחדות עם את 143הפרטים אלקים ברא "בראשית
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וש"נ.130) .332 ע' חל"ו מנחם תורת ראה
יח.131) טו, ראה פ'
וש"נ.132) סע"א. יו"ד, ברכות
א.133) מ, קידושין ראה
וש"נ.134) רע"א. קמו, שבת
סתרס"ט.135) או"ח ורמ"א טור
ובכ"מ.136) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

ובכ"מ.137) ואילך. ד כד, ראה לקו"ת וראה א. עה, ב"ב
ב.138) צז, סנהדרין
ה"ה.139) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
וש"נ.140) שדמ. ע' סיון סה"מ מנחם תורת גם ראה
ח.141) פ"ח, ב"ר
ובפרש"י.142) כו א, בראשית
א.143) שם,
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ראשית" שנקראו ישראל "בשביל הארץ", ואת וארץ 144השמים בשמים ישראל בני שפועלים והפעולה ,
ראשית  שנקראת התורה עלֿידי היא צבאם .144וכל

ג  הוא ובתורה ענינם כולם שכללות ואף פרטים, כמה ישנם - פועל של בענין לבוא שצריכה - ופא
עם העולם את כאלו הקדושֿברוךֿהוא לחבר ויש בזה, פרט רק הוא הקירוב שענין כאלו יש מכלֿמקום, ,

עם העולם את ולחבר לקרב הוא ענינם .הקדושֿברוךֿהוא שכל

הקירוב, ענין על שמורה בשם הם נקראים תורה עלֿפי  כאשר - ענינם? עיקר שזהו יודעים ומניין
הבהיר  בספר כדאיתא הקרבנות, ענין בזה 145כמו (והאריך כו'" שמקרב מפני אלא קרבן אקרי "אמאי

בחיי  ).146רבינו

קדושה, ממנו ועושים הרשות דבר לוקחים בזה, וכיוצא תפילין מצות כמו המצוות, בכל כלומר:
ל  מתקרב הוא הרי "מרכבה"הקדושֿברוךֿהוא ובמילא בבחינת שנעשה ועד כיון 147, אףֿעלֿפיֿכן, אבל .

הקירוב; ענין הוא הפנימית ונקודתו ענינו שכל רואים לא הקירוב), שם על (לא אחר בשם שנקרא

בהלכות  העסק עלֿידי ההלכה, לחלק בנוגע הן "קרבנות", בשם שנקרא ומצות תורה של בחלק אבל
קרבנות  הקריב כאילו שנחשב או 148קרבנות קרבנות" "הלכות שנקרא כיון - ממש לקרבנות בנוגע והן ,

שזוהי  להקדושֿברוךֿהוא, העולם את לקרב - הקירוב ענין הוא מציאותו שעיקר  מורה זה הרי "קרבן",
הבריאה. תכלית

אם  הדין מה בזה: והבחינה יתירה, בהדגשה הוא הקירוב ענין שבהם קרבנות יש גופא, ובקרבנות
"קרבן"; בשם עדיין נקרא אם - שינוי איזה בזה שעושים אלא הקרבן, דהקרבת המצוה את מקיימים
לא  הוא ה"קרבן" שענין הוכחה זו הרי הדיוק, בתכלית הוא שבו פרט שכל קרבן שזהו רואים וכאשר

קרבן. של ענין הוא שבו פרט כל אלא ענינו, בכללות רק

במשנה  איתא חובה,149ובכן, לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים, לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל :
. מן האשם").חוץ "אף - אחת (ולדעה החטאת" .

קרבנות, שאר שהרי קרבנות, מבשאר יותר יתירה בהדגשה הוא הקרבן ענין שב"חטאת" מובן, ומזה
ול  לשמן, שלא נזבחו אם הדברים,גם ומשמעות כשר, הקרבן מכלֿמקום חובה, לשם לבעלים עלו א

שעיקרו (לשמה) מסויים ענין בו שיש  ונמצא, בקרבן, עיקר אינו ד"לשמה" הקרבן,`epiשהענין ענין
לא  הנה זאת, שלולי והראיה, בקרבן, עיקרי ענין הוא ד"לשמה" הענין גם בחטאת, ואילו הכחות; קירוב
נעשה  שלא הקרבן, מציאות כל שמתבטלת זאת, עוד אלא חובה", לשם לבעלים עלו ש"לא בלבד זו

הקירוב. ענין

.‚Îענין להיות שצריך - גדר התורה קבעה לקרבנות בנוגע :zenilydוהנה,

פגימה  אפילו שנפגם, ומזבח שלם, להיות שצריכה - הקרבן את מקריבים שעליו המזבח - לראש לכל
בגמרא  (כדאיתא ביותר פסול 150קלה כו'"), המזבח פגימת הקרבנות.151"כמה בענין חסר ובמילא ,

כחושה  ולא תמימה, בהמה להיות שצריך - עצמו לקרבן בנוגע טפל 152וכן שהוא דבר שגם ועד .
אינם  שהתליעו, ועצים שלמים, להיות צריכים - הקרבן הקרבת בשביל הדרושים העצים כמו לקרבן,

המזבח  עלֿגבי קרבן להקרבת בהם להשתמש .39ראויים

מום  בעל ולא "תמים", להיות צריך - הכהן - הקרבן את המקריב שהאדם .153ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
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עה"פ.144) ורמב"ן פרש"י
תענית 145) מס' של"ה רע"א. ה, זח"ג ועייג"כ (קט). סמ"ו

פ"ה. התפלה שער פע"ח ב). (ריא,
ט.146) א, ויקרא
פכ"ג.147) תניא ראה
בסופה.148) מנחות ראה

זבחים.149) ריש
רע"א.150) יח, חולין
הי"ח.151) פ"ב הי"דֿטז. פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם
ה"ד.152) פט"ז מעה"ק הל' רפ"ז. המזבח איסורי הל' שם
רפ"ו.153) המקדש ביאת הל' רמב"ם
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והתמימות: השלימות ענין יותר נוגע הקרבן, ופעולת מעלת שתגדל ככל הנה - גופא ובזה

מ  - הקרבן מקריבים שעליו למקום ב"במה"בנוגע גם קרבנות שמקריבים כל 154צינו בה אין אבל ,
המזבח  של והתמימות השלימות עם הקשורים הדינים .155פרטי

באופן  להיות וצריכים קרבן, בשם נקראים בניֿנח של קרבנות גם הנה - לקרבנות בנוגע ועלֿדרךֿזה
פסול  - אבר מחוסר השלימות: בתכלית להיות צריכים אין אבל שלימות, "בדוקין 156של מום אבל ,

הוא" מומא לאו "לדידהו - דקורבנא 157שבעין" ש"רזא להענין ועד יותר, לפעול צריך הקרבן כאשר אבל ;
הזהר  מדברי שמביא (כפי דאיןֿסוף" רזא עד "בדוקין 158עולה גם שלימה הבהמה להיות צריכה - (

שבעין".

ענין  להיות צריך שבו חטאת, לקרבן עד גופא, הקרבנות בענין עילוי אחר בעילוי ועלֿדרךֿזה
כ"א). סעיף לעיל (כנזכר ד"לשמה" בענין אפילו שינוי בו שיהיה שאסור - ביותר והתמימות השלימות

.„Î מכשירי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה עצמו, הקרבן הן - חטאת שבקרבן הענינים כל תכלית והנה,
החוטא. האדם של חטאו שיתכפר - המקריב הכהן ואפילו וכו', המזבח והמלח, העצים כמו הקרבן,

מובן, הרי השלימות, ענין יותר נוגע הקרבן לענין שמתקרבים שככל האמור xtkzndועלֿפי mc`dy
הכהן  של להתמימות אפילו בערך  שלא השלימות, בתכלית להיות צריך הקרבן) (תכלית הקרבן עלֿידי

החטאת. ובהמת והמזבח

מתבטאת zenilydובמה zilkz,המקריב מהכהן יותר שלם להיות (שצריך המתכפר האדם של
בגמרא  איתא - ומהבהמה) "159מהמזבח להיות "זבח ayezricinשצריך בבחינת זה הרי ובלאוֿהכי ,"

תועבה" קרבן.160רשעים זה ואין ,

הדעת. שבירת - הוא מידיעתו" ד"שב הפירוש והרי

לא  ועדיין במקצת, רק נשבר שלבו היינו, שלם, בלב ומתחרט שב שאינו זמן כל הנה - גופא ובזה
יונה  רבינו מדברי כמובן האמיתית, לשלימות הגיע לא - בתכלית בהלכות 161נשבר הזקן רבינו (שמביא

הכיפורים  שבא 162יום לאשם דנקא, בת להיות שיכולה הודאי, על שבאה חטאת בין החילוק בביאור (
סלעים  שתי שוה להיות שצריך הספק, ודאית,163על מעבירה תשובה יותר צריכה עבירה ש"ספק לפי ,

. גמורה".כי חרטה עליה מתחרט ואינו עבירה, עשיתי לא שמא לומר בלבבו מתברך .

ששברת" כחך "יישר שברת", "אשר בענין ואילך) ט"ז (סעיף לעיל שנתבאר מה עלֿדרך הוא זה וענין
כיון  אחרונות ), לוחות לגבי רק (לא ראשונות לוחות לגבי גם יתירה שלימות יש לוחות" שב"שברי -

לתושיה". ד"כפלים הענין נעשה השבירה עלֿידי שדוקא

*

.‰Î") ב' באות היא התורה שהתחלת שמצינו למה בהמשך גם בא זה התחלת aענין ואילו ראשית"),
") א' באות היא הדיברות נכי"),`עשרת

לעיל  גם ב 164וכמדובר נזיר מסכת לסיום שאף בנוגע המברך", מן יותר אמן העונה "גדול ענין
ה" בענין היא ד"עונהaשההתחלה הענין ישנו זה לאחרי הנה ב', באות שמתחילה שמתחיל `רכה", מן",

שעלֿידיֿזה  המברך", מן יותר אמן העונה "גדול נאמר זה ועל אלקיך"; ה' ד"אנכי הא' שזהו בא',
בהעלם, תחילה שהיה מה מתגלה
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ב.154) קיב, זבחים ראה
א.155) קכ, סע"ב. קח, שם ראה
וש"נ.156) רע"א. קטז, שם
(157.24 ע' חל"ה לקו"ש גם וראה רע"א. נו, גיטין
ח"158) זהר ב.ראה כו, ח"ג א. רלט, ב
וש"נ.159) ובפרש"י. ע"ב ריש ה, חולין ראה

וש"נ.160) סע"ב. יב, שבועות וראה כז. כא, משלי
דאמרינן).161) והא (ד"ה ב א, ברכות
סתר"ג.162) או"ח
וש"נ.163) .73 ע' ח"ז לקו"ש וראה א. מח, זבחים
(164) סל"ו תמוז י"ב חמ"ד שיחת מנחם 105).תורת ע'
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נוסף: ענין בזה יש אבל,

הברכה  ענין גם להיות צריך אלא מספיק, זה אין - התורה ענין הוא אלקיך" ה' ש"אנכי אףֿעלֿפי
נדרים  (במסכת בגמרא כדאיתא תחילה", בתורה "ברכו בבאֿמציעא 165- הפסוק 166ובמסכת בפירוש (167

להיות  יכול בתורה, עוסקים כאשר שגם היינו, תחילה", בתורה ברכו "שלא גו'", הארץ אבדה מה  "על
התורה. דברכת הענין חסר אם הארץ ", ד"אבדה ומצב מעמד

ד" הא' שישנו כיון מובן: אינו ד"`ולכאורה בהב' הצורך מהו - אלקיך" הוי' רכה"?aנכי

התורה  שבלימוד והחביבות החשיבות הדגשת חסר ד"ברכה" הב' שללא - הוא הענין .168אך

אחד  שענין להיות שיכול והיינו, שונים, ענינים שני הם וקדושה שחביבות א) (סעיף לעיל וכאמור
אצלו  להיות שצריך דבר שזהו בכך מתבטא החביבות וענין חביב. יותר הוא שני וענין קדוש, יותר הוא

כו'. הלילה ובאמצע היום באמצע אתמול), (וגם ומחר היום

.ÂÎ עם נדה מסכת דסיום והשייכות לקשר בנוגע ואילך) ה (סעיף לעיל להאמור גם באים ומכאן
ברכות: מסכת

ס  אודות מדובר כאשר בשלמא הנה - המסכתות לסדר מסכת בנוגע עם זאת לקשר יש זרעים, דר
הקשר  מהו - סופם עד סדרים הששה כל אודות מדובר כאשר אבל זרעים; סדר התחלת שהיא ברכות,

ברכות?! למסכת

סדרים. הששה כל התחלת (ב) זרעים, סדר התחלת (א) ענינים: ב' יש ברכות שבמסכת הוא, הענין אך

המסכתות: לסדר בנוגע בפשטות לבאר יש ועלֿפיֿזה

שמסכת הטעם  דידן, ובנדון המסכתות. לסדר טעמים מחפשים סדר מפרשים בהתחלת באה ברכות
הרמב"ם  מבאר אודות 169זרעים, תחילה להקדים יש מאכלים, מיני כל אודות מדובר זרעים שבסדר שכיון ,

ברכותיהם.

ברכות  שמסכת הטעם נתבאר לא ועדיין זרעים, סדר התחלת היא ברכות שמסכת הטעם רק זהו אבל,
סדרים? הששה כל התחלת היא

(בנדרים  בגמרא מפורש שהרי מיוחדים, טעמים לחפש צורך אין זה שעל - הוא הענין אך
הקדוש  רבינו קבע ולכן, תחילה", בתורה "ברכו להיות צריך התורה לימוד שקודם הנ"ל), ובבאֿמציעא

בברכה. להתחיל כדי סדרים, הששה כל לפני ברכות מסכת

אפשר  אי שהרי טהרות, סדר התחלת גם אלא זרעים, סדר התחלת רק לא היא ברכות שמסכת ונמצא,
ברכות; מסכת הוא תחילה" בתורה ד"ברכו והענין תחילה", בתורה ש"ברכו לפני טהרות סדר ללמוד

בתורה  "ברכו בבחינת סדרים, הששה כל התחלת בתור ברכות דמסכת הענין שישנו לאחרי ורק
זרעים. סדר התחלת בתור ברכות מסכת ללמוד יכולים אזי תחילה",

הסיום  עם קשור ברכות מסכת של הסיום גם הנה סדרים, הששה כל התחלת היא ברכות שמסכת וכיון
נדה. מסכת - שבגמרא הסיום גם כולל טהרות, סדר לסיום עד וסדר, סדר כל של

.ÊÎ:"תחילה בתורה ד"ברכו הענין להיות צריך בה שגם - שבכתב לתורה בנוגע גם הוא וכן

והתחלת  בראשית פרשת התחלת רק לא הוא הארץ" ואת השמים את אלקים ברא "בראשית הפסוק
כולה. התורה כל התחלת גם אלא בראשית, ספר
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א.165) פא,
ואילך.166) סע"א פה,
יא.167) ט, ירמי'

שם.168) ב"מ פרש"י שם. נדרים ר"ן ראה
הששי).169) והחלק (ד"ה המשניות לפירוש בהקדמתו
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הדבר  הוא -170וטעם הברכה ענין והרי תחילה", בתורה "ברכו להיות צריך התורה לימוד בתחילת כי
(דכיון  הארץ" ואת השמים את ("אלקינו") אלקים ברא ד"בראשית התוכן גם וזהו העולם", מלך "אלקינו

. העולם").ש"ברא "מלך הוא הרי הארץ", ואת השמים את .

ללמוד  להתחיל יכולים אזי הארץ", ואת השמים את אלקים ברא ד"בראשית ה"ברכה" אמירת [ולאחרי
הספרים]. מכל וחלק מהספר חלק מהפרשה, חלק בתור "בראשית" הפסוק

אחד" ב"יום שמסתיימת הראשונה, הפרשה כל את הראשון לפסוק מצרפים כאשר ואיתא 171ובפרט ,
יחיד 172במדרש  הקדושֿברוךֿהוא ש"היה הקדושֿברוךֿהוא, על אלא) היום, על (לא קאי ש"אחד"

הגמרא  דברי ועלֿפי אלהינו173בעולמו", ה' ישראל `cg"שמע 'd"שה"ברכה נמצא, מלכות", -
("אחד"). ומלכות אלקים) (שם בשם היא  שבכתב התורה שבהתחלת

בתורה  "ברכו ד"בראשית", הענין גם להיות צריך ד"אנכי", הענין שישנו שאף - בזה הענין וכללות
כו'. לזה וצמא שרעב עתה, לו שנוגע ענין שזהו והיינו, בתורה, החביבות ענין אצלו יש שאז תחילה",

.ÁÎ:הענינים כל לתכלית באים ומזה

שתהיה  - היא הענינים כל תכלית הנה וכו', וכו' ישן והקהל וכו', וכו' ורמז דרוש שמדברים אףֿעלֿפי
טפחים, מעשרה למטה כאן והשלימה האמיתית הגאולה

שיש- ענין רק eplשזהו ולא יעקב", ואלקי יצחק אלקי אברהם "אלקי מצד רק לא היינו, בו, צורך
"אלקי  מצד בעיקר אלא אבותינו", "אלקי שידע ep"174מצד הפרטים ככל ובגלות, בלילה שנמצאים ובפרט ,

וכו'א  וכו' בנפשיה -יניש

משך  זמן כל ועבודתינו "מעשינו עלֿידי שנפעלו הענינים כל טפחים מעשרה למטה יתגלו שאז
ובכח,70הגלות" בהעלם עתה ונמצאים ,

למטה  בחייך", ש"תראה ובאופן הבא", בעולם רוח קורת של שעה ד"יפה הענין גם יתגלה ואז
ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת טפחים, מעשרה

***

.ËÎ יצחק לוי אני "בס"ד שהתחלתה ורבי מורי אדוני אבי רשימת ישנה - ד) (סעיף לעיל כמוזכר
מספר: ושם רחל", זעלדא בן

בית  בחמשה (בס"ה שת"ה שנת בשבט ט"ו עד ה'תרצ"ט ניסן ט' מן האסורים, בבית "ישבתי
בדניּפראּפעטראווסק, הפעם עוד ואחרֿכך בקיוב, ואחרֿכך בדניּפראּפעטראווסק, בתחלה ָָָָהאסורים,
ימים", ש"ג משך היינו שנים")), ה' משך על "הגלתי (ששם באלמאֿאטא ואחרֿכך בחארקאוו, ַַַַַָואחרֿכך

האסורים בבית הבוקר לאשמורת קרוב רבה הושענא שמשפטיו"בליל לי  "הודיעו ָָבדניּפראּפעטראווסק",
להאסאבאֿסאוועשצאניע סס"ר ו'ק'דנ'נמסר שנים"..175ד' ה' גלות על אותי שפטו והם . ַָָָ

ומבאר: מלמעלה", פרטית בהשגחה הוא זה "שכל וממשיך,

. יצחק והן לוי הן גבורות, על רומז כידוע","שמי .

נשא - פרשת דרושי ב'לקוטיֿתורה' חסידות, עלֿפי ובארוכה קבלה, בספרי הוא 176כמבואר ש"לוי" ,
שכתוב  כמו הגבורות, ענין הוא יצחק וכן ומררי. קהת גרשון בחינות: לג' ונחלק גבורות, של 177ענין

לי" היה יצחק -"ופחד
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וש"נ.170) .179 ע' חמ"א מנחם תורת גם ראה
ה.171) א, שם
עה"פ.172) בפרש"י הובא ח. פ"ג, ב"ר
ב.173) לב, ר"ה
ס"א.174) לעיל ראה

הביטחון175) שירותי של  המיוחדת המועצות ועידה בברית
רוסיא). (מדינת

וש"נ.176) ב. כב,
מב.177) לא, ויצא
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בבינה  הוא נד"ר הנה נד"ר, מספר שהוא יחד, יצחק) (לוי שניהם מספר הגבורות.178"וכן מקור ,

על  רומז הזה שהמספר תרנ"ו, מספר ביחד יעלה הנה רחל, זעלדא בן שאני מה לזה בהצטרף וכן
ש' יודי"ן במילוי אלקים ר'179שמות וברבוע ע'180, הם אלקים דשם והנקודות פ"ו, פשוט הוא 181, ביחד ,

. שוש"ן מספר ביום תרנ"ו, ולכן הגבורות. מקור בינה והיינו אדומה, שושנה כמו אדום, הוא שושן .
בינה  בחינת איומה,182הכיפורים, עמק שושן שושן, בתיבת מוסף דתפילת הפייט מתחיל ,

(ש  שב"א נקודת ימים, (ש"ג) שב"א משך האסורים בבית שישבתי לכתוב aוזהו שצריך כפי בב', "א
קבלה  ענין 183עלֿפי שזהו הברה, ללא שחרות, של ענין הוא השב"א ניקוד (כי כידוע בגבורה הוא (

והמלכות) הגבורה .184ספירת

גבורות, הה' לנגד שנים, ה' משך על והגלתי

שרשן  האותיות כי הכפולים, מנצפ"ך אותיות עם אותיות הכ"ב כל מספר הוא שנ"ה פעמים שה' ודע
כידוע, גבורות ה' בחינת שהם הפה מוצאות ה'

. אסורים בתי בה' ישבתי וישבתי בדניּפראּפעטראווסק אך ד', הם עיירות כי (ואם גבורות הה' לנגד .ָָ
לעיר). ומחוץ העיר שבתוך שונים, אסורים בתי בב'

דדינא  סיומא הדין, גמר הוא שאז רבה, הושענא בליל כו' נמסר שמשפטי לי .185והודיעו

בי  לציאילי .ובאתי ב' הגבורה ום מדת לנגד הוא הכתב .186. גם לי 187. נתנו ד' ו' ק' מנ' בציאילי ַַ
.. (שלאחריֿזה) ד' ביום כידוע". בב"ד מתחילין אין שלכן גבורות, על הרומז ב"ד, וסימנך .188.

וזאת, כו', לפע"ח גם ומציין הקבלה, דרך על פרטים וכמה כמה עוד מבאר הנ"ל שברשימה [ולהעיר,
רגילים, ספרים אפילו עמו לקחת לו הרשו לא (שהרי קבלה ספרי לו היו לא שם שבהיותו למרות
ואכן  בעלמא, הזכרון מתוך אליהם שציין וכנראה כו'), גדול בפורמט ספרים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

בפנים]. להמצויין הדברים מתאימים

. והדינים הגבורות כל יומתקו בימינו שבמהרה רצון "ויהי בתפלה: שלום ומסיים לביתי ואשוב .
. הטוב וה' זה: לפני שכתוב לאשתי (וכמו היינו לביתי ישיבני במנוחה 189. יחד עמהם ואהיה יחיו ולזרעי

. והשקט רצון שלוה יהי כן אמן בתכי"א אמן".190. בימינו במהרה (

.Ïהמאורעות פרטי בביאור זו, שברשימה ההפלאה גודל לבאר ומתאימים ויש שמכוונים איך שבחייו
התורה: פנימיות עלֿפי

פעמים  כמה המדובר -191ובהקדים היא ישראל איש כל של ראשי dxezשמציאותו ש"ישראל" כידוע ,
" כו'192תורה"lותיות`יבואxשיםyשiתיבות חיותו שהיא בתורה, אות לו יש ישראל איש שכל כיון ,193.

מישראל אחד שלכל בארוכה, פעמים כמה ומסבירים שמבארים מה איש rbepוזהו כל של הנהגתו
תבל, בקצוי שנמצא מי אפילו ישראל,
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הכינויים)178) ערכי (שער כג שער פרדס בערכו.ראה
ובכ"מ.

ה"י179) ,(74) למ"ד  ,(111) אל "ף (20),כלומר: יו"ד ,(15)
מאות. שלש עולה - (80) מ"ם

(180,(36) אלה' ,(31) אל' ,(1) א' אלקים כלומר: ,(46) אלקי'
מאתיים. עולה - (86)

(181- עשר היא נקודה כל ה'כלומר: בו (שיש חטףֿסגול
חולם ,(50 - שבעים.נקודות עולה - (10) חיריק ,(10)

מנחם 182) תורת גם וראה פ"א. יוהכ"פ שער פע"ח ראה
וש"נ. .84 ע' חי"ח

וש"נ.183) ואילך. רצו ס"ע חט"ז אג"ק ראה
זהר 184) שערי פ"ב. הכוונה) (שער לב שער פרדס ראה

לקוטים  לוי"צ לקוטי גם וראה וש"נ. ואילך). ד (עח, א לז, לנדרים

נט. ע' ומחז"ל תנ"ך פסוקי על
ב.185) לא, זח"ג ראה
שה"ש 186) לקו"ת ספ "י . שעהיוה "א א.תניא ל,
בכתב.187) הגזרֿדין מסירת כלומר:
ס"ב.188) סקע"ט יו"ד שו"ע (ברע"מ). ב רפא, זח"ג
בתחלתה.189) יומא ב. קיח, שבת ראה
רצון.=190) יהי כן אמן אחינו ישראל כל בתוך
ועוד.191) .28 ע' חמ"ג מנחם תורת גם ראה
קפו.192) אופן מג"ע
שם.193) מג"ע ד. פח, רות זו"ח 46.ראה ע' תש "ו  סה"מ

ב"היום (נעתק  41 ע' 69.תש "ט  ע ' תרפ"ט שני). אדר יג יום"
וש"נ.
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גזרתי"- ש"גזירה באופן חיוב, בתור רק אודותיו,194לא שמע ולא ראהו לא שמעולם יהודי שאפילו ,
כמוך" לרעך "ואהבת של באופן אליו להתייחס -195צריך

וכשרות  בשלימות תלויה הספרֿתורה של והכשרות שהשלימות ספרֿתורה, בדיני מתבטא שהדבר כפי
ze`e ze` lkכאשר אפילו כתובה שבספרֿתורה, שני' ואות הספרֿתורה של אחד בקצה כתובה אחת אות

של השני כל בקצה ושלימות לכשרות נוגעת אות כל של והשלימות שהכשרות והיינו, הספרֿתורה,
תורה  שבספר הענינים פרטי כל עם ושלאחריה, שלפניה .196האותיות

אחת  אות ואין אותיות, כ"ב ישנן הרי מכלֿמקום, אחת, שלימות הם יחד האותיות שכל אף אמנם,
לחברתה. דומה

עלֿידי  שבאות לאותיות הכתובות האותיות בין חילוק גם יש לאות, אות בין החילוקים על ונוסף
ב'לקוטיֿתורה' כמבואר - אותיות 197הנקודות ריבוא ששים כנגד נשמות ריבוא ששים מספר בענין

ש"אף .התורה, (ה)אותיות מפני היינו, אותיות, ס"ר נמצא אין הנקודותשבתורה שבכלל בכתב . שאינן
כו'". במחשבה ישנן אבל

ועוד: זאת

דומה אינה  הרי א', אות כמו האות, אותה אודות מדובר כאשר "בר גם שבתיבת א' לאות `אות שית"
"בר  שבתיבת "`א' בתיבת או "לקים"`", בתיבת שהרי `או שבתורה, האותיות בשאר בזה וכיוצא ת",

מתיבות  אחת כל שמשלימה א' האות של ענינה גם משתנה לכך ובהתאם לגמרי, שונה התיבות תוכן
אלו.

שצריך  - כו' המילות בפירוש "לשמה", בכוונה היא ששלימותה - ספרֿתורה כתיבת מאופן גם וכמובן
אסור  שלכן שלימה, מתיבה חלק היא שהאות כפי גם אלא עצמה, בפני אות כל אודות רק לא לחשוב

לתיבה  תיבה שבין ההפסק כמו לאות אות בין הפסק .198שיהיה

והאמונה' היחוד ב'שער המבואר עלֿפי מלבד 199ובפרט אזי תיבה, להיות הרבה אותיות ש"כשנצטרפו
כח  המשכת כולנה , על העולה זאת עוד שבתיבה, האותיות מספר כפי  הנמשכים וחיות כחות מיני ריבוי
גביהן", על ועולה האותיות של פרטיות והחיות הכחות מיני כל כנגד ושקולה הכוללת כללית וחיות עליון
מורכבת  שמהן האותיות לשינוי בהתאם לתיבה, מתיבה משתנה כולנה" על העולה שה"אור ומובן,

התיבה.

הענינים  כפשטות - ישראל בני בין שינויים גם נעשים תורה, שבספר האותיות שבפרטי השינויים ומצד
לזה" זה דומים פרצופיהן ואין לזה זה דומה  דעתם "שאין לזה,200בנגלה, זה דומים שיהיו יתכן לא כי ,

בתורה. שונות אותיות שהם כיון

בג  זאת וממשיכים שזוכים היכן ואלו המצוות וקיום התורה בלימוד עבודתם באופן רואים אזי - לוי
בתורה  "מקומם" .201הוא

.‡Ï הכתוב כלשון - היא שבתורה השלימות תכלית שמשמעותו 202והנה, ויאדיר", תורה "יגדיל -
הימנו. למעלה שאין בתורה נעלה היותר  הענין שזהו בפשטות

קצוות  בשני מתבטא ויאדיר" תורה ד"יגדיל :203והענין

בתורה, ניתוסף שעלֿידיֿזה כיֿאם, (בגלוי), להלכה נפקאֿמינה בו שאין ענין זה הרי - גיסא מחד
חולין  במסכת בגמרא שמצינו סנפיר",204כפי ליכתוב ולא קשקשת, רחמנא "וליכתוב דגים: סימני לענין
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ועוד.194) ח). (ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ במדב"ר ראה
תשנ"ט)195) (הוצאת טוב שם כתר וראה יח. יט, קדושים

גם  וראה כסלו. טו יום" ב"היום (נעתק וש"נ סקל"ג. בהוספות
א). אדר ג שם

וש"נ.196) .376 ע' שם מנחם תורת גם ראה
ב.197) מא, בהר
סרע"ד 198) יו"ד טושו"ע ה"ד. פ"ז ס"ת הל' רמב"ם ראה

ס"ד.
פי"ב.199)
א 200) נח, .ברכות
בהקדמה.201) תניא גם ראה
כא.202) מב, ישעי'
וש"נ.203) .193 ע' חל"ה מנחם תורת גם ראה
וש"נ.204) ב. סו,
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ניתוסף  עלֿידיֿזה הרי לפועל, נפקאֿמינה בזה שאין שאףֿעלֿפי היינו, ויאדיר", תורה "יגדיל ומשני,
בתורה. ענין

התורה: ענין בכללות הוספה פועל זה  הרי מסויים, בענין בתורה ניתוסף שכאשר ומובן,

כך, התורה, בכללות הוספה זוהי אלא דגים, כשרות להלכות רק לא נוגעת "סנפיר" דתיבת ההוספה
זה  הרי שבעלֿפה, בתורה מימרא נוספת כאשר כן וכמו שבתורה. וענין ענין בכל ניתוסף שעלֿידיֿזה

מספר" אין ה"עלמות לכל בנוגע גם ממנו ללמוד שיכולים ענין זהו אלא בלבד, זו למסכת רק לא 205נוגע

האמוראים" "מימרות עלֿידיֿזה 206שהם אחר באופן נעשים שכולם שבתורה, המסכתות שבשאר
- הדבר וטעם מימרא. עוד אחת שניתוספה תיבה אחת, מציאות היא התורה שכל נוספת 207לפי וכאשר ,

אות כולנה.עוד על העולה ובאור האותיות, קיבוץ בכל שינוי נעשה אזי בתיבה,

שכיון  המצוות, בענין שמצינו המצוות וכפי שאר מכל כלולה מצוה ניתוספה 208שכל כאשר הנה ,
- לתורה בנוגע ועלֿדרךֿזה מצוה. עוד עם כלולות שהן שבמצוות, בהתכללות ניתוסף אזי אחת, מצוה

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול המצוות, באות בתורה,209שממנה מימרא או תיבה נוספת שכאשר -
נוספת. ומימרא תיבה עם עתה כלולות כולה, התורה מכל שכלולות שבתורה והמימרות התיבות כל הנה

ועד  מפועל, ולמעלה ממעשה שלמעלה ענין שזהו - ויאדיר" תורה ב"יגדיל עליון היותר הקצה וזהו
הוספה כיֿאם בעולם, מאומה ניתוסף לא dnvrשבגלוי dxeza.

הרמב"ם  שכתב כמו תינוקות, למלמדי בנוגע ויאדיר" תורה ד"יגדיל הענין הובא - גיסא 210ולאידך

. בצדו תינוקות ללמד בית ופתח  חבירו שבא תינוקות שבשאר "מלמד (אף בידו למחות יכול אינו .
הברכות  דהיפך הענינים מי"א אחד שזהו גבול, דהשגת האיסור ישנו למען 211ענינים חפץ ה' שנאמר ,(

ויאדיר". תורה יגדיל צדקו

עצמך: והגע

ל"מלמד בנוגע - מקרה בדרך לא בדיוק, - בתורה הובא זה ללימוד zewepizענין בנוגע ולא דוקא, "
בהבנה  בתורה, יגיעה של באופן שלהיותו בישיבה, ללימוד יותר שייך זה הרי שלכאורה אף בישיבה,

חכמה" תרבה סופרים ד"קנאת הענין בזה שייך ופלפול, וטריא שקלא בלימוד,212והשגה, יותר להתייגע ,
ל"מלמד בנוגע זה דין הובא ואףֿעלֿפיֿכן, כו'; קושיא ולתרץ סברא לחדש עתה zewepizכדי שזה ,"

בתורה", לקרות עצמו שירגיל כדי התורה "אותיות ולימדו בעלֿפה", פסוקים מעט "מעט אביו לימדו
תורה. תלמוד הלכות בריש הזקן רבינו שכתב כמו

באופן  התורה לימוד - ביותר העליון קצה הקצוות: שני כולל ויאדיר" תורה ד"יגדיל שהענין ונמצא,
תינוקות. של התורה לימוד - ביותר התחתון וקצה בפועל; ממעשה שלמעלה

גופא: תינוקות למלמדי בנוגע ויאדיר" תורה ד"יגדיל בדין גם מודגש זה וחיבור

אותיות  ולומד ל"חדר" לילך שמתחיל תינוק אצל סופרים" "קנאת שייך מה מובן: אינו לכאורה
עמו?! לומד אינו - אל"ף ומלבד אחד, אל"ף ישאר אלא אל"פין, ב' מהאל"ף יעשה לא הרי - התורה?!

(אייֿביֿסי), העולם אומות לשונות של אלפאֿביתא לא תורה, של אל"ף שזהו שכיון - הוא הענין אך
אל"ף  אות לומדים כאשר גם הנה איןֿסופי, הוא שבה פרט שכל חיים", "תורת של אל"ף אלא להבדיל,
יהיה  אזי התינוק, עם יתייגעו כאשר ולכן, איןֿסופי, ענין זה הרי מאל"ף, יותר יודע שאינו תינוק עם
יתוסף  ב"חדר", ללמוד שמתחיל תינוק עם האל"ף לימוד שעלֿידי ועד לגמרי, אחר באופן האל"ף אצלו

ויאדיר"! תורה "יגדיל - כולה התורה בכל
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ח.205) ו, שה"ש
לקו"ת206) סע"ג. מט, שמות בתו"א ריש כ"ה מ, שה"ש

עה"פ. שהש"ר וראה ע"ב.
וש"נ.207) תג. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
וש"נ.208) .53 ע' ח"מ מנחם תורת ראה

וש"נ.209) ב. מ, קידושין
ספ"ב.210) ת"ת הל'
יז.211) כז, תבוא
רע"א.212) כב, סע"א. כא, ב"ב
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.·Ï:גופא בתורה גם מתבטא זה וענין

בנוגע  אבל בשנים, גדול הוא אם גם - יומו בן תינוק עבור לפסקֿדין ששייך כפי התורה לימוד ישנו
לא  שאפילו באופן כשלעצמה, התורה דפנימיות הלימוד וישנו יומו; בן תינוק הוא הרי והלכה לדין

הקבלה. בעולם נשארה אלא למעשה, להלכה בנוגע נתפרשה

בסדר  וכמו לפשט, ועד ורמז בדרוש אחרֿכך שיומשך בהכרח בקבלה, שישנו ענין שכל - ובהקדמה
קבלה  כנגד (שהוא האצילות ומעולם אחד, השתלשלות סדר הם העולמות שכל העולמות, השתלשלות

שבתורה) פשט כנגד (שהוא העשיה לעולם עד נמשך .213שבתורה)

יתפרש  כיצד ביאור ללא עצמו, בפני עומד קבלה) עלֿפי (ענין האצילות שעולם כפי אופן יש אבל,
כו'; בדרוש או האדם בעבודת בהלכה, הדבר

להלכה בנוגע ומתבאר מתפרש שבקבלה שהענין כפי אופן ספרי ויש בכל שמצינו כפי - בפועל
רבינוהפוס  של ערוך' ב'שולחן גדול ובריבוי (גם קים, האמת" "חכמי בדברי שמקורן הלכות כמה הזקן,

ולדוגמא: יומו, בן לתינוק בנוגע למעשה להלכה מתפרשת שקבלה כפי שזהו זאת), מפרש אינו כאשר
(כמו  כו'" המצוות מכל פטור שהקטן "אףֿעלֿפי לקטן: בנוגע שהתחלתם - תורה תלמוד בהלכות

בארוכה  לעיל הזקן 214שנתבאר רבינו כותב אליו ובנוגע "אמרו215), :zn`d inkg צריכה נפש שכל
. בפרד"ס לעסוק בפשטי לתיקונה הן התורה, מידיעת להשיג לנשמתו שאפשר מה כל וידע שישיג עד .

גם  אבל שבתורה, הסוד חלק גם התורה, כל ללמוד שצריך  היינו, וסודות", ודרשות ברמזים הן ההלכות
דין") טרוקענעם ("א יבש דין - בפועל למעשה להלכה שנוגע מה וגם א", א' מ"קמץ החל דתורה, ַָנגלה

מורהֿהוראה. רב שפוסק כפי התורה), חלקי שאר כל של העומק (ללא כפשוטו

עצמה, בפני שהיא כפי מקבלה - ויאדיר" תורה שב"יגדיל הקצוות שני איחוד את רואים זה ובענין
תינוק  שהוא למי למעשה הלכה דינים בפסקי שנמשך כפי ועד ענינים, לשאר בנוגע  הדברים פירוש ללא

והלכה. לדין בנוגע יומו בן

ממקומו: שגולה הוראה מורה רב אצל מיוחד חידוש יש גופא ובזה

הוא  הרי שבתורה, הפשט בחלק אותו שואלים כאשר גם הנה במקומו, יושב הוראה מורה רב כאשר
קבלה; עלֿפי זה ענין נתבאר שבהם  בארון שמונחים הקבלה ספרי את עיניו לנגד רואה

נשארים  הענינים שאר ואילו לפועל, בנוגע הפסקֿדין רק בגלוי ישנו שאז ממקומו, גולה כאשר אבל
תורתך" הפרו לה' לעשות "עת מצד רק שהרי הדין, מעיקר שבעלֿפה תורה לימוד אופן [שזהו 216בעלֿפה

ברכות  מסכת בסיום גם שבעלֿפה 217(כמובא תורה לכתוב התירו את 218), יתירה בהדגשה רואים אזי - [
הקבלה  דרך על שהוא כפי  הענין שתוכן התורה), (שלימות ויאדיר" תורה ד"יגדיל הקצוות שני חיבור
בתוכן  חדורים הגשמיים שבחייו המאורעות פרטי שגם ועד לפועל, בנוגע בפסקֿדין גם וחודר נמשך

לעיל. כנזכר קבלה, עלֿפי הדברים

.‚Ï שאז רבה, הושענא בליל כו' נמסר "שמשפטי לזה בהמשך ורבי מורי אדוני אבי בדברי ונסיים
ערבות, הה' חובטין ש"אז - דדינא" סיומא הדין, גמר גבורות",wezinהוא הה'

ו"לשובע" "לברכה" "לחיים", הוא: הפסקֿדין אבל פסקֿדין, של ענין שישנו ,219והיינו,

ואחת, אחד לכל ומזוני, חיי בבני - ועד והנגלה, הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה שנמשך ובאופן
תבל. בקצוי - ועד
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(213.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן ראה
(21491 ע' חמ"ד מנחם (תורת ואילך סכ"ג תמוז י"ב שיחת
ואילך).

ה"ד.215) פ"א

קכו.216) קיט, תהלים
א).217) (נד, במשנה
א.218) ס, גיטין ראה
בסופה.219) וגשם טל תפלת נוסח
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.„Ï התחלת רק (לא סדרים הששה של ההתחלה היא ברכות שמסכת כ"ו) (סעיף לעיל האמור עלֿפי
הראשון  הפסוק הנה שבכתב, שבתורה שכשם מובן, הרי - תחילה" בתורה "ברכו ענין שזהו זרעים), סדר

כולה  התורה כל את כולל הראשונה, הפרשה ובפרט גו'"), של 220("בראשית הראשונה המשנה גם כך ,
סדרים. הששה כל את אלא) זרעים, סדר רק (לא לכלול צריכה ברכות מסכת

בארוכה  פעם נתבאר הראשונה:221וכבר במשנה נרמזים סדרים הששה שכל

נכנסים  שהכהנים "משעה נאמר - הברכות ענין שזהו שמע", את קורין ד"מאימתי ההקדמה לאחרי
האר oznexzaלאכול מזרע הם (ומעשרות) תרומות והרי  זרעים.", סדר - ץ

הראשונה", האשמורה סוף "עד ערבית: של שמע קריאת לזמן בנוגע פלוגתא יש המשנה ובהמשך
מועד. סדר - והמועדים הזמנים ענין שזהו השחר", עמוד שיעלה "עד חצות", "עד

נשים. סדר - הנישואין ענין המשתה", מבית בניו ובאו "מעשה המשנה: והמשך

הגמרא  מדברי כמובן נזיקין, סדר - העבירה" מן האדם את "להרחיק המשנה: מאן 222וסיום "האי
דנזיקין". מילי לקיים חסידא, למהוי דבעי

שייך  "תרומתן" שגם ולהעיר, קדשים. סדר - ואברים" חלבים "הקטר דבר על במשנה נזכר ולפניֿזה
ואברים". חלבים ב"הקטר נרמז קדשים סדר ואילו (כנ"ל), זרעים סדר נרמז ב"תרומתן" אבל לקדשים,

- בתרומתן" לאכול נכנסין שהכהנים משעה בערבין שמע את קורין "מאימתי המשנה מאמר וכללות
בתרומה" לאכול עתם והגיע שמשן והעריב וטבלו שנטמאו "כהנים על טמאים 223קאי היו לא אם שהרי ,

שמע  את ש"קורין הזמן (שזהו בתרומתן" לאכול נכנסין שהכהנים "משעה לומר שייך לא לכן, מקודם
לאכול  אסורים היו לכן מקודם כאשר ורק היום, כל במשך תרומה לאכול שיכולים כיון בערבין"),

. "מאימתי לבאר צריך מותרים, - כשנטהרו - עתה ואילו בתרומתן".בתרומה, לאכול נכנסין הכהנים .

נזכר  הסדר שבשם אלא טומאה, של ממצב הוא הטהרה ענין שכללות טהרות, סדר מרומז זה ובענין
נכנסין  "הכהנים שאז הטהרה, ענין אלא הטומאה, ענין נזכר לא במשנתנו ועלֿדרךֿזה הטהרה, ענין רק

בתרומתן". לאכול

המסכת  של הראשונה המשנה להיותה סדרים, הששה כל את כוללת הראשונה שהמשנה ונמצא,
תחילה". בתורה "ברכו בבחינת - סדרים הששה לכל ששייכת הראשונה

.‰Ï:ועוד זאת

הסיפור  להמגיד224ידוע בואו שבתחילת הזקן, רבינו שילמד אודות המגיד עמו סיכם ממעזריטש,
המלאך ואילו המלאך, בנו, עם הראשונה נגלה במסכת נגלה, ללמוד התחילו וכאשר חסידות. עמו ילמד

בענין, ולחדש לפרש התחיל הזקן שרבינו לפני עוד הנה בערבין", שמע את קורין "מאימתי שבש"ס,
ויראה! אימה מלשון "מאימתי" מפרש שהוא המלאך נפשי 225אמר ד"אנא באופן היה שלימודם וכיון -

יהבית" אותו 226כתבית התורה מלמדת התורה, את לומד שהוא לכך שנוסף היינו, כשפירש 227, מיד הנה ,
בזה. הסיפור אריכות כידוע כו', דבקות לידי ובא ופחד, אימה עליו נפלה ויראה, אימה מלשון "מאימתי"

להיות  צריך התורה לימוד שהרי - כולה התורה כל התחלת הוא אימה, מלשון ד"מאימתי", הענין וגם
מור" נוטפות ד"שפתותיו עליהם)228באופן אימתך שתהא (אימה, בתלמידים" מרה ו"זרוק ,229.
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וש"נ.220) .113 ע' חכ"ט מנחם תורת ראה
מנחם 221) תורת ואילך. 30 ע' יג חוברת "רשימות" ראה

.129 ע' ריש ח"ב
א.222) ל, ב"ק
שם.223) פרש"י
וש"נ.224) .198 ע' ריש תש"ח סה "ש ראה

(225.66 ס"ע תש"ד סה"ש ראה
הע"י).226) (לגירסת א קה, שבת
וש"נ.227) .110 ע' ריש ח"מ מנחם תורת ראה
וש"נ.228) ב. ל, שבת וראה יג. ה, שה"ש
(ובפרש"י).229) סע"ב קג, כתובות



מז d"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt 'c mei zgiy

התורה: לימוד על הברכה קודם עוד להיות צריך זה וענין

שמחה  מתוך להיות צריך התורה שלימוד להיות 230כיון צריך מור" נוטפות ד"שפתותיו הענין ואילו ,
שבת  במסכת הגמרא (כדברי הלימוד כיון 228קודם הלימוד, על הברכה קודם גם להיות צריך זה הרי ,(

הברכות  בכל כמו להפסיק, אסור התורה ללימוד הברכה .231שבין

בשמחה. להיות צריכה עצמה הברכה שגם ובפרט

שופר: דתקיעת לברכה בנוגע נשיאינו רבותינו מנהג וכידוע

ישינים  עורו כלומר, בו, יש רמז הכתוב, גזירת השנה בראש שופר שתקיעת ש"אףֿעלֿפי - ובהקדמה
בתשובה" וחזרו כו' לתקיעת 232משנתכם שההכנה באופן נשיאינו רבותינו הנהגת היתה לכך בהתאם .

כידוע. עצומה, במרירות היתה שופר

כולל  גלויות, הפנים היו - עצמה הברכה אמירת בעת ואילו הברכות; אמירת עד היה זה כל אמנם,
אלא  ח"ו... איכה כבאמירת קהילות בכמה שנהוג כפי בוכים, בקול היתה לא הברכה ואמירת המצח, גם

התעוררות. של - זה עם ביחד אבל כו', התלהבות של בקול דוקא

ועד  בערך, שלא מרירות להיות צריכה שלפניֿזה שברגע בשעה בה - הדבר אפשרי כיצד ולכאורה:
פארנעמען") ניט דאס קען ("ער זאת להכיל יכול שאינו בגלל שמיעת 233לבכיה, בגלל אינה זו בכיה והרי . ַָ

השירים" ד"שיר התורה סודות כששמע דמעות עיניו שזלגו עקיבא ברבי שמצינו כפי התורה, ,234סודות
ענינים  לבטל שצריכים היינו, כו'", "קרע הוא שלהם תיבות' שה'ראשי הפסוקים עם הקשורה בכיה אלא

הפסוקים. אמירת שלאחרי רצון" ב"יהי שאומרים כפי כו', ערבים שאינם

בזה: והענין

בתכלית, התרחבות להיות צריכה כן ולאחרי לגמרי, ביטול תחילה להיות צריך התורה שבלימוד כשם
של  ענין היא שגם שמחה, גם נדרשת ובמילא רחבה, והשגה בהבנה הלימוד שיהיה כדי שדרוש כפי
המשכת  שפועלת הראשונה המצוה שהיא שופר, לתקיעת בנוגע גם הוא כן - הצמצום היפך התרחבות,

מקדמותם  הענינים אור 18כל בתוספת ואדרבה, השמחה.235, ענין להיות צריך כו' המרירות שלאחרי -

הענין  נאמר לכן הלימוד, שלפני הברכה אמירת קודם להיות צריך ויראה' ד'אימה שהענין וכיון
ברכות: מסכת בהתחלת ויראה, אימה מלשון ד"מאימתי",

הראשון שבפרק הראשונה במשנה להמדובר בפרטיות אמנם נוגע ד"מאימתי" ברכות הענין שבמסכת
כהפירוש  ערבין, של שמע קריאת זמן אודות כולה) שבעלֿפה מתורה וחלק זרעים, מסדר חלק (בתור

בערבין"; שמע את "קורין - זמן מאיזה ממתי, - "מאימתי" הפשוט:

כפי  ברכות מסכת של הראשונה המשנה בהתחלת שנקבע ב"מאימתי", נוסף ענין ישנו לפניזה אבל
מסכתות  ששים או ושלש מששים הראשונה מסכת רק (לא "ברכו 236שהיא עצמו: בפני ענין גם) אלא ,

ויראה. אימה מלשון ד"מאימתי", הענין להיות צריך הברכה שלפני - תחילה" בתורה

.ÂÏ שואל אלקיך ה' מה ישראל "ועתה - חמישי דיום חומש השיעור התחלת עם גם קשור זה וענין
גו'" ליראה אם כי :237מעמך

בגמרא  ישראל238איתא ועתה שנאמר יום, בכל ברכות מאה לברך אדם "חייב :dn שואל אלקיך ה'
גופא) בגמרא כן שגורסין (ויש בתוספות וכמובא שצריך 239מעמך", והיינו, מאה", אלא מה תקרי "אל :
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(230.73 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
וש"נ.231) ס"ז. סמ"ז או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ה"ד.232) פ"ג תשובה הל' רמב"ם
ובכ"מ.233) א. כו, וישלח תו"א ראה
סרפ"ח 234) או"ח לשו"ע ט"ז (במהנ"ע). ב צח, זח"א ראה

ז  בראשית חדש זהר גם וראה חדש). זהר (בשם א.סק"ב ,

סי"ד.235) אגה"ק תניא ראה
וש"נ.236) בשוה"ג. 193 ע' חמ"ב מנחם תורת ראה
יב.237) יו"ד, עקב
ב.238) מג, מנחות
שם.239) מהרש"א חדא"ג וראה קעט,מפרש"י. בזח"ג וכ"ה

ובכ"מ. מאה. ערך ערוך בתחלתו. רבתי תניא א.
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שרבינו  וכפי ברכות, מאה - מיו"ד כלול יו"ד - המספר שלימות לתכלית עד וההמשכה הברכה ענין להיות
בשולחןֿערוך  אותם מונה ענינים 240הזקן והן רוחניים ענינים הן הענינים, כל את כוללים הם הרי -

הזה  בעולם ענין כל שהרי פשוטים, והכי תחתונים הכי לדברים עד - גופא גשמיים ובענינים גשמיים,
תחילה. לברך צריך ממנו, ליהנות רוצה שיהודי

שואל  שאינו - גו'" ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך ה' "מה הענין: היפך נאמר עצמו בפסוק אמנם,
calaאלא  cg` xac,

המדרש - מדברי גם בתחלה 242הפסוק על 241כמובן דוד, הקדושֿברוךֿהוא, "א"ל שאלתי", "אחת
רבונו  לו, אמר וגו'. ה' בבית שבתי שנאמר שאלות, כמה שואל אתה ואחרֿכך שאלתי, אחת אומר אתה

. למדתי ממך עולם, ואחרֿכך של ליראה, אם כי מעמך שואל אלקיך ה' מה ישראל ועתה אמרת בתחלה .
דרכיו" בכל ללכת שנאמר הרבה, במצוות להם -פתחת

" - מעמך ששואל הדבר ה'",d`xilומהו את

" הלשון בדיוק גם כמו dnומרומז "מה", בבחינת להיות מעמך ששואל - מעמך" שואל אלקיך ה'
מה" בעבודה 243"ונחנו וכשנמשך עדיין, עבודה של ענין אינו כשלעצמו שביטול אלא הביטול; תכלית ,

ה'", את "ליראה דיראה, העבודה זו הרי -

במדרש  כדאיתא ישראל", "ועתה - היא זה לכל תשובה".244וההקדמה אלא ועתה "אין

שבכתב. בתורה שנאמר מה ומפרטת מבארת שבעלֿפה שתורה מה שזהו - הוא הענין אך

הקודש  באגרת הזקן רבינו שמבאר המלובש 65וכפי ברוךֿהוא העליון ש"רצון הלכות", "שונה בענין
שבעלֿפה, בתורה אלא מתגלה ואינו ונעלם, טמיר ומכוסה מופלא הוא שבכתב שבתורה מצות בתרי"ג

שבכתב  בתורה שנאמר עלֿדרךֿמשל, תפילין מצות בין 245כמו לטוטפות והיו ידך על לאות וקשרתם
. ונעלם סתום מאמר והוא וד'עיניך, היד על אחד בית לקשור שצריך שבעלֿפה תורה שפירשה עד .

. פרשיות ד' ובתוכם הראש על קדקוד,בתים זה עיניך ובין היד, כף ולא דוקא, הזרוע היא ידך ועל .
כו'". המצח ולא

בתכלית  נשלם כיצד מבארת שבעלֿפה שתורה דידן, בנדון שואל ועלֿדרךֿזה אלקיך ה' ד"מה הענין
וזוהי  מטה. למטה עד ההמשכה תכלית שזוהי דוקא, ברכות מאה עלֿידי - גו'" ליראה אם כי מעמך

תשובה". אלא ועתה "אין גו'", ד"ועתה התכלית

.ÊÏ"תשמעון עקב ד"והיה לענין באים דש 246ומזה שאדם קלות "המצוות על דקאי רש"י כפירוש ,
בעקביו",

המדרש  כפירוש גם הימים,247וכן באחרית ב"עקב", שיומשך השכר על שקאי

לעיל  שנתבאר לעשותם69וכמו "היום הקודמת: הפרשה בסיום רש"י הבא בפירוש לעולם ולמחר
ד" הענין על (נוסף שכרם" שכרם"),lawlליטול

בחייך" תראה "עולמך - "היום" כבר יומשך שה"מחר" ,59ובאופן

לבב. וטוב שמחה ומתוך
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רסמ"ו.240) או"ח
(רמז241) שם ביל"ש הובא עה"פ. תורת תהלים וראה תשו).

וש"נ. רט. ע' אב סה"מ מנחם
ד.242) כז, תהלים
זֿח.243) טז, בשלח
רה.244) ע' שם מנחם תורת וראה ו. פכ"א, וש"נ.ב"ר

ח.245) ו, ואתחנן
(עקב).246) פרשתנו ריש
גם 247) וראה ג). שם, א. (פ"ג, פרשתנו ריש דב"ר ראה

קפז  ע' אב סה"מ מנחם תורת גם וראה פרשתנו. ריש אוה"ת
וש"נ. ואילך.
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.ÁÏ פסקו" שבו באב, עשר חמשה עד לכרותם שהוצרכו באב, דעשרים העצים נדבת אודות דובר
למערכה" עצים שהם 39מלכרות המערכה עצי אודות אלא קרבן, עצמם שהם עצים אודות מדובר שלא -

(כדיixiyknרק עד mixg`yקרבן כריתתם שבין הזמן שבמשך אלא עוד ולא קרבנות), להקריב יוכלו
עצי היו למזבח בעתoilegשנדבום היו"ט מלבד ואףֿעלֿפיֿכן, ,zacp עלֿידי לזה ההכנה הנה העצים,

zzixk"הכיפורים וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא באופן היתה .40העצים
כבודֿקדושת  עלֿידי הוגה - לה' להתקרב ליהודי מסייעים כאשר השמחה לגודל בנוגע מזה, וההוראה

שליט"א  ואילך.248אדמו"ר 7 עמוד כ"ב חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפס ,

.ËÏ:"שברת "אשר בענין ואילך) ט"ו (סעיף לעיל המדובר עם זה ולקשר להוסיף ויש

שאינם  עצים עם דוקא קשור - הכיפורים יום כמו שהוא באב, עשר דחמשה היוםֿטוב מעלת גודל
אלא בארוכה.legקודש, לעיל כנזכר ,

פירות: עושים שאינם עצים אודות שמדובר - זאת ועוד

בירושלמי  כדאיתא קרבן, נעשים עצמם שהם לעצים משני 249בנוגע יפחות לא עצים עלי הרי "האומר
. הקרבן,גזירין מביאים שמהם לעצים בנוגע הגבלה מצינו לא - אחד" גיזר מביא עץ עלי הרי אמר .

תמיד  במסכת במשנה איתא - המערכה לעצי בנוגע אבל כולם; העצים מכל להביא יכולים :250ובפשטות
ובגמרא  זית", ושל גפן משל חוץ למערכה כשרין העצים והיינו,251"כל ישראל", דארץ ישוב "משום :

פירות. עושים שאינם סרק אילני כמו להיות שצריכים

ויקרא  ספר בהתחלת בארוכה הרמב"ן שכתב מה הקרבנ 146ועלֿפי לפעולת אדם בנוגע "שיחשוב ות,
ממנו . שלקח הבורא חסד לולא גופו, וישרף דמו שישפך לו וראוי ובנפשו, בגופו לאלקיו חטא כי .

לחשוב  צריך פירות, עושים שאינם עצים למערכה מביא אדם שכאשר מובן, כו'", הקרבן וכיפר תמורה
בו ed`שגם אין "ריח" וגם פירות", עושה שאינו סרק "אילן של ומצב במעמד אין 252נמצא עץ (שהרי

לעיל. כנזכר חול, של עץ שהוא לכך נוסף - זה וכל ריח). בו

והספיק  שחטף - היא היחידה בהם zexklהמעלה להיות שיכולה קודם האחרון, ברגע העצים את
חמה  של כחה ש"תשש כיון למערכה, עצים לכרות יכולים לא באב עשר חמשה לאחרי שהרי תולעת,

למערכה". פסול תולעת בו שיש שעץ לפי התולעת, מפני "וחיישינן יבשין", (ו)אינן .39.

מזה, מתפעל אינו - כו' בעולם חיות שמשפיעה חמה", של ד"כחה התוקף ישנו כאשר שגם והיינו,
ומקורו: משרשו העץ את וכורת

השדה" עץ ("האדם "עץ" ועל 253ישנו אביך". ו"בית ו"מולדתך" "ארצך" עם הוא קשור ימיו שכל (
ומבית  וממולדתך מארצך "לךֿלך הוא: הראשון התנאי הנה - יהודי להיות רצונך לו: אומרים זה

.254אביך"

אזי  "לךֿלך", הציווי כשמקיים שמיד באופן זה שאין והיינו, סתם, הארץ" "אל בכתוב: וממשיך
. מיד הארץ לו גילה "לא רש"י: כדברי אלא, לילך, צריך שאליה הארץ את לו ומראים לו מורים לתת .

ככל  רב זמן במשך צדיקים עם להתעסק הקב"ה של שרצונו לפי היינו, ודיבור", דיבור כל על שכר
לו אומר - לילך עליו לאן שואל אברהם כאשר כן, ולאחרי לענגער"), ("וואס :הקדושֿברוךֿהוא האפשרי ָ

בעתיד! אראך", "אשר

ד" הענין קיים כבר אבל עדיין; נמצא אינו ישראל בארץ הנה - לעתֿעתה מארצך jlÎjlובכן:
אביך". ומבית וממולדתך
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תשל"ב.248) מנ"א כ"ף שיחת בשילוב
ה"ה.249) פ"ח נדרים ה"ה. פ"ט שביעית
א.250) כט,
ב.251) שם,

יב.252) פ"ל, ויק"ר ראה
א.253) ז, תענית וראה יט. כ, שופטים פ'
לך.254) לך ר"פ
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אין  ואז, גו'"), ("לךֿלך ומקורו ומשרשו מעיקרו העץ את שכורת - עצים דכריתת הענין תוכן וזהו
שמים. לשם - אביך" ומבית וממולדתך "מארצך אותו שעקר כיון אחת, תולעת אפילו בו שתיכנס מקום

הרי  - תולעת בו תהיה שלא להבטיח כדי העץ, את וכורת יהודי חוטף באב עשר בחמשה וכאשר
ורק  חול, של עץ הוא ובינתיים המערכה, עבור רק אלא ממש, קרבן יהיה לא זה שעץ שיודע למרות
באב) בעשרים ללשכה, העצים שמביא לפני (עוד הכריתה סיום בעת הנה פירות, עושה שאינו סרק אילן

אצלו xzeiaנעשית dlecb dgny וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא כאמור, ,
הכיפורים".

ומחילה" סליחה ביה "דאית הכיפורים, ביום עצמך: -40והגע העילוי בתכלית ישראל בני נמצאים ,
למלאכים" "דומין ושתיה, אכילה המעלה 255ללא גם לה שיש בגוף מנשמה יותר נעלה להיות יכול ומה ,

הכיפורים. יום כמו שהוא באב, עשר חמשה של העילוי גודל מובן ומזה - "מלאך"! של

מזה: ויתירה

הכיפורים ליום שהכוונה מובן, הכיפורים, ליום באב עשר חמשה בין שמשווים אכילה yiyכיון בו
בגמרא  כדאיתא המקדש, בית את חנכו שבה בשנה שהיה כפי - באב) עשר חמשה (כמו :256ושתיה

ואומרים  דואגים ש"היו מרהֿשחורה בעלי היו וכאשר הכיפורים", יום את ישראל עשו לא שנה "אותה
שכתוב  ממה שלמדים כפי הבא", העולם לחיי מזומנין כולכם להם ואמרה בתֿקול "יצתה - 257כו'"

וגו'". הטובה כל על לב וטובי שמחים גו' וילכו גו' העם את המלך שלח השמיני "ביום

אכילה  בו שיש הכיפורים יום כמו שהוא - באב עשר דחמשה המעלה גודל יותר עוד מובן ומזה
ושתיה. אכילה בו שאין הרגיל דרך על הכיפורים מיום יותר נעלה שהוא ושתיה,

הנשמה  על הגוף מעלת שתתגלה המתים, בתחיית שמצינו המעלה זו הרי - שאז 258ובכללות ומובן, ,
כו'. ואדרבה ושתיה, אכילה של בענין חסרון יהיה לא

בלבד, לשעתה אינה שהשמחה - הכיפורים) (ויום באב עשר דחמשה השמחה במעלת להוסיף ויש
המשנה  כדברי ישראל 40אלא בנות והיו 259ש"בהן כו'", בכרמים דוקא) שמחה (מתוך וחולות יוצאות

לבנים" אלא אשה "אין כח 39אומרות נטיעת פועלת ומקורו, ומשרשו מעיקרו העץ שכריתת היינו, ,
בעולם  ה'"260האיןֿסוף ברך "זרע יבורך, ישרים דור שמעמידים עלֿידיֿזה עוסקים 261, בנים ובני בנים ,
ובמצוה, בתורה

ממה  ראיה מביאות לעשות, שצריכות דבר לכל שבנוגע הכשרות, ישראל בנות עלֿידי שנפעל כפי
לה  מה כשרה, ישראל בת כי זאת, עושה היתה לא - בפסוק הדבר נאמר היה לא אילו בפסוק; שכתוב

בפסוק  נאמר ברירה; לה אין - בפסוק נאמר שכך כיון אלא, מכריזה 262ול"בחור"?! אזי - החן" "שקר
ובגמרא. במשנה שנזכרו הענינים פרטי בשאר ועלֿדרךֿזה החן", "שקר היא גם

" על בנוי דבר שכל באופן היא ההנהגה המקדש"xn`pyוכאשר "בית שנעשה יהודי בית בונים אזי ,"
" שהרי -ok40xne` `ed263ל צאינה שעטרה בעטרה שלמה במלך ציון בנות חתונתו וראינה ביום אמו ו

.וביום לבו (אמן שמחת בימינו במהרה שיבנה המקדש בית בנין זה .259."(

לכרות  בעצמו שפועל אלא פירות, עושה ואינו חול, שהוא עץ עלֿידי דוקא - כאמור - נעשה זה וכל
הקשור  היוםֿטוב הוא שסיבתו אף כמותו, שאין ויוםֿטוב שמחה נעשה ועלֿידיֿזה מעיקרו, העץ את

מנהג  אלא שאינו העצים, נדבת .264עם
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ס"ט.255) סתר"י ס"ג. סי"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ. ס"ט. סתרי"ט

א.256) ט, מו"ק
סו.257) ח, מלכיםֿא
ע'258) תמוז ואילך. רסח ס"ע חשון סה"מ מנחם תורת ראה

וש"נ. קכ.

וש"נ.259) למשניות. נוסחאות  שינויי  ראה
ובכ"מ.260) רע"א. מ, שה"ש לקו"ת ראה
ט.261) סא, ישעי'
ל.262) לא, משלי
יא.263) ג, שה"ש
(264.24 הערה לעיל ראה
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.Ó עמי נחמו נחמו דיבורֿהמתחיל הידוע במאמר המבואר עם גם מתאים זה בשבת 265וענין שנאמר ,
באב: עשר דחמשה השמחה גודל בענין רגילה), בלתי קביעות (שזוהי באב עשר חמשה

במילואה. היא שהלבנה - היא באב עשר דחמשה המעלה

חודש? שבכל עשר חמשה ביום ישנה זו מעלה הרי יוקשה: עלֿפיֿזה אבל,

באב, דתשעה הירידה גודל לאחרי שבא הוא אב בחודש עשר דחמשה שהעילוי - הוא הענין אך
באב, עשר חמשה של ענינו שזהו כחך", "יישר  נעשה באב שבתשעה שברת" ד"אשר שמהענין והיינו,
עשר  חמשה לא אפילו הכיפורים)", (וכיום באב עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו "לא נאמר עליו
העילוי  לא אבל ומדרגות, מעלות כמה יש שבהם הפסח, חג - בניסן עשר וחמשה הסוכות, חג - בתשרי

באב. עשר בחמשה שישנו המיוחד

***

.‡Ó על קרבים עצמם שהם עצים שישנם העצים, קרבן בענין ל"ח) (סעיף לעיל האמור על נוסף
של  מהבנין חלק שנעשו העצים גם ישנם - הקרבן את מקריבים שעליהם המערכה עצי וישנם המזבח,

תמיד  במסכת כדאיתא הבית), בדק עבור - זה לאחרי (וכן המקדש "ומי 266בית ל"אכסדראות": בנוגע
. תניא והא בעזרה, אכסדראות לא הוו תלמודֿלומר בעזרה, אכסדראות עושין שאין מנין לך 267. תטע

בנין" של "באכסדראות ומשני: אלקיך", ה' מזבח אצל עץ כל .268אשרה

ביניהם: והחילוק

ה" מענין חלק הם - שבבנין תורה ziaהעצים עלֿפי ש"בית" טהרות בסדר במשנה שמצינו וכפי ,"
מעפר  והן מעצים הן מאבנים הן ומזה 269הוא ענינים, וכמה לכמה בנוגע "בית" נקרא אינו ובלאוֿהכי ,

עצים, אבנים, בו שהיו בשלימות, להיות צריך שבודאי ה'", ל"בית בנוגע - וקלֿוחומר במכלֿשכן - מובן
המשכן" בקרקע יהיה אשר ("העפר עפר אשה 270וגם לטהר כדי בו שהשתמשו המקדש, בבית וכן ,

לבעלה).

" כמו הם - שבבנין) לעצים ביחס השני הקצה (שזהו קרבן נעשו עצמם שהם (מזון),mglהעצים "
שכתוב  כמו הקרבנות, כללות נקראים זה לאשי".271שבשם לחמי "קרבני

ומסייע  המכשיר דבר רק שהם הממוצע, הדבר - המערכה עצי גם ישנם הנ"ל, עצים סוגי ב' ובין
הפנימי  להענין טפל רק להיותם ממציאותם, שמתבטלים שריפתם, עלֿידי ה"לחם", ענין להיות שיוכל

עצים. גם היו שבו שב"בית", מזון) (לחם,

.·Ó:פלא דבר רואים זה ובענין

בגמרא  המן 272איתא מנין, התורה מן "המן עם 273: קשור ד"המן" הבלתיֿרצוי שהענין היינו, העץ",
"עץ".

האריז"ל  בפירוש מצינו הפסוק 274וכן אותו 275על ותלית והומת מות משפט חטא באיש יהיה "וכי
"ותלית  אזי ימות", ולמה רע, פעל לא כי מות, משפט טעם חסרון) מלשון (חטא יחסר ש"כאשר עץ", על

מחמת - עץ על zrcdאותו ur."מת כך בשביל מיתה, שגזר
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מנחם 265) תורת גם וראה ואילך. ריח ע' עת"ר סה"מ - עת"ר
וש"נ. ואילך. קסז ע' אב סה"מ

ב.266) כח,
כא.267) טז, שופטים פ'
הראב"ד.268) בדעת - ה"י פ"ו ע"ז הל' המשנה מרכבת ראה

לתמיד  והראב"ד המפרש בדעת - ואילך רפז ע' ח"ג המלך פרשת
שם.

מ"ב.269) פי"ב נגעים ראה
יז.270) ה, נשא
ב.271) כח, פינחס
ב.272) קלט, חולין
יא.273) ג, בראשית
(274.2 הערה 132 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
כב.275) כא, תצא
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הוא ה"עץ" שענין לכאורה נמצא לעיל?!jtidlועלֿפיֿזה האמורים הענינים מכל

.‚Ó:ולהעיר

החיים" "עץ אודות גם מסופר הדעת", "עץ אודות בתורה מסופר שכאשר אמת עלֿפי 276הן אבל, .
ושל  גפן משל חוץ למערכה כשרין העצים ש"כל תמיד במסכת הגמרא מדברי ל"ט) (סעיף לעיל האמור
שהעצים  לומר, צריך ועלֿכן החיים", ב"עץ לגעת שאין מובן, ישראל", דארץ ישוב "משום זית",

הדעת". ל"עץ שייכים לעיל האמורים

היתה" "חטה או היתה", "תאנה היה", (ש"גפן הדעת עץ שגם הרי:277ואף - פירות עושה היה (

איתא  שם הגמרא וכו'"251בהמשך תאנה של במרביות רגילין, היו ("באלו תאנה "וליטעמיך, :250(
בתאנה למימר, לך אית מאי אלא (בתמיה), ישראל דארץ ישוב משום בה xit`לית `ciar `lc."

הדעת: לעץ בנוגע לומר יש ועלֿדרךֿזה 

במדרש  קדושים 278איתא פרשת ריש תורה' ב'לקוטי הראשון,279(והובא אדם מעיניך עפר יגלה "מי (
שעות  שלש שבמשך והיינו, שנים", ג' לערלה ממתינין בניך והרי כו', ציוויך על לעמוד יכולת שלא
למטה  הזמנים בסדר נמשך (ומזה הדעת עץ מפירות לאכול הראשון לאדם אסור היה השבת, כניסת קודם

ערלה). שנות ג'

עושה  אילן בגדר היה שלא נמצא, הדעת, עץ מפירות לאכול אסור היה אלו שעות ג' שבמשך וכיון
ישראל". ארץ ישוב "משום בו שיהיה פירות,

ולבית  למזבח ששייכים העצים אודות לעיל שנתבאר מה יתאים איך לדוכתא: קושיא הדרא כן, ואם
בלתיֿרצוי? ענין עם קשור העץ שענין שמצינו מה עם המקדש,

.„Ó:בזה הביאור לומר ויש

במשנה  .280איתא הערלה מן פטור לבנין) קורות מהן (לעשות ולקורות לסייג "הנוטע אמר : אפילו .
נוטע" של בדעתו תלוי "שהדבר פטור", והחיצון חייב הפנימי לסייג, והחיצון למאכל .281הפנימי

לאכול  שנאסר כיון פירות, עושה שאינו אילן בבחינת שהיה שאף הדעת, לעץ בנוגע גם מובן ומזה
" אלא) למאכל, (לא בו להשתמש יכולים היו מכל ֿמקום ערלה, כמו דין zexewlמפירותיו, בו אין שאז ,"

ערלה.

" אמרו שעליו עץ יש קצוות: שני להיות יכולים גופא הדעת שבעץ המן ondונמצא, מניין, התורה מן
urdלבנות "לקורות", עליו שחושב עץ ויש בית""; לשבת אדם "תפארת - בית המקדש,282ממנו בית ,

באופנים  המקדש בבית בהם שמשתמשים עצים גם אלא מהבנין, חלק שנעשים עצים רק לא - גופא ובזה
קרבן. נעשים עצמם שהם עצים וכן המערכה, עצי שונים:

של ענין שזהו "לחם", שנקרא קרבן, נעשים העצים כאשר שגם לאכילת lk`nולהעיר, זה אין הרי -
ד"המן  באופן זה הרי זאת, ולולי שנים), שלש (או שעות שלש להמתין צורך יש זה (שבשביל האדם

ממנו" אכל לבלתי צויתיך אשר של273העץ שלמעלה, לחם לאשי", "לחמי זהו אלא ,(`edÎjexaÎyecwd,
קמיצה" טעונין (ש)עצים רבי "לדברי הקומץ, רק לא - המזבח עלֿגבי שקרב כל 283"לחם" גם אלא ,

התוספות  שכתבו כמו העצים, שיריים,284שאר בהם אין הא בעצים, קמיצה שייך "מה הקושיא (בתירוץ
לעצמן". קריבין והשיריים לעצמו קרב ש"הקומץ נשרפין"), וכולן
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ואילך.276) ט ב, בראשית
סע"א.277) מ, ברכות
ב.278) פכ"ה, ויק"ר
סע"א 279) וש"נ.כט, .14 הערה שם לקו"ש גם וראה .
הרע"ב).280) (ובפי' ערלה ריש

ה"ג.281) פ"י רבעי ונטע מע"ש הל' רמב"ם
יג.282) מד, ישעי'
ב.283) כ, מנחות
רבי.284) לדברי ד"ה - שם
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.‰Ó כאן לעבודה בנוגע הוראה יש ענין שמכל פעמים כמה כאמור - האדם בעבודת מזה וההוראה
טפחים: מעשרה למטה

אינם  אלו שענינים באופן זה אין - הזה עולם מעניני להנאה בנוגע שישנם והעיכובים המניעות כל
ליהודי, שייכים

וכתורת - אודותיו, שומע היה ולא אותו רואה היה לא אליו, שייך שאינו ענין זה היה אילו שהרי
לבוראו 285הבעלֿשםֿטוב  בעבודתו הוראה בו יש שומע או רואה שאדם ענין -שכל

שצריך  אחרים לענינים בניגוד "לקורות", בהם להשתמש עליהם לחשוב צריך שהאדם ענינים יש אלא,
"למאכל". עליהם לחשוב

שרצה בגלל לא היא, מהם, ליהנות שאין בעולם ענינים שיש לכך הסיבה הקדושֿברוךֿהוא כלומר:
בלבם" נתן העולם "את אדרבה: - יהודי ולייסר אם 286לענות שבלבו: במחשבה תלוי שהדבר אלא ,

מחשבה חושב אם אבל שלו, נעשה מיד אזי - הקדושֿברוךֿהוא של כרצונו "לקורות", dpi`yיחשוב
dievx!שנים לשלש הדבר נדחה אזי - ("למאכל")

שזהו  וכיון שלו, ניצוץ זה הרי הדבר, את שראה כיון כי שלו, סוףֿכלֿסוף יהיה זה ענין גם ולהעיר:
נדח" ממנו ידח ו"לא לבררו, יצטרך שלו, אזי 287ניצוץ - היום לחשוב שצריך מה חושב שכאשר אלא, ;

- לכך הזמן הגיע לא שעדיין אומרת שהתורה בשעה למאכל עליו חושב כאשר אבל מיד, שלו נעשה
זמן. לאחר נדחה זה הרי

נשיאנו  רבינו פתגם ידוע אינו 288והרי - דבר לעשות יצטרך שסוףֿכלֿסוף ובידעו פיקח, הוא חסיד :
היום. זאת עושה אלא למחר, דוחה

.ÂÓ על קאי ש"עקב" (א) תשמעון": עקב ב"והיה ההפכיים הפירושים שני עם גם קשור זה וענין
היכן  ולכאורה, עכשיו, ש"תשמעון" כפשוטו, (ב) שכרם", "ליטול") (או לקבל "למחר הימים, אחרית

ביחד? הפירושים שני של האיחוד הוא

בענינים  גם אלא מופלאים, בענינים רק (ולא יהודי של בידו היא שהברירה - לעיל האמור עלֿפי ויובן
דבר  שזהו מוכיח זה הרי אודותיו, שמע או זה דבר שראה דכיון שלו, יהיה שרואה, ענין שכל פשוטים),
נעשה  ואז תורה, עלֿפי לחשוב  - צריך ובמילא - שמותר המחשבה את לחשוב שעליו אלא אליו, ששייך

שלו. רכוש שלו, הדבר

היעוד  לקיום באים ג 289ומזה ברכוש יצאו כן והשלימה,"ואחרי האמיתית בגאולה שיהיה כפי דול",

מצרים"- מארץ צאתך מ"ימי בערך שלא יותר נעלה במסכת 290באופן והגמרא המשנה כדברי ,
"אראנו 291ברכות  דלעתידֿלבוא, היציאה תהיה והעיקר טפל, בבחינת תהיה ממצרים שהיציאה

-290נפלאות"

צדקנו. משיח עלֿידי ממש, בקרוב והנגלה, הנראה בטוב

בשבת, שיערכו ההתוועדות עבור זו מהתוועדות "לחיים" שיקחו אמר שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת
מלכה". ה"מלוה ועבור

עמך"]. את "הושיעה הניגון לנגן צוה ואחרֿכך
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סרכ"ג 285) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה
אייר). ט יום" ב"היום (נעתק וש"נ ואילך.

ובכ"מ.286) ע"ב. ריש ה, במדבר לקו"ת וראה יא. ג, קהלת
פ"ד 287) לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

ספל"ט. תניא סה"ג.

תש"ב288) .48 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש 117.ראה ע' .6 ע'
יד.289) טו, לך לך
טו.290) ז, מיכה
סע"ב.291) יב,
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מוגה  בלתי

הפסוק ‡. תשמעון".1על בעקביו דש שאדם קלות המצוות "אם רש"י: מפרש תשמעון", עקב "והיה

להבין: וצריך

התורה  מפרשי וכמה ("חלף"), התרגום (כפירוש "בעבור" הוא "עקב" דתיבת הפשוט 2הפירוש

לפרש  הוצרך לא שרש"י עד כלֿכך, פשוט הוא זה ופירוש מקרא). של פשוטו עלֿפי הוא שפירושם
בקולי" שמעת אשר "עקב זה: לפני שנזכרה "עקב" בקולי"3תיבת אברהם שמע אשר "עקב כן,4, ואם .

דש שאדם קלות "מצוות על מורה "עקב" שתיבת כאן לפרש רש"י של ההכרח "?eiawraמהו

ועוד: זאת

פרשתנו  תאבדון5בהמשך כן מפניכם מאביד ה' אשר "כגוים כאן awrנאמר והרי גו'". תשמעון לא
עונש  מגיע לא קלות מצוות על שהרי בעקביו", דש שאדם קלות ל"מצוות שהכוונה לומר אפשר אי

בקרא  וכמפורש "תאבדון", - כלֿכך עב 6חמור אודות הוא תיבת שהמדובר לפרש ובהכרח ודהֿזרה.
פירוש  את לשנות רש"י של הכרחו ומהו ואםֿכן, "חלף"). התרגום: (כפירוש "בעבור" - כפשוטה "עקב "
שבהמשך  בשעה בה בעקביו", דש שאדם קלות "מצוות על שקאי ולפרש פרשתנו, בתחילת "עקב" תיבת

חמורות?! למצוות בנוגע "עקב" תיבת נאמרה הפרשה

מפרשים·. (כפירוש 7יש  "בעבור" מלשון "עקב " מפרש  אינו איך שרש "י  לו שהוקשה בגלל התרגום),
"והיה לומר בלשוןawrאפשר והוהֿליהֿלמימר תשמעון", בחירה, בעל הוא האדם הרי וודאות, של

תשמעון".`m"והיה

מובן: ואינו

קאי א) ש"עקב" רש"י פירוש לפי גם הרי - "אם" ולא "עקב", נאמר מדוע היא רש"י קושיית אם
"והיה נאמר לא למה השאלה: נשארת בעקביו", דש שאדם קלות "מצוות ואכן `mעל תשמעון". עקב

" מוסיף בפירושו נאמר `mרש"י לא עצמו בפסוק אבל תשמעון", בעקביו דש שאדם קלות המצוות
"אם".

"והיהב) כאן נאמר לא למה לשאלה מקום אין הכתובים זה `mבפשטות פסוק שהרי - תשמעון"
היום  מצוך אנכי אשר וגו' המצוה את "ושמרת שלפניֿזה: הפרשה בסיום שכתוב למה בהמשך בא

ומצב מעמד אודות כאן שמדובר היינו, לאחריֿזה zxinyczeevndלעשותם", לומר שייך לא כן, ואם ,
"והיה`m"והיה אלא את xearayתשמעון",awrתשמעון", לך אלקיך ה' "ושמר אזי המצוות שמירת

וגו'". הברית

מפרשים ‚. פרשתנו:8יש להתחלת שלפניֿזה הפרשה סיום בין סתירה לתרץ בא שרש"י

שכרם", ליטול הבא לעולם "ולמחר רש"י, ומפרש לעשותם", "היום נאמר שלפניֿזה הפרשה בסיום
ושמר  גו' תשמעון עקב "והיה נאמר פרשתנו בהתחלת ואילו מצוות; שכר אין הזה שבעולם מובן, שמזה

הזה?! בעולם שכר עניני וכמה כמה ומונה וגו'", ואהבך וגו'

בכל  זה הרי שכרם", ליטול הבא לעולם "ולמחר לעשותם" "היום שכתוב שמה רש"י, מתרץ זה ועל
("והיה בעקביו דש שאדם קלות במצוות אבל המצוות; הזה.awrשאר בעולם גם שכר יש - תשמעון")
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פרשתנו.1) ריש
ועוד.2) הרמב"ן. פי'
יח.3) כב, וירא
ה.4) כו, תולדות

כ.5) ח,
יט.6) שם,
גו"א.7)
האורה.8) לבוש
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אבל:

בעולם א) גם מצוות שכר שיש מקומות בריבוי הכתובים בפשטות המפורש היפך הוא זה פירוש
בארוכה 9הזה  לעיל שנתבאר וכמו הבא10. לעולם "למחר רש"י לשון דיוק שרק lehilבביאור שכרם",

zlihpאבל הבא, לעולם תהיה הזה.zlawשכר בעולם גם היא שכר

בגמרא ב) .11איתא דתניא ליכא, עלמא בהאי מצוה בתורה ."שכר שכתובה ומצוה מצוה כל לך אין
כתיב  ואם אב בכיבוד בה, תלויה המתים תחיית שאין בצדה שכרה ולמען 12שמתן ימיך יאריכון למען

כתיב  הקן בשילוח לך, לי 13ייטב והבא לבירה עלה אביו לו שאמר הרי ימים, והארכת לך ייטב למען
והיכן  זה של ימיו טובת היכן ומת, נפל ובחזירתו הבנים את ונטל האם את ושלח לבירה ועלה גוזלות
ארוך". שכולו לעולם ימיך יאריכון ולמען טוב שכולו לעולם לך ייטב למען אלא זה, של ימיו אריכות

בגמרא  ליכא"14ומפורש עלמא בהאי מצוה ש"שכר היסוד שכל ונמצא, קלה". "מצוה היא הקן ששילוח
שכר  יש בעקביו) דש (שאדם קלות במצוות שדווקא לומר הסברא כן, ואם קלה". ל"מצוה בנוגע נתפרש

מעיקרא. מופרכת - הזה בעולם

מקרא,„. של פשוטו הוא רש"י שפירוש שכיון פעמים כמה המדובר עלֿפי - בזה הביאור לומר ויש
מהפסוק  מעתיק שרש"י מהתיבות - גופא ובזה הכתובים, מפשטות להיות צריך לפירושו ההכרח הרי

אותן): להעתיק לו היה אחרות, מתיבות הוא ההכרח אם (כי פירושו בתחילת

וגו'" המצוה את "ושמרת נאמר שבה זה, שלפני הפרשה לסיום בהמשך באה פרשתנו שהתחלת כיון
להקדים  היותר ולכל לך", אלקיך ה' "ושמר מיד להתחיל צריך הכתוב היה - ב) סעיף לעיל (כנזכר
"שמור  (כמו הדברים את וכופל חוזר שהכתוב פעמים כמה שמצינו כפי אותם", ועשיתם "ושמרתם

-15תשמרון" פרשתנו שבהתחלת תשמעון" עקב  "והיה התיבות אבל ;(ixnbl zexzein!?

בסיום  עתה: עד נזכר שלא חדש ענין להוסיף בא תשמעון" עקב "והיה שהכתוב ועלֿכןֿצריךֿלומר,
את "ושמרת נאמר הקודמת עקב mihtyndואתmiwegdואתdevndהפרשה "והיה הכתוב מוסיף וכאן ,"

ה" שמירת - zelwתשמעון" zeevn."בעקביו דש שאדם

דיוקים:‰. כמה עוד יתורצו ועלֿפיֿזה

.א) ד"מצוה הענינים פרטי נזכרו הקודמת הפרשה .בסיום חוקים כולם . קיום שעלֿידי משפטים", .
שכר? יקבלו בלבד שעלֿידם "משפטים", רק נזכרו פרשתנו בהתחלת ואילו שכר; יקבלו

בנוגע  "מצוה" בלשון הכתוב משתמש כלל בדרך כי המצוות, כל על קאי ש"משפטים" לומר ואין
בפסוק  כאשר ובפרט מצוות. של מסויים סוג על קאי "משפטים" הלשון ואילו המצוות, לכללות

. "מצוה שונים: סוגים נזכרו .שלפניֿזה חוקים עוד . ולא "משפטים", רק נאמר  ואחרֿכך משפטים", .
"המשפטים ומדגיש מוסיף שהכתוב מצוות.dl`dאלא של מסויים לסוג היא שהכוונה בודאי הרי - "

"המשפטים (על פרשתנו בהתחלת שנזכר שהשכר לומר אין כן הואוכמו בלבד) מהשכר zegtהאלה"
. "המצוה (על הקודמת הפרשה בסיום .שנזכר החוקים שהרי. - (ו)המשפטים") .daxc` הפרשה בסיום :

והחסד" הברית "שומר רק נאמר וכמה 16הקודמת כמה עוד הכתוב מוסיף פרשתנו בהתחלת  ואילו ,
בך  יהיה "לא צאנך", ועשתרות אלפיך שגר גו' אדמתך ופרי בטנך פרי וברך גו' וברכך "ואהבך ענינים:

- וגו'" ובבהמתך ועקרה xzeiעקר lecb xky!?
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לדרך.9) צידה ראה
ס"ע 10) חמ"ד מנחם (תורת בסופה ואתחנן ש"פ שיחת

וש"נ. .(185
בסופה.11) חולין ב. לט, קידושין
טז.12) ה, ואתחנן

ז.13) כב, תצא
שם.14) חולין
כב.15) יא, פרשתנו
ט.16) ז,
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נאמר ב) הפרשה את 17בהמשך לרשת בא אתה גו' בצדקתך "לא ישראל): לארץ להכניסה (בנוגע
. ואתחנן ארצם בפרשת נאמר ועלֿדרךֿזה גו'". לאבותיך ה' נשבע אשר הדבר את הקים למען (אלא) .18

הוציא  לאבותיכם ה' נשבע אשר השבועה את משמרו (אלא) גו' מרובכם "לא ממצרים): ליציאה (בנוגע
עקב  "והיה - דוקא המצוות בקיום השכר את תולה כאן ומדוע מצרים". מלך פרעה מיד גו' אתכם ה'

תשמעון"?

בעקביו" דש שאדם קלות "המצוות על קאי תשמעון" עקב ש"והיה רש"י פירוש עלֿפי מתורץ זה וכל
(כדלקמן); בעקביו" דש שאדם קלות "מצוות של המושג שייך בהם שרק האלה", "המשפטים שהם -
לארץ, הכניסה (לא - הפרשה שבהמשך המיוחד השכר שזהו הבטחתו", לך "ישמור וגו'", ה' "ושמר ואז,

וגו'". וברכך "ואהבך אלא)

.Â שנתבאר כפי - מקרא של פשוטו עלֿפי - ומשפטים מצוות חוקים שבין החילוק ביאור ובהקדים
רש"י: בפירוש כבר

ש"חוקותי"4בפסוק  רש"י פירש גו'", חוקותי מצוותי משמרתי וישמור בקולי אברהם שמע אשר "עקב
. עליהם משיבין העולם ואומות הרע שיצר "דברים וחוקותיו הם המלך גזירת אלא בדבר, טעם שאין .

אחרי  ובפרשת להצטוות". הם ראויין נכתבו לא שאילו "דברים הם "מצוותי" ואילו עבדיו", פירש 19על
לאומרן". כדאי היו נאמרו לא שאילו במשפט, בתורה האמורים "דברים "משפטי", רש"י

בתורה, נכתבו לא אילו גם מקום להם שיש דברים הם (ששניהם למשפטים מצוות שבין והחילוק
בתורה האמורים "דברים הם ש"משפטים" - טעם) להם שאין דברים שהם חוקים כמו ",htynaשלא

ואילו  בזה; וכיוצא ואם אב כיבוד גזל, איסור כמו מחייבם, השכל שגם לחבירו אדם שבין דברים היינו,
הם ראויין נכתבו לא שאילו "דברים הם שזהוzeehvdl"מצוות" היינו, ,"ly ieeiv`edÎjexaÎyecwd אלא ,

. בדבר טעם ש"אין באופן זה "שאין כיֿאם וחוקותיו", המלך גזירת .oiie`x שיש היינו, להצטוות", הם
להאדם הקדושֿברוךֿהוא בין וחיבור קירוב שיש לאחרי רק אבל בשכל, מקום eilrלהם zeevl,והיינו ,

וקידוש  וברכת כבוד כמו להצטוות"), הם "ראויין בשכל, מובנים שהם (אלא למקום אדם שבין ענינים
.20השם 

.Ê דברים" ב"משפטים", רק שייך בעקביו" דש שאדם קלות "מצוות של שהמושג מובן ועלֿפיֿזה
בתורה לאומרן":htynaהאמורים כדאי היו נאמרו לא שאילו

אלא בדבר, טעם ש"אין כיון - לחוקים jlndבנוגע zexifb שלא בפשטות מובן עבדיו", על וחוקותיו
שמקיים או (וממהֿנפשך: קלות למצוות חמורות מצוות בין לחלק שמורד lkשייך או המלך, גזירות

בגמרא  שמצינו וכפי כלל). גזירותיו מקיים ואינו שמאן 21במלך יהודי, אינו בשרֿודם, למלך בנוגע אפילו
לדבר  חמור דבר בין חילוק אין המלך אל השייכים בענינים כי מיתה, חייב מלכא קמי במחוג דמחוי

קל.

להיותם מכלֿמקום, בשכל, מקום להם שיש שאף - למצוות בנוגע edÎjexaÎyecwd`ועלֿדרךֿזה ieeiv,
קלות. למצוות חמורות מצוות בין לחלק שייך לא בהם גם הרי

בנוגע  בתורהאבל האמורים "דברים להיותם - כדאי htynaל"משפטים" היו נאמרו לא "אילו שגם ,"
מצוות  בין לחלק האדם יכול האדם, שכל חיוב מצד עליהם"), "להצטוות ולא דייקא, ("לאומרן" לאומרן"

קלות. למצוות חמורות
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ה.17) ט,
זֿח.18) ז,
ד.19) יח,
"כגון 20) "מצוותי", בפירוש שם) (תולדות בפרש"י ומ"ש

לחוקים  בניגוד בכללות, הוא שם כי - דמים" ושפיכות גזל
מצוותי"), מצוות ("חוקותי בין  החילוק לפרטי נחית ולא

(למשפטים, הנ"ל בכתוב נזכרו ).המו"ל שלא
ב.21) ה, חגיגה
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חמור  דבר שזהו מחייב השכל הרי ממונו, כל את מאדם לגזול - לגזל בנוגע ולדוגמא:
שכל. עלֿפי חמור דבר זה אין - בלבד חבירו את להקניט אבל דמים); שפיכות (ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

באופן  הנהגה אלא הבזיון, שלילת אודות רק לא מדובר כאשר ואם: אב לכיבוד בנוגע ועלֿדרךֿזה
דיליה. שיעורא לפום חד כל קל, לדבר חמור דבר בין לחלק מקום יש - כו' הכבוד ומדת כבוד, של

בגמרא  שנקרא - הקן לשילוח בנוגע זה 14[ועלֿדרךֿזה הרי שבפשטות דכיון - קלה" "מצוה בשם
כו' הציפור על הרחמנות המשנה 22מצד מדברי רחמיך",23[ולהעיר יגיעו צפור קן "על לומר שאין

בגמרא  מובן 23וכמבואר גופא שמזה כו'", רחמים הקדושֿברוךֿהוא של מדותיו שעושה "מפני שזהו
קל. כדבר לזה להתייחס אפשר הרי זאת], לשלול צורך היה לא כן לא שאם רחמנות, של ענין בזה שיש

מזומן" שאינו טהור בעוף אלא נוהג אינו האם ש"שילוח הוא 24ובפרט האם לקיחת איסור גופא, ובזה ,
מותר" זה הרי אותה וצד וחזר האם את ש"שלח לאחרי שהרי שעה, לפי ].25רק

.Á:"האלה המשפטים את תשמעון עקב "והיה נאמר ולכן

" הקודמת: הפרשה בסיום נזכר שלא ענין עוד כאן מוסיף שהכתוב "awrכיון zelwתשמעון", zeevnd
דש הסוגים eiawraשאדם כל (מבין  האלה" "המשפטים אודות רק הוא שהמדובר לפרש בהכרח - "

. "מצוה לפניֿזה: .שנזכרו חוקים חמורה.. למצוה קלה מצוה בין לחלק שייך בהם שרק משפטים"), .

ה' "ושמר אזי תשמעון", בעקביו דש שאדם קלות המצוות "אם תשמעון", עקב "והיה נאמר זה ועל
הבטחתו" לך "ישמור לו 26וגו'", היה "ושמר", תיבת לפרש רש"י כוונת אם מובן: אינו דלכאורה -

הפרשה  בסוף שנזכרה והחסד הברית שמירת רק לא - "הבטחתו" מוסיף ומה לך", "ישמור רק לכתוב
כאן. הפסוקים שבהמשך הענינים פרטי ככל וגו'", וברכך "ואהבך אלא דבר, לפרט מבלי שלפניֿזה

***

.Ë:להבין צריך - בעקביו" דש שאדם קלות "מצוות הרגיל ללשון בנוגע

מאדם  המשל מביאים שעליו הענין לתוכן בנוגע אבל עקב, עלֿידי אמנם היא והדישה הדריכה פעולת
עם  - אדרבה אלא ה"עקב", עם כלל קשור שאינו ענין זה הרי - קלות במצוות הזלזול - בעקביו הדש

y`xay lkyd.עליה להקפיד צריך אינו ולכן קלה , מצוה שזוהי לו שמסביר דוקא,

זה  הרי הרגל, עלֿידי בפועל שנעשית אף כפשוטה, והדישה הדריכה לפעולת בנוגע שגם [ולהעיר,
הבחנה  ללא דבר, כל על דורכת היתה עצמה מצד שהרגל והיינו, שבראש, העין ראיית מצד בא גופא
עליו. לדרוך שאפשר חסרֿחשיבות דבר שזהו לו ומורה מבחינה שבראש שהעין אלא כלל,

המצוות].ועלֿ לקיום בנוגע בנמשל, אחתֿכמהֿוכמה

למצוות  חמורות מצוות בין חילוק אין פשוטים אנשים שאצל בשיחותיו, נשיאנו רבינו שמבאר וכפי
השכל  הבנת מצד אלא אינם שבמצוות החילוקים ואילו בשוה, היא המצוות כל של החשיבות אלא קלות,

כו'.

כללות  קיים לא משכיל") ("א בעלֿהשכלה שאצל - בשיחותיו נשיאנו רבינו שמביא כפי - ַולדוגמא
בנגלה, או בחסידות עמוק ענין ללמוד יכול זה שבזמן שטוען כיון חוצה, המעיינות הפצת של הענין
כשנמצא  ועלֿדרךֿזה בזה. וכיוצא א", א' "קמץ קטנים ילדים ללמד פשוטים, אנשים עם להתעסק לו ָומה
כו', רבא שמיה יהא אמן אמירת אודות להם יעיר לא ומושפעיו, תלמידיו עומדים ומסביבו הכנסת בבית

כבודו" לפי ואינו "זקן להם 27להיותו לבאר רק ענינו - הוא ואילו ה"שמש", של וענינו תפקידו זהו ;
בנגלה. או בחסידות עמוק ענין
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ו.22) כב, תצא וראב"ע רמב"ן ראה
וש"נ.23) ב. לג, ברכות
ה"ח.24) פי"ג שחיטה הל' רמב"ם

ה"ז.25) שם
סט"ז.26) לקמן ראה - הענין לשלימות
ב.27) ל, ב"מ - חז"ל לשון
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אלא) העקב, מצד (לא הוא החסרון הרי - בעקביו" דש שאדם קלות "מצוות הלשון דיוק מהו כן ואם
דוקא? השכל מצד

.È:בזה הביאור לומר ויש

צריך  הרגל ענין מצד ולכן, שמים. מלכות עול קבלת - הוא האדם בנפש הרוחני בציור הרגל ענין
בשלימות, היא הרגל וכאשר קלות, למצוות חמורות מצוות בין חילוק ללא בשוה, המצוות כל קיום להיות

קלות. למצוות חמורות מצוות בין שמחלק השכל התגברות להיות יכולה לא 

בגלל זה הרי - עליהם מקפיד שאינו קלות מצוות אדם אצל יש שכאשר מקולקל awrdyונמצא,
חמורות  מצוות בין לחלק השכל התגברות נעשית שלכן 'קבלתֿעול', בענין אצלו שחסר והיינו כו', וחולה

קלות. למצוות

חמורות  מצוות בין חילוק אמנם יש השכל שמצד כיון חסרון, כאן אין - הראש מצד ביאור: ליתר
כל  שקיום ולפעול השכל, על להתגבר צריך שמים מלכות עול דקבלת שהרגש אלא, קלות, למצוות
בראש, לא - הוא קלות למצוות היחס בשינוי החסרון כן, ואם ה'. ציווי שכולם לפי בשוה, יהיה המצוות

זה)lbxaאלא (הרי - דש שאדם קלות "מצוות ;eiawra.שמים מלכות עול בקבלת החסרון בגלל ,"

נשבע  אשר גו' הברית את לך אלקיך ה' ושמר גו' תשמעון עקב "והיה שכתוב במה הביאור גם [וזהו
דלכאורה  - אם 28גו'" גם והשבועה ההבטחה לקיים צריך כו', ונשבע הבטיח שהקדושֿברוךֿהוא כיון :

כל  את לקיים צריך שיהודי הוא, הענין אך - בעקביו? דש שאדם המצוות את מקיימים לא חסֿושלום
סיני" מהר ועומד ש"מושבע כפי (רגל), קבלתֿעול מתוך בשוה נעשה 29המצוות הקדמת של באופן ,

מצוות  בין לחלק שבראש השכל התגברות ונעשה הרגל, בענין חסרון אצלו יש כאשר אבל לנשמע.
כו', והשבועה הברית על השכל ענין התגברות תהיה למעלה שגם פועל זה הרי קלות, למצוות חמורות

כו']. למטה הברכה תומשך ולא

.‡È:חוצה המעיינות הפצת אודות לעיל להאמור בהמשך - יותר ובפרטיות

או  בחסידות עמוק בענין לעסוק ביכלתו כו', פשוטים אנשים עם להתעסק שבמקום האמורה הטענה
כפי  ואדרבה: אותה, שולל אינו נשיאנו רבינו וגם בשכל, מקום לה שיש נכונה טענה היא - בנגלה

בשיחה  בשביל 30שמבאר שלא כיון פשוטים, בענינים לעסוק לו אין מרגליות, ניקוב מלאכת שלמד שעבד ,
כו'. גידלוהו זה

ציווי שזהו - הדור נשיא של ציווי שישנו כיון עבדיו הקדושֿברוךֿהוא אבל, אל סודו ש"גלה
חוצה,31הנביאים" המעיינות בהפצת לעסוק שצריך - נשיאנו רבינו עלֿידי זה לדורנו עד ודור, דור בכל

לו  ואין לאו, אם בשכלו זאת מבין הוא אם נפקאֿמינה ללא עול, קבלת מתוך זה ציווי לקיים צריך
עתה  כי וביאור, להסבר ולהמתין שאלות  והסברים.לשאול לביאורים זמן אין

ה"עקב" ענין גם ישנו במקום, ה"עקב" ענין שיש (דכשם לזמן בנוגע - "עקב" בפירוש נוסף ענין וזהו
סכנה  של ומצב במעמד שנמצאים מלחמה, של זמן זו, ותקופתנו זה זמננו שזהו דמשיחא, עקבתא - בזמן)

דמים" שופך זה הרי ש"השואל כך, כדי ועד ופלפול, וטריא לשקלא מקום אין שאז אלא 32ופיקוחֿנפש, ,
בגדול" ש"מצוה אלא עוד ולא הסכנה, מן להציל בו התלוי כל לעשות ומיד תיכף צריך ואחד אחד .33כל

ללא  שמים, מלכות עול קבלת ענין רק להיות צריך שעתה הכוונה שאין ולהבהיר, להוסיף יש אך
והשגה  הבנה תהיה ואחד אחד כל שאצל הרצון נתגלה אלו בזמנים דוקא אדרבה: שהרי - והשגה הבנה

כו' דרזין רזין בעניני xzeiגם cer עול קבלת ענין להיות צריך לראש שלכל אלא שלפנינו, בדורות מאשר
האדם  את מלמדת שהתורה מה גם (כולל התורה לימוד גם יהיה ואז שמים, דרזין 34מלכות ברזין (
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מבה"ח 28) עקב, דש"פ תשמעון עקב והי' רד"ה גם ראה
וש"נ. .(276 ע' ח"ג מנחם (תורת תשי"א אלול

ועוד.29) סע"ב. עג, יומא
וש"נ.30) .153 ע' חי"א מנחם תורת גם ראה

ז.31) ג, עמוס
וש"נ.32) ס"ב. סשכ"ח  או"ח אדה"ז שו"ע
וש"נ.33) סי"ג. שם ראה
וש"נ.34) .225 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה
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ומצאת" ד"יגעת באופן כדבעי, והשגה הבנה (כלשון 35מתוך והחכמה" הדעה ש"תרבה ובאופן ,
).36הרמב"ם 

***

.·È.תשמעון עקב והיה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד אמר תורה', ב'לקוטי הדרושים על מיוסד שהיה המאמר, [(לאחרי
יאמרו  הבדלה, עד שיסיימו אלו וכן תורה', ב'לקוטי הפרשה לימוד את כבר שסיימו אלו - וכרגיל

].37"לחיים"

***

.‚È כאשר בה תדרכו אשר הארץ כל פני על אלקיכם ה' יתן ומוראכם "פחדכם נאמר: פרשתנו בסיום
את  דיבר, "והיכן רש"י: ומפרש לכם", וגו'".38דבר לפניך אשלח אימתי

לגמרי: מוקשה זה הרי שפיר, דייקת כד אבל זה, רש"י פירוש על להתעכב מה אין ראשונה בהשקפה

"פחדכם  בדיבורֿהמתחיל פירושו (כמו ב'ספרי' הוא זה רש"י פירוש של שמקורו - ובהקדמה
מביא  רש"י  כאשר ואילו וההלכה, הדרוש  דרך  על הם ה 'ספרי' דברי אבל, י"ד). סעיף כדלקמן ומוראכם ",

הכתובים. בפשטות ההכרח מצד זה הרי  זאת,

נשבע  "אשר שנאמר הפרשה מהתחלת שנא ומאי דיבר"? "היכן לפרש הצורך מהו מובן: ואינו
נשבע"?! "היכן לפרש הוצרך לא ורש"י לאבותיך",

קושיא": "קלאץ - ועוד ָזאת

בספר  שנאמר לפניך" אשלח אימתי "את הפסוק את מביא למה דיבר", "היכן מפרש רש"י כאשר
"פחדכם 38שמות  שכתוב למה בהתאם הפחד, ענין על לרמז כדי "וגו'", תיבת להוסיף (א) צריך: שבו ,

ממצרים, שיצא לדור נאמרה זו שהבטחה שאףֿעלֿפי ולהבהיר לפרש (ב) י"ז), סעיף (כדלקמן ומוראכם"
נתפרשו  (א) שבו: דברים, מספר פסוק להביא יכול שהיה בשעה בה - הבנים בשביל בזה הכוונה היתה
להם: ואומר לארץ), שנכנסו (הדור עצמם הבנים אל מדבר רבינו ומשה (ב) ומורא, דפחד הלשונות ב' בו

השמים"?!39"היום  כל תחת העמים פני על  ויראתך פחדך תת אחל הזה

(א) כי: - רבינו למשה רק הובטח יחיד, בלשון ויראתך", פחדך תת "אחל שנאמר שמה לומר ואין
. ישראל הוא ש"משה כבר אמר הדור"רש"י ככל הוא הדור שנשיא למשה 40. ההבטחה גם כן, ואם ,

בדרכם  היו ישראל בני כאשר ועוג, סיחון למלחמת בנוגע נאמר זה פסוק (ב) ישראל, בני כל את כוללת
נאמר  זה ועל הירדן, עליהם `lg"לעבר שגם המלכים, ל"א כל עם למלחמה התחלה רק שזוהי גו'", תת

משה  ללא תהיה זו שמלחמה אף השמים", כל תחת העמים פני "על בקרא: כמפורש כו', פחד יפול
ישראל. בני לכל הבטחה שזוהי ועלֿכןֿצריךֿלומר , רבינו,

.„È,"ומוראכם "פחדכם - זה שלפני רש"י  בפירוש הביאור בהקדים מורא,ויובן הוא פחד "והלא
לשון  מורא פתאום, בעיתת לשון פחד ממשיך) (ורש"י הרחוקים, על ומוראכם הקרובים, על פחדכם אלא

להבין: וצריך - רבים" מימים דאגה

כבר א) סומך ואחרֿכך בדבר, הקושי מתעורר שבה הראשונה בפעם פירושו לומר רש"י של דרכו
צריך  רש"י היה - למורא פחד בין החילוק את לפרש צורך יש אם דידן: ובנדון זה. לפני שפירש מה על
בפסוק  זאת לפרש רש"י ראה ומה דברים, שבפרשת גו'" ויראתך פחדך תת "אחל בפסוק זאת לפרש

עקב? פרשת שבסוף ומוראכם" "פחדכם
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ה"ב.36) פ"ט תשובה הל'
וש"נ.37) .183 ע' חמ"ד מנחם תורת גם ראה

כז.38) כג, משפטים
כה.39) ב, דברים
כא.40) כא, חוקת
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בשלח ב) שבפרשת ופחד" אימתה עליהם "תפול בפסוק כבר פירש הרחוקים,41רש"י על - "אימתה ,
מדוע  כן, ואם ויראתך". פחדך תת "אחל בפסוק מאומה לפרש הוצרך לא ולכן הקרובים", על - ופחד

ומוראכם"? "פחדכם בפסוק זאת ולפרש לחזור הוצרך

דיבר", ("היכן לכם" דיבר ש"כאשר פרשתנו בסוף רש"י פירש לא מדוע להקשות שאין [ולהעיר,
(שנאמר ופחד" אימתה עליהם "תפול שכתוב מה על -iptlד)קאי לפניך") אשלח אימתי "את הפסוק

ישראל  ובני משה מדברי אלא הקדושֿברוךֿהוא, הבטחת מדברי אינו ופחד" אימתה עליהם "תפול כי,
פחדך  תת "אחל הקדושֿברוךֿהוא הבטחת רש"י הביא לא למה רק היא הקושיא ולכן הים. בשירת

י"ג)]. סעיף לעיל (כנזכר ויראתך"

"אימתה ג) מיד שמפרש בשלח כבפרשת דלא - מורא" הוא פחד "והלא ושואל רש"י מקדים מדוע
"פחד  לפרש מוסיף בפרשתנו מדוע וגם: השאלה. הקדמת ללא הקרובים", על - ופחד הרחוקים, על -

בשלח? בפרשת ולא רבים", מימים דאגה לשון מורא פתאום, בעיתת לשון

.ÂË:בזה הביאור לומר ויש

הקרובים" על ופחד, הרחוקים, על "אימתה, רש"י מפרש שבו ופחד" אימתה עליהם "תפול הפסוק
לפסוק  בהמשך בא שבו 42- כנען", יושבי כל נמוגו רעד יאחזמו מואב אילי אדום אלופי נבהלו "אז

לא  שהרי כלום, לירא להם היה ש"לא מואב", אילי אדום "אלופי סוגים: שני על שקאי רש"י מפרש
מלחמה" בם תתגר ואל גו' תצר "אל שנצטוו (כיון הולכים" עלינו 43עליהם ש"אמרו כנען", ו"יושבי ,(

על  "אימתה ופחד": "אימתה שבין החילוק גם שזהו מובן, ומזה ארצנו". את ולירש לכלותינו באים הם
לאחרי  לקרות שעלול ממה אימה עליהם נופלת ואףֿעלֿפיֿכן, הולכים", עליהם ש"לא אלו - הרחוקים"

ארצם. את ולירש לכלותם באים שעליהם אלו - הקרובים" על ו"פחד כו'; רב זמן

שסומך  כיון מאומה, לפרש רש"י הוצרך לא (ולכן ויראתך" פחדך תת "אחל בפסוק הפירוש הוא וכן
שעליהם  המלכים ל"א וכל ועוג סיחון - הקרובים על "פחדך", ופחד"): אימתה עליהם "תפול פירושו על

העמים פני "על - הרחוקים על "ויראתך", באים; minydהם lk zgz.הולכים עליהם שלא ,"

הרחוקים, אודות (לא שמדובר היינו, בה", תדרכו אשר "הארץ לכיבוש בנוגע פרשתנו, בסוף אבל
ב' נאמרו מדוע מובן: אינו - ארצם את לירש שבאים הקרובים, על רק אלא) הולכים, עליהם שלא

ומוראכם"? "פחדכם הלשונות

מורא": הוא פחד "והלא רש"י שאלת וזוהי

השאלה  אלא ביניהם), החילוק לפניֿזה פירש כבר (שהרי הך היינו הם ומורא שפחד שואל לא רש"י
ש" כיון כל .mkcgtהיא: פני על ה' יתן "ומוראכם",. גם להוסיף צריך למה בה", תדרכו אשר הארץ

מרחוק  אלא שאינו מורא, גם כולל מקרוב, שהוא פחד -*והלא פחד ללא מורא להיות שיכול והיינו, ,

הוא)* מרחוק מורא שלכאורה השאלה יותר xzeiעל בריחוק שמאירה גדולה מאבוקה בדא"ח המבואר מהמשל כמובן מקרוב, מפחד

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ענה -

למרחוק.hiyt`אבל מאשר יותר גדול אורה מקום שבקירוב

בשיחה: `zgהמדובר daiqdyk ישראל בני עליוֿהשלום, רבינו משה סוף, ים קריעת אז44(אבוקה, - המקורב המסובב )

ממנה. המרוחק מאשר יותר בתוקף - להסיבה יותר

dfn:מובן

aaeqndyk(deey) cg`צ"ל המקום שירחק ככל - מקומות בדא"ח.zaiqבכמה מדובר בזה יותר: תקיפה זה מסובב
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הרי  פחד, ויש מקום בקירוב נמצאים שכאשר מורא", הוא "פחד אבל מקום, בריחוק נמצאים כאשר
מרחוק?! רק שהוא מורא גם בזה  נכלל בודאי

אבל  "עולה", או "חטאת" הוא אם ולפרש להוסיף צריך "קרבן", כשאומרים לדבר: [דוגמא
מורא", הוא ב"פחד דידן, בנדון ועלֿדרךֿזה "קרבן". גם בזה נכלל "עולה", או "חטאת" כשאומרים

"מורא"]. גם בזה נכלל "פחד", שכשאומרים

ביחס למורא פחד שבין (החילוק "אלא רש"י: מתרץ זה ומוראכם mewnlועל הקרובים על פחדכם (
ביחס - גופא הקרובים אצל גם (שייך הרחוקים דאגה onflעל לשון מורא פתאום, בעיתת לשון פחד ,(

רבים". מימים

הקרובים  אצל שגם בה", תדרכו אשר הארץ כל פני על אלקיכם ה' יתן ומוראכם "פחדכם וזהו
שיבואו  בשעה פתאום", בעיתת לשון "פחד "פחדכם", רק לא יפול ארצם, את לירש באים שעליהם

בניסן  בעשירי הירדן, את כשיעברו ממש, בפועל עמהם דאגה 45להלחם לשון "מורא "מוראכם", גם אלא ,
אל  משה דיבר (שאז שבט חודש מראש  - זה  לפני רבים ימים להתיירא  שיתחילו היינו, רבים", מימים

בניסן. העשירי עד ישראל) בני

.ÊË,גדולות באותיות להיות יכולות אינן רש"י שבפירוש ו"מורא" "פחד" שהתיבות מובן ועלֿפיֿזה
נאמר  שבפסוק גם ומה - המדפיסים) טעות מצד דפוסים, (כבכמה מהפסוק רש"י שמעתיק התיבות כמו

כנ"ל. רש"י, פירוש והמשך חלק הם אלו תיבות אלא - ו "מורא" "פחד" ולא ומוראכם" "פחדכם

וגו'" הברית את לך אלקיך ה' "ושמר שהתיבות הפרשה, בהתחלת בפירש"י גם הוא שכן ולהעיר,
על  שבפרשתנו ההוספה בביאור רש"י של מפירושו חלק שהם כיון גדולות, באותיות להיות צריכות אינן
את  לך אלקיך ה' ושמר (אזי) תשמעון בעקביו דש שאדם קלות המצוות ש"אם הקודמת, הפרשה סוף

ח). סעיף לעיל (כנזכר וגו'" וברכך  "ואהבך ומפרט שממשיך כפי הבטחתו", לך ישמור וגו', הברית

המדפיסים, לטעות נתינתֿמקום הפחות לכל יש הפרשה שבתחילת לשון אלא, את מעתיק שרש"י כיון
שאינן  ו"מורא" "פחד" בתיבות פירושו במהלך משתמש שרש"י הפרשה בסיום מהֿשאיןֿכן הכתוב,

הכתוב. לשון

.ÊÈ ל דבר "כאשר הפסוק סיום לבאר רש"י תת וממשיך "אחל בפסוק הרי - דיבר"? "והיכן כם":
ואם  ארצם, לירש שבאים אלו על ולא השמים", כל תחת העמים פני "על היראה קאי ויראתך" פחדך
(לא  יהיה בה") תדרכו אשר הארץ כל פני ("על ארצם את לירש שבאים אלו על שגם דיבר" "היכן כן,
שתהיה  לפני (עוד רבים מימים דאגה לשון "מוראכם", גם אלא) פתאום, בעיתת לשון "פחדכם", רק

פתאום)? בעיתת

וגו'": לפניך אשלח אימתי "את הפסוק את רש"י מביא זה ועל

הכינותי" אשר המקום אל "להביאך - לארץ הכניסה אודות מדובר זה האמורי 46בפסוק אל "והביאך ,
וגו'" והכנעני אלא 47גו' בשבילך, רק לא פירושו ש"לפניך" - לפניך" אשלח אימתי "את נאמר זה ועל .

שעוד היינו, לך, מקודם - בזמן קדימה של במובן זה iptlגם לאחרי שכתוב (כמו בהם" 38ש"תבוא

אימתי "את הנה בהם"), תבוא אשר העם כל את jiptl"והמותי gly`,"אימה" אצלם תהיה שתחילה ,"
רבים. מימים דאגה - בזמן הרחוקים") על "מוראכם הרחוקים", על ("אימתה מרחוק "מורא", כמו שהיא

בפירושו: אותה מעתיק אינו אבל הכתוב, המשך על לרמז - "וגו'" תיבת רש"י ומוסיף

דברים  בפרשת מפורש שהרי שמות, בספר שנאמר מפסוק ראיה להביא צריך לא - ל"פחדכם" בנוגע
ארצם  את לירש שבאים אלו אצל שגם ל"מוראכם", בנוגע רק הוא בראיה הצורך וכל פחדך", תת "אחל
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קרי"ס השאלה); -היתה מרע"ה ופחד"; אימתה עליהם "תפול -
גו'" ה' יתן ומוראכם "פחדכם - בנ"י ויראתך"; פחדך תת "אחל

).המו"ל (

יט.45) ד, יהושע
כ.46) שם, משפטים
כג.47) שם,



d"kyz'dסב ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

"את  שנאמר  ממה הראיה היא  זה ועל רבים. מימים דאגה בזמן), (מרחוק, מורא תחילה יהיה (הקרובים),
izni`.מידי לא ותו לפניך", אשלח

"פחדכם  נאמר דידן בפסוק סתירה: להתעורר יכולה זאת לולי כי "וגו'", רש"י מוסיף ואףֿעלֿפיֿכן
לרמז  "וגו'", רש"י מוסיף ולכן - פחד)? ולא (מורא, "אימתי" רק נאמר הנ"ל בפסוק ואילו ומוראכם",
רבים, מימים דאגה האימה, שלאחרי היינו, בהם", תבוא אשר העם כל את "והמותי הפסוק: המשך על

הפחד. ענין שזהו פתאום, בעיתת מעשה, בשעת שבא ענין עוד ישנו

.ÁÈ,זה רש"י בפירוש כן וכמו המופלאים. ענינים ישנם רש"י שבפירוש פעמים כמה דובר והנה,
כידוע  - הרחוקים" על ומוראכם הקרובים על בלב 48"פחדכם הוא ופחד במוח היא ,49שיראה

1

2

3

4

5

6

7

8

לשם48) והערות  ובקיצורים  פ "ג  תניא  פ"ט.ראה שם פט). (ע'
שכה. ע' תרע"ח סה"מ ב'לב. ע' ה) (כרך פרשתנו אוה"ת גם וראה

א. כב, לברכות להאריז"ל הש"ס מלקוטי ולהעיר -

ולהעיר49) - שתח"י. בהנחה נמצא 98ע"כ ע' חי"ט מלקו"ש
זו  בהתוועדות שנתבארו נוספים לענינים שמציין 35ֿ36 הערות

).המו"ל (

d"kyz'd ,lel` ycegd mikxan ,awr zyxt zay zgiy

"את  שנאמר  ממה הראיה היא  זה ועל רבים. מימים דאגה בזמן), (מרחוק, מורא תחילה יהיה (הקרובים),
izni`.מידי לא ותו לפניך", אשלח

"פחדכם  נאמר דידן בפסוק סתירה: להתעורר יכולה זאת לולי כי "וגו'", רש"י מוסיף ואףֿעלֿפיֿכן
לרמז  "וגו'", רש"י מוסיף ולכן - פחד)? ולא (מורא, "אימתי" רק נאמר הנ"ל בפסוק ואילו ומוראכם",
רבים, מימים דאגה האימה, שלאחרי היינו, בהם", תבוא אשר העם כל את "והמותי הפסוק: המשך על

הפחד. ענין שזהו פתאום, בעיתת מעשה, בשעת שבא ענין עוד ישנו

.ÁÈ,זה רש"י בפירוש כן וכמו המופלאים. ענינים ישנם רש"י שבפירוש פעמים כמה דובר והנה,
כידוע  - הרחוקים" על ומוראכם הקרובים על בלב 48"פחדכם הוא ופחד במוח היא ,49שיראה
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לשם48) והערות  ובקיצורים  פ "ג  תניא  פ"ט.ראה שם פט). (ע'
שכה. ע' תרע"ח סה"מ ב'לב. ע' ה) (כרך פרשתנו אוה"ת גם וראה

א. כב, לברכות להאריז"ל הש"ס מלקוטי ולהעיר -

ולהעיר49) - שתח"י. בהנחה נמצא 98ע"כ ע' חי"ט מלקו"ש
זו  בהתוועדות שנתבארו נוספים לענינים שמציין 35ֿ36 הערות

).המו"ל (

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dxenz(iying meil)

.dlirn icinåàì éàîy dpeekd oi` m`d -äìéòî éãéî eàöé ©¨¨§¦¥§¦¨
ïéøzeîeerlapy xg`l mlhie xetgi m` dligzkl s` md ¨¦

.mxriay xg`l d`pda mixzen mixawpdy gkene ,mnewna
:`xnbd zvxzn,àìerlapy xg`ly `ziixad zpeek oi` - Ÿ

y dpeekd `l` ,d`pd xeqi` mda oi` mnewna,äìéòî éãéî eàöé̈§¦¥§¦¨
åoiicrïéøeñà.d`pda md ©£¦

meyn `ed ,mixawpd z` mitxey oi`y mrhdy x`azd lirl
mitxypd xt`y myk exizdl erhiy yyg yie ,xeq` oxt`y

:jk lr dywn `xnbd .xzenåikàäå ,øzeî ïøôà ,Lc÷äc ïéôøNð §¦§¨¦§¤§¥¤§¨¨§¨
àéðz,`ziixaa epipy ixde -øzeî íøôà ïéôøNpä ìk,d`pdaõeç ©§¨¨©¦§¨¦¤§¨¨
øôàîlyäøéLà[dxf dcear ly oli`-]d`pda xeq`yåokøôà ¥¥¤£¥¨§¥¤
ly.øeñà íìBòì Lc÷ä`id `iyewd z` `xnbd zniiqny mcewe ¤§¥§¨¨

mixeqi`d ipy z` azke axir `l `ziixaa `pzd recn zx`an
:'ycwd xt`e dxy` ivrn ueg' ,cgieäì áéøò÷ àìc àeä áøòéîe¦§©§Ÿ¨¨¦§

eäì éðúå,cgia m`pye maxir `ly mrhde -íeMîmpic oi`y §¨¥§¦
,deyíéáëBk ãáBòa äìéèa dì Lé äøéLàccaer lhia m`y - ©£¥¨¥¨§¥¨§¥¨¦

dxiy`d z` miakekeli`e ,d`pda `id zxzen ,Bì ïéà Lc÷ä¤§¥¥
úéîìBò äìéèa.`edy ote` meya §¥¨¨¦

:`iyewl `xnbd zxfegàäéî éðz÷,`ziixaa epipy mewn lkn - ¨¨¥¦¨
y,øeñà íìBòì Lc÷ä øôà,xzen mxt` mitxypd lk `ly ixd ¥¤¤§¥§¨¨

,mdn zepdl erhi `l ,mixawpd z` sexyl xizp m` s` ok m`e
df xt`y exn`ie ,xzen xt` yie xeq` xt` yiy mirceiy meyn

:`xnbd zvxzn .xeq` mxt`y mze`n `ed,àîç øa éîø øîà̈©¨¦©¨¨
`ziixaa exn`y dne ,d`pda xzen mitxypd lk ly xt` zn`a
,otxyl oic yiy miycw lr xaecn `l ,xeq` ycwd ly xt`y
lrend mc` mpn`e ,etxypy ycwd ly mivra xaecn `l`
o`k j` ,oilegl mivrd z` ezlirna `iven ycwd ivr sxeye

xaecn,äéìàî Lc÷ä éöòa ä÷éìc äìôðc ïBâkyïàî òéãé àìc ïåék §§¨§¨§¥¨©£¥¤§¥¥¥¤¨¥¨§Ÿ§¦©©
,dtixyd z` wilcd in reci oi`y -ìBòîìc Léðéà éåä àìc- §Ÿ¨¥¦¦§¦§

,ycwda lrny mc` o`k oi`y÷etéìc`viy -ïéleçì ïøôàlr §¦¤§¨§¦
.d`pda xeq` mxt` okle ,ezlirn ici

:sqep uexiz,øîà äéòîL áøxzen mitxypd lk ly xt` zn`a ©§©§¨¨©
,d`pdaeàúéðúî àä àéðz éëxt`y ef `ziixaa epipyy dne - ¦©§¨¨©§¦¨

,xeq` ycwd lyàéðz ïLcä úîeøúaxt`a zxacn `ziixad - ¦§©©¤¤©§¨
,oycd znexz lyøeñà íìBòìc.d`pda,àéðúcznexza xn`p ¦§¨¨§©§¨

oycd(b e `xwie)dnk micnel 'enye' dlindne ,'gAfOd lv` FnUe'§¨¥¤©¦§¥©
,mipic'BîNå'eze` gipiyBîNå ,úçðaz` gipiyàlL BîNå ,Blek §¨§©©§¨§¨¤Ÿ
øfôéx`ean ,xt`d z` xfti `ly eyxcy dnne .xt`d z` §©¥

m`e .epxfti `ly dxezd dcitwd jk meyny ,dfipb jixv xt`dy
.d`pd xeqi` ea yi i`ce ,dfipb oerh `ed

úëñî äì à÷éìñå çáæî éùã÷á ùé êìò ïøãä
äøåîú
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המשך ביאור למס' תמורה ליום חמישי עמ' א



סג

a`Îmgpn s"k ,awr t"y zegiyn .c"qa
p"yz'd

.p"yz'd *
אאמו"ר ‡. של ההילולא ביום המיוחד הענין

זו  בשנה בשנים 1ז"ל ההילולא ימי כל (לגבי
מלאות2שלפנ"ז  – (e"n להסתלקותֿהילולא שנים

זה  שמספר תש"נ), – (תש"ד הראשונה בפעם
ששמו  ההילולא, לבעל במיוחד שייך (מ"ו)

(והעיקרי) "3הראשון –iel בגימטריא – "4e"n,
שבמלאות מובן ניתוסף i"elומזה שנים (מ"ו)

מיוחד  ששמו 5עילוי ההילולא בעל של עניניו בכל
"iel."

ההילולא  דיום הקביעות עם זה לקשר ויש
ובברכות  (בציבור קורין שבו הש"ק ביום זו בשנה
חלק  גם כולל עקב, פרשת כל ולאחרי') לפני'

שבט6הפרשה  של ענינו נתפרש "בעת ielשבו –7

וגו'" הלוי שבט את ה' הבדיל .8ההיא

מיום  וההוראה להלימוד בנוגע  מובן ומזה
לבעל  השייכים אלה (לכל זו בשנה ההילולא
בדרכיו  והליכה תורתו לימוד ע"י ההילולא
להענין  בנוגע היא ההדגשה שעיקר – ואורחותיו)

" של ההילולא,ielוהעבודה בעל של שמו ,"
ההילולא, ליום שנים לו"י במלאות ביותר המודגש

כדלקמן.

הענין:·. וביאור

כמפורש  – בשמו מפורש לוי של המיוחד ענינו
על 9בקרא  . . אלי אישי ילוה הפעם עתה "ותאמר

("ילוה") החיבור גם נרמז שבזה לוי", שמו קרא כן
("אלי") כנס"י עם ("אישי") .10דהקב"ה

לוי  שבט של ועבודתו בתפקידו יותר ומודגש
וישרתוך" עליך "וילוו בפרשתנו 11– וכמ"ש ,12

את  לשאת הלוי שבט את ה' הבדיל ההיא "בעת
לא  כן על גו' לשרתו ה' לפני לעמוד ה' ברית ארון
גו'", נחלתו הוא ה' אחיו עם ונחלה חלק ללוי הי'
עם  ("ילוה") החיבור ביותר מודגש לוי שבשבט
נחלתו  הוא ה' גו' לשרתו ה' לפני "לעמוד הקב"ה,

.13גו'"

– מישראל כאו"א בעבודת גם שייך זה וענין
הרמב"ם  לוי 14כפס"ד ששבט שמבאר (לאחרי
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וכו' המקובל והרה"ח הרה"ג כ"ק של ההילולא יום (*
של  (אביו שניאורסאהן זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה יצחק לוי מהור"ר
בגלות, תש"ד בשנת נפטר שליט"א). אדמו"ר כ"ק – יבדלח"ט –

קאזאכסטאן. במחוז אטא אלמא ַַַַַַַבעיר
השבת,1) ביום ההילולא דיום הקביעות מעלת על נוסף

כעין  – שבת במנחת צו"צ מאמירת ולהעיר – שנים. כבכו"כ
ודוד  משה* יוסף זו, בשעה שנפטרו צדיקים ג' על הדין צידוק

ס"ה). סרצ"ב או"ח אדה"ז (שו"ע
שכיון 2) (אף שלאח"ז בשנים ההילולא ימי לגבי גם לומר ויש

יהי' הבא ההילולא שיום בודאי שיבוא", יום בכל לו ש"אחכה
לצדיקים  בנוגע ובפרט עפר", שוכני ורננו ש"הקיצו לאחרי
תחיית  לאחרי גם שהרי – א)) קמ, (זח"א מיד לתחי' שקמים
וק"ו  במכ"ש ההילולא, ביום שבאיןֿערוך עילוי יתוסף המתים

ס"ו). לקמן (וראה הזה בזמן ההילולא ביום מההוספה
(וכידוע 3) השם מעלת על מורה השמות בסדר הקדימה כי,

ב. תב, תושבע"פ חלק של"ה (ראה תורה גם הוא בתורה שסדר
שקראוהו  שאלה – ההילולא לבעל בנוגע יתירה ובהדגשה ועוד)).
החסידים  מגדולי בישראל, ומורהֿהוראה רב היותו (עם בשמו

הראשון. בשמו לקרותו נוהגים היו וכו'**)
של 4) בתורתו יתירה ובהדגשה בתורה, הלימוד מדרכי א'

ומפורסם. כידוע ז"ל, אאמו"ר
השנים 5) לגבי שנה בכל ההילולא דיום העילוי על נוסף

שלפנ"ז.
סע"א).6) קו, (פסחים שבתא" "קמי – הרביעי דיום בשיעור
ח.7) יו"ד,
בהמשך8) הוא זה שפסוק `oxdולהעיר, zzinl המובחר)
שקשהielמשבט לומר הלוחות לשבירת . . משה ש"סמך (ozzin

ezxiht meiay l"fxcna x`eand mr jeeizda h"ewyd drecie (*
.n"k`e .(p"ye .361 'r e"g y"ewl d`x) z"q b"i epiax dyn azk

eid `l` mix`eza miynzyn eid `l mipey`xd miciqgy recik (**
107 r"q z"y'd uiw y"dq d`x) mnya miciqgd ilecbl mb oixew
,ded zeklna cxen . . izgd 'ixe`" :` ,`p zayn xirdle ± .(jli`e
eilr lawl `rx` gxe` e`l) "ipec` icare a`ei ipec`e 'il xn`c

.(i"yxt ± jlnd ipta mixg` zexn

miwicv ly,שם (פרש"י הלוחות" בו שנשתברו כיום הקב"ה לפני
ההילולא. ליום השייכות יותר מודגשת שבזה – ו)

לד.9) כט, ויצא
ובכ"מ.10) שמיני. ר"פ לקו"ת ויחי. ר"פ תו"א ראה
ב.11) יח, קרח
חֿט.12) יו"ד,
לידתו,13) (בעת לוי השם בקריאת מרומז זה שענין ולהעיר,

– העגל) חטא לאחרי גו'" הלוי שבט את ה' ש"הבדיל לפני עוד
כתיב  "בכולם לוי", שמו קרא כן "על מ"ש רש"י שמפרש כפי
באלה  אגדה מדרש ויש קרא, בו כתב וזה קראה) (שהיא ותקרא
לו  וקרא לפניו והביאו גבריאל הקב"ה ששלח רבה*** הדברים
שלווהו  שם ועל כהונה, מתנות כ"ד לו ונתן זה שם (הקב"ה)
הוא  ד"ה' הענין נרמז שמו שבקריאת היינו, לוי", קראו במתנות
שזהו"ע  כאן), (פרש"י המלך" מבית מזומן פרס "נוטל נחלתו",

כהונה". מתנות "כ"ד במתנות", "שלווהו
בסופן.14) ויובל שמיטה הל'

eidy mixac yxcnl dpeekde ,epi` ± epiptly dax mixac yxcna (***
lr `ed d`xpke ,(t"dr y"ez d`x) epz`n ca`pe mipey`xd iptl
"ezlgp `ed 'd 'eb ield hay z` 'd licad `idd zra" weqtd
"ezlgp `ed 'd . . oelk`i ezlgpe 'd iy`" weqtd lr e` ,epzyxtay

.f"ltq `"xcxt mb d`xe .(aÎ` ,gi) mihtey 'tay



p"yz'dסד a`Îmgpn s"k ,awr t"y zegiyn

כו'" לשרתו ה' את לעבוד שבט 15"הובדל "ולא (
רוחו  נדבה אשר . . ואיש איש כל אלא בלבד, לוי

לשרתו  ה' לפני לעמוד להבדל מדעו והבינו 16אותו

חלקו  ה' ויהי' הקדשים, קדש נתקדש זה הרי . .
כאו"א  של וביכלתו שבכחו היינו, כו'", ונחלתו
הכי  להדרגא עד לוי, שבט בדרגת להיות מישראל
כהן  לדרגת ועד כהן, דרגת – לוי שבשבט נעלית

נתקדש 17גדול  זה "הרי הרמב"ם בלשון כמודגש ,
"miycw ycw גדול דכהן העבודה דרגת שזוהי ,

בו  קדשים".18שנאמר קדש להקדישו אהרן "ויבדל

ובעבודתו ‚. בענינו מצינו – יותר ובפרטיות
קצוות: ב' לוי של

של תנועה – גיסא ההיא dlcadמחד "בעת ,
licad בנ"י מכל הבדלה הלוי", שבט את ,19ה'

ונחלה  חלק ללוי הי' לא כן "על הכתוב כהמשך
בנ"י  מכל שהובדלו כיון נחלתו", הוא ה' אחיו עם
ביותר  נעלית לעבודה עד לשרתו", ה' לפני "לעמוד

את "לשאת –oex` שבו) שהארון ה'", ברית
מכל  ביותר המקודש הוא תורה) הלוחות,

;20המשכן 

הוא  לוי דשבט העבודה מעניני – גיסא ולאידך
"zexedlהצדיקים ומשפטיו הישרים ,miaxlדרכיו

לישראל"21שנאמר  ותורתך ליעקב משפטיך ,15יורו
כדי היא בנ"י מכל לוי שבט שהבדלת lertlהיינו,

i"pa lk lrלהעלות ,mze`.יותר נעלית לדרגא

בנ"י  על לוי דשבט שהפעולה – מזה ויתירה
הבדלת  שהרי, ירוד, במצב נמצאים כשבנ"י גם היא
בעגל, כש"טעיתם ההיא", "בעת היתה לוי שבט

מכם" המקום הבדילם לפיכך טעו, לא לוי ,22ובני
כדי היא לוי שבט שהבדלת האמור על lertlוע"פ

ירוד, במצב נמצאים כשבנ"י שגם מובן, mdבנ"י,
גדול  לעילוי ועד לוי, דשבט הפעולה ע"י מתעלים

ע"ד  הירידה, שלפני ומצב המעמד לגבי ביותר
שניות  לוחות ע"י שנעשה העילוי ובדוגמת

לתושי'" חטא 23("כפלים על התשובה לאחרי (
.24העגל 

גם „. מודגשים הנ"ל קצוות שב' להוסיף, ויש
ycwndבנוגע zial מובדל כולו לוי ש"זרע –

ycwnd zcearl את ה' הבדיל ההיא בעת שנאמר ,
הלוי" :25שבט

בעולם, מקודש הכי המקום הוא ביהמ"ק
(ש"הי' עצמו ישנם 26ההר"dlrnaובביהמ"ק (

הכי  לדרגא עד עילוי, אחר בעילוי בקדושה דרגות
קדושות" ה"עשר (מכל בקדושה קדש 27נעלית – (

הקדשים.

ביהמ"ק  של העיקריים מעניניו זה, עם וביחד
לעולם" יוצאה אורה המשכת 28ש"ממנו היינו, ,

ועד  כולו, העולם בכל דביהמ"ק הקדושה וגילוי
של  (תכליתו בתוכם" ד"ושכנתי שהענין כך, כדי
ושכנתי  (ועי"ז) מקדש לי "ועשו – המקדש

מנוחת 29בתוכם" "מקום הקדשים, בקדש שעיקרו ,(
העולם  בכל וחודר נמשך הארון", שהוא השכינה
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הי"ב.15) שם
ה'16) לפני לעמוד . . "הבדיל בפרשתנו הכתוב כלשון

לשרתו".
לי 17) תהיו "ואתם למתןֿתורה) (בהקדמה בנ"י לכל וכמש"נ

mipdk zklnn'ובפי ו יט, (יתרו גדולים" "כהנים שפירושו ,"
בעה"ט).

יג.18) כג, דה"א
שם).19) (רמב"ם כו'" העולם מדרכי ש"הובדלו לכך נוסף
מקום 20) הוא במשכן החפץ "עיקר תרומה: ר"פ רמב"ן ראה

כו'". הארון שהוא השכינה מנוחת
יו"ד.21) לג, ברכה
ח.22) שם, פרשתנו פרש"י

רפמ"ו.23) שמו"ר
הפסוקים 24) שלאחרי בפרשה, הכתובים המשך יומתק ועפ"ז

שבירת  העגל, חטא ע"ד האריכות (לאחרי לוי שבט הבדלת ע"ד
י') (פסוק בכתוב ממשיך שניות), לוחות לנתינת עד הלוחות,
הראשונים  כימים האחרונות) הלוחות (לקבל בהר עמדתי "ואנכי
דובר  ג') (בפסוק שלפנ"ז (אף גו'" לילה וארבעים יום ארבעים
דיש  – ההר)* מן הירידה לאחרי שניות לוחות נתינת ע"ד כבר
בהיותם  גם בנ"י אצל עילוי פועל לוי ששבט מרומז שבזה לומר,
העגל  חטא על התשובה שע"י העילוי ע"ד ירוד**, במצב
(פרש"י  שלם" ברצון . . בשמחה לישראל הקב"ה ש"נתרצה

ממש"נ שלמדים כפי יח), ט, oiprdפרשתנו meiqa הפסוק (לאחרי
כימים  בהר עמדתי "ואנכי הלוי") שבט את ה' הבדיל ההיא "בעת
אף  ברצון הם "מה לילה"***, וארבעים יום ארבעים הראשונים

עה"פ). (פרש"י ברצון" אלו
רפ"ג.25) המקדש כלי הל' רמב"ם
תשד"מ.26) ראה פ' לקו"ש וראה רפ"ו. ביהב"ח הל' רמב"ם
הי"ג.27) פ"ז שם
ועוד.28) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ח.29) כה, תרומה

ef dpexg` 'ilra xda cnr dnk dlrnl 'it `ly itl" i"yx y"ne (*
'it `l"y mrhd edn :xe`ia yxec `teb `d ± "da ligzde xfg
da ligzdle xefgl jixv 'id `l f`y ,"'ek xda cnr dnk dlrnl

.miweqt dnk ly wqtd ixg`l
exifgd . . iel ipa" ('e weqt) i"yxta mb fnexny xnel yie (**mkz`

'ek."
,mirax` ixd ,c"ei dteqe c"nl dpey`x ze` iel"y xzei wzneie (***

.(`k `ycz yxcn) "dlil 'ne mei 'n 'd mr my idie aizkc epiid
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הידוע  ובלשון ית'dxic–30כולו, ,mipezgzaלו
ממנו oezgzdשגם למטה תחתון שאין לתחתון עד ,

נעשה הקדשים), דקדש ההפכי (משכן dxic(הקצה
של  עצמותו מתגלה שבה דירה ית', לו ומקדש)

מה  בה, ית'.הדר ועצמותו ותו

של  (ענינו הקרבנות בעבודת גם וכמודגש
"בית  בו 31ביהמ"ק, מקריבים להיות מוכן לה'

המזבח)32הקרבנות") ע"ג (שמקריבים שהקרבן –
lcaen ועד למעלה, בעלייתו העולם עניני מכל

דא"ס" רזא עד עולה דקורבנא עלי'33ש"רזא ,
" q"`cלבחי' `fx סוד בחי' ה"ז גופא שבאיןֿסוף ,"

ההבדלה); (תכלית דא"ס מגילוי שלמעלה והעלם
החי  ש"כל העולם, בכל הקרבן פועל זה, עם וביחד
עשרון  ע"י הצומח וכל אחת בהמה ע"י לה' עולה

כו'" אחד עד 34סלת דקורבנא" "רזא עליית וגם .
ומתגלה  נמשך שעי"ז באופן היא דא"ס" "רזא

כידוע  – ד"אור" באופן דא"ס" "רזא 35מבחי'

" בגימטריא הוא שענינוxe`"36ש"רז" ,ielib
יום")37(כמ"ש  לאור אלקים .38"ויקרא

המקדש, לעבודת לוי דשבט שההבדלה ונמצא,
קדש  בדוגמת שהוא גדול דכהן להבדלה עד
ולגלות  להמשיך כדי היא, שבמקדש, הקדשים
העולם  בכל הקדשים ל)קדש עד (המקדש קדושת
בבחינת  ונכלל מתעלה כולו שהעולם היינו, כולו,
(ע"ד  במקום ד"אחת" הנקודה הקדשים, קדש
בנפש  "אחת" בחי' ע"י בשנה"), "אחת בזמן,
בכאו"א  ודוגמתו גדול, הכהן של (בחינתו

קדש  נתקדש ה"ז כו' ואיש איש "כל מישראל,
"אחת" שנקראת היחידה, בחי' ,39קדשים"),

לייחדך" דירה 40"יחידה כולו העולם נעשה שעי"ז ,
כנ"ל. ית', לעצמותו

שבט ‰. של ועבודתו ענינו אודות לעיל האמור
ההילולא  בעל אצל גם מודגש – ששמו 41לוי

לוי: (הראשון)

וגאונותו  בגדלותו מעם" "מורם היותו עם ביחד
בנסתר  והן דתורה בנגלה הן בתורה, המופלאה
גדולה, עיר של ומורהֿהוראה רב גם הי' – דתורה
וחיזוק  התורה בהרבצת ועסק פעל וממנה ובה

כולה  והמדינה הסביבה בכל .42היהדות

ועוד: זאת

ההיא  המדינה מלכות גזירת שמצד בתקופה גם
קהילותיהם  להנהיג רבנים כו"כ נמנעו ההם בימים
התומ"צ  בקיום המלכות גזירת מפני (והסתפקו
שכו"כ  ועד בעצמם), רק או מצומצם הכי בחוג
מלכות  של דרישותי' על לחתום הוכרחו מהם
– התורה הוראת ע"פ עצמם לדעת בניגוד המדינה
רבנותו  להנהיג ההילולא בעל והוסיף המשיך
ברחבי  גם) אלא ובסביבתו, בעירו רק (לא ברמה
של  פעולתם שנתמעטה (וככל כולה המדינה
יותר  להוסיף הוצרך המדינה, ברחבי הרבנים
זו  ולא כולה), המדינה ברחבי ה)רבנות ב(עבודת
מלכות  של לדרישותי' ח"ו נכנע שלא בלבד
והשתדל  הבירה לעיר נסע אדרבה, אלא המדינה,

gilvde lrte43 שכל לנשיא (ועד השלטון בחוגי
בנ"י, של מצבם להטבת בעצמו) ההיא המדינה
ומצוותי', תורה יהדות, לעניני בנוגע ובמיוחד כולל
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56 ובכ"מ.30) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
ביהב"ח.31) הל' ריש רמב"ם
"שהובדלו 32) ט) י, (פרשתנו רש"י לשון מדיוק להעיר

הלוים)gafnלעבודת (ע"י הארון משא נתפרש שבקרא אף ,"
שלפנ"ז. בפסוק כפרש"י הכהנים), (ע"י כפים ונשיאת

ב.33) כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה
פל"ד.34) תניא
תי"ט.35) תקו"ז ב. כח, זח"ג
הכולל.36) עם "אור" בגימטריא – א') (בתוספת "רזא" ועד"ז
ה.37) א, בראשית
גילוי 38) הוא ש"אור" (אף "רז" בגימטריא ש"אור" והטעם

על  (נוסף נכלל ב"אור" כי, – והעלם) סוד בחי' הוא ו"רז"
והעלם  סוד של באופן שהוא האור עצם גם האור) התפשטות
אור  מע' חב"ד הערכים ספר (ראה לבוא לעתיד ויתגלה ("רז"),
פרשתנו  לוי"צ מלקוטי ולהעיר – וש"נ). תריג). תקיג. תמא. (ע'
טוב  כי טוב, בחי' כמו הוא והעלם סוד שהוא "רזא תנח) (ע'
כי  טוב, כי האור את אלקים וירא ע"פ כמא' והעלם, גניזה הו"ע

לעתיד  לצדיקים שגנזו הוא המאמר המשך והרי וכו'", לגנוז טוב
("אור"). בגילוי יהי' ה"רז" שגם לבוא,

א.39) יח, מנחות – אחת עד תוד"ה
דחגה"ס.40) ג' דיום הושענות נוסח
מו"ח 41) כ"ק רשימת ראה – חייו ימי מדברי פרקים ראשי

ח"א. לזהר הערות לוי"צ לקוטי בסוף אדמו"ר
לשאת 42) גו' "הבדיל לוי: דשבט הקצוות ב' ובדוגמת ע"ד

התורה, וידיעת בלימוד ורוממות הבדלה ה'", ברית ארון את
כנ"ל. לרבים", כו' "להורות זה, עם וביחד

"צדיק 43) ועוד) א. טו, זח"ב א. כג, תענית (ראה כמארז"ל
אשר, המלך, של לבו שהטה עי"ז גם כולל מקיים", והקב"ה גוזר
וראה  א. כא, משלי – הכ' ל' (ע"פ ה'" ביד ושרים מלכים "לב

וש"נ). .1 הערה 285 ע' חי"ג לקו"ש
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שמורה  ולמצה למצה בנוגע (כמסופר 44ולדוגמא:
בארוכה  וכיו"ב.45במק"א ,(

הרבנות  בשטח שעבודתו – מזה ויתירה
 ֿ למסירת עד היתה היהדות וחיזוק התורה בהרבצת

ממש  והוגלה 46נפש נאסר עבודתו בגלל שהרי, ,47,
כצער 48וידוע  כמעט שקול הגלות ש"צער

בגלות.49המיתה" ונסתלק שנפטר ועד ,

במצור  בגלות, בהיותו שגם אלא עוד ולא
וחיזוק  התורה בהרבצת לעסוק המשיך ובמצוק,
התעסקותו  על נוסף האפשרי), (כפי היהדות
חידושים  לכתיבת ועד לעצמו, התורה בלימוד

בתורה  והארות) (הערות הסוד 50נפלאים ע"ד
ההשתדלות אשר, והחסידות, daizkdaוהקבלה

היתה  בנמצא) היו לא ודיו נייר מעט (כשאפילו
כדי miaxd(בעיקר) z` zekfl תורה חידושי בלימוד

נתפרסמו  אלה תורה שחידושי עי"ז ובמיוחד אלה,
שהיו  הרפתקאות כמה (לאחרי בדפוס ויצאוֿלאור
היום  עד מבנ"י רבים ע"י ונלמדים במס"נ), כרוכות

.51הזה 

ביותר  מודגש ההילולא בעל שאצל מובן ומזה
המטה  את להעלות כדי היא דלוי ,52שההבדלה

לאלה  ובמיוחד כולל לרבים", . . "להורות
הגלות  חשכת בהתגברות ירוד, במצב שנמצאים
על  (גם בעולם לפעולה ועד המלכות, גזירת מצד
הבירה  בעיר בפעולותיו כמו אינםֿיהודים),
 ֿ אינם אצל גם פעל שעי"ז ישראל, של לטובתם
במאסר  בהיותו ועד"ז ויושר, צדק בעניני יהודים
 ֿ אינם על גם ויושר צדק בעניני שהשפיע ובגולה,

בסביבה. שהיו יהודים

.Â ההילולא ליום בנוגע גם מודגש הנ"ל ענין
והן  הראשונה, בפעם בהסתלקותֿהילולא הן –

בשנה: שנה מידי ההילולא ביום

הוא ההסתלקותֿהילולא שענין weliqאע"פ
מהגוף, dlcadeהנשמה 'ilr,הרי התחתון, מעוה"ז

בזהר  בכלהו 53איתא אתשכח דאתפטר ש"צדיקא
בעוה"ז) (גם ideiganעלמין xizi,"

בדרכיו  ההולכים לתלמידיו להשפעה בנוגע הן
רבם  רוח "מבחי' ההשפעה שמקבלים ואורחותיו,

ziinvrd"לכלי חוץ המאיר בלבד זיום ולא . .
– האדמה") פני על חי הצדיק "בהיות (כמו

גשמי" מקום בבחי' ולא כלי בתוך ואינה ,54"הואיל
ע"י ezxezובפרט cenil רבו) אדנ"ע כ"ק כדברי ,

בתכלית) אליו ונתון מסור שהי' ההילולא, בעל של
הסתלקותו  די 55לפני און הימל אין גיי "איך :

השמימה, (עולה) הולך (אני אייך" איך לאז ַָכתבים
לכם), משאיר אני החסידות, כתבי הכתבים, ואת
כל  את הכניס שבהם בהכתבים הלימוד שע"י היינו,

לבוראן" דומין ("צדיקים הקב"ה [כמו )56עצמותו
כמאמר  בתורה, עצמותו את iytp"אנא57שהכניס

בעלייתו  גם עמו מתקשרים יהבית"], כתבית
עילוי, אחר בעילוי השמימה

מעשיו  ש"כל כולו, בעולם להשפעה בנוגע והן
חייו" ימי כל עבד אשר ועבודתו "מתגלה 54ותורתו

. פטירתו בעת למטה מלמעלה גילוי בבחי' ומאיר
הדור, עון על לכפר הארץ, בקרב ישועות ופועל .
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כמובן 44) המצוות, כל שכולל כללי הו"ע ש"מצה" להעיר,
המצות, את "ושמרתם יז) יב, בא ופרש"י (מכילתא חז"ל מדרשת
בנוגע  (ועד"ז המצוות" את אלא המצות את קורא תהי אל
ל"מצות" בנוגע גם שהרי "מצוה", מלשון גם שהיא ל"מצה"

בעה"ט)). ובפי' יח שם, (בא וא"ו חסר "מצת" שנכתב מצינו
תש"נ.45) תשרי וא"ו שיחת
של 46) "שבטו – לוי לשבט דמסירתֿנפש מהשייכות להעיר

אותם  בדקתי הזה השבט . . השם קדושת על נפשם שנתנו לוי
. לפיכך . . שמי קדושת על נפשם ונתנו בכבודי שומרים ונמצאו
כו). במדבר (תנחומא כו'" להם אלא וקדושתי ביתי מאמין איני .

שמו,47) ע"ד ההילולא בעל של הידועה מרשימתו להעיר
ומהם  . . שנים ה' משך על הגלתי . . "אני – והגלות המאסר
הענינים  פרטי כל שמבאר – וכו'" אסורים בתי בחמשה . . ישבתי
ח"א. לזהר הערות לוי"צ ללקוטי בהקדמה (נדפסה הקבלה ע"ד

ועוד).
תי.48) מצוה חינוך
קשה 49) ה"ז זמן, משך נמשך הגלות צער שכאשר ולהעיר,

מישאל  לחנני' נגדוה "אלמלא ממארז"ל ולהעיר – ממיתה יותר
רע"ב). לג, (כתובות כו'" ועזרי'

(50– ובתושבע"פ תנ"ך, פסוקי על – בתושב"כ ובפרטיות:
ועל  החסידות), דתורת (תושב"כ התניא ספר על וגמרא; משנה על

הזהר. לספר מההערות החל חסידות, מאמרי
(בעיקר)51) הם הנדפסים שספריו – פלא דבר על ולהעיר

לרבים  נתפרסמו הם שדוקא בגלות, בהיותו שכתב מהכתבים
שכתב  גליונות!) (אלפי הכתבים רוב ואילו פרטית), (בהשגחה

(לעתֿעתה). לידינו הגיעו לא בעירו, הרבנות כסא על בשבתו
רומז 52) "שמי (47 (בהערה הנ"ל אאמו"ר מרשימת להעיר

בחי' הם אלקים) (מספר לוים . . יצחק והן לוי הן גבורות על
למעלה. מלמטה העלאה ענינה גבורה והרי כו'", גבורות

זך.53) לסי' ביאור באגה"ק ונת' הובא ב. עא, ח"ג
שם.54) אגה"ק
לקו"ש 55) וראה קיג. ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק נדפס

ואילך. 24 ע' חכ"ז
ועוד.56) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
סע"ד.57) מד, שלח לקו"ת הע"י). (כגירסת א קה, שבת
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כו'" הזדונות על גם בדרגא 58אף גם שפועל היינו, ,
תחתונה. הכי

ההילולא  ביום הנשמה לעליית בנוגע ועד"ז
הקדיש  אמירת ע"י ושנה שנה (שעי"ז 59בכל

עלי' הרגיל jexrÎoi`ayנעשית הסדר שמצד לעליות
ולא 60ד"צדיקים  בעוה"ז לא מנוחה להם אין

שנאמר  חיל")61בעוה"ב, אל מחיל –62ילכו
עילוי, אחר בעילוי הנשמה עליית עם שביחד
לתלמידיו  למטה, וההמשכה הגילוי גם ניתוסף
גם  כמודגש העולם, לכל ועד באורחותיו, ההולכים
"יהא  רבא", שמי' ויתקדש "יתגדל הקדיש: בנוסח
היינו, עלמיא", ולעלמי לעלם מברך רבא שמי'
"שמו  הקב"ה, של שמו ומתקדש שמתגדל

כולו.63הגדול" העולם בכל רבא"), ("שמי'

ביאור: ליתר

להתלבש 64ידוע  למטה הנשמה ירידת שע"י
בעוה"ז  התומ"צ בקיום עבודתו ולעבוד גשמי בגוף

" בבחינת הנשמה נעשית (משא"כ jldnהגשמי "
היינו, "עומד"), בבחינת ה"ה למטה ירידתה קודם
לאחרי  לדרגא מדרגא הנשמה של העליות שכל
בהיותה  למטה מעבודתה כתוצאה הם ההסתלקות

גשמי. בגוף מלובשת

ענין שעיקר לדרגא)jeliddוכיון מדרגא (עלי'
העבודה עם שעי"ז dhnlקשור לומר, יש דוקא,

שנעשה  למטה, גם פועלת למעלה הנשמה שעליית
נשמות  למטה, שנמצאים תלמידיו אצל עילוי
הנשמה  בעליית יותר עוד ניתוסף אזי בגופים,

ממהרים dlrnlבהיותה שעי"ז ועיקר, ועוד ,
דעליית  השלימות תכלית את יותר עוד ומזרזים

ותתלבש כשתחזור – המתים,sebaהנשמה בתחיית
החסידות  תורת הרמב"ן 65כהכרעת שעיקר 66כדעת

התחי' בעולם הוא בגופים 67השכר לנשמות ,
העבודה) נעשית שבו (המקום הגשמי בעוה"ז

דוקא.

בכ  למטה הפעולה על דיום ונוסף הענין ללות
יתירה  בהדגשה ה"ז הצדיקים), כל (אצל הילולא
במשך  ועבודתו "לוי", ששמו ההילולא, בעל אצל
ובפרט  (כנ"ל), לוי דשבט העבודה באופן חייו כל

ההילולא. ליום שנים לו"י במלאות

.Ê בתאריך גם מרומז זה שענין להוסיף, ויש
– ההילולא :a`a68(כ"ף)mixyrדיום

ÌÈ¯˘Ú69 כתר בגימטריא גם 70– (כמובא
ההילולא  בעל של לומר,71בתורתו ויש .(

וההמשכה  הגילוי מודגש ד"עשרים" שבהגימטריא
עשרים, בפרטיות שמספרם הספירות, בכל דכתר

למעלה  מלמטה ועשר למטה מלמעלה ,72עשר
ה"ה  הספירות, מכל למעלה היותו עם כלומר,
ספירות, בהעשר גם וחודר למטה ומתגלה נמשך
מלמעלמ"ט  ספירות, דעשר הפרטים ובכל
ההמשכה  בהם שניכר עשרים, – ומלמטלמ"ע

עשרים). (בגימטריא ד"כתר" והגילוי

האדם: בעבודת הענין וביאור
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סכ"ח.58) אגה"ק תניא
דשנת 59) חודש י"א במשך הקדיש אמירת על נוסף

ההסתלקות.
וש"נ.60) בסופה. ברכות
ח.61) פד, תהלים
וש"נ.62) ואילך. 175 ע' ח"א תשמ"ט סה"ש ראה
סה"ש 63) וראה סע"א. ג, ברכות – ועונין תוד"ה ראה

.308 ע' ח"א תשמ"ח
ובכ"מ.64) ואילך. ד לח, שלח לקו"ת וישב. ס"פ תו"א
ובכ"מ.65) סע"ד. סה, ש"ש דרושי ג. טו, צו לקו"ת ראה
שלו.66) הגמול בשער

(סנהדרין 67) הבא" לעולם חלק להם יש ישראל "כל ולכן
– igzd'רפי"א) mler שאין "ואלו המשנה דברי מהמשך [כמובן

התורה", מן המתים תחיית אין האומר הבא לעולם חלק להם
לא  לפיכך המתים בתחיית כפר "הוא הגמרא) (כפי' הדבר וטעם
עיקר  להיותו מדה"], כנגד מדה . . המתים בתחיית חלק לו יהי'

השכר.
כהנים 68) עצי "זמן א) כו, (תענית המשנה מדברי להעיר

דוד  "בני יהודה", בן מואב פחת בני (באב) בו בעשרים . . והעם
שהיתה  משפחה א), כח, (שם צרוי'" בן יואב בני . . יהודה בן

a`eieמזרע cec1104 ע' ח"ד לקו"ש (ראה זב"ז שהתחתנו
העולם, ובירור התורה דלימוד החיבור מודגש שבזה ואילך),
מלחמה, יואב עשה לא דוד "אלמלא א) מט, (סנהדרין כמארז"ל
הקצוות  ב' חיבור ע"ד – בתורה" דוד עסק לא יואב ואלמלא

דלוי.
ש"לא  באב עשר חמשה (לאחרי באב דעשרים העצים קרבן וגם:
על  הוויתור מדגיש יבשין") שאינן לפי למערכה עצים כורתין היו
גם  הקרבנות, עבור העצים בנדבת הזולת לטובת הפרטית הטובה
בעל  של עבודתו תוכן – כו' חטאת קרבן וגם יחיד, קרבנות

שם). לקו"ש (ראה ישראל כלל לטובת נפשו שמסר ההילולא
(69" ר"ת – כ' תר".kוכן
ובכ"מ.70) ג. לה, שה"ש לקו"ת
שמו 71) – ליצחק (בקשר צב ע' לזח"א הערות לוי"צ לקוטי

ובכ"מ. ההילולא). דבעל השני
מספרם 72) יו"ד אותיות שהג' – (עשר) יו"ד באות גם ומרומז
עשרים.
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לשון  ברמז המלכות, ענין עם קשור – "כתר"
וכידוע 73הכתוב  בראשו", מלכות כתר ניתן "ואשר

עיניך" תחזינה ביפיו ("מלך המלך תלוי 74שיופי (
המלכות. בכתר

מארז"ל  ג'75וע"פ שעשו מדינה לבני "משל
בראשם  ושתים אחת בראשו נתן . . למלך עטרות
משמע  המדרש ותוכן הלשון (שמפשטות בניו" של
חלוקה  נעשית ואח"כ בשוה, הם הכתרים ג' שכל
שהכתר  מובן, בניו), בראש וב' בראשו דא'
גם  ומתגלה נמשך העילוי) (תכלית המלך שבראש
שכנגד  בהכתר הן בניו, שבראש הכתרים בשתי

נעשה  שכנגד בהכתר והן והשגה), (הבנה 76נשמע

שהעבודה היינו, קב"ע), בפועל, dhnl(מעשה
עם jlndקשורה y`xay xzkd.

המלך שבראש שהכתר – מזה ע"י dyrpויתירה
מ"ש  וע"ד דוקא, למטה המדינה בני 77עבודת

("נעבד"), משועבד שהמלך נעבד", לשדה "מלך
(שהם  השדה לאנשי ופשיטא לשדה, כביכול,
עבודתם  שעובדים העיר) מאנשי תחתונה בדרגא
זה  ידי שעל כיון העולם, בירור שזהו"ע ב"שדה",
דירה  ית' לו להיות המלך כוונת נשלמת דוקא

בתחתונים.

דוקא) המטה בירור שע"י (המעלה זה וענין
בעשרים ביותר ארי',a`aמודגש שמזלו –

את 78כמארז"ל  והחריב ארי' במזל ארי' "עלה
כו' zpnאריאל lr ויבנה ארי' במזל ארי' שיבוא

(בחי' דקדושה ארי' בחי' שגילוי היינו, אריאל",
דלעו"ז  ארי' בחי' והפיכת בירור ע"י הוא 79הכתר)

זה mgpn(שזהו"ע ענין אשר, הנחמה), ענין אב,
נחמו  משבת (בעיקר) והולך 80מתחיל ומוסיף ,

בה ipyd'בשבת חל זו שבשנה – דנחמתא" ד"שבע
a`a mixyr כפלים" הנחמה 81– בענין ,82לתושי'"

אומר  ש"הקב"ה (שלאחרי בהפטורה גם וכמודגש
ישראל) כנסת משיבה עמי", נחמו נחמו לנביאים

ה'"83"ותאמר  עזבני מתפייסת 84ציון "איני ,
הנביאים" הקב"ה 85מנחמת ע"י הנחמה שתהי' עד ,

"אנכי  בכפלים, ובעצמו הוא 86בעצמו, אנכי
.87מנחמכם"

ר"ת  אב) חודש של (מזלו ש"ארי'" ולהעיר,
(מחמשה 88וש"ר dוהכ"פi"הxלול` אב שבחודש ,

באב  באב 89עשר בעשרים ועאכו"כ מתחילה 90, (
ביוהכ"פ, וחותם להסיום (עד אלול לחודש ההכנה
והרחמים, התשובה חודש בהוש"ר), ושלימותו
השדה  ואנשי לשדה, מהעיר המלך יוצא שבו
בסבר  כולם את מקבל והוא בשדה, פניו מקבלין
וממלא  לכולם, שוחקות פנים ומראה יפות פנים

כו' העבודה 91בקשותיהם מעלת מודגשת שבזה ,
דוקא. (שדה) המטה והעלאת דבירור

ההילולא, דיום בתאריך שגם מובן mixyrומזה
a`a בעל של בעבודתו הכללית הנקודה נרמזת ,

עם  שביחד – (לוי) בשמו המודגשת ההילולא,
דבירור  הפעולה גם צ"ל למעלה העילוי תכלית
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ח.73) ו, אסתר
יז.74) לג, ישעי'
ח.75) פכ"ד, ויק"ר
א.76) פח, שבת
ח.77) ה, קהלת
רנט.78) רמז ירמי' יל"ש
וש"נ.79) רמו. ע' ח"ג מלוקט סה"מ ראה
לישראל 80) טובים ימים היו ש"לא באב, עשר מחמשה וכן

כיון  ובתשרי), בניסן עשר מחמשה (יותר באב" עשר כחמשה
נחמו שנעש  ד"ה (ראה דת"ב הירידה גודל שלאחרי העילוי בו ה

זו  שבשנה ולהעיר, – וש"נ). זו. שנה באב ט"ו קונטרס עת"ר.
(ב"ר  מחלוקת בו שהי' בשבוע, השני ביום באב עשר חמשה חל
לשם  שהיא "מחלוקת לקדושה, שמתהפך בלתיֿרצוי ענין ו), פ"ד,
זו). בשבת שלומדים – מי"ז פ"ה (אבות להתקיים" סופה שמים

דשבתא 81) עיסקא "כל – השבת ענין דכללות הכפל על נוסף
וידוע  בתחלתו), לקו"ת וראה א. צב, תהלים (מדרש כפול"
ד"ה  סד). (רמז לך לך ר"פ יל"ש (ראה גאולה עם קשור ש"כפל"

ועוד). תר"ל. תרכ"ז. לך לך
לכך82) נחמו zlgzdyנוסף "נחמו הוא דנחמתא" ה"שבע

"נחמה שגםmiltkaעמי", מובן שמזה ,"jyndd שבע) שלאח"ז
ד"נחמה באופן הוא תשמ"ט miltkaדנחמתא) סה"ש גם (ראה "

.(629 ע' ח"ב
יד.83) מט, ישעי'
ששון 84) גו' ציון ה' נחם "כי ג) נא, (שם וחותמה וסיומה

מסיימים  זה שבפסוק – זמרה" וקול תודה בה ימצא ושמחה
בת"ב. הקינות אמירת וחותמים

המדרש).85) (בשם וההפטורות הפרשיות בסדר – אבודרהם
ב'86) הם אנכי וב"פ הכתר, בחי' הוא ש"אנכי" להעיר,

שם). שה"ש (לקו"ת שבכתר הבחי'
יב.87) נא, שם
שופטים 88) תושב"כ חלק שם א). (ריג, ר"ה מס' ריש של"ה

פרשתנו. ריש לקו"ת גם וראה ב). (שעח,
כתיבה 89) ברכת לברך מתחילין באב עשר שמחמשה כידוע

באב" עשר ד"חמשה שהגימטריא – לדבר ורמז טובה, וחתימה
ישכר  שער (ראה טובה" וחתימה ד"כתיבה הגימטריא גם היא

סתרפ"ד). ושלום חיים בדרכי הובא ס"ב. מגל תבר יום מאמר
יצירת 90) קודם יום ארבעים ע"ד – ר"ה לפני יום ארבעים

.3 הערה 391 ע' חי"ט לקו"ש (וראה בר"ה אדה"ר לידת הולד,
וש"נ).

ובכ"מ.91) ב. לב, ראה פ' לקו"ת
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והעלאת  דבירור העילוי גודל מצד המטה, והעלאת
דוקא  .92המטה

.Á באב דעשרים הקביעות עם זה לקשר ויש
עקב  פרשת הפרשה,93בשבת וחותם סיום ובפרט ,

השבת:ששייך דיום לשיעור במיוחד

ארץ  כיבוש אודות מדובר הפרשה בסיום
כל  את ה' "והוריש – השלימות בתכלית ישראל
גדולים  גוים וירשתם מלפניכם האלה הגוים

מכם" וממשיך 94ועצומים אשר 95, המקום "כל
והלבנון  המדבר מן יהי' לכם בו רגלכם כף תדרוך
יהי' האחרון הים ועד פרת נהר הנהר מן

בפניכם 96גבולכם" איש יתייצב "לא ומסיים ,
.97וגו'"

הים "עד הלשון שבדיוק לומר, "oexg`dויש
הארץ  בגבולות כמ"ש הגדול", הים "עד (ולא

מסעי  דארץ 98שבפ' (סוף) "אחרון" שפירושו ,(
העולם,99ישראל  דכל "אחרון" גם נרמז ,seqd

mewnd zellkc חז"ל דרשת ע"ד העולם), (גדר
על  מקרא) של פשוטו רש"י, בפירוש גם (שהובאה

ברכה  שבפ' האחרון" הים "עד "א"ת 100הפסוק
האחרון", היום אלא האחרון zellkcהים seqd

onfd101 ישראל ארץ שכיבוש היינו, (גם)102, כולל
mlerd lkc xexiad הכי) האחרונה לנקודה עד ,

שיתגלה  כפי העולם), (גדרי וזמן דמקום תחתונה)
הימים) (באחרית והשלימה האמיתית בגאולה

הארצות" בכל שתתפשט ישראל ארץ .103ש"עתידה

– הגבול של השני בקצהו גם מרומז זה וענין
פרת": נהר הנהר "מן

(שבפ' פרת" נהר הגדול הנהר "עד הפסוק על
ארץ 104דברים  עם שנזכר "מפני רש"י: מפרש ,(
גדול 105ישראל  עבד 106קוראו אומר הדיוט משל ,

קרב  לך, וישתחוו לשחוור הדבק מלך, 107מלך

ואידהן" דהינא .108לגבי

מהנוגע המשל הוספת onyaובביאור geyna–
לומר: יש

חז"ל  לפניך 109אמרו שעשו המצוות "כל
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36 מודגש 92) המטה והעלאת דבירור הענין שעיקר לומר, ויש
יצחק  "ויצא סג) כד, שרה (חיי בו שנאמר יצחק, השני, בשמו

מעיר dcyaלשוח שלמטה שדה דבחי' הבירור על גם שרומז ,"
(שבת  במארז"ל מהביאור ולהעיר סע"ד). שם, לקו"ת (ראה מושב
סג, (ישעי' אבינו אתה כי דוקא ליצחק* יאמרו שלעת"ל ב) פט,
בירור  ע"י נעשה למעלה והתענוג השחוק שעיקר כיון – טז)

ועוד). ואילך. ד יז, תולדות תו"א (ראה יצחק של ענינו המטה,
הבדיל 93) ההיא "בעת שהפסוק (ס"א) לעיל האמור על נוסף

עקב. בפרשת הוא הלוי" שבט את ה'
כג.94) יא,
כד.95) שם,
פרת 96) נהר הנהר ("מן אלה גבולות אם מהשקו"ט להעיר

בכלל  זה ואין לכבשה, ישראל שנצטוו הארץ בכלל הם וגו'")
אשר המקום "כל הגבולות מש"נ הרחבת על שקאי גו'" תדרוך

ארץ  תחומי על ללמד "אם הספרי (כדרשת א"י מגבול יותר
כף  תדרוך אשר ת"ל ומה גבולותיהם, נאמרו כבר הרי בא, ישראל
הוא  הרי האלה המקומות מן חוץ שתכבשו מקום כל רגליכם,
מגבול  יותר הגבולות להרחבת שייכים אלה שגבולות או שלכם"),
וש"נ). ריב). רח. (ע' ישראל ארץ ערך תלמודית אנציק' (ראה א"י
מאומה  פירש לא למקרא חמש לבן בפירושו שרש"י וצע"ק –

זה. בענין
כה.97) שם,
וֿז.98) לד,
שנקרא 99) (כפי האמצעי ים ה"ה העולם לכל ביחס שהרי

האחרון. ולא התיכון"), "ים

y"nk ,cizrlc ycwnl ipy zia jiiy df mrhny ,xnel yie (*
`xfr inia epayk ipy zia iyp`"y (c"d `"t g"adia 'ld) m"anxd
ipy zia ,ik ± "l`wfgia miyxetnd mixac oirne dnly oipak edepa

e`xwy wgvi cbpk `eddcy,(`"yxdn b"`cgae ` ,gt migqt)
milret f"iry ,`wec (dhnd xexia) "dcy" 'igaa dceard mr xeywe

.cizrlc w"ndiae dle`bd

ב.100) לד,
"והי'101) הפרשה, (ושם) התחלת עם זה לקשר awrויש

בזמן , ה"עקב" בחי' על (גם) שקאי – minidתשמעון" zixg`,
מתגלה  ואז פרשתנו), ריש אוה"ת (ראה ודאי" "תשמעון שאז
לאבותיך", נשבע אשר החסד ואת הברית את גו' ד"ושמר הענין

הזמן. וראשית בהתחלת
עי"ז102) הי' הארץ שכיבוש עמהם oex`dyלהעיר, יוצא

הלוחות  שברי עם הארון לג), יו"ד, בהעלותך (פרש"י למלחמה
(יו"ד, בפרשתנו נאמר עשייתו ע"ד הציווי אשר, שם), (פרש"י
עץ", ארון לך ועשית גו' לך פסל אלי ה' אמר ההיא "בעת א):
אחר  ארון זה . . בצלאל שעשה הארון הוא זה "לא רש"י ומפרש

למלחמה" עמהם יוצא שהי' וזהו "בעת הי', נאמר לזה ובהמשך .
פעולת  נרמזת שבזה ה'", ברית ארון את לשאת . . ה' הבדיל ההיא

(מלחמה). העולם בבירור (ארון) התורה
ישעי'103) יל"ש ור"ח. שבת פ' פס"ר דברים. ר"פ ספרי ראה

ב. פט, מסעי לקו"ת תקג. רמז
יח.104) טו, לך לך בפ' ועד"ז ז. א,
שהוא105) "לפי לך: לך כו'".weacובפ' ישראל לארץ
מד'106) מאוחר שהוא "אע"פ מוסיף לך) לך (בפ' ושם

פרת". הוא הרביעי והנהר שנאמר מעדן, היוצאים נהרות
(וראה 107) ואידהן" דהינא לגבי "קרב הסיום השמיט ושם

.(116 הערה לקמן
שמן 108) במשוח נגעת "אם ב: מז, שבועות פרש"י ראה

נהרות  משלש קטן הוא פרת כלומר, בנגיעתו, משוח גם תהא
הוא  וכאן פרת, הוא הרביעי והנהר לבסוף, אצלם מנוי שהוא
שהיא  א"י שם על כאן נזכר שהוא בשביל גדול, נהר אותו קורא
ומשיחה, שמן לשון דהינא בחשיבות. הוא גם נזכר חשובה

אתדהינא". מתרגמינן ו) לד, (ישעי' מחלב הודשנה
(א).109) ג פ"א, שהש"ר
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שמך  תורק שמן אנו אבל היו, ריחות האבות
העבודה  שע"י היינו, לכלי)", מכלי שמריק (כאדם

הקדושה שע"י dhnlבהמשכת דמ"ת (כהחידוש
הגשמיים  בדברים הקדושה נמשכת התומ"צ קיום
וגילוי  המשכת נעשה המצוות) מקיימים שבהם

שמך" תורק "שמן שככל 110העצם, מובן ומזה .
וגילוי  המשכת נעשית יותר למטה היא שההמשכה

יותר. נעלה באופן העצם

פרת" נהר הגדול הנהר ב"עד מודגש זה וענין
אחרונה  הכי לדרגא עד המטה בירור שע"י –

"נהר "שהואiriaxd"111(תחתונה), ,xge`n'בד
מעדן" היוצאים מארז"ל 112נהרות ע"פ ובפרט ,113

הרביעי, גלות אדום", זו פרת הוא הרביעי ש"הנהר
המשכת  נעשה – ממנו למטה תחתון שאין תחתון

העצם  השמן 114וגילוי ענין דהינא 115, לגבי "קרב ,
וכתכונת116ואידהן" ,onyd דבר בכל ,117שמפעפע

חודר  בלבד), נגיעה (אפילו בהשמן הנגיעה שע"י
אחרונה  הכי לדרגא עד כולו, הדבר בכל השמן

שבו  .118(תחתונה)

.Ë דאבות חמישי פרק עם גם זה לקשר ויש
זה  בשבת :119שלומדים

מאמרות  "בעשרה נאמר חמישי פרק בהתחלת
בגמרא  ומפרש העולם", ויאמר 120נברא נינהו, "הי

בפ' "ויאמר" נאמר פעמים (ט' הוו ט' דבראשית
הוא". מאמר נמי בראשית בראשית),

ש"בראשית החידוש הוא"inpובביאור מאמר
לומר: יש –

שכולל 121ידוע  כללי מאמר הוא ש"בראשית"
הנבראים. פרטי נבראו שבהם המאמרות תשע
היותו  שעם הוא", מאמר נמי "בראשית ועז"נ
גם  הרי מאמרות, מהתשעה שלמעלה כללי מאמר

העולם  נברא שבו מאמר שאר 122הוא כמו ,
דהדיוטא" ("מילי ).123המאמרות

נמי ד"בראשית בהפירוש להוסיף xn`nויש
מלשון  (גם) הוא ש"מאמר" – למעליותא הוא"

"zxn`d"124 ושבח חשיבות לשון שלא 125, היינו, ,
האלקות  דרגת בעולם ולגלות להמשיך מספיק
למאמר  ועד סתם), ("מאמרות" העולם שבערך
הכללי, המאמר הוא", מאמר ש"נמי ד"בראשית"
נהתוו  ממנו אשר הראשון "חומר נברא ידו שעל

הצורות" ליש 126כל מאין בריאה מ"מהותו 127, ,
הוא  שמציאותו ב"ה המאציל של ועצמותו
ח"ו, לו שקדמה עילה מאיזה עלול ואינו מעצמותו
ואפס  מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו הוא ולכן

כו'" ממש ולגלות 128המוחלט להמשיך צריך אלא ,
mleraדרגתdxezd מכח גם (שלמעלה כשלעצמה

וקב"ה  אורייתא – מאין) יש דבריאת ההתהוות
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ואילך.110) 95 ע' תש"ו ואילך. קסד ע' תרע"ח סה"מ ראה
ואילך. 58 ע' ח"ח לקו"ש

יד.111) ב, בראשית
שם.112) לך לך פרש"י
ד.113) פט"ז, ב"ר
(114. . פרת הוא הרביעי "והנהר ב: נה, מבכורות להעיר

פרת מעדן xwirnc`הוא יוצא ונהר למעלה הנזכר פרת (הוא "
הרביעי  שהנהר היינו, פרש"י), – ממנו נפרדין שהשלשה
סב: ע' תרנ"ז סה"מ וראה הנהרות. מג' למעלה שרשו (האחרון)
ורבים  פרים שמימי' מל' פרת . . במאו"א איתא נהרות הד' "בענין
תחלתן  דנעוץ משום . . ליש מאין מהוה מל' שבחי' מה היינו . .

כו'". דוקא בסופן
שם 115) שהש"ר (ראה תורה* על רומז ש"שמן" להעיר,

דתורה  שהשמן התורה, ע"י העולם בירור גם נרמז ובזה (ב)),
הולך  שהארון עי"ז הארץ כיבוש (ע"ד העולם בכל וחודר מפעפע

.(102 הערה כנ"ל לפניהם,
לגבי 116) "קרב רש"י הביא לא לך לך שבפ' יומתק ועפ"ז

אבינו  לאברהם ההבטחה אודות שמדובר כיון – ואידהן" דהינא
ומביאו  שמך"; תורק ד"שמן הענין עדיין הי' שלא מ"ת, לפני
הכניסה  עם במיוחד שקשור תורה, משנה דוקא, דברים בספר

העולם. בבירור לעסוק לארץ
ס"ה.117) סק"ה יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
בלשון118) זה כותב שרש"י יומתק ואינו mebxzועפ"ז ,

בגמרא  שבפירושו (אף הקודש בלשון למקרא חמש לבן מפרשו
מפסוק  ראי' ומביא הקודש, בלשון מפרש עשרה חמש לבן
– זו) תיבה מצינו לא שלפנ"ז כיון ,(108 הערה (כנ"ל בישעי'
תו"א  (ראה תרגום בלשון מטה, למטה הפעולה על לרמז כדי

ואילך). ד עז, משפטים

c"pt y"wd xry a"n` dkex`a d`x) dxezd zeinipt hxtae (*
.(jli`e

(וסיום119) וחותמו "לפום zeipyndוסיומו אבות) דמסכת
ההילולא  דבעל השכר מעלת מודגשת שבזה – אגרא"** צערא

והגלות. דהמאסר הצער גודל מצד
א.120) לב, ר"ה
ואילך.121) קמג ע' תרנ"ט סה"מ ד. מא, בהר לקו"ת ראה

קסד. ע' ח"ג מלוקט סה"מ ואילך. 67 ע' תש"ד
סע"ד.122) יב, במדבר לקו"ת
ד.123) כה, אחרי לקו"ת ב. קמט, זח"ג
יז.124) כו, תבוא – הכתוב ל'
א.125) ו, ברכות רש"י
שם.126) בהר לקו"ת וראה שם. לר"ה מהרש"א חדא"ג
בראשית.127) ר"פ רמב"ן
ע"ב).128) ריש (קל, ס"כ אגה"ק

mixeciq k"ekae f"dc` xeciqa k"`yn ,zeipyne q"ya d"k (**
.394 'r f"ig y"ewla onqpd d`x ± (cere)
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חד  התורה 129כולא וגילוי המשכת ע"י ודוקא ,
למעלה, ושבח חשיבות (כביכול) ניתוסף בעולם

חז"ל  הפסוק 130כדרשת גו'",124על האמרת ה' "את
שנאמר  בעולם, אחת חטיבה עשיתוני 131"אתם

מודגש  שבזה אחד", ה' אלקינו ה' ישראל שמע
דוקא. המטה דבירור העילוי גודל

*

.È נעשה שבו – זו בשבת (ועיקרי) נוסף ענין
("ויכולו" והשלימות עשר 132העילוי דחמשה (

באב.

ההוספה  ע"ד עוה"פ לעורר יש לכך, ובהתאם
ה' ש"הבדיל לוי, שבט של (ענינו התורה בלימוד

את לשאת . .oex` בלבד לוי שבט ו"לא ה'", ברית
בסוף  הגמרא כדברי כו'"), ואיש איש כל אלא

תענית  יוסיף",133מסכת דמוסיף ואילך "מכאן
לילות  דמוסיף ואילך באב עשר על 134"מחמשה

ובפרט  חייו", על חיים יוסיף בתורה לעסוק הימים
שיושבים  ("עשרה ברבים תורה שיעורי הוספת ע"י

בתורה" בהתווע 135ועוסקים בארוכה כמדובר דות ),
.136שלפנ"ז 

אחד  לכל שייך זה שענין ולהדגיש, להוסיף ויש
והנשים  האנשים מישראל, (ובפרט 137ואחת

טף. וגם להן), הצריכות בהלכות

עם  התורה ללימוד בנוגע יתירה והדגשה
רבן 138הטף  בית של תינוקות הקיץ,139, בימי –

 ֿ במחנות ממושכת תקופה הילדים שוהים שבהם
הקודש, טהרת על לחינוך ועד הכשר, דחינוך קיץ
ברוחו  ומתנהלים שנתייסדו בהמחנותֿקיץ ובפרט
"גן  מחנה כמו דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של
שחל  הש"ק ליום לכאן (שהגיעו לילדים ישראל"

באב  דעשרים ההילולא יום "אמונה"140בו ומחנה ,(
הימים 141לילדות  לנצל שצריכים בודאי הרי –

שאת  ביתר להוסיף כדי ואילך באב שמחמשה
של  ובאופן הטף, עם התורה בלימוד עוז וביתר

שלאח"ז. הימים כל על נמשכת פעולה

.‡È נזכה התורה בלימוד ההוספה שע"י ויה"ר
חדשה  "תורה – התורה דלימוד השלימות לתכלית
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א.129) כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא
ועוד. א. מו, נצבים לקו"ת בתחלתו. ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב

שם.130) ברכות
ד.131) ו, ואתחנן
ואילך.132) ב מב, ח"א – עה"פ אוה"ת וראה א. ב, בראשית

ואילך. א תקח, ח"ג
התורה 133) בלימוד ההוספה שע"י מרומז שבזה לומר, ויש

אלא  עוד ולא (גלות), התענית ענין כללות ומבטלים מסיימים
תעניות), הל' סוף רמב"ם (ראה טוב* ליום התענית שמהפכים

באב". עשר כחמשה לישראל טובים ימים היו ש"לא ע"ד
הוא 134) בלילה התורה בלימוד להוספה שהטעם ולהעיר,

(עירובין  לגירסא אלא ליליא איברא ולא מתארכין, שהלילות לפי
מהדו"ת  או"ח אדה"ז שו"ע וראה סרל"ח. או"ח טושו"ע א. סה,
נמשכת  שהתורה מודגש שבזה – ה"ח) פ"ד ת"ת הל' ס"ג. ס"א

העולם. בגדרי וחודרת
מ"ו.135) פ"ג אבות
(136.(124 ע' (לעיל סי"א ואתחנן ש"פ
"כה 137) כמ"ש לאנשים, הנשים קדמו שבמתןֿתורה ולהעיר,

ישראל" לבני ותגיד ואח"כ) הנשים, (אלו יעקב לבית תאמר
ואילך). ב תקעא, ח"ג לקו"ד וראה ג. יט, יתרו ופרש"י (מכילתא

"dxez `l` aeh oi`" ± dfn dxizie ,"aeh" z`xwpy dxezd i"r (*
.(b"n e"t zea`)

תחתונה 138) הכי דרגא הטף, עם התורה שלימוד להעיר,
"דרוש  נעלית, הכי בדרגא התורה לימוד עם קשור התורה, בלימוד
"יגדיל  בפירוש חז"ל מדרשת כמובן – א) מד, (סוטה שכר" וקבל
למעלה  כשלעצמה, התורה לימוד מעלת על שקאי ויאדיר", תורה
וקאי  ב), סו, (חולין יעשון אשר המעשה את לידע כדי מהלימוד

ספ"ב). ת"ת הל' (רמב"ם תינוקות מלמדי על גם
אלו 139) במשיחי תגעו "אל ב) קיט, (שבת ממארז"ל להעיר

(פרש"י  בשמן" למושחן תינוקות "דרך רבן", בית של תינוקות
פט, (תהלים בו שנאמר צדקנו למשיח מהשייכות ולהעיר – שם).

משחתיו". קדשי בשמן עבדי דוד "מצאתי כא)
הילדים 140) את יכבדו ובודאי שליט"א: אדמו"ר כ"ק והוסיף

בהתוועדות  הנוכחים – שלהם והמדריכים ישראל גן דמחנה
גן  מחנה ילדי שהם יכירום" רואיהם ש"כל המיוחדים בלבושיהם
ולשלום, טובים לחיים ולברכה, לחיים לחיים, באמירת – ישראל
ביחד  ההילולא**), בעל של (ניגונו דשמח"ת הקפות ניגון וינגנו
בלימוד  עוז וביתר שאת ביתר להוסיף טובות החלטות קבלת עם

בהידור. המצוות וקיום התורה
אמונה 141) ואיהי אמת איהו ואמונה", ד"אמת מהענין להעיר

בחי' הוא ש"אמת" רע"ג), ה, ואתחנן לקו"ת ב. קצח, זח"ג (ראה
נוקבא  בחי' היא ו"אמונה" מדעת), ושרשו תפארת, (ז"א, דכר
של  באופן היא העבודה שהתחלת – בעבודה וענינו (מלכות).
האמת", הוא שכך שמאמין מרחוק "אמונה בלבד, "אמונה"
שנראה  מקרוב "אמת "אמת", של באופן לעבודה מגיעים ואח"כ

ואעפ"כ, א***). יז, פרשתנו (לקו"ת השכל" והתחלת בעין יסוד
חבקוק  "בא א) כד, (מכות כמארז"ל האמונה, הו"ע העבודה

יחי'"****. באמונתו וצדיק שנאמר אחת, על והעמידן

xn` v"ielxd :mye .dtw oebip a"g mipebipd xtqa oebipd iez (**
.f"dc` w"k lv` zetwd zra exy dfd oebipdy ecia laewny

lk dlgz mixne` (ziaxr zltza) dpen`e zn`a" :(c ,fh) mye (***
."xkc oeyl epilr miiwe k"g`e ,`awep oeyl ,z`f

oiwqet eay ,mivrc h"ei ,a`a xyr dyngl zekiiydn xirdl (****
g"drc mivr 'ad `ed . . miax oeyl mivr" ± dkxrnl mivr zexkl
('igi ezpen`a wicve y"nk ,miig `edy) dpen` lr mifnexd ,c"dre
"'ek miig k"b `ed zrcd f` . . zrcl dpen` micw m`y ,zrce

.(jli`e biz r"q ycewÎzexb` v"iel ihewl)
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תצא" גם 142מאתי השלימות בתכלית תהי' ואז ,
חיים  – חייו") על חיים ("יוסיף בחיים ההוספה

בינתיים). הפסק (ללא נצחיים

המתים  דתחיית הענין גם נכלל "הקיצו 143ובזה ,
עפר" שוכני ההילולא 144ורננו בעל ובראשם ,

גובר  נשיא 145(שמזלו אדמו"ר מו"ח וכ"ק (
עם 146דורנו  שקשור "יצחק", השני ששמם ,

צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה

אבינו" אתה "כי דוקא ליצחק יאמרו ,147שאז
ע"ש  יצחק, של (ענינו השמחה שלימות תהי' ואז

והשמחה  "אז148השחוק ,(`lni"פינו ,149שחוק
הכתוב  מסכת 150ובלשון וחותם בסיום שמובא

בישועתו". ונשמחה "נגילה תענית:

ומיד  תיכף יהי' זה שכל – העיקר  והוא ועוד
ה'תש"נ, שנת לסיום קרוב בעמדנו ובפרט ממש,

(ו)dר"ת ההכנה pנתyהאzיתה כבר ומתחילה סים,
" ר"ת תנש"א, שנת הבעל"ט, נת yהאzלשנה

ובגלוי,pראנו` בפועל לנו תהי' כן – פלאות"
זה" ואומר באצבעו "151"מראה ,d`x נותן אנכי

ברכה" היום שבת 152לפניכם במנחת שקורין (כפי
האמיתית  דגאולה העיקרית מהברכה החל זה),

רצון. יהי כן אמן צדקנו, משיח ע"י והשלימה
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ג.142) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
"למען 143) כא) (יא, הפסוק על בפרשתנו מפרש"י להעיר

לתת גו' בניכם וימי ימיכם כאן mdlירבו כתיב אין לכם "לתת ,"
מן  המתים תחיית למדים** מצינו מכאן* להם, לתת אלא

התורה".
יט.144) כו, ישעי'
ה"ח 145) פ "ג ר"ה ירושלמי (ראה  ההולדת מיום וק"ו במכ"ש

מיום  המות יום . . "טוב א) ז, (קהלת כמ"ש – העדה) ובקרבן
הוולדו".
החסידים 146) עם ביחד ותוכנה: בהשיחה הוספה באה כאן

לפני שנפטרו אלה ובפרט שלו, xvwוהמקושרים onf ועד ,
וכו' הרה"ח – לפטירתם שבעה ובתוך שלושים בתוך שנמצאים
לעסוק  דורנו נשיא ע"י שנתמנה (העכט), ז"ל יהודה*** יעקב ר'

zhnyda ± miqetc dnkae .mivetpd miqetcda ("o`kn") d"k (*
."o`kn" zaiz

eyxcn la`" :(` ,eh glya) "xiyi f`" weqtd lr i"yxta k"`yn (**
c"r `le) l"fg yxcn ± "dxezd on miznd ziigzl fnx o`kn l"fx`

.(ynn cenil `le) "fnx" wxe ,ipy yexitk e`iany (hytd
xiga `ed "awri"y xirdl (***zea`ay"dcedi"e ,(` ,e"rt x"a)

y`x `edmihaylxirdle .i"pa lk zellk ± (c"ei x"zq`l `zgizt)
,awri ,zx`tz (`"f) lr i`w "zn`"y ± "dpen`e zn`"l zekiiydn

.dcedi ,zekln lr i`w "dpen`"e

והיה  התורה בחינוך בהפצת ובפרט חוצה, המעיינות והפצת דות
דחיבור  שההפסק שכיון – "אמונה") (במחנה ישראל ובנות בני
שיחזור  יותר ונקל קרוב זמן****, במיעוט הוא והגוף הנשמה

בגוף. נשמה לקדמותו,
(147.92 בהערה לעיל נסמן
שם.148) ובפרש"י ו כא, וירא ראה
ב.149) קכו, תהלים
ט.150) כה, ישעי'
ספכ"ג.151) שמו"ר ראה
ראה.152) ר"פ

ytpd gex oiicr zewlzqdd xg`l mby recid t"r hxtae (****
a"ie miyelye draye mini dylyc miwelig dfa yie ,sebd lr `vnp

.(p"ye .'k 'r h"pxz n"dq d`x) 'ek yceg

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dxenz(ipy meil)

,zendadn ueg miqkp cer my eidyk wx ryedi iaxe xfril`
céðz÷c eðééä,dpyna xn`p jkly -,'úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò' ©§§¨¨¥¦§¨§¨¦§¤¤©©¦

.mixg` miqkp eidy ote`a `weec xaecny meynàðMéìì àlà¤¨§¦¨¨
àn÷ewlgp ryedi iaxe xfril` iaxy ,oey`xd oeyld itl - ©¨

,cala zenda `l` yicwd `lykéðúéì-jixv `pzd did ¦§¥
wx zepyl,'úéaä ÷ãáì eìté'zvxzn .'miqkp x`y' xikfdl `le ¦§§¤¤©©¦
:`xnbdéëä [éðz] (éîð àéðú)zepyl yi jk `nw `pyill ok` - §¦¨¦
dpyna,'úéaä ÷ãáì eìté ïäéîãe'.'miqkp x`y' zxkfd `la §¥¤¦§§¤¤©©¦

:dpyna epipy.ìkä ìò ìç úéaä ÷ãa Lc÷ä¤§¥¤¤©©¦¨©©Ÿ
sqep xac lr fenxl d`a ,'lkd' lr lg oeyldy ,dpiad `xnbd
:`xnbd zl`eye .heyt epi`y ,ziad wca ycwd eilr lgy

éàî ééeúéàìycwdy dxn`y dna zeaxl dpynd d`a dn - §¥¥©
:`xnbd zvxzn .lkd lr lg ziad wcaééeúéàì ,àðéáø øîà- ¨©©¦¨§¥¥

lr mb ycwdd lg ,ziad wcal oli` yicwd m`y zeaxlééeôL§¥
,eze` mixqpnyk oli`dn zltepy zxeqpd -ålr mbàáéð- §¦¨

la` .oli`l lafk miynyn mdy ,oli`dn mixyepy oilrd
mivr ixfb ipy yicwd m`y ,mda dlirn oi` ,gafn iycwa
ltepy dna dlirn oi` ,gafn zyecwa miyecw mdy ,dkxrnl

.mdn mixyepy milra `le ,mze` mixqpnyk mdn

:dpyna epipy.ïäéìecéâa ïéìòBîe£¦§¦¥¤
:`xnbd zl`eyéàî ééeúàìdna zeaxl dpynd d`a dn - §¥¥©

:`xnbd zvxzn .odileciba milren ziad wca iycwy exn`y
ééeúàì ,àtt áø øîà-zeaxl d`a dpyndymb dlirn yi ¨©©¨¨§¥¥

(çaæî úLeã÷a)aïéLc÷enä áìçwcal meyicwdy zenda - ¦§©¦§¥©£¥©§¨¦
,ziadïéøBz éöéáe.ziad wca ly[ïðzãk] (àéðúãë)(:ai dlirn), ¥¥¦§¦§©

ïéðäð àì ,ïéøBz éöéáe ïéLc÷enä áìç,mdn zepdl xeq` -àìå £¥©§¨¦¥¥¦Ÿ¤¡¦§Ÿ
ïéìòBî,lrn `l mda dpdp m` la` -íéøeîà íéøác änaoi`y £¦©¤§¨¦£¦

,dlirn mdaaly miviae alga ìáà ,çaæî éLã÷ly miviae alg §¨§¥¦§¥©£¨§
,úéaä ÷ãa éLã÷m`y ,dlirn mda yiúìBâðøz Léc÷äwcal ¨§¥¤¤©©¦¦§¦©§§¤

,ziad,dúöéáa ïéìòBîyicwd m`e.dáìça ïéìòBî ,äøBîç £¦§¥¨¨£¨£¦©£¨¨
,miviae alg zeaxl dpynd d`ay epxn`y dn :`xnbd zxne`

,ok xnel xyt` mlek zhiyløîàc ïàîì eléôàåxaeqy inl - §£¦§©§¨©
yéìecéâa ïéìòBîzyecw mdy mixaca ycwdéléî éðä ,çaæî- £¦§¦¥¦§¥©¨¥¦¥

ixaca `weec dhiy dze` zxaeq el` meæçc ïéìecéb[miie`xd-] ¦¦©£
ìlr daxwdd,çaæî,miycwd zecle oebkeæç àìc ïéìecéb ìáà §¦§¥©£¨¦¦§Ÿ£
ìd lr daxwd.ïäa ïéìòBî ïéà ,çaæîmiie`x mpi` miviae alge §¦§¥©¥£¦¨¤

.gafnd lr daxwdl
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המשך ביאור למס' תמורה ליום שני עמ' ב

awr zyxt zegiyÎihewlhi jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡

¯·Ò‰Â ,"ÌÎˆ¯‡ ¯ËÓ È˙˙Â"Ï È"˘¯ ˘Â¯ÈÙ
Ì"‡¯‰

הפסוק  מצטט 1מן – בעתו..." ארצכם מטר "ונתתי

ומפרש  ארצכם", מטר "ונתתי המילים את :2רש"י

שעלי". מה אעשה אני אף שעליכם, מה "עשיתם

להבין  המתורץ 3וצריך הפסוק, בפשט הקושי מהו :

במיוחד, שעליכם...". מה "עשיתם הפירוש ידי על
הפירוש  לגבי דבר מחדש רש"י אין לכאורה כאשר

הפסוק. של הפשוט

את  לבאר היא רש"י שכוונת מסביר הרא"ם

בברכה  רבים פרטים מפורטים שבפרשה העובדה

דגנך... ואספת ומלקוש "יורה – ארצכם" מטר "ונתתי
כבפרשת  שלא ושבעת", ואכלת עשב... ונתתי

בעתם".4בחוקותי  גשמיכם "ונתתי רק כתוב ששם ,
עשיתם  אתם שעליכם": מה "עשיתם רש"י, אומר ולכן

מה lkאת אעשה אני "אף ולפיכך עליכם, המוטל

ישאר  שלא "עד עלי המוטל כל את אעשה שעלי",
לכם". אותה אעשה שלא טובה שום

כי: רש"י, פירוש את כך לבאר קשה אך

ארצכם", מטר "ונתתי המילים את מצטט רש"י א)

ההכרח  כלומר, "וגו'". הביטוי את מוסיף אינו ואף

במילים קיים הרא"ם `elלפירושו פירוש לפי ואילו ,
נובע בפירושו :jynday.daxc`eמהמיליםwxהצורך

הפסוקים `elבמילים שווים – ארצכם" מטר "ונתתי –
שבפרשתנו. לפסוקים בחוקותי שבפרשת

לפי i"yxב) yexit שבפרשת הברכות גדולות

מפרשתנו  יותר רש"י 5בחוקותי שם שמפרש כפי ,4:

אילני הן השדה, פירות"wxq"ועץ לעשות .6ועתידין
נעלית  שהיא הטבע, מדרך שלמעלה ברכה כלומר,

שבפרשתנו. הברכה מן יותר הרבה
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אלו, פסוקים שני של המשכם את כשמשווים
מצטט  כאן רש"י: בפירוש הבדלים במספר מבחינים

"בלילות  ומפרש: "בעתו", המילה את שלא 7רש"י
שבתות  בלילי בעתו אחר: דבר אתכם. שהכל 8יטריחו

בבתיהם", מצויין

"ונתתי  – בחוקותי שבפרשת "בעתם" על ואילו
רש"י  מפרש – בעתם" דרך 9גשמיכם שאין "בשעה :

שבתות" בלילי כגון לצאת, אדם .10בני

להבין: וצריך

בפירוש  בחוקותי בפרשת רש"י מסתפק מדוע א)
כך  על אומר הוא ובפרשתנו שבתות", בלילי "כגון

נוסף  ?11פירוש

אומר  שבתות" "בלילי הפירוש את מזה: יותר ב)
כפירוש רש"י כלומר,ipyכאן .df oi` העיקרי הפירוש

הוא  והעיקרי הראשון הפירוש מקרא. של פשוטו של
סתם הכוונה מפרשת zelilaש"בעתו" להיפך –

דוקא הוא "בעתם" של הפירוש ששם wxeבחוקותי,
שבתות". "בלילי

או  בחוקותי בפרשת התוכן ג) את כן לפני רש"י מר
את  כך ואחר לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה –
בפרשתנו  ואילו שבתות". בלילי "כגון המדוייק הזמן
"בלילי  תחילה הפוך: בסדר הדברים את רש"י אומר

בבתיהם" מצויין "שהכל כך ואחר .12שבתות"
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יד.1) יא, פרשתנו
בסופו.2) מא פ' פרשתנו מספרי
"מטר 3) התיבות גם הכתוב מן רש"י מעתיק למה מובן: אינו גם

היותר  (ולכל "ונתתי" תיבת כ"א להעתיק הו"ל לא דלכאורה ארצכם",
וגו'"). "ונתתי לכתוב

ד.4) כו, – בתחילתה
כאן.5) מגו"א גם להעיר
מתברך 6) והוא קימעא "אוכל ה) (שם, בחקותי פרש"י גם ראה

.14 הערה לקמן וראה במעיו".
בחקותי).7) (דפ' בעתם" גשמיכם "ונתתי בפי' י) (פל"ה, ויק"ר ראה

.11 הערה לקמן וראה עה"פ. תו"כ
שבת").8) ללילי שבת ("מלילי עה"פ ספרי
שם.9) ויק"ר עה"פ. תו"כ ע"פ

ישן 10) (וברש"י שבתות ובלילי רביעית בלילי רע"א): (כג, בתענית
ואכ"מ. שם. רש"י מפרש"י בארוכה וראה רביעית). בלילי שם: בחקותי

הובאו 11) בחקותי דפ' עה"פ (7 הערה לעיל (נסמן שבדרז"ל ובפרט,
'aדפרשתנו עה"פ ובספרי שבתות), בלילי (בלילות, wxהפירושים

שבתות! דלילי הפירוש
רק 12) (התוכן), הנ"ל לשונות הובאו לא בחקותי ודפ' כאן ובדרז"ל

שבתות". "בלילי – הזמן
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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להבין  המתורץ 3וצריך הפסוק, בפשט הקושי מהו :
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– השלילה על רש"י מדבר בחוקותי בפרשת ד)
"oi`yאדם בני על z`vlדרך מדבר הוא כאן ואילו ,"

שהכל בבתיהם.oiievnהחיוב:

כאן  ואילו אדם", "בני  נאמר בחוקותי בפרשת ה)
" –lkdy."

"בלילי  השני הפירוש את כאן רש"י שאומר לפני ו)
המילה  את שוב הפסוק מן מצטט הוא שבתות"

אחר: "דבר – שבתות...".ezra"בעתו" בלילי

.‚

Â˙˘¯Ù· ,Ï‡¯˘ÈŒÈ·Ï ‰Î¯·‰ È˙Â˜ÂÁ· ˙˘¯Ù·
Ï‡¯˘ÈŒı¯‡Ï Y

הוא: זה לכל ההסבר

בחוקותי  שבפרשת הברכה בין הבסיסי ההבדל
"ונתתי  נאמר שם הוא: שבפרשתנו הברכה לבין

"ונתתי mkגשמי  נאמר וכאן ישראל, גשמי – בעתם"
מטר`mkvxמטר – "ux`d בחוקותי בפרשת כלומר, .

את l`xyiמברכים ipa מברכים כאן ואילו בגשמים,
הארץ,ux`dאת לבעלי הברכה מגיעה עלֿידיֿזה ורק ,

לישראל.

פרשת  בין הברכות בסוג להבדל הסיבה זוהי
טבע): (עלֿפי פרשתנו לבין הטבע) (מעל בחוקותי

היא כשהברכה בחוקותי, l`xyiבפרשת ipal היא אין ,
צרכיו  לפי מתברך היהודי הטבע. במגבלות מוגבלה

ely.הטבע דרכי את "תואם" הסבר אין כאשר גם ,

היא כשהברכה בפרשתנו, זאת הרי ux`lלעומת ,
הוא שענינה לארץ, בהתאם rah,dnecaהיא

ימי13לנאמר  כל "עוד :ux`d אך – ישבותו לא זרע...
לטבע  שמעל באופן .14לא

.„
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"ונתתי על בפירושו מבאר `mkvxרש"י xhn"15

בחוקותי  שבפרשת הברכות בין להבדל הסיבה את
אעשה  אני אף שעליכם, מה "עשיתם – פרשתנו לבין

שעלי": מה

קשורה בפרשתנו בני ux`lהברכה כי ולטבע,
כאן עשו wx"mkilryישראל dn שהוטל מה רק – "

ואתם לאmiaiigעליכם, אך ולכן xzeiלעשות, מכך.
"ip` s`:(מדה כנגד (מדה אעשה הקדושֿברוךֿהוא, ,"

wx בהתאם רק אך ברכה, תהיה אמנם שעלי" "מה
מכך  יותר ולא הטבע, .16לדרכי

נאמרות  בחוקותי שבפרשת הברכות זאת, לעומת
"בחוקותי  של באופן ינהגו שישראל כך על כשכר

"שתהיו רש"י כפירוש שמשמעותו milnrתלכו...",
" אלא ההכרחי, את ללמוד רק לא milnrבתורה":

תלמודֿתורה xzeiבתורה" במצות הנדרש ולכן 17מן –
ולא  הטבע, מן נעלית היא הקדושֿברוךֿהוא ברכת גם

" ilryרק dn."

.‰

‰¯ÈÊ‚ Ï˘ ÔÙÂ‡· Y Â˙˘¯Ù· ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜

שבפרשת  הפסוק על כך: על לשאול ניתן לכאורה
"עשינו 18תבא  רש"י: מפרש קדשך" ממעון "השקיפה

לעשות, שעליך מה אתה עשה עלינו, שגזרת מה
תלכו בחוקותי אם mzraשאמרת: mkinyb izzpe."

בעתם" גשמיכם "ונתתי לטבע,19כלומר, שמעל ,
שהוא, עלינו", שגזרת מה ש"עשינו כך על השכר הוא
שעליו  שעליכם", מה "עשיתם של ענין אותו לכאורה,

עקב? בפרשת כאן רש"י מדבר

השינוי  ידי על עצמו בפירושו רש"י מבהיר זאת את
שעלינו", מה "עשינו אומר הוא אין בלשונו: וההוספה

מה "עשינו אלא עקב, בפרשת שנאמר zxfbyכפי
באופן  המצוות קיום על איננו השכר כלומר, עלינו".
האנושי  שהשכל העדות או המשפטים את שמקיימים

להם  ולהסכים להבינם המצוות 20יכול קיום על אלא ,
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כב.13) ח, נח
בשדך,14) עשב "ונתתי טו) שם, (פרשתנו עה"פ רש"י שפירש וזה

בגדר  שלא אי"ז (א) – מדגנה" פוחתת ואינה כו' תבואתך גוזז שתהי'
כ"אילני בפירושwxqהטבע רק כן כותב (ב) בפירושו ad'כו'", וגם :

בתוך  בפת מצוי' "ברכה רק כותב ושבעת" "ואכלת שם) (פרשתנו עה"פ
"אוכל ומפרט שמפרש בחקותי כבפ' דלא jxaznהמעים", `ede drniw

שם). פרשתנו רא"ם ראה (אבל 6 הערה כנ"ל במעיו",
יעשה "לא יג) (שם, פרשתנו מרמב"ן מטר miqpdולהעיר לתת תמיד

הנ"ל שקורא י"ל אבל וכו'". ומלקוש יורה עת בכל בערך qpהארץ רק
של  מנהגו "כדרך שם הרמב"ן ובלשון טבע, עפ"י הרגילה ההנהגה

ד"אילני הברכה בערך (אבל שזהוwxqעולם" – הוא jtidוכו'" – הטבע
שבטבע). ענין

(ראה 15) הכתוב מן אלו תיבות גם רש"י מעתיק למה עפ"ז ומתורץ
.(3 הערה לעיל

מה 16) עשיתם ה', "והוריש כג) (שם, עה"פ פרשתנו מפרש"י להעיר
את שעשיתם מפני שם: [וברא"ם שעלי" מה אעשה אני אף lkשעליכם

לוdad`nמצותיו ונדמיתם ..lkaלהטפל הוצרכתי ולפיכך `ipמדותיו..
invra.ואכ"מ כו']. הגוים להוריש

ואילך.17) 336 ע' חי"ז [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
טו.18) כו,
מי"ג)19) פ"ה מע"ש עה"פ. (ספרי זה פרש"י שבמקור zil`ובפרט

"מה  – (רק בעתם" גשמיכם ונתתי תלכו בחקותי אם "שאמרת הסיום
ובמטר"). בטל השקיפה.. שהבטחתנו

ועוד.i"yxtראה20) ד. יח, אחרי ה. כו, תולדות
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או חוקים שמקיימים שלzexifbכפי באופן ,lehia
רש"י  וכלשון – העצמי אין dxifb"21השכל מלפני, היא

אחריה". להרהר רשות לך

הנעלים  הכוחות ידי על הוא המצוות שקיום וכיון
(וטבעו) האדם הוא 22משכל עליהן, השכר גם לכן ,

"ונתתי של אתם mkinybבאופן שבו באופן בעתם",
כדלעיל. לטבע, שמעל ברכה – מתנהגים

.Â

Í¯Â·Ó‰ ÔÂˆ¯Ï Ì‡˙ÂÓ ÌÈÓ˘‚‰ ÔÓÊ

שבפרשת  הברכות בין דלעיל הבסיסי ההבדל
להבדל  גם הסיבה הוא פרשתנו לבין בחוקותי
המקומות: בשני "בעתו", "בעתם", הביטוי שבפירוש

בעיקר  היא הגשמים ברכת כאשר בחוקותי, בפרשת
l`xyi ipal גשמי" –mk בהתאם הגשמים באים ,"

גשמים  ירידת של ביותר הטוב והזמן – ישראל לרצון
לכן  ברחוב. כלל הולך הוא אין שבו בזמן הוא ליהודי
לצאת, אדם בני דרך שאין בשעה "בעתם, רש"י מפרש
מועט  בזמן די שאם למרות שבתות", בלילי כגון
למעלה  זה הרי שבתות") "לילי (רק גשמים של כלֿכך

הטבע. מדרך

לארץ, (בעיקר) היא הברכה כאשר בפרשתנו, אך
גם  הרי והטבע, הארץ מגבלות לפי ("ארצכם"),

הגשמים  זמן התאמת – טבעי,23"בעתו" באופן הוא –
רק  ולא השבוע, במשך רבים לילות סתם, "בלילות"

נסי. ענין זה בכך די שאם שבתות", "בלילי

.Ê

"Â˙Ú·" ÈÂËÈ·‰ ˘Â¯ÈÙ·˘ Ï„·‰Ï ¯·Ò‰‰
"Ì˙Ú·"

" הביטוי לפירוש גם קשור זה "ezraהבדל
"mzra לזמ שכוונתו המיועד", wxeן j` שבו – לגשם

"הולך" אינו הגשם, מלבד אחר, אחד יש 24אף ובכך ,
דרכים: שתי

היא הברכה כאשר הברכה l`xyilא) תלויה
הגשם  רק שבו הזמן בכלל: בישראל "בעתם" לגשמים

) לצאת אדם בני דרך שאין "בשעה הוא )llkaבחוץ
שבתות", בלילי כגון

שבתות" "בלילי בתחילה אומר רש"י אין ולפיכך
כפי  לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה כך ואחר

כי – עקב בפרשת אומר "בעתם"zernyndשהוא על
זמן  זהו ואז לצאת", אדם בני דרך שאין "בשעה היא
כזה  לזמן דוגמא רש"י מביא מכן לאחר ורק הגשם.

"oebk."שבתות בלילי

היא הברכה כאשר "מטרux`lב) ,mkvx`,"בעתו
עם  לישראל שיש בקשר הדבר תלוי אז בפרשתנו,
את  מעבד אחד אף אין כאשר – בעתו הארץ, עבודת

"מטר של ש"בעתו" רש"י מפרש לכן "`mkvxהשדות.
השדות. את מעבדים אין כאשר "בלילות", הוא

רק  יורד המטר כאשר ל"ארצכם" הברכה מהי
ברכה  זו אין שאמנם רש"י, אומר כך על – "בלילות"

ux`lיטריחו "שלא אלא ,mkz`לטובת זה :"l`xyi
שנאמר  כפי – היום בשעות השדות את 25המעבדים

להטריחם  שלא – בערב" השדה מן יעקב "ויבוא
בגשם. לעבוד

.Á

È"˘¯ Ï˘ È˘‰ ˘Â¯ÈÙ· Í¯Âˆ‰

"בלילות", בפירושו להסתפק יכול אינו רש"י אך
כי:

היא  "בעתו" באומרה התורה כוונת אם א)
"בלילות" בבירור לכתוב היה אפשר לא 26"בלילות", ,

"בעתו"? כמו בדיוק אחת, ממילה יותר

משמעות  כי ברורה, אינה "בעתו" המילה ב)
הזמן – "בעתו" לגשם elyהביטוי המיוחד הזמן –

llka כאשר במיוחד האדמה. לעבודת בקשר רק ולא ,
למנוע  כדי אלא הארץ, לטובת אינה "בעתו" הברכה

l`xyiטירחה ipan– כדלעיל ,

בעתו, אחר: "דבר נוסף פירוש רש"י מביא לכן
מצויין שהכל שבתות מצטט mdizaaבלילי והוא ,"

הפירוש  מעלת כי בעתו", המילה את שוב בפירושו
כדלעיל. "בעתו", המילה משמעות בהסבר היא השני

והעיקרי, הראשון הוא "בלילות" הפירוש זאת בכל
כדלעיל. בכלל, הענין לתוכן מתאים הוא כי
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הקודמת.21) שבהערה במקומות פרש"י וראה חקת. ר"פ
ד"22) "שהענין ג"כ בלשון milnrולהעיר הכתוב רמזו בתורה"

"izewga'ע שם לקו"ש – הענינים פנימיות עפ"י בארוכה וראה תלכו".
בחוקותי. פ' ח"ג לקו"ש ואילך. 340

ועוד.23) שם. בחקותי ופ' כאן רא"ם ראה

לפרש"י 24) לדרך בצידה ג"כ נעתק שם. בחקותי לתו"כ אהרן קרבן
שם. בחקותי

טז.25) ל, ויצא
קצת).26) (באו"א כאן לדוד משכיל גם ראה
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בפרשת  הברכה שבין ההבדל על ההסבר לפי
נוסף: הבדל שישנו יוצא שבפרשתנו, לברכה בחוקותי

בתורה" ה"עמלים שקבלו השכר על מדובר ,27שם
על  מדובר בפרשתנו ואילו מישראל. מיוחדת קבוצה

התורה  קיום שעליכם", מה ש"עשיתם עבור השכר

את כוללת והברכה בכלל, ישראל.lkוהמצוות

רש"י: בפירוש הלשון הבדלי יובהרו זה ולפי

" רש"י אומר כאן –lkdy(א) בבתיהם" lkמצויין
בחוקותי  בפרשת ואילו "בשעה ישראל, אומר הוא

דרך `mcשאין ipa" אומר ואינו "...lk שם מדובר כי ,"

בתורה. העמלים על רק

ולא  בבתיהם", "מצויין בחיוב אומר הוא כאן (ב)

כל  על לומר אפשר אי כי – דרך..." "אין – בשלילה
– שבתות בלילי החוצה יוצאים הם שאין ישראל

וכדומה  לביקורים להתפלל, הזמן 28יוצאים שרוב אלא ,

בבתיהם". "מצויין

על  רק מדובר בחוקותי בפרשת זאת, לעומת

כל milnrה" תעשה "לא שכאשר ומובן, בתורה",
את מקיימים הם הרי izedndמלאכה" mpipr עמלים" –

" שהם בלבד  זו לא שבת ובלילי oiievnבתורה",
ש" אלא z`vlבבתיהם", mkxc oi`"29.

"בעתו" המילה את כאן מפרש רש"י אין ולכן

בבתיהם  מצויין שהכל "בשעה – בחוקותי כבפרשת
"מצויין  שרק העובדה עצם שבתות": בלילי כגון

המטר  של האמיתי "בעתו" זה שאין מראה בבתיהם"
החוצה. היוצאים יש כי בלבד,

על  מדובר כאשר בחוקותי, בפרשת מהֿשאיןֿכן
לצאת". דרך... "אין שאצלם בתורה", ה"עמלים

.È
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היא: ה' בעבודת מכך ההוראה

בתורה  והיגיעה העמל חשיבות את רואים כאן
המצוות, כל ובקיום התורה בלימוד די אין ובמצוות.
ממגבלות  יותר ויגיעה, עמל תוך זאת לעשות יש אלא

הנפש של ותכונותיה טבעה ואפילו .ziwl`dטבעו,

דוקא  הכרח רואה הוא אין לטעון: יכול יהודי אך
של  "דמות" מהווה כבר הוא הרי – כזו בעבודה
ומדוע  – המצוות כל ומקיים תורה לומד – קדושה

דוקא הנפשxeaylעליו הרגלי הרגליו, ziwl`dאת
שלו?

מה "עשינו להיות שצריך לו, עונים כך zxfbyעל
כך את xfbעלינו": ישנה שיהודי הקדושֿברוךֿהוא,

"בכל של העבודה ידי על ודוקא אז jc`nטבעו, ,"
מקום" של רצונו .30"עושין

בכך  די לא הרי מאדך", "בכל של הענין חסר אם
לאזהרה  ונזקקים בעבודה בטוחים להיות אפשר שאי

יפתה..." פן לכם עבודה 31"השמרו מכך: יותר אלא ,
" נקראת ההרגלים שינוי ישראל 32עבדו"l`ללא "אין ,

מקום" של רצונו .29עושין

גם  יורד מאדך", "בכל של באופן עבודה ידי ועל
לאופן  עד ומדידות, הגבלות ללא מלמעלה השפע

" תבא בפרשת עליו קדשך..."dtiwydשמדובר ממעון
המקרא, בכל הברכה מן ההיפך שהוא דבר שאפילו –

ברכה" ל"לשון .33הופך

(c"lyz d`x t"ye ,awr t"y zegiyn)
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ד"גשמי 27) הפרט mzraהיינו mk פרטים שכמה אף – (ועוד) "
לקו"ש  ג"כ וראה בכלל. התומ"צ קיום על גם שכר הם בפרשה
ט) שם, (בחוקותי עה"פ פרש"י בביאור ואילך, 347 ע' חי"ז [המתורגם]

אליכם". "ופניתי
סרס"ה 28) יו"ד רמ"א סי"ג. סרס"ח חאו"ח אדה"ז משו"ע להעיר

חאו"ח  אדה"ז שו"ע וראה רסט). סי' הדשן (מתרומת שם וס"ז סי"ב
כו'. הנר לאור שם מתפלל לביהכנ"ס בשבת שהמשכים ס"י: סרע"ה

(29) יוצאין" "שאין כתב לא שם גם "שאיןllkאבל כ"א ,(jxc'כו

כו'. לביהכנ"ס הולכים שהרי – לצאת"
נג,30) עקב פ' להה"מ או"ת שם. מהרש"א חדא"ג ב. לה, ברכות

ואילך, 98 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה וראה .p"yeג.
שלא 31) בחקותי בפ' [משא"כ שם פרש"י וראה טז. יא, פרשתנו

" נאמר ה) (כו, שם שגם אף – גו'"* "השמרו "].raeylנאמר
פט"ו.32) תניא ב. ט, חגיגה ראה
הובא33) בסופה. מע"ש לשון).i"yxtaירושלמי (בשינוי טז יח, וירא

.heyte ."'eb ernyz `l m`e" (ci ,ek) k"g` p"ynl dnec epi`e (*



עז

יוסף  את  ויקרא  פרעה  וישלח   – יד  מא,  בראשית 
ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה

נב

ביאור הטעם דיוסף יצא מבית האסורים בר"ה, וכן 
אברהם ויעקב נולדו בתשרי )ר"ה יא, א(, ד"בנין" 

המלכות – דוד, בא מ"אברהם ויעקב ויוסף", דהם נתנו 
לדוד ע' שנה וכו'

כדאיתא  השנה  בראש  האסורים  מבית  יצא  יוסף1 

שם דף י'2 ע"ב וריש דף יא, ואברהם ויעקב לדעת ר"א 

נולדו3 בתשרי.

ביצחק,  הוא  הכל  השנה  בראש  בתורה4  והקריאות 

כי ביום א' לידת יצחק, וביום ב' עקידתו, יען5 כי ראש 

השנה הוא בחי' דיצחק – 6גבורה, וראש השנה הוא גם 

1( בסימן זה מבאר הקשר ד"יוסף" עם “ראש השנה", דבו דוקא יצא 

מבית האסורים, ומקשר בזה בכמה ענינים:

א( הקשר דיוסף להאבות אברהם ויעקב, דהם נולדו בר"ה.

ב( הרמז בהנ"ל ד"שופר" )בר"ה( בגי' "אברהם יעקב יוסף".

ג( הקשר והרמז בהנ"ל, דכל ענין ר"ה הוא בנין מלכות בית דוד, ודוד 

המלך קיבל ה"חיים" – השבעים שנה שלו, מאברהם יעקב ויוסף.

אברהם  רק  מזכירין  לשופר,  השייכים  בר"ה  התהלים  במזמורי  ד( 

יעקב ויוסף.

שיעור  יהא  "כמה  א(  כו,  )נדה  מארז"ל  לשון  דיוק  יובן  ובזה  ה( 

שופר". ראה הערה 12. 13.

האבות  נולדו  בתשרי  העולם,  נברא  בתשרי  אומר  אלעזר  רבי   )2

)אברהם ויעקב(, בתשרי מתו האבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה 

יצא יוסף מבית האסורין, ע"ש.

3( משא"כ יצחק נולד בפסח )ראה השנה שם(. ראה ילקוט לוי יצחק 

עה"ת חלק ב' סימן פז בסופו.

תסה,  עמוד  שמות-דברים  לזהר  הערות  יצחק,  לוי  לקוטי  וראה 

דמתווך מ"ש במסכת ר"ה דף יא, א שיצחק נולד בפסח, ובזהר ח"ג 

דף שב, ב כתוב “ובריש שתא לקבל יצחק דאתיליד בי'", וז"ל וי"ל 

דמ"ש בריש שתא, הוא, כי שרה נפקדה על לידת יצחק בראש השנה 

כדאיתא בר"ה שם. ע"ש.

4( ראה שו"ע אדמוה"ז הלכות ראש השנה סימן תקפד סעיף ז. סימן 

תרא סעיף א.

5( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קנח )עמוד 350(. קכה.

6( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 

שם.  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ח"ב  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד. לקוטי שיחות חלק ה' עמוד 357 

ואילך. חלק כ' עמוד 101 ואילך.

9ודוד בראש השנה,  ובנין8 המלכות  כן בחי'7 גבורות, 

כל מהותה הוא מבחי' יצחק גבורות.

והחיים10 שהוא בחי' חסדים, מקבל מאברהם11 יעקב 
יוסף, ה' מאברהם, כ"ח מיעקב, ל"ז מיוסף, והיינו מה 

שנולדו אברהם ויעקב בתשרי, ויוסף יצא מבית האסורים 

בראש השנה, שייכותם לראש השנה הוא להמשיך החיים 

למלכות בחי' דוד גימט' יד האוחזת בשופר.

7( ראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק א עמוד ב וז"ל: 

השייכות דראש השנה לבנין המלכות )בפשטות( היא, לפי שבראש 

תחלת  היום  זה  שאומרים  כמו  בראשית  מעשה  חידוש  הוא  השנה 

מעשיך, שבכל ראש השנה מתהוים כל העולמות מחדש כמו שהי' 

ממדת  היא  העולמות  כל  דהתהוות  הוא  והענין  הראשונה,  בפעם 

מלכותו ית', ע"ש. וראה לקוטי תורה פרשת נצבים נא, ב ואילך.

ראה מאמרי אדמו"ר הזקן תקס"ה ח"ב עמוד תתפה ואילך. ביאורי 

הזהר להצמח צדק ח"א עמוד שצו ואילך. תורת מנחם ספר המאמרים 

תשי"ב עמוד קמג ואילך.

8( מבאר דעצם “בנין" המלכות הוא ע"י בחי' גבורה, דאין מלך בלא 

נפרד,  ודבר  יש  בבחי'  העולם  נבנה  ועי"ז  עוממות,  עם מלשון  עם. 

דאברהם  ויוסף,  יעקב  אברהם  בחי'  הוא  העולם  של  ה"חיות"  אבל 

בחי' חסד, יעקב בחי' תפארת, יוסף בחי' יסוד. ראה לעיל סימן ט. 

לקמן סימן קכג. קכד, דבכל השפעה יש ג' בחי' אלו: א( עצם רצון 

והאהבה – חסד. ב( אופן ושיעור ההשפעה )כמה להשפיע וכו'( בחי' 

תפארת. ג( ההשפעה בפועל – יסוד, וד"ל.

מלכות  שבחי'  הענינים,  ברוחניות  שהוא  שכמו  כאן  שמבאר  וזהו 

דדוד  בגשמיות  מצינו  כן  כמו  יסוד,  תפארת  חסד  מהמדות  מקבל 

המלך – מלכות, קיבל החיים שלו – שנותיו הגשמיים, מאברהם יעקב 

ויוסף. ראה הערה 10. )וראה עד"ז בתורת מנחם – תפארת לוי יצחק 

שמות עמוד פו(.

ראה  כידוע.  מהאבות  מקבל  והוא  מלכות,  בחי'  הוא  המלך  דוד   )9

ד.  לט,  השירים  שיר  ד.  כט,  ראה  פ'  ד.  סא,  חוקת  פ'  תורה  לקוטי 

אור  ג' עמוד תתקט.  הנסמן במאמרי אדמו"ר האמצעי דברים חלק 

ואילך.  א'קצח  עמוד  משפטים  פרשת  מו.  עמוד  סוף  שמות  התורה 

לוי  ילקוט  )וראה  תשע"א(.  )במהדורת  ג  ע'  תרנ"ט  המאמרים  ספר 

יצחק עה"ת חלק א סוף סימן קמב(.

אמר,  רבי שמעון  וז"ל:  דף קסח ע"א  א'  10( ראה ספר הזהר חלק 

נשמתו  היתה  אילו  )ר"ל  בעולם,  הי'  שלא  עד  המלך  שדוד  למדנו 

מתלבשת בעולם הגשמי( לא היו לה חיים.

אבהן שבקו ליה מחייהון כל חד וחד, האבות השאירו לו כל אחד 

ואחד חלק מחייהם, אברהם ויעקב ויוסף השאירו לו מחייהם, אבל 

יצחק )שהי' מושרש בגבורה( לא השאיר לו כלום, לפי שדוד המלך 

לדוד.  חיים  שנות  לתת  יכול  הי'  לא  לכן  יצחק  גבורת  מבחי'  בא 

ומפרש, ודאי שאברהם השאיר לו חמש שנים, שהי' לו לחיות ק"פ 

לפי  שנים  חמש  לו  וחסרו  שנים  קע"ה  וחי  יצחק,  שחי  כמו  שנים 

אברהם  של  כימיו  בעולם  לחיות  לו  הי'  יעקב  המלך,  לדוד  שנתנם 

קע"ה שנים, ולא חי אלא קמ"ז שנים, הרי חסרו לו כ"ח שנים. נמצא 

שאברהם ויעקב ביחד השאירו לדוד המלך מחייהם ל"ג שנים, יוסף 

שחי ק"י שנים הי' לו לחיות קמ"ז שנים כימיו של יעקב, וחסרים מהם 

ל"ז שנים, הרי ל"ג ול"ז הם שבעים שנה שהשאירו לדוד המלך שיחי' 

בהם בעולם, ובהם הי' דוד חי בכל אלו השנים שהשאירו לו האבות 

)רמ"ק ורא"ג ומפרשים(. ראה לקמן סימן קכב.

11( ראה גם לקמן סימן קכג. קכד.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עח

בידו13  שיאחזנו  כדי  טפח  הוא  השופר  שיעור  כי12 

12( נדה כו, א “כמה יהא שיעור שופר, פירוש רבי שמעון בן גמליאל 

שיאחזנו  ופרש"י:  טפח.  ומכאן,  מכאן  ויראה  בידו  שיאחזנו  כדי 

בידו, אחיזה אין בה טפח שהטפח ארבע אצבעות בגודל. ראה הציור 

הביאור הערה 13.

כאן שייך הציור

כולו  לכאורה  הגמ'  דלשון   .)12 )הערה  ם  ׁשָ נדה  הגמ'  מבאר   )13

מוקשה:

“פירש רשב"ג  ומתרץ  יהא שיעור שופר",  “כמה  א( דהגמ' מתחיל 

כדי שיאחזנו בידו ויראה מכאן ולכאן, טפח". ולכאורה כיון שמסיים 

למה  “טפח",  בקיצור  לתרץ  יכול  הי'  הרי  א"כ  “טפח",  בהשיעור 

מוסיף “פירש רשב"ג כדי שיאחזנו בידו ויראה מכאן ולכאן"?

"אמר  “פירש רשב"ג", למה לא אמר בלשון הרגיל  ב( מהו הלשון 

רשב"ג"?

ג( הלשון עצמו "כדי שיאחזנו בידו ויראה מכאן ולכאן" ג"כ קשה, 

שיעור טפח, הרי  לנו  דאם מאיזה סיבה שתהי' רוצה רשב"ג לבאר 

"ארבע  או  גודלין"  ד'  רשב"ג  "פירש  קצר  יותר  בלשון  לומר  יכול 

אצבעות" וכדומה. ]וכמ"ש הרמב"ם הל' שבת פי"ז הל' לו, "האצבע 

ארבע  והטפח  יד,  של  הגודל  רחב  היא  מקום  בכל  בה  שמשערין 

אצבעות"[.

דהרי זהו כוונת רש"י, שע"י אחיזת השופר בהד' אצבעות היד, עדיין 

יש חלק – משהו – הנראה מבחוץ מכאן ולכאן, דשיעור ד' פעמים 

עצם הבוהן – היינו ד' פעמים עובי ה"אגודל", הוא קצת יותר מהד' 

אצבעות היד.

וא"כ למה צריכין האריכות הלשון "כדי שיאחזנו בידו ויראה מכאן 

פעמים  ד'   – אצבעות"  "ד'  בקיצור  יותר  לתרץ  יכול  הרי  ולכאן", 

אצבע ה"גודל" וכו'?

וע"ז מבאר, דרשב"ג רוצה לבאר "טעם" השיעור של שופר "טפח", 

תיבה  דכל  כאן  שמבאר  וזהו  וד"ל(,  רשב"ג  "פירוש  הדיוק  )וזהו 

מדוייק בתכלית במה שאומר, והוא:

כדי שיאחזנו – רמז ליצחק גבורה, שהוא צמצום והעלם, והיינו שהד' 

אצבעות אוחזין השופר ומכסים אותה, רמז ל"גבורה".

בידו – רמז "יד" בגי' "דוד" בנין המלכות.

ויראה לכאן לכאן – רמז לאברהם ויעקב בחי' חסד ותפארת. ראה 

בזה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קמב דתוקעים דוקא בתפלת 

"מוסף" כנגד יוסף.

ויראה כו', והיינו בדוד כמו שאמר14 הנה טפחות נתת 

ימי, ימי דוקא דהיינו החיים שלו, הנמשך מהשופר.

ששופר גימט'15 אברהם יעקב יוסף במכוון.

וזהו שמצינו שאברהם שייך לשופר, שקודם תקיעת 

עם  בו17  שכתוב  קרח,  לבני  המזמור  אומרים  שופר16 

אלקי אברהם, וכן יעקב ויוסף, תקעו18 בחדש שופר כו' 

משפט לאלקי יעקב, עדות ביהוסף כו'. משא"כ יצחק 

לא מצינו.

והשופר עצמו הוא מאילו19 של יצחק, והגימט' שלו 

הוא אברהם יעקב יוסף, ובו אוחז דוד גימט' יד.

יצחק,  בחי'  מהגבורות  הוא  המלכות  שבנין  היינו, 

והחיים שלה הוא מאברהם יעקב יוסף, ודו"ק.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד רלד

שהוא  "שופר"  שיעור  הוא  ד"טפח"  דוד,  חיי   – לימי  רמז   – טפח 

בגימטריא "אברהם יעקב יוסף", דדוד מקבל חיים מהם וזהו "שיעור 

שופר".

האדם,  ימי  הם  מדודים  טפחות,  הנה  ופרש"י:  ו.  לט,  תהלים   )14

ומדוייק למה  ימי האדם קצובים, עכ"ל.  כן  כדבר הנמדד בטפחים, 

נקט "טפח" דוקא וד"ל.

וראה ספר המאמרים – תורת שמואל – תרמ"א עמוד רנג ואילך.

15( שופר בגי' 586, וכן אברהם )248( + יעקב )182( + יוסף )156( 

.586 –

16( מזמור תהלים מז.

17( שם פסוק י' “נדיבי עמים נאספו עם אלקי אברהם".

18( מזמור תהלים פרק פא פסוק ד “תקעו בחדש שופר בכסה ליום 

חגינו" דקאי על תקיעות בראש השנה. ובפסוק ה' “כי חק לישראל 

משפט לאלקי יעקב", ופסוק ו' “עדות ביהוסף שמו וגו'", רמז ליעקב 

רמז  הוא  מסבל שכמו"  “הסירותי  ז'  אח"ז  ולהעיר שבפסוק  ויוסף. 

ד"ה  רש"י  ב.  ל,  השנה  ראש  ראה  האסורים.  מבית  שיצא  יוסף  על 

הסירותי.

19( ראש השנה טז, א “למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה 

בן  יצחק  עקידת  להם  שאזכור  כדי  איל  של  בשופר  לפני  תקעו 

אברהם". שו"ע אדמו"ר הזקן סימן תקפו סעיף ב.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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עט מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת עקב

ט, י – ויתן ה' אלי את שני לוחות האבנים 
כתובים באצבע אלקים

א. הלוחות ארכן ששה טפחים וכו' משה תופס בטפחיים 
 – בטפחיים"  תופס  "והקב"ה  לבדו(,  משה  השגת  )כנגד 
"וטפחיים  לע"ל,  לבנ"א  להודיע  שעתיד  הנו"ן  שער  כנגד 

חלק" )כנגד מה שהשיגו כל ישראל(
ששה  ארכן  היו  הלוחות  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי 
בטפחיים  תופס  משה  והי'  טפחים  ששה  ורחבן  טפחים 
וכיון שעשו ישראל אותו  ריוח באמצע  והקב"ה בטפחיים 
מעשה בקש הקב"ה לחטפן מידו של משה וגברה ידו של 
משה וחטפן ממנו הוא שהקב"ה משבחו בסוף )דברים לד( 

ולכל היד החזקה. יהא שלמא על ידא דגברה על ימינא.
ירושלמי שקלים פ"ו ל"ב

ר"ש בר נחמני אומר הלוחות היו ארכן ו' טפחים ורחבן 
נבראו  בינה  שערי  שנו"ן  שידוע  לומר  נוכל  כו'.  טפחים  ו' 
דהיינו  אחד  חלק  חלקים,  לשלשה  חלוקים  והמה  בעולם, 
שער הנו"ן הוא בלתי נודע ונישג לבני אדם אפילו למרע"ה 
לעוה"ב  אדם  לבני  להודיע  ועתיד  תכליתית  בלתי  הוא  כי 
לכן היא לה' לבדו, חלק ב' היינו מה שהשיג מרע"ה עצמו 
בלתי  חכמה  ג"כ  היא  נגדה  כי  מפני  לישראל  הודיע  ולא 
מוגבלת ע"כ לא הודיע להם, חלק ג' היינו מה שהשיגו כל 

ישראל איש לפי ערכו.
והנה ידוע שהלוחות הם כלל התורה כולה, לכן כדי שלא 
נטעה לומר שאינו רק כללי התורה שהשיגו ישראל אבל לא 
כללו כל ג' חלקי החכמה בין שער הנו"ן שהוא לה' לבדו ובין 
להודיענו בדרך משל  ר"ש  לכן בא  חלק של השגת משה, 
ומליצה שהם כלולים מכל ג' חלקי החכמה ומחלק הלוחות 
לג' חלקים וקאמר שב' טפחים הי' תופס משה )היינו נגד 
תופס  הי'  טפחים  וב'  מכולם(,  יותר  שהשיג  החכמה  חלק 
וטפחיים  לבדו(,  הקב"ה  שמשיג  החלק  נגד  )היינו  הקב"ה 
ריוח )היינו חלק שהשיגו בו כל ישראל(, ואחר מעשה העגל 
שרמז  זהו  וגו'  רד  לך  כמש"כ  מרע"ה  מעלת  שנתמעטה 
שביקש הקב"ה לחטוף מידי משה הב' טפחים שבידו של 
משה  של  ידו  וגברה  ומסיים  החכמה  שישכח  כדי  מרע"ה 

בתפלתו ונשארו בידו )גליון ע"י(.
חידושי גאונים לירושלמי שקלים – מובא בעין יעקב

יודא  א"ר  פיהו  מנשיקות  ישקני  ע"פ  רבה  מדרש  ב. 
בשעה ששמעו ישראל אנכי ה' אלקיך נתקע תלמוד תורה 

אצל  שבאו  וכיון  משתכחים  היו  ולא  למדים  והיו  בלבם 
ונשמעה חזרו להיות למדים  ואמרו דבר אתה עמנו  משה 
ומשתכחים עכ"ל. נראה מכאן שהשכחה באה משום דבר 
בפ"ה  דאמרינן  למאי  סותר  זה  ולכאורה  וכו',  עמנו  אתה 
דעירובין אר"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא 
נמי  נשתכחה תורה מישראל, דהא קודם שבירת הלוחות 

כבר באה השכחה משום דבר אתה עמנו.
ואיתא להא שכתב העשרה  ונראה לתרץ דאיתא להא 
ישראל  שכשאמרו  פי"ו  דין  חיקור  מאמר  ח"ב  מאמרות 
ישכחוה  שלא  כדי  מאז  ונשמעה  עמנו  אתה  דבר  למשה 
האבן  לב  להסיר  האבן  לוחות  על  להכתב  התורה  ניתנה 
דבר  למשה  שאמרו  ע"י  לעולם  באה  השכחה  א"כ  עכ"ל. 
אתה עמנו וכו', אלא שבאה להם תקנה ע"י הלוחות ואח"כ 
שום  בלי  השכחה  נשארה  הלוחות  אותם  משה  ששיבר 
לוחות  את  לך  ואתנה  על  ואתחנן  בפ'  עוד  ועיין  תקנה, 
האבן וכו', ולפי שבאה השכחה בעולם הוצרך להוסיף להם 
לה'  חטאתם  והנה  וארא  ע"פ  במדרש  כדאי'  התורה  את 
הלוחות,  את  ששיבר  על  מצטער  משה  התחיל  אלקיכם 
א"ל הקב"ה אל תצטער, בראשונות לא היו אלא י' הדברות 

ובשניות אני נותן מקרא ומשנה עכ"ל.
הנביאים  כל  מרומזים  היו  שבלוחות  הוא  והענין 
בלב  כתובה  התורה  והיתה  והגמרא  והמשנה  והכתובים 
כל א' וא', וזהו מ"ש בירמי' נתתי תורתי בקרבם ועל לבם 
אכתבנה ולא היו צריכים ללמוד התורה כי כלם היו כאברהם 
ודי  חכמה,  נובעות  והיו  רבנים  כשני  כליותיו  ב'  לו  שנעשו 
והמצות  לידע הדינים  כדי  הי' להם החמשה חומשי תורה 
ולא היו משתכחים והיו מבינים כל הרמזים שבלוחות. אבל 
לאחר שחטאו נעלמו מהם מעינות החכמה ועוד נשתברו 

הלוחות שגרם להם השכחה.
ומש"ה התחיל משה מצטער דלמא לא יגלה עוד הקב"ה 
הראשונות,  בלוחות  שהיו  החכמה  תעלומות  כל  לישראל 
ואף אם יגלה להם דלמא ח"ו תהי' משתכחת מהם הואיל 
שאני  תצטער  אל  הקב"ה  וא"ל  בעולם,  השכחה  שבאה 
נותן להם מקרא ומשנה, דהיינו כל התורה שהיתה רמוזה 
יוכלו  מ"מ  מהם  נשכחת  שתהי'  ואף  הראשונות  בלוחות 
הפסד  להם  הי'  ולא  בידם  תתקיים  ובהכי  וללמדה  לחזור 
אחר רק הטורח שיצטרכו לעשות לחזור וללמדה וגם על 

טורח זה יקבלו שכר ועיין לעיל בפ' כי תשא באורך ע"ז.
זרע שמשון ריש שיר השירים

אגרות קודש

]שלהי אלול תשי"ב[

... ובנוגע ליוהכ"פ - הנה בודאי יתנהג ע"פ הוראת רופאים מומחים, שזוהי דעת תורתנו, תורת 

מברכין על אכילה זו,  חיים - לא רק בעוה"ב אלא גם בעוה"ז. ואם היא ע"פ הוראת רופא, הרי אז 

אלקות והעלאת הניצוצות, שנעשים דוקא ע"י אכילה, וא"א ע"י מח'  שענין הברכות הוא - המשכת 

וכוונות גרידא.
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ß a`Îmgpn f"i oey`x mei ß

æ(áé)äéäå|älàä íéètLnä úà ïeòîLz á÷ò §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øîLå íúà íúéNòå ízøîLeEì E §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À
éúáàì òaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà:E ¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«

i"yx£ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â∑ּדׁש ׁשאדם הּקּלֹות, הּמצות ּתׁשמעּון אם B‚Â'.ּבעקביו, '‰ ¯ÓLÂ∑ יׁשמר ¿»»≈∆ƒ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿»«¿ְִֹ
הבטחתֹול. ְְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 254 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

W`xd lr awrd zlrn©£©¤¨¥©¨Ÿ

הּמׁשּפטים את ּתׁשמעּון עקב | יב)והיה (ז, ְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְִִִִִֵֵֶַָָֻידּוע
האדם  וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּו'מׁשּפטים'

ּומּׂשיגם. ְִִַָָמבינם
על  מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהּנה
מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, קּבלת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹענין
יצטּוה  אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ּככל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועֹוׂשה
ּכּנראה  על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף רֹותחים, למים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלהּכנס

ְָּבמּוחׁש.

את  ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
טעם, עליהם ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמׁשּפטים".
רק  ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימם האדם ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה

לבד. הּטעם ְִַַַַַמּצד
ּגם  סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְִִִִִִֵַַַַָָָֹּכי
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמצֹות
– "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק זה הרי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמצֹות,

על. ְַַָֹּבקּבלת

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ולדי ¿«¬»∆ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ˆ‡E.מּמעיה  ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם (תהלים ִֵֶָ¿«¿¿……∆ְֵֵַַ
ּכמֹו הּצאן, מבחר ּבׁשן', יד)'אּבירי "עׁשּתרת (בראשית ְְְְִִֵַַַַָָֹֹ

.'ענ 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹקרנים",
פד) ׁשמם (חולין נקרא לּמה אמרּו: ְְְְִֵַָָָָָורּבֹותינּו

ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות ."עׁשּתרֹות"? ְְְֲֵֶֶֶַַַָ

‰‡ÔÈlיב  ‡iÈc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ¯hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

mixehd lra

æ)(ai.á÷ò äéäåDiPin lirl(`i wEqR) §¨¨¥¤§¥¦¥¨

Dil KinqE ,"mzFUrl mFId" aizM§¦©©£¨§¦¥
la` ,mzFUrl mFId ,xnFlM ."awr"¥¤§©©©£¨£¨

.sFQA WExiR ,awrA mxkUa"wr §¨¨¨¨¥¥©
,Edfe .zFxACd zxUrA Wi zFaiY¥¥©£¤¤©¦§§¤

"ax awr mxnWA"(ai ,hi miNdY)m` , §¨§¨¥¤¨§¦¦¦
LaEh ax dn"l dMfY ,"awr" xFnWY¦§¥¤¦§¤§¨©§

"Yptv xW`(k ,`l mW). £¤¨©§¨¨

.á÷ò.raw LzxFY dUr ¥¤£¥¨§¤©

.á÷òdGd awrd on cFnl ,depr ¥¤£¨¨¨¦¤¨¥©¤
KkitlE ,depr KxC lbxd xg` KlFdW¤¥©©¨¤¤¤¤£¨¨§¦¨

.milbxd zFrAv` FnM sBip Fpi ¥̀¦¨§¤§§¨©§©¦

.íéètLnäWRWtl WIW ,dlEtM `"R ©¦§¨¦¥§¨¤¥§©§¥
.oiCd wnr xg` xFwgle§©§©©Ÿ¤©¦

.íúéNòå .ízøîLe .ïeòîLzcbpM ,'b ¦§¨§©§¤©£¦¤§¤¤
.cEnlY dpWn `xwn¦§¨¦§¨©§
éäìà 'ä øîLå.Eì Eawr" m` §¨©¡Ÿ¤§¦¥¤

xn`PW zixAd Ll xFnWi ,"oErnWY¦§¨¦§§©§¦¤¤¡©
mdxa`A(d ,ek ziW`xA)rnW xW` awr" §©§¨¨§¥¦¥¤£¤¨©

."xnWIe ilwA mdxa ©̀§¨¨§Ÿ¦©¦§Ÿ
.øîLå:`IxhnibAcizrl §¨©§¦©§¦¨¤¨¦
.`albi dxez ¨Ÿ

)(bi.EáäàåzEkfAmdxa`FA xn`PW ©£¥§¦§©§¨¨¤¤¡©
(g ,`n dirWi)."iad` mdxa` rxf" §©§¨¤©©§¨¨Ÿ£¦

.EëøáezEkfAwgviFA xn`PWziW`xA) ¥©§¦§¦§¨¤¤¡©§¥¦

(`i ,dk."wgvi z` midl` Kxaie"©§¨¤¡Ÿ¦¤¦§¨
.EaøäåzEkfAawriFA xn`PW,dl mW) §¦§¤¦§©£Ÿ¤¤¡©¨

(`i."daxE dxR"§¥§¥
.CøáeixzE cg `kd .dxFqOA 'b ¥©©§¨¨¨©§¥

.mihRWn zWxtA§¨¨©¦§¨¦
oke ,s"kA miIqnE e"ieA ligzn wEqRd©¨©§¦§¨§©¥§¨§¥
"minXd lHn midl`d Ll oYie"§¦¤§¨¡Ÿ¦¦©©¨©¦

(hk-gk ,fk ziW`xA)wgvi KxiAW zFkxAd §¥¦©§¨¤¥¥¦§¨
oiniIqnE e"ieA oiligzn awril,s"kA §©£Ÿ©§¦¦§¨§©§¦§¨

.zFkxAd ozF` lM Ll EidIWci dxez ¤¦§§¨¨©§¨
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(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְֲִַָָ
לא  רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהּוא:
ולא  מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר אל להֹוריׁשם', ְְִִֵֵֶַַַָָֹֹֹאּוכל

ׁשּיּפל  'ּכי', ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹיּתכן
מהם" תירא "לא ׁשּוב .עליו ִֵֶָָָֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון (שמות ««…ְִ¿»……ְ
לנחׁש", ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒ

הּמפלאֹות  ‰ÊÁ˜‰.הּמּכֹות „i‰Â∑ הּדבר זה. ְַַַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ
‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑ּבכֹורֹות זֹו מּכת ׁשל .החרב ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

mixehd lra

)(ci.íénòä ìkî äéäz CeøawEqRd ¨¦§¤¦¨¨©¦©¨
xnFl ,s"kA miIqnE z"iaA ligzn©§¦§¥§©¥§¨©
.zFIzF` a"k DA WIW dxFYd zEkfAW¤¦§©¨¤¥¨¦

.äø÷òå ø÷ò Eá äéäé àì:`IxhnibA Ÿ¦§¤§¨¨©£¨¨§¦©§¦¨
dxFz ixacA.eh dxez §¦§¥¨

)(eh.éìç ìkdlFrg"vLOn xiqIW , ¨¢¦¤¤¨¦¦§
.zFllw g"vfh dxez §¨

)(gi.økæz øëæxnFl .e"ie xqg ¨Ÿ¦§Ÿ¨¥¨©
akx zF`n WWl dUrX dn xFMfYW¤¦§©¤¨¨§¥¥¤¤

.xEgAhi dxez ¨

)(hi.úìãbä úqnä`ziA `tl`d lM ©©Ÿ©§ŸŸ¨¨©§¨¥¨
cFr iM fnx .z"iAn uEg wEqRd dfA§¤©¨¦¥¤¤¦
Lz`v iniM zF`ltp zipW mrR dUri©£¤©©¥¦¦§¨¦¥¥§

.mixvn ux`nk dxez ¥¤¤¦§©¦



awrפב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ׁשם  נסּתרים .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb̈−§¨«

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ אם והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ֲִַֹ

החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָעֹוׂשין
ה)ׁשּנאמר אּלא (איוב ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית : ְְְֱֶֶֶֶַַַַָָָָָ

לחטא  ׁשעתידין לפניו היה .ּגלּוי ְֲֲִִֶַָָָָָֹ

(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈
:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÓ‰Â∑ מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ נקּוד ¿»»ְִֵֵֶַָָֻ
אבל  אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָאחרֹונה

כח) חציֹו(ישעיה לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ְְְְְְִִֶֶַַָָָֻ"והמם
אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו .קמץ ְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä:íúà EãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿
:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

mixehd lra

)(k.äòøvä úà:`IxhnibAmiYW ¤©¦§¨§¦©§¦¨§©¦
.Eid̈

.ãáà ãòcA`IW ,'f dlFre e"ie xqg ©£Ÿ¨¥¨§¤¤§©¥
.zFOE` draW¦§¨

éðtî.ELipRn :xnFl ,dlEtM `"R ¦¨¤¥§¨©¦¨¤
.LgElW ipRnE`k dxez ¦§¥§£

)(`k.àøBðå ìBãb ìà,xFAB xn` `le ¥¨§¨§Ÿ¨©¦
xiMfd `N`lFcBcbpMmdxa`aizkC ¤¨¦§¦¨§¤¤©§¨¨¦§¦

DiA(eh ,ci rWFdi),"lFcBd mc`d"`xFpe ¥§ª©¨¨¨©¨§¨
cbpMawriDiA aizkC(fi ,gk ziW`xA) §¤¤©£Ÿ¦§¦¥§¥¦

EN` xiMfde ."dGd mFwOd `xFP dn"©¨©¨©¤§¦§¦¥
miklOd mr mdxa` ,EnglPW EpivOW¤¨¦¤¦§£©§¨¨¦©§¨¦
Epivn `l la` ,eUre oal cbpM awrie§©£Ÿ§¤¤¨¨§¥¨£¨Ÿ¨¦

.mglPW wgviAak dxez §¦§¨¤¦§©
)(bk.íîäådnEdn mnde" .dxFqOA 'a §¨¨©§¨§¨¨§¨

'ebe Fzlbr lBlB mnde" ,"dlcbdirWi) §Ÿ¨§¨©¦§©¤§¨§©§¨

(gk ,gkFnM mdl dUrW cOln .§©¥¤¨¨¨¤§
EdA aizkC mixvnl(dk ,ci zFnW)xqIe" §¦§©¦¦§¦§§©¨©
."eizFaMxn ot` z`ck dxez ¥Ÿ©©§§¨

)(dk.Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¡Ÿ¥¤¦§§¨¥

KinqE.`Ed mxg iMrWFdi oC okle §¦¦¥¤§¨¥¨§ª©
mxgd lr xarW okr z ¤̀¨¨¤¨©©©£¥

.dtixUAek dxez ¦§¥¨
)(ek.àeä íøç ékDil KinqElM ¦¥¤§¦¥¨

.devOdmxgd lr xaFrdW xnFl ©¦§¨©¤¨¥©©¥¤
.zFvOd lM lr xaFrMmxgzFIzF` §¥©¨©¦§¥¤¦

g"nxm`e ,eixai` g"nxn oirxtPW ,¤¦§¨¦¥¥¨¨§¦
didi daEWzA xFfgimgxfbxA" dfe , ©£¦§¨¦§¤©¥§¤§Ÿ¤

"xFMfY mgx(a ,b wEwag).` dxez ©¥¦§£©



פג awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדה ּומדרׁש :(תנחומא)ּכפׁשּוטֹו. »«ƒ¿»ְְִִַַָָ

אֹותּה, ּגמר ּבמצוה, התחלּת נקראת אם ׁשאינּה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על אּלא כד)הּמצוה :(יהושע ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָ

מּמצרים  בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ"ואתֿעצמֹות

ּבהם  נתעּסק לבּדֹו מׁשה והלא ּבׁשכם", ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹקברּו
ּוגמרּוה  לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֹלהעלֹותם?

ׁשמם  על נקראת .יׂשראל, ְְְִִֵֵַָָ

(á)éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæåE §¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²
Eúqðì Eúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
:àì-íà åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì̈©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ

i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

הּמן את וּיאכיל וּירעב ג)ויעּנ ּכיצד (ח, להבין, יׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
הּוא  הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָעֹורר
ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ּכל ּכמֹו ְְְֵֵֶַָָָָָָָָָֹֻמגּבל,
ּבאדם  ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָלֹו
אלקי, מאכל הּׁשמים, מן לחם היה הּמן א אֹותֹו. ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹּומׂשּביע

ׁש ּבלּתי הּקּב"ה ּוכׁשם מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

מגּבל  אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. הּטעמים ּכל הּכֹולל ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻמגּבל,
מקּבל  ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻאֹוכל
הּוא  ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו מעֹוררת לכן טעמים; ּגבּול ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָּבלי
ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹנמׁש
חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, הּׂשגה ּכל :ּכ לחם, ְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּקרּויה

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון ְְְְְִִֵֵֶֶַָָמעֹוררת

ã ycew zegiyn zecewp ãc"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt zay xn`n

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מׁשֹורׁש יֹותר למעלה הּוא ׁשּבדֹומם־צֹומח־חי הוי' ּפי מֹוצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשֹורׁש
יֹותר. ְֵַָלמּטה

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

mixehd lra

ç)(`.íëéúáàìDil KinqEeYxkf ©£Ÿ¥¤§¦¥§¨©§¨
.KxCd lM z`KxC xFMfYW xnFl ¤¨©¤¤©¤¦§¤¤

mB FA Klze LizFa` FA EkldW¤¨§£¤§¥¥©
.dY`a dxez ©¨

)(b.ïnä úà Eìëàiå.LrcFd ornl ©©£¦§¤©¨§©©¦£
.drC mdl oYip oOd zlik`AW cOln§©¥¤©£¦©©¨¦©¨¤¥¨
mdl Yzp LpnE" xnF` `Ed `xfrA oke§¥§¤§¨¥©§¨©¨¨¤

dxFY dpYip `l' Edfe ."mliMUdl§©§¦¨§¤Ÿ¦§¨¨
.'oOd ilkF`l `N ¤̀¨§§¥©¨

.íçlä ìòlr `l iM" ,oiC .dxFqOA 'a ©©¤¤©§¨¥¦Ÿ©
:Kci`e ,"mc`d digi FCal mgNd©¤¤§©¦§¤¨¨¨§¦¨

"mgNd lr mYaxwde"(gi ,bk `xwIe). §¦§©§¤©©¤¤©¦§¨

.oFGip mlFrd zFpAxTd zEkfAW¤¦§©¨§¨¨¨¦
.íãàä äéçéDil KinqE`l LzlnU ¦§¤¨¨¨§¦¥¦§¨§Ÿ

.dzlaExn`X dnl fnx(a ,`iw zFAEzM) ¨§¨¤¤§©¤¨§§

.dHgn xnge lw mdiWEalA oicnFrW¤§¦¦§¥¤©¨Ÿ¤¦¦¨
`l LzlnU" ,"mc`d digi"WM ,Edfe§¤§¤¦§¤¨¨¨¦§¨§Ÿ

."dzlac dxez ¨§¨
)(c.äðL íéòaøàDil KinqEYrcie ©§¨¦¨¨§¦¥§¨©§¨

.Laal mrmw `l dpW 'n cr ,fnx ¦§¨¤¤¤©¨¨Ÿ¨
mirAx` oA oke .DiAxC `YrC` Wpi ¡̀¨©©§¨§©¥§¥¤©§¨¦



awrפד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑ ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְִֵַָָָ

ואף  מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹּבכסּותם
ּגדלים, ׁשהיּו ּכמֹו עּמהם,קטּניהם, לבּוׁשן ּגדל היה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

עּמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ·ˆ˜‰.ּכּלבּוׁש ‡Ï∑ ְִֵֶֶֶֶַַָֹ…»≈»
ׁשרגליהם  יחף, הֹולכי ּכדר ּכּבצק, נפחה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא

.נפּוחֹות  ְ

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ ׁשמן העֹוׂשים .זיתים ≈∆∆ִִֵֶֶָ

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz©§¬Ÿ§«¤

(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

mixehd lra

"oiai FaalE" .dpial dpW(i ,e dirWi), ¨¨§¦¨§¨¨¦§©§¨

aNd oM mB oke .'n dlFr 'Faal'§¨¤§¥©¥©¥
rvn` `EdW m"Od FnM sEBd rvn`A§¤§©©§©¥¤¤§©

.a"`dd dxez ¨
)(d.jøqéîxnFl ,'n lr oiBY §©§¤¨©¦©©

dxFYde mFi 'nA dxvFp dnWPdW¤©§¨¨§¨§§©¨
dxFYd xFnWY `l m`e ,mFi 'nl dpYip¦§¨§§¦Ÿ¦§©¨
LOn lhFpe JxQin ,mFi 'nl dpYPW¤¦§¨§§©§¤¨§¥¦§

.mFi 'nA dxvFPW LznWpe dxez ¦§¨§¤§¨§
)(e.åéëøãa úëììcFnll :`IxhnibA ¨¤¤¦§¨¨§¦©§¦¨¦§

.dxFY¨
.Búà äàøéìeLidl` 'd iM" ,dOl §¦§¨Ÿ¨¨¦¡Ÿ¤

iEtM didY `l ,"daFh ux` l` L`ian§¦£¤¤¤¨Ÿ¦§¤§
.daFhf dxez ¨

)(g.äøòNe ähç õøàzFaiY 'i ¤¤¦¨§Ÿ̈¥
zFrAv` 'i oYil Kixv Kkl ,wEqRA©¨§¨¨¦¦¥¤§¨
zFvn 'i cbpM ,cFre .dkxA zrWA zRA©©¦§©§¨¨§§¤¤¦§

:zRA EUrPWrxfz `l ,Wxgz `l ¤©£©©Ÿ©£ŸŸ¦§©
,mqgz `l ,d`R ,dgkW ,hwl ,mi`lM¦§©¦¤¤¦§¨¥¨Ÿ©§Ÿ
,ipWe oFW`x xUrnE dnExY§¨©£¥¦§¥¦

:dNgh dxez ©¨
)(h.øñçúlM xqgz `l" .dxFqOA 'b ¤§©©§¨Ÿ¤§©Ÿ

"xqgz `l onXd zgRve" :Kci`e ,"DÄ§¦¨§©©©©¤¤Ÿ¤§©
(ci ,fi '` mikln)"xqgY mirWx ohaE" , §¨¦¤¤§¨¦¤§¨

(dk ,bi ilWn)xn`p dGW iR lr s` . ¦§¥©©¦¤¤¤¡©
xqgY `l mFwn lkA miwiCSd ,ux`Ä¨¤©©¦¦§¨¨Ÿ¤§©
mWe zitxSl Kld EdIl` ixdW ,mdl̈¤¤£¥¥¦¨¨©©¨§¦§¨
mirWxd la` ."xqgz `l" Dl xn`̈©¨Ÿ¤§©£¨¨§¨¦

.mdl xqgY mdW mFwn lkA§¨¨¤¥¤§©¨¤
.øñçú àìxnFl ,W"ixd lr oiBY Ÿ¤§©©¦©¨¥©

.laY zFxtr W`x `idWi dxez ¤¦Ÿ©§¥¥
)(`i-i.zòáNå zìëàåDil KinqEoR §¨©§¨§¨¨§¨§¦¥¤

.gMWYdziOd mFi xiMfdl KixSW ¦§©¤¨¦§©§¦©¦¨
aFHd' EpTY KklE .oFfOd zMxaA§¦§©©¨§¨¦§©

EpYPW xzia ibExd lr 'aihOde§©¥¦©£¥¥¨¤¦§
.dxEawl¦§¨

.zëøáe zòáNå zìëàåzMxA Epiid §¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨©§¦§©
oFfOd(a ,gn zFkxA)Kxal Kixv iOp oke . ©¨§¨§¥©¦¨¦§¨¥

'YkxaE YraUe Ylk`e' :WExiR ,eiptl§¨¨¥§¨©§¨§¨¨§¨¥©§¨
mlFrd on zFpdil mc`l xEq`W ,xaM§¨¤¨§¨¨¥¨¦¨¨

xn`PW dkxA `lA dGd(` ,ck miNdY) ©¤§Ÿ§¨¨¤¤¡©§¦¦

xg`l la` ."D`FlnE ux`d 'dl"©¨¨¤§¨£¨§©©
xn`PW ,FNXn lkF` `Ed KxiAWmW) ¤¥¥¥¦¤¤¤¡©¨

(fh ,ehw"mc` ipal ozp ux`de",dl zFkxA) §¨¨¤¨©¦§¥¨¨§¨

(`izaFh ,dY` ipc` 'dl Yxn`" Edfe .§¤¨©§§©£Ÿ¨¨¨¨¦
"Lilr lA(a ,fh miNdY)izicFdW oeiMW , ©¨¤§¦¦¤¥¨¤¥¦

LNXn daFHd oi` 'dle"t mW inlWExi) ©¥©¨¦¤§§©§¦¨

(`"d.
.zìëàå:`IxhnibAziGkA EdfzFkxA) §¨©§¨§¦©§¦¨¤§©©¦§¨

(a hn.ai dxez



פה awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ipy meil inei xeriy

ß a`Îmgpn g"i ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

לבב ורם גו', אלהי את־יהֹוה ּפן־ּתׁשּכח ל ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹהּׁשמר
גו' יא־יד)וׁשכחּת (ח, ְְַָָֽ

ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה ׁשאף (מצות ְְִִֵֶֶַָָ
מּכל־מקֹום  הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהרמּב"ם
ּבמנין  מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ׁשהתּבֹונן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחרי

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּלאוין
הּגאוה  ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָֹּוכבר

הּלאוין. ְְִֶַָּבחׁשּבֹון
החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש

ּבני  עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹמצינּו
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין טז)יׂשראל, טז, (ויקרא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹֻ"הּׁשֹוכן

ז"ל חכמינּו א)ׁשאמרּו ה, ּגּסּות (סוטה ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
אנ  אין הּקּב"ה: אֹומר ּבעֹולם".הרּוח, לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

ּדבׁשאר  העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָוהינּו,
מה־ּׁשאין־ּכן  הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעברֹות,
ּכי  לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה אי־אפׁשר ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבגאוה
לגמרי  ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכׁשּמתּגאה

רחמנא־ליצלן. ְֲִַַָָָָָלהקּב"ה,
ענין  את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
נכלל  ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּגאוה
הּוא  עבֹודה־זרה ׁשעֹובד ּדכמֹו עבֹודה־זרה. ּבאּסּור זה ְְֲֲֲִִֵֶֶָָָָָָעֹון
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָמנּגד

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà£¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

È·zיב  ÔÈ¯ÈtL ÔÈz·e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿ƒ¿«»ƒ«ƒƒƒ¿≈
:·˙È˙Â¿≈≈

bÒÈ‡יג  ‡·‰„Â ‡tÒÎÂ ÔebÒÈ CÚÂ C¯B˙Â¿»¿»»ƒ¿¿«¿»¿«¬»ƒ¿≈
:‡bÒÈ CÏ Èc ÏÎÂ CÏ»¿…ƒ»ƒ¿≈

‡C‰Ïיד  ÈÈ„ ‡zÏÁc ˙È ÈL˙Â CaÏ ÌÈ¯ÈÂƒƒƒ»¿ƒ¿≈»««¿»«¿»¡»»
:‡˙e„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó C˜t‡ Ècƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒƒ≈«¿»

ÔÂÈÁטו  ¯˙‡ ‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡¯a„Óa C¯a„c¿«¿»¿«¿¿»«»¿ƒ»¬«≈»
‡iÓ ˙ÈÏ Èc ¯˙‡ ‡ÂÁˆ ˙È·e ÔÈa¯˜ÚÂ ÔÏ»̃»¿«¿«ƒ≈«¬»»¬«ƒ≈«»

:‡ÙÈwz ‡¯phÓ ‡iÓ CÏ ˜t‡c¿«≈»«»ƒƒ»»«ƒ»

mixehd lra

)ai(.íézáemiah miYaE" .dxFqOA 'c ¨¦©§¨¨¦Ÿ¦
"aEh lM mi`ln miYaE" ,"dpaYmixaC) ¦§¤¨¦§¥¦¨§¨¦

(`i ,emiYaE ,Elfbe zFcU Ecnge" ,§¨§¨§¨¨¨¦
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ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a jxk zegiy ihewl)

מים אין אׁשר . . והּנֹורא טו)הּגדֹול הּמדּבר (ח, ּפרטי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ
רּוחנית. ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים האדם ּגדֹול רֹומזים : ְְְִִִִִִֶַָָָָָָ

ויהדּות  יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם את ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָמחׁשיב
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָל'קטן',

מ'ּמה נֹורא  חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי  הּוא ּכאׁשר ּגם : ְֲִֵֶַַַַָָָ
הּגֹויים'. לעניני נחׁשיאמרּו 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹ

ּבקדּׁשה. החמימּות ּומתמעטת הֹולכת ולכן :ׂשרף העֹולם, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
את  לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת העֹולם ּבעניני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחמימּות

ּבקדּׁשה. ואדיׁשעקרב החמימּות קר נהיה הּוא קר, ארסֹו : ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֻ
ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו ּכאׁשר צּמאֹון לגמרי, ּגם : ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ
להקב"ה, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מים:מתעֹורר ּתֹורה.אין זֹו ְְְִִִִֵֵַָָָָָ

מה. אל יֹודע ואינֹו צמא ְֵֵֵֶַַָהּוא

(æè)éúáà ïeòãé-àì øLà øaãna ïî EìëànäE ©©«£¦̧§¬¨Æ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïòîìe Eúpò ïòîì§©´©©«Ÿ§À§©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«

(æé)àåéì äNò éãé íöòå éçk Eááìa zøî §¨«©§−̈¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−
:äfä ìéçä-úà¤©©¬¦©¤«

(çé)éäìà ýåýé-úà zøëæåçk Eì ïúpä àeä ék E §¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬§²−Ÿ©
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ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd a`a xyr dying ,awr zyxt 'a meil xe` zgiyn)

הקא־סלקא־ ׁשלילת אֹודֹות מדּוּבר היֹומי חּומׁש ְְְִִִַַַַַָָָָּבׁשיעּור
החיל  את לי עׂשה ידי ועֹוצם ּכחי ּבלבב "ואמרּת ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹדעּת
ּכח  ל הנֹותן הּוא ּכי אלקי ה' את "וזכרּת - אלא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהזה",

חיל" יז־יח)לעׂשֹות ח, .(ּפרׁשתנּו ֲִֵַַָָָ

קא־סלקא־ לׁשלֹול צריכה אמת" ׁש"ּתֹורת מּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהנה,
זקן  ה"מל ׁשל קא־סלקא־דעּתא זֹו ׁשאין מּובן, זֹו, ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָדעּת
לא  "ּבׁשּופטני ׁשהרי - כּו' טּפׁשּות ׁשל ענין ּבלבד, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹּוּכסיל"
טּפׁשּות!... עניני ּבׁשלילת מתעסקת אינה הּתֹורה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעסקינן",
אלא  וׂשכל, ּבחכמה מקֹום לֹו ׁשיׁש ענין לׁשלֹול ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָּכי־אם
להרע", המה ד"חכמים ּבאֹופן זה הרי גּופא וׂשכל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבחכמה
לּה ׁשיׁש אף הּתֹורה, לחכמת מתאימה ׁשאינה חכמה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאֹו
ׁשהּתֹורה  מּכיון - ּובעניננּו העֹולם. לעניני ּביחס ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמקֹום
ידי  ועֹוצם ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת את לׁשלֹול ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹצריכה
היה  זאת ׁשלּולי לֹומר ּבהכרח הזה", החיל את לי ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹעׂשה
קא־ לׁשלֹול הּתֹורה צריכה ׁשלכן ּכן, לֹומר ּבׂשכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמקֹום

זֹו. ְְַַָָסלקא־דעּת
ּבני  "מאמינים יהּודים אֹודֹות מדּוּבר ּביֹותר: ּתמּוה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָולכאֹורה
- ּביֹותר נעלה ּומצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ּוּבפרט ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמאמינים",
מדּוּבר  ׁשאֹודֹותיו המצב (ׁשזהּו לארץ הּכניסה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָלאחרי
נמצא  הנבחר" ׁשה"עם ּכפי הינּו, היֹומי), חּומׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּבׁשיעּור
יּתכן  ּכיצד ּכן, ואם הקּב"ה, ידי על עבּורֹו ׁשנבחרה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבארץ
את  לי עׂשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי קא־סלקא־דעּתא ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹאצלם

הזה"?! ִֶַַַהחיל
קא־סלקא־ לׁשלֹול מיּוחד ציּוי ׁשצריכים - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָועד

ּבמנין  זה ציּוי נמנה - סד) (מל"ת הסמ"ג ּולדעת זֹו, ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָדעּת
ּבמנין  אינֹו ּבזה וכיֹוצא הרמּב"ם ׁשלדעת [אף מצֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתרי"ג
הּוא  גדֹול ׁש"יסֹוד הסמ"ג ׁשּכֹותב ּוכפי מצֹות], ְְְְִִֵֶֶַַַָּתרי"ג

הׁשם"! ְְִֵַַּביראת
ּבזה: ְִֶַָוהּביאּור

ּבּתחלתֹו ויקרא ּפרׁשת ּתֹורה' ּב'לקּוטי המבֹואר ג)ידּוע (א, ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָ
העליֹון  האדם ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא מיׂשראל ואחד אחד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָׁשּכל
"ּכמֹותֹו ּכמֹותֹו, (העליֹון) אדם ׁשל ּוׁשלּוחֹו הּכסא, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשעל

ממׁש". ְְֵַַַַָדהמׁשלח
ה'לקּוטי  ׁשנדּפס לפני (עֹוד דתֹורה ּבנגלה מפֹורׁש זה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָוענין

זכרֹונם־לברכה רּבֹותינּו ּכמאמר - ב)ּתֹורה'...) נט, "מאי (ב"מ : ְְְִִֵַַַַַָָָָ
ואמר  חיי קא כּו' ׁשעּתא ּבהאי קּודׁשא־ּברי־הּוא ְְְְְֲִִִַַַָָָָָעביד
לנצח  ּכח יׂשראל לבני ׁשניּתן ּכלֹומר, נצחּוני", ּבני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹנצחּוני
הקּב"ה  את אפילּו ּכי־אם) העֹולם, הנהגת את רק ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹ(לא

ּכביכֹול. ְְְִַָּבעצמֹו,
ּכמֹו הקּב"ה, ׁשל ּבניו היֹותם מּפני - ׁשּבדבר הּפנימי ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוהטעם

אלקיכם": להויה אּתם "ּבנים ֱֲִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּכתּוב
ענינים ּבכמה - כּו'" לּבן זֹוכה מ"ט)"האב פ"ב עדיות ,(ראה ְְִִֵֶַַָָָָ

הּוא  ׁשּכן הינּו, מהן", ׁש"נׁשּתלׁשלּו מּפני - הדבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָוטעם
אלּו ׁשענינים אף והנה, יׂשראל. ּובני הקּב"ה אצל - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלמעלה
ּכחֹות  הּבן אצל מתגלים לפעמים הרי - מהאב הּבן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמקּבל

אפי  עדין נתגלּו ׁשלא יֹותר רז"ל נעלים ּכמאמר האב, אצל לּו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
ׁשּכחֹו - ׁשּבזה הּפׁשּוט ּכפירּוׁש האב", מּכח הּבן ּכח ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ"יפה
הּפנימי  הּפירּוׁש גם ויׁשנֹו האב. ׁשל מּכחֹו יֹותר יפה הּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשל

ÔeÚ„Èטז  ‡Ï Èc ‡¯a„Óa ‡pÓ CÏÎB‡„¿»»«»¿«¿¿»ƒ»»¿
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:CÙBÒa CÏ ‡·ËB‡Ï¿»»»¿»

È˙יז  ÈÏ B˜ È„È Û˜˙e ÈÏÈÁ CaÏa ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿ƒ»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
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"מּכח  ּכתֹוצאה ּבא הּבן") ּכח (ׁש"יפה גּופא זה ׁשענין -ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ָָהאב".
מהּותֹו והּוא מהאב נלקח ׁשהּבן מּכיון מּובן: אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָולכאֹורה
יפה  יהיה הּבן ׁשל ׁשּכחֹו יּתכן אי - האב ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹועצמּותֹו
למֹוכר  - דֹומה הדבר למה מׁשל האב?! ׁשל מּכחֹו ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹיֹותר
אצל  להיֹות יכֹול לא - המֹוכר אצל ׁשאין ׁשדבר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוקֹונה,
ליּה"?! מנא חיא ר' ׁשנה, לא "רּבי הידּוע: ּובלׁשֹון ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהקֹונה.

הּכחֹות  מצד זה ענין יׁשנֹו האב אצל גם ּבזה: ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּביאּור
- הּבן אצל להתגלֹות הדבר יכֹול זה ּומׁשּום ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהנעלמים,
אף  האב, ׁשל ּכחֹו ועצמיּות מּפנימיּות הינּו, האב", ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ"מּכח
ּכחֹו יפה ׁשלכן גלּוי, לידי הדבר ּבא לא עצמֹו האב ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשאצל

האב. ׁשל מּכחֹו הגלּוים) (ּבּכחֹות יֹותר הּבן ְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשל
הגמרא ּבסיּפּור הּביאּור גם ב)[וזהּו כט, ׁשּכאׁשר (מנחות ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ּכל  על ׁשדֹורׁש עקיבא רּבי את רּבינּו למׁשה הראה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהקּב"ה
הל ,לאחֹורי חזֹור לֹו "אמר הלכֹות, ׁשל ּתילין ּתילי וקֹוץ ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָקֹוץ
אֹומרים, הן מה יֹודע היה ולא ׁשּורֹות, ׁשמֹונה  ּבסֹוף ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֹויׁשב
רּבי  ּתלמידיו, לֹו אמרּו אחד, לדבר ׁשהגיע ּכיון ּכחֹו. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּתׁשׁש
- דעּתֹו" נתיׁשבה מסיני, למשה הלכה להן, אמר ,ל ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹמנין
ׁשקיּבל  הראׁשֹון המקּבל היה רּבינּו מׁשה ּתמּוה: ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹדלכאֹורה
יּתכן  אי ּכן, ואם הדֹורֹות, ּכל סֹוף עד מהקּב"ה הּתֹורה ְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָאת
למׁשה  ידּועים היּו ׁשלא ענינים ּבּתֹורה דרׁש עקיבא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשרּבי

רּבינּו?! ממׁשה לא אם עקיבא רּבי קיּבלם מנין - ְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹרּבינּו
אצל  ולכן, נאמרה, ּופרטּות ּכללּות הּתֹורה ּבזה: ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּביאּור
"ּכלל" ׁשל ּבאֹופן הדבר, "ּכללּות" ּבגלּוי היה רּבינּו ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשה

ואילּו לפרטים, עדין נתּפרט עקיבא ׁשלא את רּבי גילה - ְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהּתֹורה  המדֹות י"ג ידי על מה"ּכלל" הדברים ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּפרטי
אצל  ׁשנתגלּו לפני עֹוד הּפרטים ׁשנתגלּו ּכ ּבהם, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָנדרׁשת

רּבינּו]. ֵֶַֹמׁשה
נצחּוני": ּבני ד"נצחּוני לענין ּבנֹוגע מּובן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָועל־דר־זה

הׁשלימּות  ּבּתכלית ׁשאינֹו אלקּות גלּוי אֹודֹות מדּוּבר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָּכאׁשר
על  גם המֹורה ּבאׁשלמּותא, סיהרא דקימא ּבאֹופן ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָֹ[ׁשלא
ד"אלּו הדרגא ׁשזֹוהי ׁשמׁש], - המׁשּפיע אצל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהׁשלימּות
עמֹו ד"הוי' הׁשלימּות [לפני חיים" אלקים דברי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵַַַֹואלּו
מנּוגדת, ׁשניה דעה להיֹות יכֹולה אזי - ּכמֹותֹו"] ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהלכה
ּבדּוגמת  נצחּוני", ּבני "נצחּוני אֹומר ׁשהקּב"ה - ּכ ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָועד
הנעלמים  הּכחֹות מתגלים אצלֹו ׁשדוקא הּבן ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלתֹו

עצמֹו. האב אצל ׁשמתגלים לפני עֹוד האב, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל
ׁשהם  הינּו, הקּב"ה, ׁשל ּבניו הם יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלֹומר:
הענין  אצלם להיֹות יכֹול לכן, - הקּב"ה עם אחת ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָמציאּות
העֹולם  לאּומֹות ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן נצחּוני"; ּבני ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָד"נצחּוני
הענין  ּכלל יּתכן לא ׁשׁשם - ההׁשּתלׁשלּות סדר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכללּות

ְְִִד"נצחּוני".
ועֹוצם  ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת ׁשּפיר מּובנת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹועל־ּפי־זה
ׁשהּוא  מרגיׁש ׁשיהּודי דמּכיון - הזה" החיל את לי עׂשה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָידי
ידי  ועֹוצם ׁש"ּכחי אצלֹו להתקּבל יכֹול אזי הקּב"ה, ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבנֹו
הקּב"ה, ׁשל הּכח הּוא ׁשּכחֹו מּכיון הזה", החיל את לי ִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹעׂשה

אביו. - הקּב"ה עם אחת מציאּות הּוא ְֲִִִֵֶַַַָָָׁשהרי
הנֹותן  הּוא אלקי ה' ּכי "וזכרּת - הּתֹורה ציוּוי ּבא זה ְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹועל
האב", "מּכח הּוא גּופא זה ׁשענין הינּו, חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹל

האב. ׁשל ועצמּותֹו ְְְִִִֶַָָמּפנימיּותֹו

(èé)éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
úéåçzLäå ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà zëìäå§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨

:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãòä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

(ë)ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷ò¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦

i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מּמּך עצּומים  והם עצּום, .אּתה ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»
:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

mixehd lra

)(k.íéBbk'd xW` miFBM" .dxFqOA 'b ©¦©§¨©¦£¤
"miFBk didp" ,"cia`n(al ,k l`wfgi), ©£¦¦§¤©¦§¤§¥

"miFBM zFnA lkA mW ExHwie"'a mikln) ©§©§¨§¨¨©¦§¨¦

(`i ,fiExHwie" liaWA ,dCn cbpM dCn .¦¨§¤¤¦¨¦§¦©§©§
didp" `l m` Exn`e "miFBM ['ebe] mẄ©¦§¨§¦Ÿ¦§¤

'd cia`n xW` miFBM" oM lr ,"miFBk©¦©¥©¦£¤©£¦
."oEca`Y oM mkipRn` dxez ¦§¥¤¥Ÿ¥



awrפח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ß a`Îmgpn h"i iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים' .ה'עֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|éäìà ýåýé älàä íéBbäE ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ

éðtî íLéøBîøLà øácä-úà íé÷ä ïòîìe E «¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧
éúáàì ýåýé òaLð:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E ¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬
ýåýé-íò íúééä: ¡¦¤−¦§Ÿ̈«

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

mixehd lra

è)(c.éðàéáä'd ip`iad" .dxFqOA 'c ¡¦©¦©§¨¡¦©¦
"ip`iad midl` zF`xnA" ,"zWxl̈¤¤§©§¡Ÿ¦¡¦©¦

(a ,n l`wfgi)"oiId ziA l` ip`iad" ,xiW) §¤§¥¡¦©¦¤¥©¨¦¦

(c ,a mixiXd"eixcg KlOd ip`iad" ,,` mW) ©¦¦¡¦©¦©¤¤£¨¨¨

(cl"fg EWxCW Edf .(a ,eh gNWA `Ylikn) ¤¤¨§£©§¦§¨§©©

d`x `NX dn mId lr dgtW dz`ẍ£¨¦§¨©©¨©¤Ÿ¨¨
midl` zF`xnA" Edfe .l`wfgi§¤§¥§¤§©§¡Ÿ¦
Ekfe mi`iap Eid mNEMW ,"ip`iad¡¦©¦¤¨¨§¦¦§¨
dxFY oYnA oke .midl` d`xnl§©§¤¡Ÿ¦§¥§©©¨
iptl :WExiR ,"oiId ziA l` ip`iad"¡¦©¦¤¥©¨¦¥¦§¥

zWxcPW dxFYd il ozpe ,ipiq xd©¦©§¨©¦©¨¤¦§¤¤
eixcg l` ip`iad ,mipR miraWA§¦§¦¨¦¡¦©¦¤£¨¨

.minW inWE minW ip`xded dxez §¤§©¦¨©¦§¥¨©¦
)(f.zôö÷ä øLà úà,dlEtM `"R ¤£¤¦§©§¨¥§¨

.svw xg` svw :xnFlg dxez ©¤¤©©¤¤
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(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא 'יׁשיבה'(מגילה עּכבה אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á
:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑ ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)úçzî íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈¦©−©
:epnî áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

mixehd lra

)(h.øäa áLàå:`IxhnibA ¨¥¥¨¨§¦©§¦¨
.FcEnlzli dxez §©§

)(i.íéøácä ìëk íäéìòå:`IxhnibA ©£¥¤§¨©§¨¦§¦©§¦¨

.cEnlY Edf`i dxez ¤©§
)(ai.íéøönî úàöBäxirdn ,WExiR ¥¨¦¦§¨¦¥¥¨¦

,mixvn ux`n xnF` mFwn lkaE .orvŸ©§¨¨¥¥¤¤¦§©¦
.ux`d lMn ,WExiRbi dxez ¥¦¨¨¨¤



awrצ zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò íëì̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 51 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)

zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

ואׁשּברם  ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽואתּפׂש
יז)לעיניכם: (ט, ְֵֵֶֽֽ

ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי (מׁשה)(אבות "נסּתּכל ְְִִִֵֶַַָָֹ
להם  נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן,
אאחז  אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹליׂשראל

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ְְֱֲֵֶֶֶַַָָֹואׁשּברם,
הּלּוחֹות  היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוידּועה

להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻּבידֹו,
לקנֹותם  ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָויׁש

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיהיּו
ׁשני  גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹּדהּנה

ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת ועוד)ל:לּוחֹות א לח, (נדרים ְֲֵֵֵַָָֻ
למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, לׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁש"ּוּיּתן"
הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁש"ּוּיּתן" הּכתּוב לׁשֹון ְְִִֵֵֶַַַַַַָָּומּפׁשטּות
הּׁשנּיֹות  ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. נּתנּו הּלּוחֹות ׁשּגם ְְְְִִֶֶֶַַַַָֹמּובן

ז"ל חכמינּו ט)אמרּו פרשתנו טֹובה (תנחומא, עין ּבהם ׁשּנהג ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבּלּוחֹות  ׁשהיה לֹומר יׁש על־ּדר־זה ליׂשראל, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּונתנם

ליׂשראל. לּתנם רצה עין" "טֹוב ּדלהיֹותֹו ְְְְְִִִִִֵַָָָָָהראׁשֹונֹות,
ואׁשּברם  גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוזה
חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻגֹו'"
להפקיע  ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאּסּור

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבּתֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 57 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)

dWnC l`xUi zad` lcBŸ¤©£©¦§¨¥§Ÿ¤

ואׁשּברם  ידי ׁשּתי מעל ואׁשלכם הּלחת ּבׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֻֽֽֽואתּפׂש
יז)לעיניכם: (ט, ְֵֵֶֽֽ

הּמּוסר  ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבטעם
ְֲִַוהחסידּות:

לׁשֹון  "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָֹֹאמרּו
ּבמעׂשה  סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיחיד

לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא . . ְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹהעגל
ּגדל  ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּדר־זה
יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל י ׂשראל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאהבת
הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני לסּלק ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָרצה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ְְְְִֵֵֶֶַַַָָולכן
ׁשל  "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָועל־ּפי־זה
ּדמּזה  הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָצּדיקים

ּדֹומים  ׁשהם מּובן הענינים, ּומׁשוה מדּמה אמת' ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁש'ּתֹורת
ּגם  אּלא ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹזה

כנם:ּבת  ְְָָ
ּבּתניא  ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאמרּו
הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהחּדּוׁש
על־ידי  מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק מכּפרים ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָּדקרּבנֹות
עֹון  על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּפטירת

הּזדֹונֹות". על ּגם אף ְַַַַַהּדֹור
היתה  ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֻוענין
ּבלבד  זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלמׁשה
ׁשבירת  ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה לפעל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהׁשּתּדל
ׁשרק  ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻהּלחֹות

לזה. האחראי ְֲִֶַָָהּוא

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

mixehd lra

)(fi.íëìLàå.mdn zFxACd c"Ei EgxRW ,c"Ei xqggi dxez ¨©§¦¥¨¥¤¨§©¦§¥¤



צי awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑ »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒ

לב)ׁשּנאמר אּולי (שמות ה' אל אעלה "ועּתה : ְֱֱֶֶֶֶֶַַַָ
יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבאֹותּה ְְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָאכּפרה",

ּבתּמּוז,נ  ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים מצאּו ְְְְְְִִֶַָָָָ
ואמר ּבֹו ליׂשראל, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבּיֹום

למׁשה לד)לֹו עֹוד (שם עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְֵֶָָָֹֹ
ּבּיֹום  ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום ּכלים נמצאּו יֹום, ְְְְִִִִִַַַָָארּבעים

ואמר  ּבׂשמחה, ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָנתרּצה
למׁשה יד)לֹו הקּבע (במדבר לכ ,"ּכדבר "סלחּתי : ְְְְְִִֶֶַַָָָֹֻ

ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָלמחילה
אחרֹונֹות לּוחֹות ׁשל ּבארּבעים י)ׁשּנאמר :(דברים ְְֱֲִֶֶֶַַַָ

מה  הראׁשֹונים", ּכּימים ּבהר עמדּתי ְְִִִִִַַָָָָָָָֹ"ואנכי
אמר  ּברצֹון; האחרֹונים אף ּברצֹון, ְְֱֲִִִַַָָָָֹהראׁשֹונים

ּבכעס  היּו אמצעּיים .מעּתה, ְְִִֵֶַַַָָָ

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta©©¬©©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע .לכם לפי ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ
B„ÈÓL‰Ï∑,ּבנים ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן :(עמוס ¿«¿ƒְִִֵֵֶָ

מּמעל" ּפריֹו ‡‰¯Ô."ואׁשמיד „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ְְִִִַַַָ»∆¿«≈«¿««¬…

ּתפּלתי  ונׁשארּווהֹועילה ׁשנים ּומתּו מחצה, לכּפר ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָ
.הּׁשנים  ְִַַ

(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  .(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä¡¦¤−¤§Ÿ̈«

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

mixehd lra

)(hi.ézøâéiM" .xqge dxFqOA 'c ¨Ÿ§¦©§¨§¨¥¦
xard" ,"dngde s`d ipRn iYxbïŸ§¦¦§¥¨©§©¥¨©£¥

"iYxbi xW` izRxg(hl ,hiw miNdY), ¤§¨¦£¤¨Ÿ§¦§¦¦

"il `ai iYxbi xW`e"(dk ,b aFI`)iYxbi" , ©£¤¨Ÿ§¦¨Ÿ¦¦¨Ÿ§¦
"ipTpz `l iM iYrci ,izaSr lk,h mW) ¨©§Ÿ¨¨©§¦¦Ÿ§©¥¦¨

(gk"dngde s`d ipRn iYxbi" .¨Ÿ§¦¦§¥¨©§©¥¨

Exn`i oR izRxg xiarYW iYlNRzde§¦§©©§¦¤©£¦¤§¨¦¤Ÿ§
'ebe ux`d(gk wEqR)`ai iYxbi xW`e" . ¨¨¤¨©£¤¨Ÿ§¦¨Ÿ

iR lr s` iM ,iCal il :WExiR ,"il¦¥¦§©¦¦©©¦
`l ,l`xUi lr izNtY YrnXW¤¨©§¨§¦¨¦©¦§¨¥Ÿ
qpM` `le xAcOA ipzinzE ,ipTpY§©¥¦§¦¥¦©¦§¨§Ÿ¤¨¥

.ux`lk dxez ¨¨¤

)(`k.øôòìwC xW`" .dxFqOA 'b §¨¨©§¨£¤©
"xtrl wcie" ,"xtrl(e ,bk 'a mikln), §¨¨©¨¤§¨¨§¨¦

"xtrl wcd"(eh ,mW mW)EdIW`iA ¥©§¨¨¨¨§Ÿ¦¨
opixn`C Epiide .dxf dcFard xriAWM§¤¦¥¨£¨¨¨§©§§¨§¦©
dxFfe xxtn ,dxf dcFarA©£¨¨¨§¨¥§¤

.gExlak dxez ¨©



awrצב zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
:Bì÷a ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåé éðãà øîàåýåýúçLz-ìà ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn 'k iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»
:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

mixehd lra

)(ck.íúééä íéøîîligzn wEqRd ©§¦¡¦¤©¨©§¦
'n lMW Ll xnFl ,m"nA miIqnE m"nA§¥§©¥§¥©§¤¨
mziid xAcOA mziidW dpẄ¨¤¡¦¤©¦§¨¡¦¤

.mixnndk dxez ©§¦
)(ek.úçLz ìà 'ä éðãàcr "ipc`"n £Ÿ¨©©§¥¥£Ÿ¨©

"diEhPd LrxfaE"(hk wEqR)sFq `EdW ¦§Ÿ£©§¨¨¤

dNtYdg"peiptl og `vOW ,zFaiY ©§¦¨¥¤¨¨¥§¨¨
aip `xFA" Edfe .FzNitY rnWe§¨©§¦¨§¤¥¦

"miztU(hi ,fp dirWi)a"ep.aizMfk dxez §¨¨¦§©§¨§¦



צג awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑לי ארּבעים לסֹוף נתרּצה יֹום »≈«ƒְְְִִִַַָָ

ארֹון", ל "ועׂשית :ואחרּֿכ ,"ּפסלֿל" לי: ְְְְְְֲִִַַַָָָָָואמר
ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ארֹון עׂשיתי ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹואני
ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? ְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהיכן
הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו נתעּסקּו לא מׁשּכן ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹׁשהרי

הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּכי
וכלים. ארֹון ואחרּֿכ ּתחּלה, מׁשּכן עׂשה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּובצלאל
עּמהם  יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָנמצא
למלחמה  יצא לא ּבצלאל, ׁשעׂשה ואֹותֹו ְְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹלמלחמה.

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי .אּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץ ארֹון ל א)ועׂשית עּמהם (י, יֹוצא ׁשהיה זהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָ
'רּוח (רש"י)לּמלחמה נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

וקׁשה  יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ׁשּיׁש ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֻהּטמאה'
ועל  לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָיֹותר
ּׁשּנמצא  מי זֹו. ּבאוירה להּלחם צריכים וׁשעל צעד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָּכל

רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבמקֹום
עליו  ועקרּבים'. נחׁשים ו'הֹורג ּולפניו ע ּמֹו יֹוצא זה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָוארֹון
ּבּמלחמה  לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהאחז

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ְְְְֵֵֵֶַָָּבהצלחה

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeíL äøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
:åézçz Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−©§¨«

i"yx£Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»
‰¯ÒBÓ∑ מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ≈»ְְְְְִִִֵֶָָָ

ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, נסעּו ְְְֲֲִֵֵֵַַָָָָֹּבניֿיעקן
ׁשּנאמר לג)לבניֿיעקן, מּמסרֹות (במדבר "וּיסעּו : ְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ

מת? ההר ּבהר והלא אהרן, מת ׁשם ועֹוד, ְְְֲֲֵֵַַָָָֹֹֹוגֹו'"?
להר  מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹצא
עׂשיתם, זאת ועֹוד הּתֹוכחה: מן זֹו אף אּלא ְֲִִֶֶַַָָָָָֹההר.

ׁשנה  ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹֹּכׁשּמת
מל מּמלחמת לכם יראתם ּכבֹוד, ענני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָונסּתּלקּו
וחזרּתם  למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַָֹֹערד
ּומּׁשם  ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹלאחֹוריכם
מּכם  והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָלמֹוסרה.
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָואּתם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

mixehd lra
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אהרן  מת ׁשם . . נסעּו יׂשראל ְְְֲִֵֵֵַָָָֹּֽובני
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָקׁשה

ז)הּלּוחֹות י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ַ
צּדיקים  ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָצרי
מאה  ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָלפני
וׁשלׁש ועׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ׁשנה", ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹועׂשרים

ְִִָּבפטירתֹו?
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָּגם
רׁש"י  ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹהּלּוחֹות

ועוד) א. הלכה א, פרק יומא ּכׁשבירת (ירושלמי הּוא ְִִַַָהּלׁשֹון
ַהּלּוחֹות?

רׁש"י  מּתרץ הּלּוחֹות, ׁשּנׁשּתּברּו יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָויׁש
ּביֹום  הּוא צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֻקׁשיא

ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה לפי מיתתן, הּוא א, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיֹום

הּלּוחֹות. ַּבֹו
הּקׁשי  מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָֹֻֻוימּתק
לׁשבירת  ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּב"יֹום
ׁשּלמרֹות  ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ּכבר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות
מּמעׂשה  ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּׁשבירת
ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש אף־על־ּפי־כן ׁשּלפני־זה, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹהעגל

ַהּלּוחֹות.

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְֲִֵֵֶֶָ
ונדמה  זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכבד

מ  ּכאּלּו לׁשבירת לכם זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
לפני  צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר ְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּלּוחֹות,

הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְִֶַַַָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ְְְְֲִִֶֶַָָָֹֻּולהֹודיע

העגל  את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום מּמּנּו, .לפרׁש ְְִִֵֶֶֶֶָָֹ

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ לענין מּוסב »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִָָָ

‰‰Â‡.הראׁשֹון  ˙Úa∑ לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה ִָ»≈«ƒְְִֵֶַָָָָ
הבּדילם  טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ּוטעיתם ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹמּמצרים,
ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמקֹום

עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו לא ּבזה ׁשאף ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹומר
‡˙ÔB¯‡Œ.ּבאמּונתם  ˙‡NÏ∑ הּלוּיים.„ÓÚÏ ֱֶָָ»≈∆¬ְִִַ«¬…

BÓLa C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ∑ והּוא הּכהנים, ƒ¿≈¿»¿¿»≈ƒ¿ְֲִַֹ
ּכּפים  .נׂשיאת ְִִַַַ

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑,מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלנֹוטל מּבית .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

mixehd lra

)(f.äãbãbä eòñð íMîm"nA ligzn ¦¨¨§©ª§Ÿ¨©§¦§¥
mirAx` lMW xnFl ,m"nA miIqnE§©¥§¥©¤¨©§¨¦

.mdOr x`Ad did dpẄ¨¨¨©§¥¦¨¤

.éålä èáL úà 'ä ìécáä àéää úòä¥©¦¦§¦¤¥¤©¥¦
z` Exifgd mIeldW xnFl ,o`M Knq̈©¨©¤©§¦¦¤¡¦¤

.l`xUi¦§¨¥

,'KxalE' 'oFx` z` z`Ul'l min Knq̈©©¦§¨¥¤£§¨¥
`Vil icM eici lFHil oErHW xnFl©¤¨¦¨¨§¥¦¨

.eiRMg dxez ©¨



צה awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑,האחרֹונֹות הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְֲֵַַַָ

ּבעלּיה  ּבהר עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹּולפי
ּבּה והתחיל חזר זֹו, ‰¯‡ÌÈL.אחרֹונה ÌÈÓik∑ ְְֲִִַַָָָ«»ƒ»ƒ…ƒ

ּברצֹון, אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ְְִֵֵֶַַָָָׁשל
היּו עליכם להתּפּלל ׁשם ׁשעמדּתי האמצעּיים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאבל

.ּבכעס  ְַַ

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם לב)אףֿעלּֿפי העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וגֹו'" ְ

ß a`Îmgpn `"k iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,זאת ּכל ׁשעׂשיתם אףֿעלּֿפי ¿«»ƒ¿»≈ֲִִֶֶַַָֹ
ּׁשחטאתם  מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָעֹודּנּו

מּכם  ׁשֹואל אינֹו B‚Â'.לפניו, ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑ ברכות) ְִֵֵֶָָƒƒ¿ƒ¿»¿

ׁשמים,לג) ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו חּוץ רּבֹותינּו ְִִִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמים' .מּיראת ְִִִַַָ

(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬
:Cì áBèì íBiä Eeöî§©§−©®§−¨«

i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכל הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

mixehd lra

)(i.äáà àì'd da` `l" .dxFqOA 'b Ÿ¨¨©§¨Ÿ¨¨
"il da` `l l`xUie" ,"LzigWd©§¦¤§¦§¨¥Ÿ¨¨¦

(ai ,`t miNdY)"inAi da` `l" ,(f ,dk mixaC). §¦¦Ÿ¨¨©§¦§¨¦

`l" ,"il da` `l l`xUi"W iR lr s ©̀©¦¤¦§¨¥Ÿ¨¨¦Ÿ
"inAi da` `l" ."LzigWd 'd da`̈¨©§¦¤Ÿ¨¨©§¦
aizkcM ,'inAi `N` da` `l' DiA ixw§¥¥Ÿ¨¨¤¨©§¦§¦§¦

(d ,`p dinxi)dcEdie l`xUi onl` `l iM" ¦§§¨¦Ÿ©§¨¦§¨¥¦¨
."eidl`n`i dxez ¥¡Ÿ¨

)`i(.òqîì Cì íe÷lr oiBY dWlW ¥§©©§¨©¦©
mdxa` zEkf mdl xFMf`W ,s"ETd©¤¤§¨¤§©§¨¨

Fl iYxn`W(fi ,bi ziW`xA)KNdzd mEw" ¤¨©§¦§¥¦¦§©¥

."dPpY` Ll iM DAgxlE DMx`l ux`Ä¨¤§¨§¨§¨§¨¦§¤§¤¨

.íäì úúì íúáàì ézòaLð øLà£¤¦§©§¦©£Ÿ¨¨¥¨¤
Dil KinqELidl` 'd dn l`xUi dYre §¦¥§©¨¦§¨¥¨¡Ÿ¤

.d`xil m` iM KOrn l`WLl xnFl Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨©§
.'d i`xi Eid zFa`dW¤¨¨¨¦§¥
.Cnòî ìàL 'ä äîy"a z"`A 'dn' ¨Ÿ¥¥¦¨¨§

.mFi lkA zFkxA 'w KOrn l`FXW ,u"i¤¥¥¦¨§¨§¨
oke ,zFIzF` 'w wEqRA WieLOndlFr §¥©¨¦§¥¦§¤

'w.
.ìàøNé äzòåKci`e ,`kd .ikinqC 'a §©¨¦§¨¥¦§¦¦¨¨§¦¨

(` ,c lirl)l` rnW l`xUi dYre" §¥§©¨¦§¨¥§©¤

dxFY ,zFxFY iYW cbpM ."miTgd©ª¦§¤¤§¥¨
.dR lrAW dxFze azkAWai dxez ¤¦§¨§¨¤§©¤

)(ciéäìà 'äì ïä.Eligzn wEqRd ¥©¡Ÿ¤©¨©§¦
`xap `"dAW xnFl ,'dA miIqnE§©¥§©¤§¥¦§¨
.dxFY iWnEg dXng cbpkE ,mlFrd̈¨§¤¤£¦¨§¥¨
dcxi `l :xnFl ,wEqRA zFaiY zxUre©£¤¤¥©¨©Ÿ¨§¨

.dxUrn dHnl dpikW§¦¨§©¨¥£¨¨
.da øLà ìëå õøàäwx" Dil KinqE ¨¨¤§¨£¤¨§¦¥©

DA xW` lke ux`dW xnFl ."Liza`A©£Ÿ¤©¤¨¨¤§¨£¤¨
zEkfA `N` z`xap `lŸ¦§¥¤¨¦§

.zFa`deh dxez ¨¨



awrצו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eøçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם .וכּסּויֹואטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁwÈ.עּלֹואם ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«

„ÁL∑ ּבממֹון .לפּיסֹו …«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑,ּגבּורה הרי …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְֲֵָ
ענותנּותֹו מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Â‡‰·.(מגילה ְְְְֵֵֶַַָָָ¿…≈

‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ ˙˙Ï ¯b∑,זה הּוא חׁשּוב ודבר ≈»∆∆∆¿ƒ¿»ְֶָָָ

לי  "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּכל
ללּבׁש ּובגד לאכל ."לחם ְֱִֶֶֶֶֶֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

וׂשמלה לחם לֹו לתת ּגר יח)ואֹוהב .(י, ּתֹורה זֹו לחם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
טּלית זֹו ׂשמלה קכג). רמז שמעוני הּנפׁשּגר(ילקוט היינּו – ְְִִֵֶֶַַַָ

וכּמבאר  לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹהאלקית,
הּפסּוק על א)ּבחסידּות מט, ּבקרּב,(ּבחּקֹותי אׁשר הּגר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֻ

הּגּוף. את הּמחּיה האלקי לּנּצֹוץ היינּולחםׁשהּכּונה – ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּפנימי. אֹור ׁשהיא הּתֹורה, קּיּום ׂשמלהלּמּוד היינּו – ְְְִִִִִִֶַַָָ
ּבתניא וכּמבאר מּקיף. אֹור פ"ה)הּמצוֹות, היא (סֹוף ׁשּתֹורה , ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

מעי ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ט)ּבחינת מ, אֹור (תהילים , ְְְְְִֵַַָָָָָ
מּקיף. אֹור לּנׁשמה, לבּוׁש ּבחינת היא ּומצוה ְְְְְִִִִִִַַַָָָּפנימי;

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

mixehd lra

)(ehéúáàa ÷ø.EmBW ,`Ed hErin ©©£Ÿ¤¦¤©
;"rc` dOA" ,mdxa` .oiC Wi mdilr£¥¤¥¦©§¨¨©¨¥©
xn` awri ;eUr z` ad` wgvi¦§¨¨©¤¥¨©£Ÿ¨©

."'dn iMxc dxYqp"¦§§¨©§¦¥

KnqmYlnE 'Liza`A wx'l(fh wEqR), ¨©§©©£Ÿ¤©§¤¨

EUrW FnM aNd zlxr ElEnYW xnFl©¤¨¨§©©¥§¤¨
.zFa`dfh dxez ¨¨

)(gi.áäàå,"xB ad`e" .dxFqOA 'a §Ÿ¥©§¨§Ÿ¥¥

"FWtp d`pU qng ad`e rWxe"miNdY) §¨¨§Ÿ¥¨¨¨§¨©§§¦¦

(d ,`iqng adF`d la` ,xBd z` adF` .¥¤©¥£¨¨¥¨¨
.FWtp d`pUhi dxez ¨§¨©§



צז awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy

(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבע ותעבד ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà:E ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ לב ּתֹוכחּתי ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו .לֹומר: ְְְִֶַַָָָָֹֹ

(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä©¤«

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

mixehd lra

)(kéäìà 'ä úààøéz .àøéz E ¤¡Ÿ¤¦¨¦¨
:`IxhnibA.dxFY`k dxez §¦©§¦¨¨

)(ak.Lôð íéòáLaligzn wEqRd §¦§¦¤¤©¨©§¦
mxidfd awrIW xnFl ,z"iaA miIqnE§©¥§¥©¤©£Ÿ¦§¦¨
Eaxrzi `le FziaA Wi` EwAcIW¤¦§§¦§¥§Ÿ¦§¨§

ziA' E`xwp KklE ,mixvnA§¦§©¦§¨¦§§¥
.'awri` dxez ©£Ÿ

àé)(c.íãaàéåmcA`ie" .dxFqOA 'a ©§©§¥©§¨©§©§¥
"mcA`ie miFBl `iBUn" ,"'d(bk ,ai aFI`). ©§¦©¦©§©§¥¦

WxcOA WIW df(ci ,bk dAx zFnW)dncPW ¤¤¥©¦§¨§©¨¤¦§¨
mIA FkWnl icM dawp `iqEqM drxtl§©§Ÿ§§¨§¥¨§¥§¨§©¨
miFBl `iBUn" Edfe ,FcA`l§©§§¤©§¦©¦

."mcA`ied dxez ©§©§¥



awrצח zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ֶֶָָָָָ

אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמהם
ּכבר  'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר יהּודה. רּבי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּדברי

טז)נאמר ולא (במדבר ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ
ּכלֿ "ּבקרב מקּים אני 'ּומה לֹו: אמר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּפּיֹותיה'?

מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכמׁשּפ,יׂשראל"'? ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
עד  ּובא מתּגלּגל היה מהם, אחד ׁשהיה מקֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָוכל

הּבקיעה  Ì‰ÈÏ‚¯a.מקֹום ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑ ְְִַָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆
רגליו  על ׁשּמעמידֹו אדם, ׁשל ממ ֹונֹו .זה ְֲִֶֶֶַַַָָָָ

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ ּכיֿאם וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וגֹו' הראת "עיניכם אׁשר ."עּמכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn a"k iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑,הימּנה טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒֵֶֶָָָ

מּמצרים, ּביציאתם ליׂשראל זֹו הבטחה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָונאמרה
ויפה  טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא אֹומרים: ְְִֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹׁשהיּו

להם:(ספרי)ּכזֹו'. אמר וכ מדּבר, הּכתּוב ּבגנּותּה יכל ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּתלמּוד  הימּנה'? רעה אּלא היא, מצרים כארץ ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ'לא

יג)לֹומר: אדם (במדבר וגֹו'", נבנתה ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְִִֶֶַַָָָָ
וחברֹון  ּבנֹו, למצרים צען ּבנה וחם ּבנאן, ְְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹאחד
ּבֹונה  ואחרּֿכ הּנאה את ּבֹונה אדם ּדרֿארץ ְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלכנען,

הּכעּור הּגרּוע)את אחרים: ׁשּפ(ספרים הּוא , ראׁשֹון, ׁשל סלּתֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

למדּת הא קֹודם. החביב מקֹום ּובכל ּבּׁשני, ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָנֹותן
הארצֹות, מּכל מׁשּבחת ּומצרים מּצען, יפה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשחברֹון

יג)ׁשּנאמר  וצע (בראשית מצרים", ּכארץ ה' "ּכגן ׁשבח : ן ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַֹ
אֹומר  הּוא ׁשּכן מלכּות, מקֹום ׁשהיתה היא, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמצרים

ל) ׁשל (ישעיה ּפסלּתּה וחברֹון ׂשריו", ּבצען היּו "ּכי :ְְְְְִֶֶַָָָָָֹ
ואףֿעלֿ מתים, לקבּורת הקצּוה לכ יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָארץ

ּוב'כתּוּבֹות' מּצען. יפה היא קיב)ּפיֿכן ּבענין (דף ּדרׁשּו ְְְְִִִִִֵַָָָָֹ
ואחרּֿכ הּקטן, לבנֹו ּבית ּבֹונה אדם אפׁשר ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר:

ׁשּמבּנה  אּלא הּגדֹול? ּבצען לבנֹו מּׁשבעה אחד .על ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻ

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»



צט awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy
ÌMÓ Ì˙‡ˆÈ ¯L‡∑ רעמסס ארץ אׁשר אפּלּו ¬∆¿»∆ƒ»ְְֲֲִֵֶֶֶַ

ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּבמיטב והיא ּבּה, (בראשית יׁשבּתם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּכארץ מז) אינּה היא אף וגֹו'", הארץ "ּבמיטב :ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ

·¯‚EÏ.יׂשראל  ˙È˜L‰Â∑ היתה מצרים ארץ ְִֵָ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְִִֶֶַָָ
ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" מּנילּוס: מים להביא ְְְְְְְִִִִִַַַָָָצריכה
ולא  ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,מּׁשנת לנדד אּתה ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹֹוצרי

זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים מעלה ואּתה ְֲֲִִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹהּגבּה,
,מּטת על יׁשן אּתה מים", ּתׁשּתה הּׁשמים ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ"למטר
וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּכאחת  ‰i¯˜.ּגלּוי Ô‚k∑,ּבגׁשמים לֹו ּדי ׁשאין ְַַָ¿««»»ְִִֵֶַָ
ּובכתף  ּברגל אֹותֹו .ּומׁשקין ְְְִֵֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e jxk zegiy ihewl)

הּׁשמים  למטר . . היא מצרים ּכארץ לא . . ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹהארץ
מים י־יא)ּתׁשּתה והּנילּוס ּב(יא, ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹ

לא  ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. את ּומׁשקה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹעֹולה
ׁשהקב"ה  לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹֹמרּגיׁשים
מצרים  מל ּפרעה ואכן, חיל. לעׂשֹות ּכח ל הּנֹותן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהּוא

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני ג אמר כט, (יחזקאל ְְִִִִִִֵֵֶַָָָ

שם) מצרים,וברש"י ׁשל זרה' ה'עבֹודה הּנילּוס היה ולכן .ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָ
רז"ל יג)ּכמאמר ז, וארא טוב לקח מׁשקה (מדרש וזה הֹואיל ְְְֲִֶֶַַָ

לעּמת  יׂשראל, ּבארץ אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻׂשדֹותינּו
לגׁשם  ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים למטר הרי ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹזאת,
ּתלּוי  הּוא ׁשהרי רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלא

ׁשמים. ְְִֵַַָּבחסדי

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑.הּמיׁשֹור מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְִִַָָָֻ
ההר, אבל ּכֹור. זֹורע אּתה כֹור ּבבית ְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשהּמיׁשֹור,

מארּבע  ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, ּכֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַּבבית
ּבראׁשֹו ואחד מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ׁשּפּועיו, .הן ְְִֶָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéúéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

ñ :äðL̈¨«
i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ ּכל והלא ¬∆¡…∆…≈…»ֲַָֹ

ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא לח)הארצֹות עלֿ(איוב "להמטיר : ְְֱֲִֵֶֶַַַָָ
אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא לאֿאיׁש"? ְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹארץ

א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי הארצֹות ועל ּכל ת ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָ

da.עּמּה EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ היא מה לראֹות ִָ»ƒ≈≈¡…∆»ְִִַ
ּבה  ּולחּדׁש עּתים צריכה, לרעה ּגזרֹות: ועּתים לטֹובה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

הּׁשנה" ּב"ראׁש ּכדאיתא ‰M‰.(יז)וכּו', ˙ÈL¯Ó∑ ְְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»
ח) ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה .מראׁש ְְִֵֵַַָָָֹ

(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑" האמּור על מּוסב והיה" ¿»»ƒ»…«ְַָָָָָ

"למטר מים"למעלה: ּתׁשּתה ‡Ì.הּׁשמים ‰È‰Â ְְְְִִִִֶַַַַָָָ¿»»ƒ
eÚÓLz ÚÓL∑(מו ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע ּתׁשמע אם »…«ƒ¿¿ְְְִִִַַָָ

וכן ח)ּבחדׁש, אם (דברים ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ְְְְִִִֵַַָָָָָֹ

ּכתיב  ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ לׁשּכח, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹֻהתחלּת
אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם eˆÓ‰.ּבמגּלה: ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָ¿«∆

ÌBi‰ ÌÎ˙‡∑ ׁשמעּתם ּכאּלּו חדׁשים, עליכם ׁשּיהיּו ∆¿∆«ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָ
‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹוםּבֹו ‰·‰‡Ï∑ הרי' ּתאמר: ׁשּלא ַ¿«¬»∆ֲֵֶַֹֹ

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿
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awrק zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy
רב, ׁשאּקרא ּבׁשביל עׁשיר, ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָאני
עׂשּו - ּׁשּתעׂשּו מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָּבׁשביל

לבא מאהבה, הּכבֹוד ÌÎ··ÏŒÏÎa.וסֹוף B„·ÚÏe∑ ְֲֵַַָָָֹ¿»¿¿»¿«¿∆
קרּויה  ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָעבֹודה

ׁשּנאמר ו)עבֹודה, לּה(דניאל ּפלח אנּת ּדי אלה" : ְְֱֱֲִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהיה  על אּלא ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּבתדירא",

ׁשּנאמר וכן (שם)מתּפּלל, וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין : ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אֹומר הּוא קמא)ּבדוד קטרת (תהלים ּתפּלתי "ּתּכֹון : ְְְִִִִֵֶָָֹ

"לפני.ÌÎLÙŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ ּכבר והלא ְֶָ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְֲַָֹ
ו)הזהיר אזהרה (דברים אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל : ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָ

לצּבּור  אזהרה .ליחיד, ְְְִִַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּבכל־לבבכם  ּולעבדֹו . . ּתׁשמעּו אם־ׁשמע ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹוהיה
ְְְֶַָּֽובכל־נפׁשכם:

ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּולעבדֹו
עבֹודה קרּויה רש"י)ׁשהּתפּלה ובפירוש יג. .(יא, ְְֲִֶַָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק אּלא (ריש להתּפּלל עֹומדין "אין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ
מּמעזריטׁש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד תורה מּתֹו (אור ְְְִִִִֶֶַַַַָָֹֹ

עומדין) אין המתחיל' ּכבד 'דבור מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְִִֵֶֶָֹ
על  ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹראׁש
ּכל  ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּכבידּות
ׁשל  ּכבד היינּו ראׁש ּכבד . . עּזֹו ּבׁשכינת להׁשּפיע ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּכּונתֹו

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָריׁשא

ׁשהרי  צרי־עּיּון, על־ּפי ולכאֹורה הּתפּלה ּגדר הפ זהּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּדוקא האדם צרכי ּבּקׁשת ׁשענינּה תפלה הלכה, הלכות (רמב"ם ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָ

ב־ד) הלכה א ?פרק
ׁשּצרי היא הּמּגיד הרב ׁשּכּונת ּבזה, הּבאּור לֹומר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָויׁש
לגמרי  ׁשּבטל ה', ּבעבֹודת נעלית ּבדרּגא להיֹות ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאדם
להּׁשם־ ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ועד ,יתּבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָקּמיּה

.ְִֵָיתּבר
וכל  לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָּובמילא
רצֹון  ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמבּקׁשֹו
ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ולכן ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשכינה,

ריׁשין". ּדכל ְִֵֵָָ"ריׁשא

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי) מה עׂשיתם ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֲִֶַ
ּׁשעלי ּׁשעליכם, מה אעׂשה אני ּבּלילֹות,∑BzÚa.אף ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָ¿ƒֵַ

אחר ּדבר  אתכם. יטריחּו ּבלילי (שם)ׁשּלא "ּבעּתֹו", : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבבּתיהם ׁשּבתֹות  מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל היא (תענית ְְִֵֶֶַַָָֹ∆ִ

הארץ  את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר הּנֹופלת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָרביעה
הּזרעים  סמּוLB˜ÏÓe∑.ואת הּיֹורדת רביעה ְְִֶַָ«¿ְִֶֶַָָ

ּבקּׁשיה, הּתבּואה למּלאֹות ּולׁשֹון (שם)לּקציר, ְְְְְִֶַַַַָָָ

ּכדמתר ּגמינן: הּמאחר, ּדבר ל)'מלקֹוׁש', "והיה (בראשית ְְְְְְְִִַַַָָָָָָֻ
נקראת  לכ אחר: ּדבר 'לּקׁשיא'. ללבן", ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהעטּופים

הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת הּקּׁשין מלקֹוׁש, zÙÒ‡Â.ועל ְְְִִֶֶֶַַַַַַ¿»«¿»
E‚„∑ ּתאס ּכענין אּתה ,אֹויבי ולא הּבית אל פּנּו ¿»∆ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָֹ

סב)ׁשּנאמר מאספיו (ישעיה ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ׁשּנאמר ּכענין ולא ו)יאכלהּו", זרע (שופטים אם "והיה : ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָֹֹֻ

וגֹו' ."יׂשראל ְְִֵָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨
i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי)ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְִֵֶָֹ

ּגֹוזז  ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלהֹוליכּה
,ּבהמּת לפני ּומׁשלי הּגׁשמים ימֹות ּכל ְְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָּתבּואת
ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹואּתה

מּדגנּה zÚ·NÂ.ּפֹוחתת zÏÎ‡Â∑ ּברכה זֹו הרי ְִֶֶָָ¿»«¿»¿»»¿»ְֲֵָָ
הּמעים. ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָאחרת:

וׂשבעּת .""ואכלּת ְְְְַָָָָָ

(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»

ÔBÎaÏטז  ÔeÚËÈ ‡ÓÏÈc ÔBÎÏ e¯nzÒ‡ƒ¿«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿
Ôe„bÒ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚËÏ ÔeÁÏÙ˙Â ÔeËÒ˙Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿¿«¬««¿«»¿ƒ¿¿

:ÔB‰Ï¿

mixehd lra

)fh(íéäìà ízãáòå ízøñå íëááì§©§¤§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦
.íäì íúéåçzLäå íéøçào"inn 'f £¥¦§¦§©£¦¤¨¤¥¦

izg` il igzR" mCbpkE ,zFaiY itFqA§¥¥§¤§¨¦§¦¦£Ÿ¦

"iW`“W izOz izpFi izirx,d mixiXd xiW) ©§¨¦¨¦©¨¦¤Ÿ¦¦©¦¦

(alM :xnFl ,zFaiY itFqA o"icEi 'f¦§¥¥©¨
'iA xtFkM dxf dcFarA dcFOd©¤©£¨¨¨§¥§

iM ,o"inn 'f oke .mFi 'nl EpYPW zFxACd©¦§¤¦§§§¥¥¦¦
mdl dR" ,dxf dcFarA miaEzM oinEn 'f¦§¦©£¨¨¨¤¨¤

'ebe "ExAci `le(fh-d ,ehw miNdY).fi dxez §Ÿ§©¥§¦¦



קי awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑,ּוׂשבעים אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְִִִֵֵֶָ

מֹורד  אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָֹהּׁשמרּו
ׁשּנאמר  ׂשביעה, מּתֹו אּלא ְְֱִִֶֶֶַַָָָָּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ח) ירּבין",(דברים וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן :ְְְְְְְְִֶַָָָָֹֹֻ
וׁשכחּת" לבב "ורם אחריו? אֹומר הּוא .מה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָ

Ìz¯ÒÂ∑,הּתֹורה מן "ועבדּתם לפרׁש :ּכ ּומּתֹו ¿«¿∆ְְֲִִִֶַַַָָֹ
הּתֹורה, מן ּפֹורׁש ׁשאדם ׁשּכיון אחרים", ֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאלהים

אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּומּדּבק שמואלֿא הֹול) ְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ
לכו) לאמר ה' ּבנחלת מהסּתּפח הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני :ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַֹ

מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי וגֹו'", ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹעבד
ּכֹוכבים  עבֹודת לעבד קרֹוב הריני ּבּתֹורה, .מּלעסק ֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָֹֹ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי),לעֹובדיהם אחרים ׁשהם ¡…ƒ¬≈ƒְְֲִֵֵֵֶֶ
ּכנכרי  לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו .צֹועק ְְְְִִֵֵֵֵָָָָ

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¸̈©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה אף ∆¿»ְְִִֶַַַָָָ
א)ׁשּנאמר מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.Ìz„·‡Â ְְְְְֱֵֵֶֶֶַַַַָ«¬«¿∆
‰¯‰Ó∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל מן על אתכם אגלה ¿≈»ְְְִִִֶֶֶַַַָָ

לחטא. לכם ׁשּגרמה ׁשּׁשלח (ספרי)האדמה למי מׁשל ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ּתאכל  אל ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, לבית ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹּבנֹו
הּבן  הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹיֹותר

ּכל  את וטּנף והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה אכל ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָההּוא,
אחֹורי  ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ְְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָּבני

ואם (שם)∑Ó‰¯‰.ּפלטרין  ארּכה, לכם נֹותן איני ְִֵַ¿≈»ְְִִֵֵֶַָָ
ׁשּנאמר  הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ְְְְֱֲִֶֶַַַַַָָֹֹּתאמרּו:

ו) הּמּבּול (בראשית ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה ימיו "והיּו :ְְְִֵֶַַָָָָָָ
ללמד  מּמי לכם יׁש ואּתם ללמד, מּמי להם היה .לא ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(çé)-ìòå íëááì-ìò älà éøác-úà ízîNå§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−§©
eéäå íëãé-ìò úBàì íúà ízøL÷e íëLôð©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½§¨¬

:íëéðéò ïéa úôèBèì§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«
i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי),ׁשּתגלּו לאחר אף ¿«¿∆∆¿»«ְְִֶַַַ

ּבמצות: מצּינים ּכדי היּו מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ְְְְְְֱֲִִִִִֵַָֹֻ
אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם יהיּו (ירמיה ׁשּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹ

צּינים לא) ל "הּציבי :". ִִִִַָֻ

(èé)EzáLa ía øaãì íëéða-úà íúà ízãnìå§¦©§¤¬Ÿ¨²¤§¥¤−§©¥´¨®§¦§§³
:Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe Eúéáa§¥¤̧Æ§¤§§´©¤½¤§¨§§−§¤«

i"yx£Ìa ¯a„Ï∑(ספרי),לדּבר יֹודע ׁשהּבן מּׁשעה ¿«≈»ְִֵֵֵֶַַַָָ
לּמּוד  זה ׁשּיהא מׁשה", לנּו צּוה "ּתֹורה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹלּמדהּו:
אביו  לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק אמרּו: מּכאן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּדּבּורֹו,

לא  ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָֹֹמׂשיח
"ולּמדּתם  ׁשּנאמר: קֹוברֹו, ּכאּלּו הּוא הרי ּכן, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָעׂשה

אתּֿבניכם וגֹו'אתם ּבם ."לדּבר ְְְֵֵֶֶַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - f"lyz a` mgpn 'k zgiy t"r)

ּתמידי  חיּוב - הילדים ְְִִִִִַָחינּו
ּבם  לדּבר ּבניכם את אתם "ולּמדּתם ּכתּוב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּפרׁשתנּו

"ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית יט).ּבׁשבּת (יא, ְְְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָ
"ּובקּומ ּל"בׁשכּב ּבנֹוגע הּכתּוב ׁשסיּום לֹומדים ּכלל ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָּבדר
אין  א ּתֹורה. ּתלמּוד ּומצות ׁשמע קריאת מצות על ְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָקאי
ּובלכּת ּבבית ׁש"ּבׁשבּת ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָהמקרא
ּבניכם  את אתם "ולּמדּתם על קאי "ּובקּומ ּובׁשכּב ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹבּדר
ילדיו  ּבחינּו ׁשקּוע להיֹות האדם ׁשעל והינּו ּבם", ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָלדּבר

וׁשעה. עת ְְֵָָָּבכל
ּביֹום, מסּוים ׁשזמן ּבמה לֹו ׁשדי האדם יאמר ׁשאל ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומּכאן,
ׁשהׁשּפעתֹו יׂשראל ילדי אֹו ילדיו חינּו אֹודֹות הּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָחֹוׁשב

להיֹות  צריכה הילדים חינּו אֹודֹות המחׁשבה אלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָעליהם,
הֹול ּכאׁשר ואפילּו ,"ּבבית מ"ּבׁשבּת החל הזמן, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכל
לֹו אסּור ,"בדר ּבלכּת" - ׁשלֹו ּבעניניו ועֹוסק ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבדר

ּבניכם". את אתם מ"ולּמדּתם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָֹלׁשּכֹוח
הנה  לנּוח, והֹול היֹום ּבמׁש מעבֹודתֹו עיף ּכאׁשר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוגם
צריכֹות  "ּבׁשכּב" הׁשינה לקראת עצמֹו מכין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָּכאׁשר
קם  ּכאׁשר ּומיד הילדים. לחינּו ּבנֹוגע להיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָמחׁשבֹותיו
לֹו ׁשעֹולה הראׁשֹונה המחׁשבה הנה ,"ּובקּומ" ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָממטתֹו

ּבניכם". את אתם "ולּמדּתם על להיֹות צריכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּבראׁש

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈

:ÔBÎÏ¿

ÏÚÂיח  ÔBÎaÏ ÏÚ ÔÈl‡ ÈÓb˙t ˙È ÔeÂL˙e¿«»ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿¿«
ÔBÎ„È ÏÚ ˙‡Ï ÔB‰˙È Ôe¯Ë˜˙Â ÔBÎLÙ«¿¿¿ƒ¿¿»¿¿»«∆¿

:ÔBÎÈÈÚ ÔÈa ÔÈlÙ˙Ï ÔB‰ÈÂƒƒ¿ƒƒ≈≈≈

·‰ÔBיט  ‡ÏlÓÏ ÔBÎÈa ˙È ÔB‰˙È ÔeÙl˙Â¿«¿»¿»¿≈¿«»»¿
C·kLÓ·e ‡Á¯‡a CÎ‰Ó·e C˙È·a C·zÓa¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿»»¿»¿»¿ƒ¿¿»

:CÓÈ˜Ó·eƒ¿ƒ»



awrקב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k ycew zayl inei xeriy

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(hi jxk awr zegiy ihewl)

אּלה: ּבימינּו ּבמיחד מזּוזה", ּב"מבצע הּגדֹולה ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֻהּזכּות
ׁשעֹוזרּה זאבים, ׁשבעים ּבין אחת ּככבׁשה הּוא יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם
ׁשרֹואים  לאחר ּובמיחד וׁשֹומרּה...", ׁשּמּצּלּה ה"רֹועה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
ׁשּבבּתיהם  לאחרֹונה, ׁשארעּו ׁשֹונים מארעֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹּבמּוחׁשּיּות,

הּסֹובלים ׁשהּׁשם ׁשל ּכגֹון מזּוזה, מצות ּבקּיּום ּפגם היה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁש־ד־י, ׁשם הּמזּוזה, גלילת לאחר ׁשּיראה ּבאפן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּנכּתב
אצלם. חסר היה יׂשראל', ּדלתֹות 'ׁשֹומר ׁשל ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָראׁשי־ּתבֹות

להׁשּתּדל צרי מזּוזֹות ּביֹותר הרי ּתהיינה יהּודי ּבית ׁשּבכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּפתחים על קב ּכל וׁשּיהיּו ּבמזּוזה, לפי החּיבים ּועים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

ֲַָָההלכה.
נׁשים  אצל והן אנׁשים, אצל הן זה ּבענין להׁשּתּדל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָיׁש
הּגמרא: ּכהסּבר ּבמיחד ּכאנׁשים, ּבדּיּוק ּבמזּוזה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהחּיבֹות

לחיֹות, צריכים [=ּגברים חּיי"? ּבעי לא נׁשי חּיי, ּבעי ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹ"ּגברי
הּבית", "עקרת ּבהיֹותּה ועֹוד: לחיֹות?]. צריכֹות אינן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָנׁשים
ּכֹולל  הּבית, לעניני לדאג מיחדת חֹובה האּׁשה על ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻמּטלת

"מזּוזֹות על־ידי ...".ּביתׁשמירתֹו ְְְִֵֵֶַָ
ּבֹו. הּנמצא ּכל ועל הּבית, על הּׁשמירה חּלה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָעל־ידי־זה
"הוי' ׁשל ּבאפן ּבזהר, ּכמּובא היא, הּׁשמירה ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתר־על־ּכן:

הּבית.צאתיׁשמר מן ּביציאה ּגם - עֹולם" ועד מעּתה ּובֹוא ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הרי  אחת", "קֹומה וכּלם ּבזה, זה ערבים יׂשראל ׁשּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻוכיון

ׁשל מזּוזה ּבמצות ׁשּׁשּפּור יחיד מּובן, חדר החּיב ּכל ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יׂשראל, ּכל ׁשל ּכּלּה הּקֹומה ּבׁשמירת מֹוסיף ּכל ּבמזּוזה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל וטף, נׁשים אנׁשים ְְֲִִִֶַָָָָָיהּודי,
עֹולם". ועד מעּתה ּובֹוא צאת יׁשמר "הוי' הּכתּוב: ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּובלׁשֹון

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ֲִִֶ

נדרׁשין  ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָֹּכן,
לאו  הן, ּומּכלל הן, לאו, Ì‰Ï.מּכלל ˙˙Ï∑(ספרי) ְְִִֵֵַַָָ»≈»∆

מּכאן  להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' ְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ'לתת
הּתֹורה  מן הּמתים ּתחּית למדים .מצינּו ְְִִִִִֵֵַַַָָ

ß a`Îmgpn b"k ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤
:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«

i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑,הרּבה ׁשמירֹות אזהרת »…ƒ¿¿ְְְִֵַַַָ
יׁשּתּכח  ׁשּלא ּבתלמּודֹו ÂÈÎ¯cŒÏÎa.להּזהר ˙ÎÏÏ∑ ְְְְִִֵֶַַַָֹ»∆∆¿»¿»»

חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום. ּתהא ואּתה רחּום, ְְֲִֵֵַַַָָהּוא

חסדים  ּגֹומל ּכן,∑B·Œ‰˜·„Ïe.ואּתה לֹומר אפׁשר ְֲִֵַָָ¿»¿»ְֵֶַָ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא"? אֹוכלה "אׁש ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹוהלא

ּבֹו נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה .ּובחכמים, ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - hkz'd zxb` e"hg ycew zexb` t"r)

מעׂשה? יעׂשה אדם ׁשל ׁשדיּבּורֹו אפׁשר ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי
ּבֹו" ּולדבקה דרכיו ּבכל "ללכת ּכתּוב כב)ּבפרׁשתנּו ,(יא, ְְְְְֵֶֶָָָָָָָָָָ

המקֹום. ּבדרּכי ללכת ְְְִִֵֶֶֶַַַָָׁשנצטוינּו

ׁשּבדיּבּורֹו מעׂשה, עֹוׂשה הקּב"ה ׁשל ׁשדיּבּורֹו מצינּו ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָוהנה
העֹולם. את ּברא ְִֶַָָָָּבלבד

ׁשגם  מזה, ללמֹוד יׁש דרכיו", "ּבכל ללכת ׁשעלינּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּומּכיון

·C˙Èכ  ÈtÒa ÔepÚa˜˙Â ÔÈÊeÊÓ ÏÚ Ôep·zÎ˙Â¿ƒ¿¿ƒ«¿¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈≈»
:CÚ¯˙·e¿«¿»

ÏÚכא  ÔBÎÈ· ÈÓÈÂ ÔBÎÈÓBÈ ÔebÒÈc ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈«
ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿¿ƒ«¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓL ÈÓBÈk¿≈¿«»««¿»

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

mixehd lra
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קג awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn b"k ycew zayl inei xeriy
מעׂשה. יעׂשּו ׁשדּבּוריו להׁשּתדל צרי ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָהאדם

ּפרטים: ּובׁשני המדּבר, ּבאדם הדבר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָוּתלּוי
ללב  נכנסים ׁשאזי הלב, מן היֹוצאים ּבדברים לדּבר יׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָא.
ׁשיהא  צרי ב. הידּוע. ּכפתגם ּפעּולתם, ּופֹועלים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָהׁשֹומע

חז"ל ּכמאמר ׁשמים, יראת ב)ּבֹו ו, ׁשיׁש(ברכות אדם "ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָ
נׁשמעים". דבריו ׁשמים יראת ְְְִִִִַַָָָָּבֹו

מעׂשה. יעׂשה - אדם ׁשל ּדּבּורֹו גם ְֲֲִֶֶֶַַַָָָואז

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑,ּׁשעליכם מה אני עׂשיתם אף ¿ƒֲֲֲִִֵֶֶֶַַ
ּׁשעלי  מה ÌkÓ.אעׂשה ÌÈÓˆÚÂ∑ ּגּבֹורים אּתם ֱֶֶֶַַָ«¬Àƒƒ∆ִִֶַ

מה  ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, ּגּבֹורים ְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹוהם

ׁשּמׁשּב ההּוא לֹומר:הּׁשבח האמֹורּיים, את ח ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָ
ה'עֹובדי  מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא מּכם"? ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻ"ועצמים

מּכם  ּגּבֹורים והם .ּכֹוכבים', ְִִִִֵֶָ

(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגבּולכם יהיה האחרֹון הּים כד)ועד ּברכה (יא, ּבפרׁשת ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָ
א־ב) יׂשראל,(לד, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקּב"ה ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנאמר

ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, הּים אּלא הּיםעד האחרֹון, ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ויׁשהּיֹום הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָ

רֹומז  יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ׁשּים ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹומר,

ארץ  ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָּגם
לּנקּדה  עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ּגם ּכֹולל ְְִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻיׂשראל
ּגדרי  ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאחרֹונה
ׁשּתתּפּׁשט  יׂשראל ארץ עתידה לעתיד־לבֹוא ׁשּכן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָהעֹולם,

הארצֹות. ְֲָָָבכל

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
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éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
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המשך מזמור דיט מעמוק ג



קה mildz
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:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc dxenz(iriax meil)

epyp oerny iax ixace ,jetd 'mixen` mixac dna'd mb `linne
,gafn iycwa xaeq dn azkp `le mzqaàzìéënî áéúBî éëäå§¨¦¦¦§¦§¨

éúéøçà,epipy ,zxg` `ziixa dze`n opgei iax lr eywd jke - ©£¦¦
y miycwïéa ,eúîezny mcew eid m`,ïéîéîzeïéáeid m`éìòa ¥¥§¦¦¥©£¥

,eøáwé ,ïéîeîdkxrde dcnrd mikixvy oeik mzectl xyt` i`e ¦¦¨§
.mpeictaíéøeîà íéøác äna]ilra eid ezny mcew m` s`y ©¤§¨¦£¦

,exawi mineníéLãwa ìáà ,úéaä ÷ãa éLã÷a,gafn iycwa - §¨§¥¤¤©©¦£¨©¢¨¦
,eãtédkxrde dcnrd mikixv mpi` gafn iycwy meynéaø .[ ¦¨©¦

,øîBà ïBòîL,ziad wca iycwa,eãté ïéîeî éìòáe eøáwé íéîéîz ¦§¥§¦¦¦¨§©£¥¦¦¨
.dkxrde dcnrd dkixv ziad wca ly dnda oi`yéaøc àzáeéz§§¨§©¦

ïðçBéopgei iax ixac lr dyw dxe`kle -îdàôéq,`ziixad ly ¨¨¥¥¨
mpi` gafn iycwy mixaeq minkgy `ziixaa x`ean oky

.dkxrde dcnrd mikixv
:`xnbd zvxznïðçBé éaø Cì øîà,jl xnel opgei iaxl yi -àëä ¨©¨©¦¨¨¨¨

ïðé÷ñò éàîa,xaecn dna `ziixaa o`k -Bøwéòî íeî ìòáa- §©©§¦©§©©¥¦¨
mb ef dndaay ,deyicwdy mcew men zlra dzidy dndaa
:`xnbd zxne` .dkxrde dcnrd dkixv dpi`y micen minkg

àøazñî éîð éëäzxacn `ziixady ,xnel xazqn mb jk - ¨¦©¦¦§©§¨
,deyicwdy mcew men zlra dzidy dndaaàîéz éàcixdy - §¦¥¨

xn`z m`zxacn `ziixadyïîeî úà ïLéc÷ä íãwLa- §¤¨©¤§¥¨¤¨
exn`y dne ,deyicwdy xg`l wx men zlra dndad dzyrpy

ra `idy gafn iycw ly dnday minkg`ed ,dctz men zl
,dkxrde dcnrd dkixv dpi` gafn iycw ly dnday meyn

dìò ïBòîL éaø âBìôéðly dnday xaeqy oerny iax jixv did - ¦§©¦¦§£¨
xnele ,df oic lr s` welgl ,dkxrde dcnrd dkixv gafn iycw
dny ,dfn gken i`ce `l` .xawz men zlra s` gafn iycway

epiid ,dcti men lray `ziixaa exn`yzlra dzidy dndaa
dkixv dpi`y dcen oerny iax s` dfae ,deyicwdy mcew men

:`xnbd dywn .dkxrde dcnrd,àlài`cey epgkedy xg`l ¤¨
mcew men zlra dzidy dnda epiid ,`ziixaa xn`py men lra

,deyicwdyLé÷ì Léøc dézáeéz éåäéz àîéìxn`p m`d - ¥¨¦§¥§§¥§¥¨¦

iycw minkg zrcly xn`y yiwl yix lr `iyew o`kn didzy
`ziixaa wiicl yi ixdy ,dkxrde dcnrd mikixv mpi` gafn
exn` jkl dyicwdl mcew men zlra dzidy meyn `weecy
s` dyicwdy xg`l men zlra dzyrp m` la` ,dctzy minkg
dcnrd mikixv gafn iycwy meyn epiide ,xawz minkgl

:`xnbd zvxzn .yiwl yixk `lce ,dkxrdeLé÷ì Léø Cì øîà̈©¨¥¨¦
,jl xnele uxzl yiwl yixl yi -cïðé÷ñò éàîa àëäo`ky - ¨¨§©©§¦©

,xaecn dna ,`ziixaaïîeî úà ïLéc÷ä íãwLadyicwdy - §¤¨©¤§¥¨¤¨
meyn exawi mininzy ,dligza epx`iay itke ,dninz dzidyk
dcnrd jixv oi` opaxly meyn ecti oinen ilrae ,dxifb

.dkxrde
ikd'a lirl `xnbd dgikedy dn] dyw ok m` :`xnbd zl`ey

,['`xazqn inpdìò ïBòîL éaø âBìôéðåmb welgi oerny iaxy - §¦§©¦¦§£¨
ly dnday xaeq oerny iax lkd ixacl ixdy ,gafn iycwa
iycway xnel jixv dide ,dkxrde dcnrd dkixv gafn iycw
,dctz men zlray xn`y dnne ,xawz men zlra s` gafn
mcew men zlra dndad dzidyk ,zxacn `ziixady gken

:`xnbd zvxzn .deyicwdyLé÷ì Léø Cì øîàyiwl yixl yi - ¨©¨¥¨¦
,jl xnele zeprlïBòîL éaø âéìôc éîð éëäiax wleg zn`ay - ¨¦©¦§¨¦©¦¦§

xn`y dn lk lr wleg oerny iaxy epiidc .df oic lr s` oerny
iycwa eilr wlgpy dn z` `ziixad dxikfdy `l` ,`nw `pz
s` eilr wlgp ,ziad wca iycwa eilr wlgpy enke ,ziad wca

afn iycwayi ef `ziixa yiwl yix dpyy ote`d itl wxe .g
did `l ,lirl ef `ziixa `xnbd d`iady ote`a la` ,ok uxzl
gafn iycwy yexita oerny iax my xn`y oeik ,ok uxzl xyt`

.ecti minen ilra
dpc `xnbd ,oeict mda jiiy ezn miycwd m`y `ziixaa epipy

:ezn ote` dfi`aøîàc Lé÷ì Léøì ,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîà̈©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨§¥¨¦§¨©
yéðz÷å ,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì çaæî éLã÷ ïðaøìepipye - §©¨¨¨§¥¦§¥©Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨§¨¨¥

`ziixaayçaæî éLã÷,ezny ¨§¥¦§¥©
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המשך ביאור למס' תמורה ליום רביעי עמ' א



קז

יום ראשון - י"ז מנחם־אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי -כ' מנחם־אב
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח מנחם־אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א מנחם־אב
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט מנחם־אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב מנחם־אב
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג מנחם־אב
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת עקב תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



a`Îmgpnקח f"i oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז ראשון יום
אגרת ה  ,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéðòä øåàéá êà,gw 'nr cr.ì"ðëå ò"ç 'éçáî

äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà änì ,ïéðòä øeàa Cà©¥¨¦§¨¨¨¨§©¥¦§¨¦§¨¨
'äa àøáð à÷åc äfä íìBòLdpeekdy ,epxaqd ixdy oeeik - ¤¨©¤©§¨¦§¨§

mdny ,dlrnly xeaice "zekln"d zpiga ,"d`zz 'd"l `id
mipeilrd zenlerd ly mi`xapd mb) mi`xapd lk mi`xap ixd

,(dfd mlerdn dlrnly
,mixne` cvik okÎm`e
`xap dfd mlerd `wecy
owfd epax xiaqi ?'d ze`a
xacd zn` ody ,oldl
ly mi`xapd ieaixy
mipeilrd zenlerd
ok mb `a miipgexd
ly zeize` itexivn
iptny ,dlrnly xeaicd
xeaicd zeize` itexivay
mitexiv mpyi dlrnly
ok mb mpyi ,uw oi` cr
,j` - uw oi` cr mi`xap
mdy miipgexd mi`xapd
yie zrce dnkg ilra
,zewl`a drici mdl
zeize` zeiniptn mi`a

okly ,"dnkg"n `a df lirl xaqedy itky ,dlrnly xeaicd
eli`e ;zewl`a dnkg ly oipr ilra md miipgexd mi`xapd
leaqle lawl elkeiy ickn icn miphw eay zeigde dfd mlerd
`l` ,zeize`d ly zeiniptde dxevd ly zeigde xe`d z`
zeize` ly sebde xnegdn mi`a dfd mlerd ly zeigde xe`d
,sebdn `a dfy ,mc`a xacdy enk ,lynÎjxcÎlr) xeaicd
mb jk ,inyb lewe lad `edy ,oexbd jxc aldn raepd laddn
okl ,(zeize`d sebne dlrnly laddn `a df ixd dlrnl
ze`a `xap `edy ,`wec dfd mlerd lr l"f epinkg mixne`
oeylae .lirl xaqedy itk ,dlrnly ladd lr zaqend ,'d

:owfd epaxáì éîëç ìëì òeãé äpä16úBîìBòä éeaø ék , ¦¥¨©§¨©§¥¥¦¦¨¨
áeúkL Bîk ,øtñî íäì ïéà øLà úBìëéääå17Léä" : §©¥¨£¤¥¨¤¦§¨§¤¨£¥

,"åéãeãâì øtñî,dlrnly zelkidle zenlerl dpeekd - ¦§¨¦§¨
.xtqn mdl oi`yãeãâe ìëéä ìëáeenk xtqn xak yi mda ± §¨¥¨§

aezky18± "oenewi idencw oaax `eaxe 'ipeynyi oitl` sl`" :
mda yiy ,c`n lecb `ed xtqnd j`ïááø àBaøå ïéôìà óìà¤¤£¨¦§¦¦§¨

íéëàìî19ïëå ,zeillk zebixcn yng oda yiy ,zenypa ± ©§¨¦§¥
'ig ,dnyp ,gex ,ytp lyod ,dcigi ,äiç-äîLð-çeø-Lôð¤¤©§¨¨©¨

äãéçé,i"gpxp ±,õ÷ ïéàì úBâøãîuw oi`l zebixcn opyiy - §¦¨©§¥§¥¥
dbixcna cr ,"gex" zpigae zbixcnae ,"ytp" zpigae zbixcna

,"dcigi" ,"'ig" ,"dnyp" lyéeaøî úBìëéäå íìBò ìëáe§¨¨§¥¨¥¦

äøéöé äàéøa úeìéöàaL úBìëéäzenler mlek ody ± ¥¨¤©£¦§¦¨§¦¨
dfd mlerdn dlrnl ,"diyr"d mlern dlrnly miipgex
`edy "dfd mler" ,oky ± ipgexd "diyr"d mlern dlrnle
mb m`Îik ,inybd dfd mlerl wx `l oeekn ,"diyr"d mler
diyrd mler z` llek

- ipgexdíééeaø ìk äpä¦¥¨¦¦
ãò éeaø øçà éeaø ,elà¥¦©©¦©

,Lnî õ÷ ïéàyiy - ¥¥©¨
daxd jk lk mda
uw ila mi`xape milv`p

,ynnòtLðå CLîð ìkä©Ÿ¦§¨§¦§¨
á"ë éôeøö éeaøî¥¦¥¥
,'ä øác úBiúBà¦§©

úB÷lçúnäa"k ± ©¦§©§
xeaicd ly zeize`d

zewlgzn ,dlrnly-íb©
ãò íéaø íéôeøöì ïk¥§¥¦©¦©
,Lnî úéìëúå õ÷ ïéà- ¥¥§©§¦©¨

mitexivl seq oi`e uw oi`
zeize` a"kn mixvepd

,dlrnly xeaicdBîk§
äøéöé øôña áeúkL20: ¤¨§¥¤§¦¨

äòáL21,íéza íéòaøàå íéôìà úLîç úBðBa íéðáà- ¦§¨£¨¦£¥¤£¨¦§©§¨¦¨¦
,"miza" - milnde ,"mipa`" zeize`d ze`xwp 'dxivi xtq'a
rayne ,mipa`n sxhvny zia enk ,zeize`n ztxhvn dlnd
,zepey miln mirax`e mitl` zyng sxvl xyt` zeize`
'eë øaãì ìBëé ätä ïéàM äî áLçå àö Cìéàå ïàkî- ¦¨¨¥¨¥©£Ÿ©¤¥©¤¨§©¥

zeiexyt`d od daxd jk lk - renyl dleki ofe`d oi`e
zeize` ray cr .zeize`d a"kn mitxhvnd miaxd mitexivl
,zeize` izyn mixvepd mitexivd xtqn 'dxivi xtq'a dpen

ze` rayn dlrnl eli`e .zeize` ray cr ,zeize` yly,zei
mb jk ,leab ila mdy zeax jk lk od mitexivd zeiexyt`
sxvl milekiy mitexivd ieaix ixd ,dlrnly xeaicd zeize`a
ieaix mi`a mitexivd ieaixne ,zilkze uw ila `ed ,odn

.uw oi` cr ieaix mdy ,mi`xapdúBìòîa LiL íâäå©£©¤¥§©£
úBîLðe íéëàìnä úBâéøãîemik`ln daxd wx `l ± ©§¥©©§¨¦§¨

mb `l` ,zenypeúB÷eìç úBâøãîe úBìòî éðéî änëå änk©¨§©¨¦¥©£©§¥£
dBáb ìò dBáb ,õ÷ ïéàìdbixcndn dlrnl - zg` dbixcn - §¥¥¨©©¨©

lk m`e .xzeia zilrp dpey`xd dbixcnd mby zexnl ,dipyd
`ed lcadd - dlrnly xeaicd zeize`n mi`a mi`xapd ieaix
lcadd ,zeidl jixv did `l ixd - zeize`d xcqe zbvda wx

,- deab lr deab zpigaa ,dipyl zg` dbixcn oiaìkä äpä¦¥©Ÿ
,deab lr deab mb ,zebixcnd zewlgzd ±éôelç éôì CLîð¦§¨§¦¦¥
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ùã÷ä úøâà
êààøáð à÷åã æ"äåòù ì"æø åøîà äîì ïéðòä øåàéá

úåîìåòä éåáéø éë áì éîëç ìëì òåãé äðä .'äá
øôñî ùéä ù"îë øôñî íäì ïéà øùà úåìëéääå

ïéôìà óìà ãåãâå ìëéä ìëáå åéãåãâìïááø àåáøå
íìåò ìëáå õ÷ ïéàì úåâøãî é"çðøð ïëå íéëàìî
äðä äøéöé äàéøá 'éöàáù úåìëéä éåáéøî úåìëéäå
ùîî õ÷ ïéà ãò éåáéø øçà éåáéø åìà íééåáéø ìë
øáã úåéúåà á"ë éôåøéö éåáéøî òôùðå êùîð ìëä
úéìëúå õ÷ ïéà ãò íéáø íéôåøéöì ë"â úå÷ìçúîä 'ä
úùîç úåðåá íéðáà äòáù äøéöé øôñá ù"îë ùîî
äî áåùçå àö êìéàå ïàëî íéúá íéòáøàå íéôìà
úåâéøãîå úåìòîá ùéù íâäå 'åë øáãì ìåëé äôä ïéàù
úåâéøãîå úåìòî éðéî äîëå äîë úåîùðå íéëàìîä
éôì êùîð ìëä äðä äåáâ ìò äåáâ õ÷ ïéàì úå÷åìç
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לב חכמי כל ועשו גו' ועשית עה"פ (ואוה"ת) בתו"א ג.17."עפמש"כ כה, י.18.איוב ז, דניאל

.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מוכיח שמזה וי"ל – רפמ"ח) שם (ראה מוסיף מה דלכאורה – ב) סה, פמ"ו בח"א (וכן ג"ז "מביא
בל"ג". גם בהם יש ובכ"ז ו)מספר, (גבול בהם שייך שלכן מאותיות שנתהוו ב"גדודים" מי"ב.20.דהמדובר שליט"א 21.פ"ד הרבי



קט a`Îmgpn g"i ipy mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ח שני יום
,gw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæä íìåòä êà,216 'nr cr:äéùòá úðð÷î

íéôeøvämitexivd seliga ok mb mi`ay zeize` a"kc - ©¥¦
,`"hily x"enc` w"k ztqed - y"a z"`c zexenzde

'eë L"a ú"àa úBøeîzäå,"z"iaÎs"l`"d ly xg`d xcqa - §©§§©©
ztlgen (dpey`xd ze`d) s"l` ze`dy ,"y"a z"`" ly xcqd

ze`d) e"iz ze`a
z"ia ze`de ,(dpexg`d
ztlgen (dipyd ze`d)
dipyd ze`d) o"iy ze`a
.'eke (dpexg`d iptly
÷øôa øàaúpL Bîëe)§¤¦§¨¥§¤¤

.(áécegid xry"a ±
"dpen`de22epyiy zexnl ,ixd ."`ipz"d xtq ly ipyd wlgd

,uw oi` cr zebixcn iwelige dfk zebixcn ieaix,ììk Cøc Cà©¤¤§¨
,úòãå äîëç éìòa ílk äpäzrce dnkgd oipr `ed mpipr - ¦¥ª¨©£¥¨§¨¨©©

,zewl`aúeiîéðtî íúeiç úBéä éðtî ,íàøBa úà íéòãBéå§§¦¤§¨¦§¥¡©¨¦§¦¦
úBëLîpä úBiúBàäzekynp zeize`d zeinipt ±úðéçaî ¨¦©¦§¨¦§¦©

,äàlò äîëçdnkg" - ¨§¨¦¨¨
dpeilr,".ìéòì økæpëå± §©¦§¨§¥

lk lr mixne` okl
mya millkpd mi`xapd
mdy ,"`ad mler" illkd
mzeig oky ,c"eia e`xap
xe`ne zeiniptn d`a

.'ied my ly c"eidn `ad ,dlrnly xeaicd zeize`

ìéëäî ïè÷ ,BëBúaL úeiçä íò ,ìôMä äfä íìBòä Cà©¨¨©¤©¨¨¦©©¤§¨¨¥¨¦
,ïúeiîéðôe úBiúBàä úøeö úðéçaî úeiçå øBà ìañìå§¦§Ÿ§©¦§¦©©¨¦§¦¦¨

øéàäì,ea xi`i ,zeize`d zeinipt ly zeigde xe`dy ± §¨¦
L Bîk øzñäå Leáì éìa Ba òétLäìe,zeize`d zeinipt ± §©§¦©§¦§§¤§¥§¤

úBòétLîe úBøéàî§¦©§¦
,íéëàìîe úBîLðì- ¦§¨©§¨¦

df mik`lne zenypl
yeald ila rityne xi`n
sebe xneg ly xzqdde
deedznd zeize`d

laddn23,äøàää ÷ø©©¤¨¨
äàa äòtLääå§©©§¨¨¨¨
äfä íìBòì úòtLðå§¦§©©¨¨©¤
óeâå øîç úðéçaî¦§¦©Ÿ¤§

úBiúBàä,íúeéðBöéçå ¨¦§¦¦¨
àeäLzeipevig ± ¤

`id ,zeize`dúðéça§¦©
,ìáääÎjxcÎlr enk - ©¤¤

sebe zeipevig lyn
`ede ,aldn `ad laddn mieedznd mc`a xeaicd zeize`

,inyb ladì ÷lçúnäúìä÷aL íéìáä äòáL24weqta - ©¦§©¥§¦§¨£¨¦¤§Ÿ¤¤
"zldw"a25xn` milad lad" :lad ly mipipr dray mixkfen

oeyl "milad" ,zg` mrt "lad" ,"lad lkd milad lad ,zldw
aey ,"milad lad" mrtd cer ,dyly cgia ,miinrt ,miax
."lad" minrt ray cgiae ,zg` mrt cer "lad lkd" ,dyly

íäéìòL,miladd dray lr ±ìBòäáeúkL Bîk ,ãîBò í ¤£¥¤¨¨¥§¤¨
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ובכ"מ.27. פ "ב. שמ"ז ע"ח ספ"ד.28.ראה שמ"ב ע"ח א). (כג, ו תיקון ˘ËÈÏ"‡:29.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בח"א "עפמשנת"ל 
ד.30.פל"ט". ב, ב.31.בראשית כט, א.32.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:33.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם "צע"ג

–È¯Á‡Ïהמאמר ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן גו'!

a`Îmgpn 'k iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ' רביעי יום
,216 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...øçà êà,218 'nr cr:åðéáé íéìéëùîäå

.xzeia lecb mevnv `id ± "zekln" ,xeaicl ,zexn`ndæà Cà©¨
,d`ixad zligza ±äúéä̈§¨

Bæ äãéøéå äëLîä± ©§¨¨¦¦¨
± "zekln"l "dnkg"n

,xeaicàúeøòúà éìa§¦¦§¨¨
,ììk àzúìcila - ¦§©¨§¨

,llk dhnln zexxerzd
ék"34ãáòì ïéà íãà ¦¨¨©¦©£Ÿ
"'eë35,f` did `l ixd -

,dhnln zexxerzdd z` dyrie ceariy mc`dõôç ék" ÷ø©¦¨¥

"àeä ãñç36,,cqg utg `ed d"awdy df cvn dzid d`ixad - ¤¤
"äðaé ãñç íìBò"å37. §¨¤¤¦¨¤

¯ "íàøaäa" eäæå§¤§¦¨§¨
"íäøáàa"38,dn df - §©§¨¨

lr mixne` l"f epinkgy
dfy "m`xada" weqtd

,"mdxa`a" zeize`ék39 ¦
'eë "íäøáàì ãñç"40.± ¤¤§©§¨¨

,cqg zpiga `ed mdxa`
.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a ± m`xada" edfe

íãàä úàéøa øçà Cà`ed epipry ±,"'eë dãáòì"- ©©©§¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekynd jiyndleìk éæà£©¨

òúààìéòìc àúeødlrnlny zexxerzd lk ±úcî øøBòì ¦§¨¨¦§¥¨§¥¦©
,àzúìc àúeøòúàa àeä ,ïBéìò ãñçzexxerzdd ici lr - ¤¤¤§§¦§¨¨¦§©¨

mc`d ly dcearde
xxern `edy ,dhnl
cqgd z` jiynne

,oeilrdãñçå ä÷ãöa41 ¦§¨¨¨¤¤
íìBòa ïéNBò ìàøNiL¤¦§¨¥¦¨¨

.äfädwcv ici lr ,ixd ± ©¤
dyer icediy cqge
jiynn `ed ,dhnl
± 'ied my ly c"eidn
my ly 'dl ± "dnkg"n
ixd - ,"zekln" ± 'ied
jiynne "dyer" `edy

.'ied my z`eøîà ïëì̈¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì42øîBàä ìk : ¦§¨¨¨¨¥
éìa äøBz àlà Bì ïéà¥¤¨¨§¦
elôà ,íéãñç úeìéîb§¦£¨¦£¦

àlà ,Bì ïéà äøBzjixv.íéãñç úeìéîâáe äøBza ÷ñòì ¨¥¤¨¨¦©£Ÿ©¨¦§¦£¨¦
ú÷ôð äîëçî àúéøBàc íâä ,äpä ék43,dxezy zexnl - ¦¦¥£©§©§¨¥¨§¨¨§©

,"dnkg"n d`aàîìò íi÷úî àúéøBàáe44,dxez ici lre - §©§¨¦§©¥¨§¨
,mlerd miiwznda ïàòìc ïeðéàáe45,dl` ici lre - §¦§¨¨¨

,(dxeza) da mixacne miwqeryíøeaãa ék,dxez ixeaic ± ¦§¦¨
úBòtLäå úBøàä íéëéLîîúBàøLäå :øçà çqð)äîëç ( ©§¦¦¤¨§©§¨ª¨©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ±øeacä úBiúBà úðéçáì äøBzä øB÷î ¦¨¨§©¨¦§¦©¦©¦
äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð ïäaL46: ¤¨¤¦§¨¨¨§©£©©¥¦§¨¦§¨¨

éða éø÷z ìà"àlà C ©¦§¥¨©¦¤¨
éðBa"Cminkg icinlz ± ¨¦

,dxeza miwqerd mdy
mipad ,"jipa" wx `l md
,"jipea" mb md `l` ,jly
z` miniiwne mipea md
mcenil ici lr mlerd

- dxezBæ äëLîä éøä± £¥©§¨¨
zeize`l "dnkg"n

,xeaicdúðéça àéä¦§¦©
éøö äæìå ,äìBãb äãéøéC §¦¨§¨§¨¤¨¦
,ïBéìò ãñç øøBòì§¥¤¤¤§

íénk CLîpärah ± ©¦§¨©©¦
mikynp mdy mind
,jenp mewnl deab mewnn
oeilrd cqgd jynp mb jk

,minl lynpyíB÷nî¦¨
,Ceîð íB÷îì dBábmewnl mideab dbixcne mewnn - ¨©§¨¨

jynp df cqge ,mikenp dbixcnle,àzúìc àúeøòúàa- §¦§¨¨¦§©¨
,dhnln zexxerzda,äàzz ãñçå ä÷ãöadwcv ici lr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨

,zeinyba dhnl miyrpd cqgeíéëéLînL,mipzepe ±íéiç ¤©§¦¦©¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äãéøéå äëùîä äúéä æà êà úéùàø úàø÷ðä äîëç
éë ÷ø 'åë ãåáòì ïéà íãà éë ììë ú"ìãúà éìá åæ
íäøáàá íàøáäá åäæå äðáé ãñç íìåòå àåä ãñç õôç

.'åë íäøáàì ãñç éë

äãáòì íãàä úàéøá øçà êà
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
äæä íìåòá ïéùåò ìàøùéù ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá
ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò

) úåòôùäåà"ðúðéçáì äøåúä øå÷î ò"ç (úåàøùäå
êéðá ú"à ì"æøàîë íìåòä àøáð ïäáù øåáãä úåéúåà
äìåãâ äãéøé úðéçá àéä åæ äëùîä éøä êéðåá àìà
íå÷îî íéîë êùîðä ïåéìò ãñç øøåòì êéøö äæìå
äàúú ãñçå ä÷ãöá ú"ìãúàá êåîð íå÷îì äåáâ
.íéàëãðå íéìôù çåø úåéçäì ãñçå íééç 'éëéùîîù
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.34:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם אתדל"ת שולל – קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי "לכאורה
'אתדל"ת ההדגשה תומתק ועפ"ז גו'. ה.ÏÏÎ."'.35אין ד, יח.36.בראשית ז, ג.37.מיכה פט, ט.38.תהלים פי"ב, מיכה 39.ב"ר

כ. ˘ËÈÏ"‡:40.ז, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע אתדל"ע צ"ל כי חסד, חכ'"Â‡ÏÙ˙"ג"פ
ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא פשוטה הנשמה מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם -ıÙÁ(במשל (שבתענוג חסד

כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם ע"י (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ),
) חסד כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" "˘Í˘Óבאות בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. זה Â‰ÊÂונותן) רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא חפץ רפמ"ט): ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה בורא‰Â‡באתגליא. - עולם Í˘Á(בריאה ראשונה, - (
חסד כי באברהם בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה אחרונה".חסד ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' Î"˜41.כו' ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."'וכו וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: כמה ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת
ב.42. קט, ובכ"מ.43.יבמות א. קכא, ובכ"מ.44.זח"ב א. ר, ועוד.45.זח"ב א. מז, א.46.זח"א סד, ברכות



a`Îmgpnקיב 'k iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçåmiigde cqgd ici lr ± ¨¤¤§©£©§¨¦§¦§¨¦
cqgd z` mikiynn ,`kcpe lty iprl mikiynne mipzepy
mewnl cxiy "dnkg" zpigan "miig" jiyndl ick ,dlrnly

.mi`xapd lk xewn ody xeaicd zeize`l ± jenpeäæå§¤
áeúkL47ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦
,'eë ìläúé úàæa íà- ¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd48,

:ote`a likyny miiqne
ãñç äNò 'ä éðà ék¦£¦Ÿ¤¤¤

,"'eëz` milldny ixd -
dyer `idyk "dnkg"d
'd f`y ,cqg zlrete

,cqg dyerãñçä ék± ¦©¤¤
jiynne dyer mc`dy
,dlrnly cqgd z`

dyer 'd ip`"y± "cqg
,diyrayéLînä àeäC ©©§¦

,ähîì äîëçä éiç- ©¥©¨§¨§©¨
jynei xeaicd zeize`ay
dfy ick ,mi`xapd xewn

.dhnl jyneiåàì íàå± §¦¨
,cqgd ziiyr dxqg m`
dnkg ly oiprd wx epyie
,cala dxezd cenil ly ±
"Búîëç" úàø÷ð éøä£¥¦§¥¨§¨

,Bcáìl`" aezkk - §©
± "eznkga mkg lldzi

,ely dnkgaéìa§¦
äpnî íéiç úëLîä,dlrnly "dnkg"d ±.íBìLå-ñç ©§¨©©¦¦¤¨©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe49úBîLð éðéî éðL LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥§¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé50úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦
÷ñòì íéëéøö íéîëç éãéîìz íb éøä ,äøBàëìc .íéãñç£¨¦§¦§¨£¥©©§¦¥£¨¦§¦¦©£Ÿ
,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦§©£©©¥¦§¨¦§¨¨

."Bì ïéà äøBz elôà"Ldxez `l` el oi`y xne` `ed m` ± ¤£¦¨¥
xne` ,`eti` ,cvik .el oi` dxez mb ,micqg zelinb ila
?odini lk dxeza zewqerd zenyp ly beq epyiy l"fix`d

àlàel` zenypy dpeekd oi`y ,oldl owfd epax xiaqi ± ¤¨
,e"g micqg zelinba zewqer opi`e cala dxeza zewqrzn

,dxez `ed opipr xwiry `id dpeekd `l`íéîëç-éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦
íäéîé èeòîe ,da íäéîé áøå øwò ïúøBzLmiwqer md ± ¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤¨¦§¥¤

àzúìc íúeøòúà úlòt äpä ,íéãñç úeìéîâa± ¦§¦£¨¦¦¥§ª©¦§¨¨¦§©¨
,dhnly mzexxerzdn "dlert"d,ïBéìò ãñç øøBòì§¥¤¤¤§

éLîäì,äàlò äîëça Laìîä óBñ-ïéà-øBà ãéøBäìe C- §©§¦§¦¥©§ª¨§¨§¨¦¨¨

`idy ,"dpeilr dnkg"a,íäéôaL 'ä úøBz øB÷îmxeaica - §©¤§¦¤
md ,`eti` ,okid ,dxez ixac- ?z`f mikiynníìBòì ÷ø àeä©§¨

aL úBîLpäd mleräàéøamy mikiynn mdy ±÷ñò éãé-ìò ©§¨¤©§¦¨©§¥¥¤
,ãeîìzäly `ixheÎ`lwyde minrhd zllekd `xnb - ©©§

jkl yiy ,zekldd
"d`ixa"d mlerl zekiiy
,dbydd mler ±

L íéëàìnìåmlera §©©§¨¦¤
däøéöéa,mikiynn md ± ©§¦¨

,äðLnä ãenì éãé-ìò- ©§¥¦©¦§¨
zakxend "dpyn" ,oky
e` "xyk" zekldd iwqtn
"xedh" e` "`nh" ,"leqt"
mlerl zekiiy dl yi ±
,zecnd mler ± "dxivi"d
úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨
úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦
,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤

Îlray dxez dt zekln"
"dl opixw dt51,øB÷îe§

äîëçî àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨
äàlòdnkg"n ± ¦¨¨

,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
dxezd cenilay ixd
mikiynn md mdly
± "dpeilr dnkg"n
xeaicd zeize` itexivl
Îlre ,dtÎlray dxez ly

.mik`lnle zenypl zeig mikiynn md dfÎiciéLîäì CàC ©§©§¦
äàzz 'ä ïBéìòä ìáä úðéçaî úeiçå äøàä ãéøBäìely ± §¦¤¨¨§©¦§¦©¤¤¨¤§©¨¨

,'ied myæò øúéa ìBãb íeöîö àeäL ,ìôMä äfä íìBòì̈¨©¤©¨¨¤¦§¨§¤¤Ÿ
mlera jynei xe`dy ick ixnbl xg` mevnv ote` df ixd ±

,ltydéc àì52àzúìc àúeøòúàa,"dhnln zexxerzd" ± Ÿ©§¦§¨¨¦§©¨
ä÷ãöa íäéîé èeòî íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz ìL¤©§¦¥£¨¦¨§¦¦§¥¤¦§¨¨

à ,íéãñç úeìéîâeàúeøòúà éãé-ìò àl,zexxerzd ± §¦£¨¦¤¨©§¥¦§¨¨
íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé áø íé÷ñBòä úBöî éìòác§©£¥¦§¨§¦Ÿ§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtqa ±à ÷ìça §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦§¥¤
.(ãì ÷øtozep `edy ,dwcv zpizp ici lry ,xne` `ed my ± ¤¤

ezayl oekn ± ezqpxtl ezribi lk ziyrp ± cala yneg
cqgd z` ,"`pini `rexc"d z` xxern `ed ely cqgae ,jxazi

,dlrnlyeàø÷ð ïëìå,zeevnd ilra ±"àúéøBà éëîz"53, §¨¥¦§§¨§¥©§¨
md `l` ,dxez icnela wx `l ,(dnvr) dxeza miknez md -
xe`dy mikiynn md ,oky .dnvr dxezd z` miknez

,dhnl xi`i dxezd xewne yxeynyúBâøãîe úBðéça ïäå§¥§¦©§§
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ùã÷ä úøâà
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç
ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå .å"ç äðîî íééç úëùîä
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
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יב.47. ט, ˘ËÈÏ"‡:48.ירמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה מקורו.ÈÚ.".49˜¯‰"שג"ז מצאנו לא ‡„ÂÓ"¯50.לע"ע ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."ימיהם כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין נכללים השאר אליהו").51."וכל ("פתח בהקדמה ‡„ÂÓ"¯52.תקו"ז ˜"Î ˙¯Ú‰
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קיג a`Îmgpn 'k iriax mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

.íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäì ,ãñçåmiigde cqgd ici lr ± ¨¤¤§©£©§¨¦§¦§¨¦
cqgd z` mikiynn ,`kcpe lty iprl mikiynne mipzepy
mewnl cxiy "dnkg" zpigan "miig" jiyndl ick ,dlrnly

.mi`xapd lk xewn ody xeaicd zeize`l ± jenpeäæå§¤
áeúkL47ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦
,'eë ìläúé úàæa íà- ¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd48,

:ote`a likyny miiqne
ãñç äNò 'ä éðà ék¦£¦Ÿ¤¤¤

,"'eëz` milldny ixd -
dyer `idyk "dnkg"d
'd f`y ,cqg zlrete

,cqg dyerãñçä ék± ¦©¤¤
jiynne dyer mc`dy
,dlrnly cqgd z`

dyer 'd ip`"y± "cqg
,diyrayéLînä àeäC ©©§¦

,ähîì äîëçä éiç- ©¥©¨§¨§©¨
jynei xeaicd zeize`ay
dfy ick ,mi`xapd xewn

.dhnl jyneiåàì íàå± §¦¨
,cqgd ziiyr dxqg m`
dnkg ly oiprd wx epyie
,cala dxezd cenil ly ±
"Búîëç" úàø÷ð éøä£¥¦§¥¨§¨

,Bcáìl`" aezkk - §©
± "eznkga mkg lldzi

,ely dnkgaéìa§¦
äpnî íéiç úëLîä,dlrnly "dnkg"d ±.íBìLå-ñç ©§¨©©¦¦¤¨©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe49úBîLð éðéî éðL LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥§¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé50úeìéîâe ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥¦§¨§¦¦§¨¨§¦
÷ñòì íéëéøö íéîëç éãéîìz íb éøä ,äøBàëìc .íéãñç£¨¦§¦§¨£¥©©§¦¥£¨¦§¦¦©£Ÿ
,äëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk ,íéãñç úeìéîâa¦§¦£¨¦§©£©©¥¦§¨¦§¨¨

."Bì ïéà äøBz elôà"Ldxez `l` el oi`y xne` `ed m` ± ¤£¦¨¥
xne` ,`eti` ,cvik .el oi` dxez mb ,micqg zelinb ila
?odini lk dxeza zewqerd zenyp ly beq epyiy l"fix`d

àlàel` zenypy dpeekd oi`y ,oldl owfd epax xiaqi ± ¤¨
,e"g micqg zelinba zewqer opi`e cala dxeza zewqrzn

,dxez `ed opipr xwiry `id dpeekd `l`íéîëç-éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦
íäéîé èeòîe ,da íäéîé áøå øwò ïúøBzLmiwqer md ± ¤¨¨¦¨§Ÿ§¥¤¨¦§¥¤

àzúìc íúeøòúà úlòt äpä ,íéãñç úeìéîâa± ¦§¦£¨¦¦¥§ª©¦§¨¨¦§©¨
,dhnly mzexxerzdn "dlert"d,ïBéìò ãñç øøBòì§¥¤¤¤§

éLîäì,äàlò äîëça Laìîä óBñ-ïéà-øBà ãéøBäìe C- §©§¦§¦¥©§ª¨§¨§¨¦¨¨

`idy ,"dpeilr dnkg"a,íäéôaL 'ä úøBz øB÷îmxeaica - §©¤§¦¤
md ,`eti` ,okid ,dxez ixac- ?z`f mikiynníìBòì ÷ø àeä©§¨

aL úBîLpäd mleräàéøamy mikiynn mdy ±÷ñò éãé-ìò ©§¨¤©§¦¨©§¥¥¤
,ãeîìzäly `ixheÎ`lwyde minrhd zllekd `xnb - ©©§

jkl yiy ,zekldd
"d`ixa"d mlerl zekiiy
,dbydd mler ±

L íéëàìnìåmlera §©©§¨¦¤
däøéöéa,mikiynn md ± ©§¦¨

,äðLnä ãenì éãé-ìò- ©§¥¦©¦§¨
zakxend "dpyn" ,oky
e` "xyk" zekldd iwqtn
"xedh" e` "`nh" ,"leqt"
mlerl zekiiy dl yi ±
,zecnd mler ± "dxivi"d
úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨
úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦
,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤

Îlray dxez dt zekln"
"dl opixw dt51,øB÷îe§

äîëçî àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨
äàlòdnkg"n ± ¦¨¨

,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
dxezd cenilay ixd
mikiynn md mdly
± "dpeilr dnkg"n
xeaicd zeize` itexivl
Îlre ,dtÎlray dxez ly

.mik`lnle zenypl zeig mikiynn md dfÎiciéLîäì CàC ©§©§¦
äàzz 'ä ïBéìòä ìáä úðéçaî úeiçå äøàä ãéøBäìely ± §¦¤¨¨§©¦§¦©¤¤¨¤§©¨¨

,'ied myæò øúéa ìBãb íeöîö àeäL ,ìôMä äfä íìBòì̈¨©¤©¨¨¤¦§¨§¤¤Ÿ
mlera jynei xe`dy ick ixnbl xg` mevnv ote` df ixd ±

,ltydéc àì52àzúìc àúeøòúàa,"dhnln zexxerzd" ± Ÿ©§¦§¨¨¦§©¨
ä÷ãöa íäéîé èeòî íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz ìL¤©§¦¥£¨¦¨§¦¦§¥¤¦§¨¨

à ,íéãñç úeìéîâeàúeøòúà éãé-ìò àl,zexxerzd ± §¦£¨¦¤¨©§¥¦§¨¨
íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé áø íé÷ñBòä úBöî éìòác§©£¥¦§¨§¦Ÿ§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦

íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtqa ±à ÷ìça §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦§¥¤
.(ãì ÷øtozep `edy ,dwcv zpizp ici lry ,xne` `ed my ± ¤¤

ezayl oekn ± ezqpxtl ezribi lk ziyrp ± cala yneg
cqgd z` ,"`pini `rexc"d z` xxern `ed ely cqgae ,jxazi

,dlrnlyeàø÷ð ïëìå,zeevnd ilra ±"àúéøBà éëîz"53, §¨¥¦§§¨§¥©§¨
md `l` ,dxez icnela wx `l ,(dnvr) dxeza miknez md -
xe`dy mikiynn md ,oky .dnvr dxezd z` miknez

,dhnl xi`i dxezd xewne yxeynyúBâøãîe úBðéça ïäå§¥§¦©§§
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ùã÷ä úøâà
ììäúé úàæá à"ë 'åë åúîëçá íëç ììäúé ìà ù"æå
êéùîîä àåä ãñçä éë 'åë ãñç äùåò 'ä éðà éë 'åë
éìá åãáì åúîëç úàø÷ð éøä ì"àå äèîì äîëçä ééç
ì"æéøàä ù"î ïáåé äæáå .å"ç äðîî íééç úëùîä
íé÷ñåòä ç"ú úåîùð ìàøùéá úåîùð éðéî 'á ùéù
ä÷ãöá íé÷ñåòä úåöî éìòá úåîùðå íäéîé ìë äøåúá
ç"îâá ÷åñòì íéëéøö ç"ú íâ éøä äøåàëìã .ç"îâå
ïúøåúù ç"úäù àìà åì ïéà äøåú åìéôàù ì"æøàîë
úìåòô äðä ç"îâá íäéîé èåòéîå äá íäéîé áåøå ø÷éò
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
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a`Îmgpn `"k iying mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"א חמישי יום
אגרת ו  ,218 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ .å,220 'nr cr.'åë åðòùé

,ãBäå çöð"oiwey oixz" md cede gvp -54"miiwey"d enk , ¤©§
dxezd z` mikiynn md jk ,ux`d lr mc`d cner mdilry

,df mlera dhnlïúBéäìmdy iptn ±äøBzä øBà ïéëéLîî ¦§¨©§¦¦©¨
ïáeé äæáe .äiNòä íìBòì ähîì55íLa ä÷ãvä àø÷ð änì §©¨§¨¨£¦¨¨¤¨¨¨¦§¨©§¨¨§¥

áeúkL Bîk ,"äNòî"56: ©£¤§¤¨
ä÷ãvä äNòî äéäå"§¨¨©£¥©§¨¨

,"íBìL`edy ixd - ¨
mya dwcvl `xew

,"dyrn"íL ìò©¥
éLîäì dúlòtLøBà C ¤§ª¨¨§©§¦

eäæå .äiNòä íìBòì 'ä§¨¨£¦¨§¤
ì ÷ec÷cøäæ ïBL ¦§§Ÿ©

ãéáòc ïàî" :LBãwä57 ©¨©§¨¦
"àLéc÷ àîLin ± §¨©¦¨

,yecwd myd z` dyery
,à÷éc "ãéáòc"dlnd - §¨¦©§¨

,weica `id "ciar"ék¦
àzúìc àúeøòúàa± §¦§¨¨¦§©¨

,"dhnln zexxerzda"

äàzz ãñçå ä÷ãöa,dhnl o`k cqge dwcv ziiyra ±øøBòî ¦§¨¨§¤¤©¨¨§¥
,ïBéìò ãñç,dlrnly cqgd -éLîäìóBñ-ïéà øBà C ¤¤¤§§©§¦¥

äàlò äîëç úðéçaî`idy "dpeilr dnkg" ±,íL ìL ã"eé ¦§¦©¨§¨¦¨¨¤¥
,'ied -,íL ìL 'äì,'ied -,Cøaúé åét çeøå øeacä úðéça ©¤¥§¦©©¦§©¦¦§¨¥

íìBòì òétLäì éãk§¥§©§¦©§¨
.äiNòäoeyld weic edf ± ¨£¦¨

xdefd oeyla "ciar"
,"dyer" oeyld mewna
dyrn ici lr ,oky .diyr
xe` jiynn `ed dwcvd
,"diyr"d mlera seqÎoi`

ìLî Cøc ìòå58ìécáäì , §©¤¤¨¨§©§¦
Bîk ,õ÷ ïéà úBìcáä©§¨¥¥§
àlà øaãî Bðéà íãàL¤¨¨¥§©¥¤¨
àeäLk àìå) íéøçàì©£¥¦§Ÿ§¤
æàå ,(Bîöò ïéáì Bðéa¥§¥©§§¨
BzáLçîe BìëN íöîöî§©§¥¦§©£©§
.íäéìà Bøeaãa§¦£¥¤

:eðéáé íéìékNnäå§©©§¦¦¨¦

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m`Îik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny

el mipzepy xkydy `l ,yxtl mda mb ixd mileki ,"melyz"
izin` `ed lawn `edy xkydy `l` ,zn`d zcn `ed
o`k dpeekdy ,"yexit" owfd epax xne` okl ;gvpl miiwzne

`ed ± dwcvd zrixf lr lawn `edy xkydy ,`idzcn
,dlrnln el mipzepy zn`dáéúëe3,"á÷òéì úîà ïzz" : §¦¦¥¡¤§©£Ÿ

,`l` .zn`d zcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy ,ixd -
,dywa idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit itly
"zn`"d zghady
,awril d"awd gihady
,'eke eipal dze` `lni
,myn di`x oi` ixd
zcn dlrnln mipzepy
epax xne` okl ,zn`d

:owfd-àLã÷c àçáLå§¦§¨§ª§¨
éøaàéáð øcñî àeä-C §¦§©¥¨¦

,'eë,d"awd ly egay o`k xcqn `iapd -øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©
LBãwä4,`edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y - ©¨

.awril "zn`" ozepLeøtixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

äèîì äøåúä øåà ïéëéùîî ïúåéäì ä"åð úåâøãîå
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò

:åðéáé íéìéëùîäå

òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö
úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
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ובכ"מ. ס"ט. אליהו").54.סרנ"א ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:55.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.(סי"ב (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו "לכאורה
שם)". בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ יז.56.ויומתק לב, ˘ËÈÏ"‡:57.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ דצ"ל פשוט "לכאורה

ב)". (קיב. שם זח"ג וראה ˘ËÈÏ"‡:58."עביד". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰"יבינו "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:
מובן אינו עכ"פ): (בנקודה י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? -ÏÏÎלענין הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘ של

עד ‰˜·"‰ אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו ההכרח הוא וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?
הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא דישנו ÂÓ˘Âשלנבה"ע מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל וע"פ - בלבד

"אליהם") כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין ˆÌÂˆÓבינו Ï"ˆ˘(רק) ומח' שישנו ·„Â¯Â·È"שכלו אליהם",
"ÂÈ·- עצמו" -·לבין ששם ואיך) (כ"ז , יבינו  והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע שגם "בלבד"), שמו גם אבל - הוא (שמו  ענינים  '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין יח.Â·È„·.".1¯כמו ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ח"ג



a`Îmgpnקיד `"k iying mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

miiwn `edy zeidl lekiz`dghaddgihady) zn` ly
z` awril ozep `edy `le ,(awrilzcnxne` okl ± zn`d

:`id dpeekdy owfd epaxïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥
éøöå .á÷òéì úîà úcîá÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì C ¦©¡¤§©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ
ãò íBìLå-ñç©§¨©
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eli`e ,"`edy lk" jxr miptÎlkÎlr yi zg`d ze`l ixdy

,llk jxr mey mi`xapl oi` d"awd iabløàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥
'íéøîà éèewì'a) øçà íB÷îa,"`ipz"d xtq ±á ÷ìç± §¨©¥§¦¥£¨¦¥¤

"dpen`de cegid xry":íéøîBàL eäæå .íL ïiò (è ÷øt- ¤¤©¥¨§¤¤§¦
mgx miaxd jingxa" ,mingxd oipr lr miywanyk ,dltza

:"epilr"æàn"L Bîk :Leøt ,"æàî Bcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©¥¨¥§¤¥¨
äàéøaä íã÷,mi`xapde zenlerd ly ±Bcáì àeä äéä Ÿ¤©§¦¨¨¨§©

,àeä,miiw did `l ecrla xac meye -äzò Ckixg` ± ¨©¨

e zenlerd zeedzd,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä`ed wxy - §¨
,miiwàOðå íø àeäL :Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e¦§©¥¦¨¥¤¨§¦¨

,"íìBò úBîé" íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî äìòîì§©§¨©§¨¦§¦©§©©¦§¨§¥§¨
"íìBò úBîé" ìk úeiçL éôì eðéäå,onfd oipr ±÷ø àeä §©§§¦¤©¨§¨©

,"'eë Cìnä" úðéçaî- ¦§¦©©¤¤
,"zekln" zxitqe zpigan
,"jlnd" zpiga `idy
mdy ,cizre ded ,xary
mikiiy ,"onf"d oipr
,cala "zekln"d zxitqa
z` mixne` dilry
Kln Kln ly lcadd¤¤¨¨
xar ,ded mdy ,jelnie
zexitqa eli`e ,cizre
dlrnly zecne
oiicr jiiy `l "zekln"n

,"onf"d oiprBîëe§
øçà íB÷îa øàBáîL9. ¤§¨§¨©¥

,úàæì éàå,jk m`e - §¦§Ÿ
`ypzne mnexn d"awdy
d`ixad oiprn ixnbl
oi`e mewn zqtez dppi`y
eiabl llk jxr dl

,jxaziäìBãb úeðîçøä̈©£¨§¨
õBöépä ìò ãàî ãàî± §Ÿ§Ÿ©©¦

lrnn dwel` wlg ,d"awdn wlg `edy10,óeba ïëBMä©¥©
,ìôàäå CeLçä`xwpd -àéåçc àëLî11,ygpd ly xerd - ¤¨§¨¨¥¨§¨§¦§¨

,(ipencwd)äàîè ìa÷ì ìeìòäxeqi` ly mipipr ici lr ± ¤¨§©¥ª§¨
,ixnbl ze`nhd zetilwd yelynyúBåàzä ìëa ìàbúäìe§¦§¨¥§¨©©£

,ïìvì-àðîçøztilwny xzid ly mipiprn od m` s`y - ©£¨¨¦§©
ly ote`a odyk ,j` ,"dbep"zee`z,dfn jlkeln sebd dyrp
,ribdl sebd lelr dl` lklïâî àeä-Ceøa-LBãwäL éìeì¥¤©¨¨¨¥

óebä íò íçìì úBîeöòúå æò Bì ïúBðå BìåéúBàúå §¥Ÿ§©£¦§Ÿ¦©§©£¨
,ïçvðìe,zee`zd z` gvpl d"awd ly ezxfr ilan ,j` - §©§¨

ly oipr ixd `ed envr dfe ,df lkl envr cvn sebd lelr
lret icil `a epi`e cala 'gek'a x`yp dfyk mb ± zezigp
± zegp jk lk `edy df sebae .zee`zd ici lr dlilg l`bzdl

.dnypd ly uevipd okey:íéøîBàL eäæåmixne`y ixg` - §¤¤§¦
mnexnd jlnd" ,d`ixadn d"awd `yepne mnexn dnk cr
mgx miaxd jingxa mler iwl`" miywan ,(lirl xkfpk) "ecal

miniiqne "epilr."'eë eðòLé ïâî 'eë eðfò ïBãà"dpeekdy ± £ª¥¨¥¦§¥
mc`dn dlrnly siwn xe`a d"awd ozepy gekd lr `id
cbp opebzdle fera cenrl mc`d lkeiy ± miinvrd eizegeke

.eizee`ze sebd

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

ùã÷ä úøâà
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ו.8. מ, ˘ËÈÏ"‡:9.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,זה מפרש הי' אז כי – ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א ÏÈÚÏ„ÎÂ"להעיר
ואכמ"ל. ח"ב". רפ"ב.10."בלק"א ובכ"מ.11.תניא ב). (י, בהקדמה תקו"ז ראה



a`Îmgpnקטז a"k iyiy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ב שישי יום
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ici lr 'd zad`e
d`xid ze`a ,zeppeazd
dpzn ly jxca dad`de

,dlrnlneøàaúpL Bîë§¤¦§¨¥
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,"dlrnln zexxerzd"íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî 'ä§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥

íéðBéìò íéãñçå íéaø íéîçø úðéça,íéîìòpädpiy - §¦©©£¦©¦©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd ly oipr md dncxze
mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek oyi `edyk mc`a
"mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd micqgde 'miax

uiwne xxern d"awd mze`e ,"mincxp"eìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤

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

ùã÷ä úøâà
úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
ú"ìãòúàáå 'åë íéìôù çåø úåéçäì äéîøâî äéì
'éçá íä íéîãøð õé÷îå íéðùé øøåòî 'ä ò"ìãòúà
íìòääî úàöì íéîìòðä íéðåéìò íéãñçå íéáø íéîçø

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

קטן.12. חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, א.14.קרח נה, ח.15.שבת ז, ב.16.מיכה קיז, תהלים



קיז a`Îmgpn a"k iyiy mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ב שישי יום
,220 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî éðL Léc §¦¥©©Ÿ§¥§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦
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`id ,mingxdìL Búcî¦¨¤
äöwäî çéøáî ,á÷òé©£Ÿ©§¦©¥©¨¤

eðééäc ,äöwä ìà- ¤©¨¤§©§
,xnelkúBìònä íeøî¥©©£

,zebixcnde -ähîì ãò©§©¨
,ähîzxaer - ©¨

mingxd zcn zxfzyne
- jky oeeikne ,awri ly

dgeka yiéLîäìC §©§¦
íìBòì "'ä úîà"¡¤¨¨
,CeLçä äfä ìôMä©¨¨©¤¤¨

áeúkL Bîëe15ék" : §¤¨¦
CLça áLàly - ¥¥©Ÿ¤

,dfd mlerd."éì øBà 'ä¦
eäæåaezky dn -16:ék" §¤¦

."'eë Bcñç eðéìò øáb- ¨©¨¥©§
lr xabzn 'd cqgy
ytpae ,dfd mlerd jyeg
- seba z`vnpd mc`d
,ixd .'dn xe` ielib xi`n
jxcdy ,miptÎlkÎlr
`id ,"'d zn`" zkyndl
mingx zexxerzd ici lr

.miaxúeøøBòúä Cà©¦§§
¯ 'ä éðôì íéaø íéîçø©£¦©¦¦§¥
ïk-íb úBéäì äëéøö§¦¨¦§©¥

éà ¯ BlL úîàa àeäLk íâå ,úîàaúîà éãé-ìò ìëeé C ¤¡¤§©§¤¨¡¤¤¥©©§¥¡¤
?"'ä úîà"î íéðBéìò íéîçø øøBòì BlL,xen`ky oeeik - ¤§¥©£¦¤§¦¥¡¤

.d"awd ly zn`d iabl "`l"k `id `xap ly zn` lkCà©
ìò íéîçøä úcî àéäL ,ä÷ãvä úcî àéä äæì äöòä̈¥¨¨¤¦¦©©§¨¨¤¦¦©¨©£¦©

déîøbî déì úéìc ïàî,melk envrn el oi`y inl - ©§¥¥¦©§¥
àzúìc àúeøòúàáe ,'eë íéìôL çeø úBéçäì- §©£©§¨¦§¦§¨¨¦§©¨

- "dhnlny zexxerzda",àìéòìc àúeøòúàd`a - ¦§¨¨¦§¥¨
,"dlrnln zexxerzd"íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî 'ä§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥

íéðBéìò íéãñçå íéaø íéîçø úðéça,íéîìòpädpiy - §¦©©£¦©¦©£¨¦¤§¦©¤§¨¦
lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd ly oipr md dncxze
mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek oyi `edyk mc`a
"mipyi" - mvra minlrp mdy ,mipeilrd micqgde 'miax

uiwne xxern d"awd mze`e ,"mincxp"eìà íìòääî úàöì̈¥¥©¤§¥¤
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ùã÷ä úøâà
úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
ú"ìãòúàáå 'åë íéìôù çåø úåéçäì äéîøâî äéì
'éçá íä íéîãøð õé÷îå íéðùé øøåòî 'ä ò"ìãòúà
íìòääî úàöì íéîìòðä íéðåéìò íéãñçå íéáø íéîçø
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קטן.12. חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, א.14.קרח נה, ח.15.שבת ז, ב.16.מיכה קיז, תהלים

a`Îmgpn b"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ג קודש שבת יום

אגרת ז 
,`iw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åðéøùà .æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

'ä úîà" ,"íéiçä øBàa øBàì" ,äaø äøàäå éelbä©¦§¤¨¨©¨¥§©©¦¡¤
ì eäæå ."íìBòì,ä÷ãöa øîàpä äòéøæ ïBLrxef" enk - §¨§¤§§¦¨©¤¡©¦§¨¨

"dwcvl mkl erxf" e` ,zxb`d zligzay "dwcv17,çéîöäì§©§¦©
,drixfd ly ielibd `idy dginv enk ,zelble -úîà¡¤

."'ä úîà" ,ïBéìòä̈¤§¡¤
ãñçå ä÷ãöa ,èøôáe¦§¨¦§¨¨¨¤¤
íò íéNBòL úîà ìL¤¡¤¤¦¦
äðaz Lãwä õøà¤¤©Ÿ¤¦¨¤
eðéîéa äøäîa ïðBkúå§¦¥¦§¥¨§¨¥
äî íi÷ì ,ïîà̈¥§©¥©

áeúkL18õøàî úîà" : ¤¨¡¤¥¤¤
,"çîözdf dhnl - ¦§¨

dlrnle ,"l`xyi ux`"
"zekln"d zxitq df
,"ux`" mya z`xwpd

,da ä÷ãvä úòéøæ éãé-ìò,l`xyi ux`a -íéîçøå ãñçå ©§¥§¦©©§¨¨¨§¤¤§©£¦

ïk-íb íéøøBòî íä ,dëBúì íéè÷ìðå íéôñàpä íéaø©¦©¤¡¨¦§¦§¨¦§¨¥§§¦©¥
íéîìòðå íéðeôvä íéðBéìò íéãñç(da :øçà çqða)Bîk , £¨¦¤§¦©§¦§¤§¨¦§ª¨©¥¨§

áeúkL19:jaeh ax dn" -dððBëì ¯ "'eë zðôö øLà" ¤¨£¤¨©§¨§§¨
.dîé÷äìåux`d z`e ,l`xyi ux` dhnly ux`d z` - §©£¦¨

zekln" dlrnly
zeidl zcxeid ,"zeliv`c
zenlerle mi`xapl xewn
mlern dhnly
dniwdl yie ,"zeliv`"d

,dzelrdleeäæå§¤
áeúkL20ä÷ãöa" : ¤¨¦§¨¨
:"éððBkzlr aqend - ¦¨¦

dhnly l`xyi zqpk
zekln" - dlrnlye
z`xwpd "zeliv`c

."l`xyi zqpk"

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
aexiwl xywda - "eced" iptly dltzd xcqa mixne` dl`
dn ,epl ixy` - mixne` ep` ,l`xyi ipae d"awd ly xywle
dti dne (miniiqne) eplxeb `ed mirp dne ,epwlg `ed aeh

"wlg" miiehiad .epzyexi
miqgiizn "lxeb"e
ziwl`d zelbzdl

aezky enke ,icedil1:'ä"
."'Bâå éñBëå é÷ìç úðî§¨¤§¦§¦§

okn xg`le)2(:aezk
."'Bâå éì eìôð íéìáç"- £¨¦¨§¦§

lxeba miwlg3'ek il eltp
miiqn `edy itk)
miwlgdy ,"minirpa"
minirp ,lxeba il eltpy
ixd `ed ok iptl ,oky .il

il didiy ,ilxeb jnez ,d"awd ,dz` ,"ilxeb jinez dz`" xn`
lr ,lxeb lr "wlg" oeyld ep` mi`veny ixd .(aehd wlgd

.icedi ly eznypa dxi`nd zewl`dì ïéáäì"eð÷ìç" ïBL §¨¦§¤§¥
"eðìøBâ"å,icedi ly dnypa dxi`nd ,zewl`d z`xwp recn - §¨¥

wlgy zeidl dleki "wlg" ly ezernyn ,"lxeb"e "wlg" mya
on `vei `edy wlg ernyn "lxeb" eli`e ,ipyl dey cg`
,lxeba dkefy inl didi df wlgy rawp lxeb it lr wxe ,llkd

éøöì áèéä øàáì CøeâMä ïBL4-íðBøëæ eðéúBaø éøîàîa ¨¦§¨¥¥¥¨©¨§©£¨¥©¥¦§¨
äøBàëìc íâä ék ,"ìàøNé éäìàa ÷ìç Bì ïéà" :äëøáì¦§¨¨¥¥¤¥Ÿ¥¦§¨¥¦£©§¦§¨

iL àìì C÷lçúî BðéàL ,Cøaúé úe÷ìàa ììk "÷ìç" ïBL Ÿ©¨§¥¤§¨¨¡Ÿ¦§¨¥¤¥¦§©¥
.íBìLå-ñç íé÷ìçìzilkza heyt ixd `ed d"awd - ©£¨¦©§¨

`id zehiyte ,zehiytd
`ly ixd - miwlgn jtid
oeyld zewl`a jiiy
z`f lkae ,"wlg"
l"f epinkg miynzyn
,zewl`a "wlg" iehiaa
,oiadl epilr o`kn
`id zewl`y zexnly
j` ,zehiyt ly oipr
zcxeie dxi`nd zewl`a
jiiy - l`xyi zenypl
`id ,oky ."wlg" oeyld

zcxeiitk ,miwlg ly zelbzda.oldl xiaqiy,ïéðòä Cà- ©¨¦§¨
,`edá÷òéa áeúkL Bîk5,"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" : §¤¨§©£Ÿ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥
Leøt(` :mipaen `l mixac dnk weqta mpyi zehyta ,oky - ¥

o`k eli`e ,"awri" mya ef dyxta miynzyn ,df weqtl cr
(iwl` lÎ`)" xn`pl`xyiaezky dnl zekiiyd `id dn (a ."

iwl` lÎ`" oipra yecigd dn (b ."gafn my avie" df iptl
:`ed weqta "yexit"dy ,owfd epax xiaqn jk lr ."l`xyiék¦
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'ä úîà íééçä øåàá øåàì äáø äøàäå éåìéâä ìà
çéîöäì ä÷ãöá øîàðä äòéøæ ïåùì [åäæå] (äæå) íìåòì
úîà ìù ãñçå ä÷ãöá èøôáå 'ä úîà ïåéìòä úîà
õøàî úîà ù"î íéé÷ì à"ááåú ÷"äà íò íéùåòù
íéôñàðä ø"øå ãñçå äá ä÷ãöä úòéøæ éãé ìò çîöú
íéðåôöä íéðåéìò íéãñç ë"â íéøøåòî íä äëåúì íéè÷ìðå

) íéîìòðåà"ðáäððåëì 'åë úðôö øùà ù"îë (äá
:éððåëú ä÷ãöá ù"æå äîé÷äìå

åðéøùà æåðìøåâ íéòð äîå åð÷ìç áåè äî
íéìáç .'åâå éñåëå é÷ìç úðî 'ä 'åë
øàáì êéøö åðìøåâå åð÷ìç ïåùì ïéáäì .'åâå éì åìôð
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
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ח.17. סי' לקמן וראה יב. י, יב.18.הושע פה, כ.19.תהלים לא, יד.20.תהלים נד, ה.1.ישעי' טז, ו.2.תהלים ‰¯·3È.שם,
‡"ËÈÏ˘,"מישראל שיהי' מי יהי' האדם שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" סוף "אין איך מדובר, שם - פי"ח. ח"א לתניא מציין

המובן". והשכל הדעת מן למעלה ˘ËÈÏ"‡:4."שהיא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא אלא מצאתי לא "לע"ע
לא  וגם נוכח ל' להעתיק רצה שלא וי"ל ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכם אי' מקומות

וק"ל". רבים. כ.5.ל' לג, בראשית
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,àeä ïk BîLk àeä-Ceøa-LBãwä úîàa äpä`edy ,`ed - ¦¥¤¡¤©¨¨¦§¥
jynp `ed - "`ed jexa" `ed ,mlerdn mnexne lcaen ,"yecw"
df iptl didy dny ,(zelbzde dkynd oeyln dkxa) dlbzne
:owfd epax oeylae ,zelbzde dkynda cxi ,mlrpe xzqp ,"`ed"

àlîî" eäéàc óà ék¦©§¦§©¥
íéðBéìò "ïéîìò ìk̈¨§¦¤§¦

íéðBzçúåzexnl - §©§¦
lk z` `lnn `edy
mipeilrd ,zenlerd

,mipezgzdeíeøî¥
úBìònä,zebixcnde - ©©£

Bælä õøàì úçzî ãò©¦©©¨¨¤©¥
,úéøîçä`lnn - ©¨§¦

`vnpe mlek z` d"awd
oky ,deeya mewn lka
`lnn"a dpeekd oi` o`k
xaqeny itk "oinlr lk
xywda llk jxca
zewl`a dbixcnl
mler lka znvnevnd
ezlrnl m`zda

`l` ,ezbixcnleo`k
,zenlerd lka `vnpe `lnn d"awdy dnl `id dpeekdBîk§

áeúkL6"éðà" ¯ "àìî éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : ¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦¨¥£¦
,ãáì BãBák àìå ìBëéák Búeîöòå Búeäî eðééäc ,Lnî- ©¨§©§¨§©§¦§¨§Ÿ§§©

xg` mewna aezky itk7xaecn my ,"eceak ux`d lk `ln" :
"d zece`aezky ,o`k eli`e ,jxazi ez`n dx`dde ely "ceak

"ip`zexnl ,ixd .jxazi ezedne ezenvrl dpeekd - "`ln
,zenlerd lka `vnpe `lnn ezenvre ezedna d"awdy-óà©

,íéðBzçúå íéðBéìòî ìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét-ìòwx `l - ©¦¥¨ª§¨¥¤§¦§©§¦
zenlerdn mb `l` - mipezgzd mi`xapde zenlerdn

,mipeilrdíBìLå-ñç íëBúa ììk ñtúð Bðéàåzenlerdy - §¥¦§¨§¨§¨©§¨
,mdn rtyen didiy ea elrtiBôeâa íãàä úîLð úñéôúk¦§¦©¦§©¨¨¨§

,ìLî-Cøc-ìòmiiepiydn zrtyen ,seba zqtzpd dnypd - ©¤¤¨¨
mdl didzy ,zenlera qtzp epi` jxazi `ed eli`e ,sebay

,eilr drtyd melyeÎqgøçà íB÷îa øàBáîL Bîk§¤§¨§¨©¥
úeëéøàa8úàæìe .lcaene yecw d"awdy oeeik ,okle - ©£¦§Ÿ

,zenlern ixnbl dlrnleíúeiç ìa÷ì íéìBëé eéä àìŸ¨§¦§©¥©¨
úeiçä úeèMtúä ÷ø ,ìBëéák Bcáì Búeîöòå Búeänî¦¨§©§§©¦§¨©¦§©§©©

,àeä íéðBzçúå íéðBéìò äiçî àeä-Ceøa-LBãwä øLà£¤©¨¨§©¤¤§¦§©§¦
,Cøaúé BîMî äøéàî äøàä Bîk ,ìLî-Cøc-ìòmydy - ©¤¤¨¨§¤¨¨§¦¨¦§¦§¨¥

,dx`d dxi`ne zpxew mydne ,cala dx`d ok mb `ed envr
,ãçà BîLe àeäLz` zeigdl enyn dx`d geka yi okly - ¤§¤¨

,zenlerd lkBîëe§
áeúkL9BîL ábNð ék" : ¤¨¦¦§¨§
,"Bcáì`ed myd mby - §©
"ecal"dlrnl -

,mlerdnBãBä"å Båéæ ÷ø©¦§
,myd ly -õøà ìò©¤¤
."'Bâå íéîLåzeigd - §¨¨¦§

ced `id ,minye ux` ly
,enyn dx`d - cala eife
envrlyk myd ,xen`ky

mb `ed,cala dx`d ok
zeig dyrnly jk
`id mi`xapde zenlerd

.dx`dn dx`däøàäå- §¤¨¨
dx`dnúLaìúî Bæ¦§©¤¤

íéðBéìòa Lnî©¨¨¤§¦
,íúBéçäì íéðBzçúå- §©§¦§©£¨

lr xaecn xak o`k
zeyalzdynnzeyalzd `l` ,mda z`vnp `idy wx `l .

,mlerd zbixcnl m`zda zn`zene znvnevn zeigdy
,mlerd mr zcg`zneíéòvîî éãé-ìò íëBúa úñtúðå§¦§¤¤§¨©§¥§ª¨¦

,íéaødpeilr dbixcn oia "mirvenn" enk ody zebixcn - ©¦
mbe zepeilrd zebixcnl mb zekiiy odl yi ,oky .dpezgze
zcixil "mirvenn" od zeynyn okle ,zepezgzd zebixcnl
,dpezgzd dbixcnl dpeilrd dbixcndn zeigde rtyd

íéaø íéîeöîöålk iciÎlry ,zenka miax minevnv - §¦§¦©¦
,zeigde xe`d miphwzn ,mevnv,íéîeöòåminevnv - ©£¦

`l `ed ,mevnvd ixg`l ,xe`dy ,xzeia miwfg md zeki`ay
xe`d xy`n xe` ly xg` beq `ed `l` ,xzei hrene ohw wx

,mevnvd iptlyìzLäaúBâøãnä úeìL,zenlerd ly - §¦§©§§©©§¥
.'eëå ìeìòå älò Cøcly xcq yi envr cg` mleray - ¤¤¦¨§¨§

dlir `id zg` dbixcn ,aaeqn - "lelr"e - daiq - "dlir"
ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr" `idy dpezgzd dbixcnl daiqe
ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d ly zecixide minevnvd lk

.mda qtzp `edy
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כד.6. כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א יג.9.בלק"א קמח, תהלים
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ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות 
בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער 

לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ַחּיּות  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ַהּתֹוָרה,  ִלְפִניִמּיּות  ֵאׁש  ַיֲחִסים  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ִיְלַמד  הּוא  ֲהָלָכה  אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֲהָלָכה  לֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה:  ּבַ ׁשֶ ַגְלָיא  ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן־ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

רֹאׁש  ל  ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ָיד  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ְמִניִחים  נֹוֲהִגים: א(  ְך  ּכָ  – ין  ִפּלִ ּתְ זּוגֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ְדַרׁשִ
ּגֹו'"  ַמע  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ לֹא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ַרׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ׁשֶ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע ּגֹו'"  ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ לֹא ּבְ ם' – ּבְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר־ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניֹות  ִמׁשְ ֶרק  ּפֶ ְולֹוְמִדים  ּדּור.  ּסִ ּבַ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ִכירֹות  ְוַהּזְ ּגֹו'"  ׁש  "ַקּדֶ ת  ָרׁשַ ּפָ "ֱאֶמת",  ַעד 
ָרָכה –  לֹא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם', ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ 'ַרּבֵ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע: יֹום א'  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ְוקֹוִרים "ׁשְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ ַעד ׁשֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קכ

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 
התורה פ"ב ה"א, "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת 
את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני 
בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל 
ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו 
חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, 
ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או 

גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ רֹאׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
)ְיסֹוֵדי  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִמְצַות  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ  – ָיד  ל  ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ּדִ ְוַהִהּדּוק  רֹאׁש  ל  ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'( : ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ׁשּו  ֻיְרּגְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֵאּלּו  ִמְצֹות  עּור  ׁשִ ה  ִהּנֵ יָרא".  ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ֶאת  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ֵאת 
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְולֹא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ּכִ טֹוָבה,  ִתְקָוה  ּבְ ִניִמי  ּפְ ַחּיּות  ּבֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ עֹוד  א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ַהְמִעיִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ח  ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ל  ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ָ ּשׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹשֶׁ ֶרֶגׁש ׁשֶ ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו –  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ ּבְ

אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.

ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִאיׁשִ ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ
יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ  – ְלָבֵרְך  ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ַחר. ַ ְרכֹות ַהּשׁ ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קכי היום יום . . . 

ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ֵ ַהּשׁ "ְוֶנֶפׁש  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ י  ִעּמִ ָלַמד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תרנ"ב,  ֹחֶרף  ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ

ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאלִֹקית[, ׁשֶ ֵ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשׁ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מער"ח מנ"א והקודמו, בו שואל שעומד הוא להזמין פרשיות לתפילין לבני 

משפחתו שהם ממוצא חסידי חב"ד ומסתפק באיזה אופן יכתבו.

והקושיא  כרב,  נהוג  דרב  )השייכים(  דבאתרי'  הוא,  ופס"ד  כלל  הרי  כי  בזה,  הספק  ולפלא 

ששואל כי לדעתו, הנהגה הנרצה בעיני הקב"ה היא שנוהגים בה רוב כלל ישראל. לפלא על קושיא זו, 

שהרי פשוט שגם רבנו הזקן רצה לתקן תפילין באופן שיהי' רצוי בעיני הקב"ה, ופשוט שבזמן רבנו 

הזקן היו הנוהגים באופנים שהורה פחות מאשר עתה שנתפשטה תורת החסידות בכו"כ חוגים ובכל 

זה ציוה לתקן דוקא באופן שהורה, והלואי כבר הי' עוזב דרכו לחפש קושיות וסתירות ויתחיל ללכת 

בדרך הישרה בהקדמת נעשה לנשמע, הוא הדרך שהורו רבותינו נשיאינו הק' שהוא גם דרך כללי לכלל 

רבו של  רבו של הר"ן אדלער  גם של בעל ההפלאה,  רבו  ]שהוא  ישראל, ע"ד המבואר מהרב המגיד 

החתם סופר[, במעלת שער הי"ג הכולל כל הי"ב שערים עיין בהקדמת שער הכולל להסידור.

ומ"ש שעדיין אינו מרגיש יכולת ללמוד ולהרגיש את תורת החסידות, גם נוסף על זה יש לו 

עכובים בזמן.

הנה פשוט שאין הקב"ה עושה ח"ו תורתו פלסתר, ובתורתו כתוב שאין הקב"ה בא בטרוניא 

ולא עוד אלא שגם התחיל  וכיון שמכבר הגיעה אליו הידיעה על דבר תורת החסידות,  עם בריותיו, 

ללמדה, חל עליו בכל תוקף ציווי רז"ל, )עירובין סד, א( כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה ]ז.א. 

שגם הוא מודה שגם היא שמועה היא כמו השמועה הנאה, אלא שבשבילו אינו נאה[ העונש ר"ל מבהיל 

הוא, עיי"ש, שמהנ"ל פשוט שיכול הוא, והעכובים אפשר להתגבר עליהם, וכל יום שעובר מבלי לימודו 

תורת החסידות היא אבדה שאינה חוזרת לא רק בלימוד החסידות אלא גם בנוגע ללימוד תורת הנגלה, 

כיון שבזהר הק' קורא לפנימיות התורה נשמתא דאורייתא, משא"כ לנגלה - בשם גופא דאורייתא, 

והתוארים שבתורה מדוייקים הם, ורואים במוחש שחסרון קטן בנשמה נרגש בכל הגוף, וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



v"ndqeקכב ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ט  אב מנחם י"ז ראשון יום דיבור? כדי תוך חזרה מועילה מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰Ba øæçL ócâî§©¥¤¨©
.ì÷ñð ,íéãòa ócbL ïåék àlà ,íeìk Bðéà ,øeac éãk CBúa§§¥¦¥§¤¨¥¨¤¦¥§¥¦¦§¨

הוא  א)כלל פז, כדיבור(נדרים דיבור  כדי "תוך  התורה  שבכל

דבריו דיבור , כדי תוך מדבריו בו  חוזר  אדם  ואם  דמי"

במגדף  אך בטלים . ה')הראשונים  את עבודה('מברך' ובעובד

הלכות)זרה  כמה דיבור .(ועוד כדי  תוך חזרה  מועילה  אינה

מקובצת ' ע"ז(שם)וב 'שיטה  והעובד  המגדף  הרי הקשה :

לבטלה שאפשר הדעת  על עולה  היה  ואיך  עבירה, עברו 

העבירה את  לבטל  יכול  למשל , שבת , המחלל וכי  למפרע ,

מעשה ? לאחר

שאינה וודאי  שבת , חילול כגון  במעשה , בעבירה  ומתרץ :

מעשה , מבטל  דיבור  אין כי דיבור, כדי  תוך אף  חזרה  מועילה 

דיבור . כדי  תוך  לבטלה  אפשר בדיבור  בעבירה כן  שאין  מה 

ע"ז בעובד וכן  דיבור , ידי על היא שהעבירה  במגדף  ולכן

היא ה"ד)שהפעולה  פ"ג 'אלי(להלן לה  ואמר  לבינה "שהגביה 

חזרה . שתועיל לומר מקום  היה  בדיבור ", כיוצא  וכל אתה'

לאו – דיבור  כדי 'תוך  אלה  שבדברים  הגמרא  ומחדשת 

כדיבור '.

התורה דיני  משאר  ע "ז ועובד המגדף  שונים  ומדוע 

דיבור ? כדי תוך חזרה  בהם  שמועילה  דיבור  ידי  על  הנעשים 

הר "ן (שם):מבאר

גמירות עדיין לו אין  כלל בדרך פעולה , עושה  כשאדם

כדי תוך  בו  לחזור שיוכל כך על  ומסתמך  מעשה  בשעת  דעת 

מגדף של אלו פעולות ואילו  בו . לחזור  יכול כך ומשום דיבור 

ולכן גמורה , בדעה  נעשות  ביותר , חמורות  שהן  ע "ז  ועובד

חזרה . בהן מועילה  לא 

מבאר : המלך ' וה 'יד

שבדיבור , עבירות  הם  זרה  עבודה  ועובד  שהמגדף  אף 

אשר "והנפש  נאמר שהרי  כמעשה  נחשב  זה  דיבור  מקום  מכל 

dyrz" מגדף הוא ה ' את  ל)... טו, ולכן,(במדבר סקילה . וחייב 

המעשה . את  מבטלת  לא  בדיבור  חזרה 

ה'תשע"ט  אב מנחם י"ח שני יום הכנסת  בית בחצר אילנות נטיעת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ìöà ïìéà òèBpä©¥©¦¨¥¤
Eì òhú àì" :øîàpL ,ä÷Bì äæ éøä ...äøæòä ìëa Bà çaænä©¦§¥©§¨¨£¨¨£¥¤¤¤¤¡©Ÿ¦©§

éäìà 'ä çaæî ìöà õò ìk äøLàCøc äéä äfL éðtî ;"E £¥¨¨¥¥¤¦§©¡Ÿ¤¦§¥¤¤¨¨¤¤
eöa÷úiL éãk ,dlL çaæî ãöa úBðìéà ïéòèBð ¯ äøæ äãBáò£¨¨¨§¦¦¨§©¦§¥©¤¨§¥¤¦§©§

.íòä íL̈¨¨
הכנסת ? בית  בחצר  אילנות  לנטוע  מותר האם

המקדש בבית  אילנות  לנטוע  שאסור  מבואר  זו  בהלכה 

דומה דינים  ובכמה  מעט' כ 'מקדש  נחשב  הכנסת  שבית ומאחר 

כנסת . בבית  אף  נוהג  זה  איסור האם  לדון  יש  המקדש , לבית 

איגר א)והגר"ע  קנ, או"ח ערמאה(שו"ע דוד  רבי בשם הביא 

אסורה הכנסת  בבית  אילנות  שנטיעת  לרמב"ם  בפירושו

אילן "כל  הרמב "ן  מדברי  ללמוד רצו  שאף  ויש  מדרבנן ,

שהאיסור אשרה " יקרא אלקים  בית  פתחי  על onהנטוע
dxezdהכנסת בית  בפתח נטיעה  בדברי כולל ט סי' ציון בנין (ראה

שם) .השואל

הכנסת בבית  לבנות אף ייאסר  כן שאם  תמהו רבים  אך

בבית אסור  שהדבר  וכשם  לבניין , המחוברים  עץ רהיטי

הבאה)המקדש  בהלכה שבונים(כמבואר יום בכל  מעשים  והרי

ע האיסורארון  שעיקר  ובהכרח לכך . חוששים ואין וכדומה ץ 

המקדש . בבית  רק  אלא  הכנסת  בבית  נוהג  אינו

אילן נטיעת אלא הכנסת בבית  אסרו  לא כי לדחות יש  אך

אף עץ  רהיטי אך מדאורייתא , אסורה  המקדש  שבבית 

אסרום  לא הכנסת ובבית  מדרבנן רק  אסורים  (פירוש במקדש 

הנ"ל) ערמאה .הר"ד

בכלל  הוא במקדש  עץ  בניין  שאיסור  סוברים יש  אמנם

הרמב "ם  מדברי שנראה  כפי  מדאורייתא , י)האיסור  שלמד (הל'

עץ ' 'כל  הפסוק מלשון  ד)זאת  תצב, חינוך לכאורה(מנחת זה ולפי  ,

הכנסת . בבית עץ לבניין  עץ  נטיעת איסור  בין  לחלק  אין

איסור אחר : באופן  האיסורים  שני  בין  לחלק  יתכן אך

זרה , עבודה  עובדי מנהג  מחמת  הוא  במקדש  עץ  נטיעת 

הכנסת , בבית  גם  שייך הוא ולכן הרמב"ם , בדברי כמבואר

המקדש בית  לצורת  הנוגע מיוחד  איסור הוא עץ בניין אך

מיוחדים דינים  נאמרו שלא הכנסת בבית שייך אינו ולכן

קלו)בצורתו ע' יבמות שיעורים .(רשימות

ה'תשע"ט  אב מנחם י"ט שלישי יום לע"ז  שנעבדו מעיינות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰Ba ïéàL ìk̈¤¥
.äàðäa øzî äæ éøä ,ãáòð íà ¯ eäNò àìå ,íãà ãé úñeôz§©©¨¨§Ÿ¨¨¦¤¡©£¥¤ª¨©£¨¨
éøä ...íéaøì íéòáBpä úBðéònä ...úà íéãáBòä íéBbä ,Cëéôì§¦¨©¦¨§¦¤©©§¨©§¦¨©¦£¥

.äàðäa ïéøzî elà¥ª¨¦©£¨¨
השתחוו כוכבים  ועובדי לרבים השייכים  ומעיינות נהרות 

אדם ו 'אין  להם  שייכים אינם שהמים  כיון נאסרו לא  להם,

ובעליו ליחיד שייכים  הם אם  אך שלו', שאינו  דבר  אוסר 

המים את  תלש  הגוי כאשר  זה  וכל נאסרו . – להם השתחווה 

אינם לקרקע  המחוברים מים  כי להם , השתחווה  ואז מהקרקע 

ליחיד  שייכים  הם  אם  גם  א)נאסרים  נט, .(ע"ז

אחרונים  ועוד)והקשו  סק"ג, קמה סי' יו"ד ט"ז משנה, :(לחם

לקרקע  המחוברים במים מדובר  זו  תפוסת בהלכה  בו ("שאין

אדם") הנובעים יד 'מעיינות שמי  הרמב "ם  כתב 'miaxlומדוע 

אינם יחיד של גם  לקרקע  במחוברים  הרי בהנאה , מותרים 
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בהם נאסרים  ויש נתלשו אם אף נאסרים אינם לרבים השייכים מעיינות (ולאידך,

אדם) יד ?תפיסת

ה 'פרישה ' שם)וביאר  אסורים(יו"ד יחיד  של  מעיינות מי  :

בור את  חפר  שהבעלים  לחשוש  יש  כי מחוברים  במים אף 

מימיו נאסרו מעשה , בו שעשה וכיון זרה  עבודה  לשם  המעיין 

מחוברים  כשהם  שאין גם  בהמה וכן עולם שקרקע ההלכה בהמשך (כמובא

אסרה"), - שהוא כל מעשה בה "עשה אם אדם, יד תפיסת אבל בהם

זרה עבודה  לשם  שנחפרו  לחשוש  אין  רבים  של במעיינות 

נאסרים . אינם  ולכן

הט"ז  עליו  עולם(שם)והקשה  בקרקע בור החופר  אמנם  :

זהו אך מעשה, בה  שעשה  כיון אותה , אסר  זרה עבודה  לשם

אבל  ידיו , מעשה  שהוא  בבור  היתה שהעבודה משום 

שחפר , החפירה  ידי על באים  שהמים  אף  למים , המשתחווה 

עצמם  במים  מעשה כל עשה  לא  משתחווה)הרי הוא ואין(להם

יחיד! של הם  אם אף לאסרם 

אברהם ' שם)וה'יד ביאר :(יו"ד

הרמב"ם  שם)לדעת  לח"מ הכ"א, פ"ב שחיטה אינו(הל' ישראל ,

שלו  אינו גם אוסר גוי אבל שלו , שאינו דבר iciאוסר  lr
dyrnמעיינות" כאן הרמב "ם  מלשון לדייק  אין זה  ולפי  .

השייכיםmiaxlהנובעים  מעיין  שמי  בהנאה " מותרים  ...

נאסרו, לא  לקרקע מחוברים הם  אם  אכן  כי אסורים, ליחיד

משום רק מותרים  רבים  של מעיינות  שגם  לומר  רצונו אלא

תלושים הם  אם  אבל אדם ", יד  תפוסת  בו  בהם "שאין (ו'יש

אדם') יד בגויים ,תפוסת מדובר  כי  רבים , בשל אף אסורים  -

שלו. שאינו  את גם  אוסר  הגוי ובמעשה

ה'תשע"ט  אב מנחם כ' רביעי יום תתגודדו' 'לא איסור חל מתי

:„È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰äøäæà ììëáe¦§©©§¨¨
äæå ,âäðîa âäBð äæ ,úçà øéòa ïéðéc éza éðL eéäé àlL ,Bæ¤Ÿ¦§§¥¨¥¦¦§¦©©¤¥§¦§¨§¤
:øîàpL ,äìBãb ú÷ìçîì íøBb äæ øácL ¯ øçà âäðîa âäBð¥§¦§¨©¥¤¨¨¤¥§©£Ÿ¤§¨¤¤¡©

.úBcâà úBcâà eNòz àì ,"eããbúú àì"Ÿ¦§Ÿ§Ÿ¥¨£ª£ª
משנה ': ה 'כסף והקשה 

אחד  דין בבית  רק  הוא  תתגודדו ' 'לא  איסור רבא  לדעת

בתי בשני אבל אחר , באופן  וחלקו אחד באופן  מורה  שחלקו 

בהנהגות אין - אחרת  מורה  והשני  כך מורה  שאחד בעיר  דין 

דין בתי בשני  גם  אביי ולדעת  תתגודדו', 'לא  משום  החלוקות 

תתגודדו' 'לא  משום  יש  - זה עם  זה  שחולקים  אחת בעיר 

א) יד, בין(יבמות במחלוקת  והרי כאביי , הרמב "ם  פסק ומדוע  .

כרבא  הלכה  - ורבא  רבא)אביי תוד"ה א כג, מו"ק ?(ראה

הכהן הר"ד בשם יא)ותירץ  בית הרד"ך :(שו"ת

חלוקות בהנהגות  לנהוג שמותר  כרבא  פוסק אכן  הרמב "ם 

הן itכאשר  lrמשום בזה ואין אחת  בעיר  דינים  בתי שני

תתגודדו ' עצמם 'לא בפני דין בית שהספרדים היום... שמצינו ["וכמו

נוהגים  ואלו כמבראשונה מנהגיהם נוהגים אלו עצמם; בפני דין בית והאשכנזים

שם] הרד"ך שו"ת – כמבראשונה" כאשרמנהגיהם רק אסר  והרמב"ם  .

חלוקות  oicההנהגות zia it lr `lyההנהגות שתי כי  ,

רבא . לפי  אף  אסור  וזה  דינים, בתי שני כעין  הן החלוקות 

יהיו  "שלא  היא  ברמב "ם  הנכונה  שהגירסא  בתיipykויתכן

דינים".

רוכל' 'אבקת  בספרו  גם  נקט לב)וכך  יש(סי' כאשר  :

כמנהגה לעשות  קהילה לכל  מותר  אחת , בעיר  שונות  קהילות 

בתי כשני  ליה הוה  הראשון, כמנהגו נוהג  קהל וכל "הואיל

'לא משום  בזה ואין  כרבא" וקיימא ֿלן  אחת  בעיר  דינים 

תתגודדו '.

שלום ' לז)וב 'שאילת  תירץ :(סי'

האיסור שאין - רבא  לדעת  גם  כי כרבא  פוסק  הרמב "ם 

אבל  מקרית, בהוראה רק  זהו  – אחת  בעיר דין בתי בשני נוהג

הרמב "ם ודייק  דינים . בתי בשני  אף  אסור  קבוע  במנהג

נוהג זה אחת בעיר דינין  בתי  שני  יהיו "שלא  וכתב בלשונו 

bdpna נוהג וזה  בגמראbdpnaאחד מהנאמר ושינה  אחר ",

'לא איסור  אין  אחת  בעיר דין  בתי בשתי רבא  שלדעת 

' האחד דין בית  דייני כאשר שמאי'oixenתתגודדו' בית  כדברי

' השני דין בית  בהוראהoixenודייני  רק כי  הלל', בית  כדברי 

והנהגות קבוע במנהג  אבל  תתגודדו', 'לא  איסור  אין בודדת

אחת . בעיר דין בתי בשני  גם  אסור  לרבא  אף  חלוקות ,

ה'תשע"ט  אב מנחם כ"א חמישי יום הסליחות  אמירת זמן

:„ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ì ílk eâäðåíe÷ §¨£ª¨¨
éøáãa úBiñðk ézáa ìltúäìe ,elà íéîé úøNòa äìéla©©§¨©£¤¤¨¦¥§¦§©¥§¨¥§¥¦§¦§¥

.íBiä øBàiL ãò ïéLeak éøáãå íéðeðçz©£¦§¦§¥¦¦©¤¥©
" שנהגו כותב  dlilaהרמב "ם mewlשיאור עד  ולהתפלל

הלילה  בתחילת  זאת  לומר  שאין  מכך ומשמע  (קודם היום"

לישון) ערוך'שהולכים ב 'שולחן  נאמר וכן  הלילה . בסוף  אלא 

לומר באשמורת  לקום  "נוהגים ס "א ): תקפא סי' (או "ח

ותחנונים". סליחות 

אברהם ' ה 'מגן מבאר הדבר הנאמר(שם)ובטעם  פי על ,

ב)בגמרא  ג, ומסייר(ע"ז 'שט ' הקב "ה  הלילה  שבשעות

בעולם שט  האחרונות  השעות  ובשלוש  הרוחניים , בעולמות 

הזקן  אדמו"ר  כתב  וכן  רצון. שעת  זו ולכן שיש(בסידור)הזה

גובר חסד של  "חוט שאז  הבוקר באשמורת  כפרות לשחוט

בעולם".

פיינשטיין קה)והגר"מ ב, או"ח משה בדבריו(אגרות כי  כתב 

הסליחות שזמן הרמב "ם כוונת  אין בלילה " לקום  כולם "נהגו 

גם שהוא  הלילה  מחצות  החל אלא  לבוקר  בסמוך דווקא  הוא 

בגמרא כמבואר  רצון א)שעת  עב, מכת(יבמות אז אירעה  ולכן ,

הסליחות  אמירת  את אלא לשלול בא  ולא  mcewבכורות 
שנהגו שכתב  וזהו בתחילתmewlחצות . לומר  אין כי משנתם ,

עד  סליחות  ולומר בוקר  לפנות  לקום  נהגו  וממילא  הלילה,

הלילה , באמצע  לקום  מאשר  טרחה  פחות בכך  יש  כי  הבוקר
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את לומר  קודמים  בדורות  נהגו מקומות בכמה כי  והוסיף 

הלילה . בחצות  הסליחות 

באשמורת הסליחות  את לומר  יש  לכתחילה  ולמעשה ,

הסליחות אשכנז בני למנהג אך  ערוך', ב 'שולחן כנאמר הבוקר

כי הלילה  חצות לאחר  מיד שבת  במוצאי  נאמרות  הראשונות

תחילה ' קידמנוך  מנוחה  'במוצאי התחינה את  בהן אומרים 

להמתין ולא  האפשר  ככל  לשבת  בסמוך  לאומרה וראוי 

ע "פ חצות , קודם  לאומרן אין  ומכלֿמקום  הבוקר , לאשמורת 

והזכרת הדינים , התגברות  זמן הוא  שאז  המקובלים  דברי 

בהם כהתגרות  להיחשב  עלולה  הרחמים מידות  וי"ג הסליחות 

הפוכה  מטרה  ב ולהשיג  מנהגים חקרי ,54 ע' חב"ד המנהגים ספר (ראה

הרמ"ז) משו"ת שם ובמובא קיד, .עמ'

לאחר בציבור הסליחות את לומר  אפשרות  כל אין ואם 

מאמירתן, לגמרי  יתבטלו  קודם  אותן  יאמרו  לא  ואם  חצות 

חצות  לפני לאומרן שהתירו שם)יש  משה שכתבו(אגרות יש  אך ,

לאומרן מאשר  מאמירתן  להימנע עדיף  המקובלים דברי שלפי 

חצות  ב)קודם  תקפא, תשובות פסקי וראה מו, א, דעת .(יחוה

ה'תשע"ט  אב מנחם כ"ב שישי יום המצרים? נענשו למה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰:äøBza áeúk̈©¨
änìå ...òø úBNòì íéøönä ìò øæb éøä ,"íúà epòå íeãáòå"©£¨§¦Ÿ¨£¥¨©©©¦§¦©£©§¨¨
ïäa äéäé ,äfä íòä' :øîBàì ?äîBc äæ äîì àä ...?ïäî òøôð¦§©¥¤¨§¨¤¤¨¥¨¨©¤¦§¤¨¤
åéìò øæâð øák' :òLøä øîàé äæ éðtî àì ¯ 'íéòLøe íé÷écö©¦¦§¨¦Ÿ¦§¥¤Ÿ©¨¨¨§¨¦§©¨¨
íéøönä ïúBàî ãçàå ãçà ìk ,íéøönä ïëå ...òLø äéäiL¤¦§¤¨¨§¥©¦§¦¨¤¨§¤¨¥¨©§¥¦
¯ Bãéa úeLøä ,ïäì òøäì äöø àì elà ,ìàøNéì íéòønäå§©§¥¦§¦§¨¥¦Ÿ¨¨§¨©¨¤¨§§¨

...òeãé Léà ìò øæb àlL¤Ÿ¨©©¦¨©
עדיין ידוע , איש  על גזר לא שהקב "ה  אף  הראב "ד : והשיג 

את ומענים  מעבידים  היינו לא  אם  לטעון: המצרים  יכולים

נענשו למה  הקושיה  ואת גזירתך"! נתקיימה  "לא ישראל,

אותם ' וענו 'ועבדום  אמר "הבורא  הראב"ד: מיישב  המצרים ,

בהם  עבדו  mdnוהם  ezinde jxtaשנאמר כענין א,(זכר ... יה

נתחייבו".טו) לפיכך לרעה ', עזרו  והם  מעט קצפתי 'אני

המצריים שעשו  מה  שכל היא  הרמב "ם  דברי משמעות  אך

לבאר ואפשר אותם". וענו "ועבדום  הקב "ה  גזירת  בכלל היה 

הקודש ' ב 'אגרת  הזקן אדמו"ר דברי פי כה)על סי' שהמזיק(ריש

נגזר שהנזק  אף  שמים " ובדיני אדם  בדיני  "מתחייב  לחברו

שנגזר ומה  בחירתו, פי  על עשה  המזיק  כי משמים , הניזק  על 

אף כלומר , למקום ". שלוחים  "הרבה  הרי  השמים  מן

מעונש פטור אינו  שמים, גזירת  מתבצעת  להזיק  שבבחירתו 

יהיה הוא  שדווקא  הכרח ואין למקום  שלוחים  הרבה כי

להזיק . השליח

שהסבו הסבל על  אינו המצרים שקיבלו  העונש  זה  ולפי 

על  אלא  אותם ", וענו "ועבדום  נגזר  כבר שעליהם  לישראל 

להציק כדי  ברוע  ובחירתם  המצרים  של ליבם  רשעות 

לישראל.

היתה שהגזירה  מצרים  מלך  פרעה  להתבצעzaiigואף 

היה יכול  לא  ולכאורה במדינה, השליט שהיה כיון ידו על 

כדי היתה  לא  שכוונתו כיון הרי  הגזירה , את  מלבצע להימנע 

נענש לבו , מרשעות זאת עשה  אלא  הקב"ה  ציווי את לקיים 

יו"ט ' ה 'תוספות כתב  וכך בחירתו . רוע מ"ו)על פ"ב (אבות

זדון אלא  הקב"ה  של  מאמרו לקיים  ועשה  פעל "לא  שפרעה 

כך ". השיאו  לבו

(153 'nr ,fk zegiy ihewl)

ה'תשע"ט  אב מנחם כ"ג קודש שבת הבא'? העולם 'חיי תכלית מהי

:· ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ìk eeàúä äæ éðtîe¦§¥¤¦§©¨
eçeðiL éãk ,çéLnä Cìnä úBîé ,íäéîëçå íäéàéáð ,ìàøNé¦§¨¥§¦¥¤§©§¥¤§©¤¤©¨¦©§¥¤¨
éãk ,äîëça eaøéå òBâøî íäì eàöîéå ...äòLøä úeëìnî¦©§¨§¨¨§¦§§¨¤©§©§©§§¨§¨§¥

.àaä íìBòä éiçì ekæiL¤¦§§©¥¨¨©¨
ביאור : וצריך

ה"א)להלן שהוא(פ"י לומר לאדם  אין כי  הרמב "ם  כתב 

הכתובות הברכות שאקבל "כדי  התורה  מצוות  את  מקיים 

אינה זו  ועבודה  הבא " העולם לחיי  שאזכה  כדי או בתורה

ישראל  שנביאי אמר  כאן ואילו  והחכמים , הנביאים  ממעלת 

בתורה לעסוק יוכלו שאז המשיח לימות  התאוו  וחכמיהם 

הבא "! העולם  לחיי  שיזכו "כדי  בחכמה  ולהרבות  ובמצוות 

לומר : ויש 

המשיח  לימות  לו  התאוו שישראל בחכמה  בריבוי  המטרה

להמשיך  כדי אלא  הבא, בעולם  שכר כך על  לקבל כדי  איננה 

הבא . בעולם  שיהיה  כפי ומצוות  בתורה  ולעסוק

הדברים : ביאור 

הרמב "ם כתב  ה' אהבת  ה"ג)על פ"י הראויה(להלן "האהבה  ,

מאד, עד  עזה  רבה  יתירה גדולה  אהבה ה' את  שיאהב  הוא 

תמיד ". בה  שוגה  ונמצא  ה ' באהבת  קשורה  נפשו  שתהא עד 

הבא בעולם  שתהיה  כפי בה ' והדביקות  האהבה  ושלימות 

מנוחה " להם  ש "אין א)היא , סד, אינו(ברכות הבא  העולם  היינו  ,

בהתקשרות תמידית  והתקרבות  עליה  המשך אלא  'שכר ' רק

בה '. ודביקות 

לימות וחכמיהם  נביאיהם  ישראל, כל ש "התאוו  ומה 

בתור  זה  אין בחכמה ", "ירבו  שבהם  xkyהמשיח" zlaw על

האהבה של  ושלימותה  לתכליתה  לזכות  כדי  אלא  העבודה 

בתמידות . בה  ולשגות בה ' והדביקות 

כדי המצוות  עשיית  את  הרמב "ם שולל אכן י' ובפרק 

בתור  הבא  העולם  בחיי xkyלזכות zlawכמו העבודה , על

כל  את  שאקבל 'כדי  המצוות  את  לעשות  שאין  גם  שכתב 

להיות צריכה  המצוות  עשיית כי  בתורה ', הכתובות  הברכות 

שכר . לקבל כדי ולא מתמדת  התעלות  בשביל 

(87 'nr ,bl zegiy ihewl)
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,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬ƒƒ¿««ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ÚL˙Â ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯e˙Ï ‡lL (· .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬«»ƒ∆…»
(„ .Ûc‚Ï ‡lL (‚ .ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ ¯Á‡««ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰ .d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê .BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â .dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
elÙ‡ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á .ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬¬ƒ
¯ÈÚ Û¯NÏ (È .‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë .ÈBÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…ƒ
ÏkÓ ˙B‰Ï ‡lL (·È .d˙B·Ï ‡lL (‡È .˙Ácp‰«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»ƒ»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ „ÈÁÈ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È .dBÓÓ»»∆…¿»ƒ»ƒ«¬«»ƒ
·ÊÚÏ ‡lL (ÂË .˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï ‡lL („È .d„·ÚÏ¿»¿»∆…∆¡…«≈ƒ∆…«¬…
ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ .BÏÈv‰Ï ‡lL (ÊË .B˙‡Nƒ¿»∆…¿«ƒ∆…¿«≈»»
(ËÈ .‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈ ‡lL (ÁÈ .˙eÎÊ¿∆…ƒ»«ƒ¿«≈»»»
‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î .dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈
ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL (‡Î .dÓLaƒ¿»∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈
(‚Î .¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï ‡lL (·Î .ÌM‰«≈∆…»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆
‡lL („Î .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa Ú·MÏ ‡lL∆…ƒ»«¿≈¬«»ƒ∆…

cÈ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î .·B‡ ˙BNÚÏ‡lL (ÂÎ .ÈBÚ «¬∆…«¬ƒ¿ƒ∆…
‡lL (ÁÎ .‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (ÊÎ .CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…¿»ƒ«≈»∆…
.‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ .˙ÈkNÓ Ô·‡ ÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬«∆∆«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»
.dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï (Ï¿«≈¬«»ƒ¿»««¬∆ƒ¿ƒ»
.‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ˙B‰Ï ‡lL (‡Ï∆…≈»«¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï .„·Ú Èetˆa ˙B‰Ï ‡lL (·Ï∆…≈»¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…
(‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï .ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚÏ ˙È¯a¿ƒ¿¿≈»ƒ∆…»…¬≈∆
Ì˙B‚‰Óa ˙Bnc‰Ï ‡lL (ÂÏ .eˆ¯‡a e·LÈ ‡lL∆…≈¿¿«¿≈∆…¿ƒ«¿ƒ¿»»
.ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ .LÁÏ ‡lL (ÊÏ .ÌLeaÏÓ·e¿«¿»∆…¿«≈∆…ƒ¿…
‡lL (‡Ó .¯·Á ¯·ÁÏ ‡lL (Ó .ÔBÚÏ ‡lL (ËÏ∆…¿≈∆…«¬…∆∆∆…
(‚Ó .·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó .ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Ïƒ¿∆«≈ƒ∆…ƒ¿…¿
‡lL (‰Ó .ÛMÎÏ ‡lL („Ó .ÈBÚcÈa Ï‡LÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…
.Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ .L‡¯‰ ˙‡t ÛÈw‰Ï¿«ƒ¿«»…∆…¿«¿ƒ¿«»»
‰cÚ˙ ‡lL (ÁÓ .‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡lL (ÊÓ∆…«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆
.Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ .LÈ‡ È„ÚÂ ÔÈÊ ÈÏk ‰M‡ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒƒ∆…ƒ¿…«¬«
.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡ .„„Bb˙‰Ï ‡lL (∆…¿ƒ¿≈∆…«¬»¿»«≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
אבינו 1) אברהם שבא עד הכוכבים, עבודת השתלשלות

בעולם. יחודו את והודיע הבורא את והכיר

.‡LB‡ ÈÓÈa2Ì„‡‰ È· eÚË3ÏB„b ˙eÚË4, ƒ≈¡»¿≈»»»»»

‰¯Ú·Â5BÓˆÚ LB‡Â ,¯Bc‰ B˙B‡ ÈÓÎÁ ˙ˆÚ6ÔÓ ¿ƒ¿¬»¬««¿≈«∆¡«¿ƒ
ÏÈ‡B‰ :e¯Ó‡ - Ì˙eÚË ‰˙È‰ BÊÂ .‰È‰ ÌÈÚBh‰«ƒ»»¿»¿»»»»¿ƒ
˙‡ ‚È‰‰Ï ÌÈlbÏ‚Â el‡ ÌÈ·ÎBÎ ‡¯a ÌÈ‰Ï‡‰Â¿»¡…ƒ»»»ƒ≈¿«¿«ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÏBÚ‰7„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÂ ,ÌB¯na Ì˙e ,8Ì‰Â , »»¿»»«»¿»«»∆»¿≈
ÌÁaLÏ Ì‰ ÔÈÈe‡¯ - ÂÈÙÏ ÌÈLnLÓ‰ ÌÈLnL«»ƒ«¿«¿ƒ¿»»¿ƒ≈¿«¿»
Ce¯a ,Ï‡‰ ÔBˆ¯ e‰ÊÂ ;„B·k Ì‰Ï ˜ÏÁÏÂ Ì¯‡ÙÏe¿»√»¿«¬…»∆»¿∆¿»≈»

ÈÓ „aÎÏe Ïc‚Ï ,‡e‰9CÏn‰L BÓk ,B„aÎÂ BÏcbL ¿«≈¿«≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿¿∆«∆∆
.CÏÓ ÏL B„B·Î e‰ÊÂ ,ÂÈÙÏ ÌÈ„ÓBÚ‰ „aÎÏ ‰ˆB¯∆¿«≈»¿ƒ¿»»¿∆¿∆∆∆
˙B·Ï eÏÈÁ˙‰ ,ÌaÏ ÏÚ ‰Ê ¯·„ ‰ÏÚL ÔÂÈk≈»∆»»»»∆«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÁaLÏe ,˙Ba¯˜ Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,˙BÏÎÈ‰ ÌÈ·ÎBkÏ«»ƒ≈»¿«¿ƒ»∆»¿»¿«¿»

ÏeÌÈ¯·„a Ì¯‡Ù10‚ÈN‰Ï È„k ,ÌÏeÓÏ ˙BÁzL‰Ïe11 ¿»√»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬¿»¿≈¿«ƒ
‰Ú¯‰ ÌzÚ„a ‡¯Ba‰ ÔBˆ¯12˙„B·Ú ¯wÚ ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿«≈¿«¿»»»»¿∆»»ƒ«¬«

ÌÈ·ÎBk13ÌÈÚ„Bi‰ ,‰È„·BÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ CÎÂ . »ƒ¿»»¿ƒ¿∆»«¿ƒ
·ÎBk ‡l‡ dBÏ‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L ‡Ï ;d¯wÚƒ»»…∆≈¿ƒ∆≈»¡«∆»»
ÌÈBb‰ CÏÓ E‡¯È ‡Ï ÈÓ" :¯ÓB‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰Ê∆∆ƒ¿¿»≈ƒ…ƒ»¬∆∆«ƒ
Ì˙eÎÏÓ ÏÎ·e ÌÈBb‰ ÈÓÎÁ ÏÎ· Èk ,‰˙‡È EÏ Èkƒ¿»»»ƒ¿»«¿≈«ƒ¿»«¿»
ıÚ ÌÈÏ·‰ ¯ÒeÓ ,eÏÒÎÈÂ e¯Ú·È ˙Á‡·e .EBÓk ÔÈ‡Ó≈≈»¿««ƒ¿¬¿ƒ¿»«¬»ƒ≈
Ï·‡ ,Ec·Ï ‡e‰ ‰z‡L ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ :¯ÓBÏk ."‡e‰¿««…¿ƒ»«»¿«∆¬»
EBˆ¯ Ï·‰‰ ‰fL ÌÈn„nL ,Ì˙eÏÈÒÎe Ì˙eÚË»»¿ƒ»∆¿«ƒ∆∆«∆∆¿¿

‡e‰14.

הראשון.2) אדם של בןֿבנו אז 3)בןֿשת, שנאמר: כמו
"לשון  רש"י: ופירש כו) ד, (בראשית ה' בשם לקרוא הוחל
בשמו  העצבים שמות ואת האדם שמות את לקרוא - חולין
(על  רבתי בפסיקתא וכן וכו'. אלילים" ולעשותם ה' של
אנוש  של דורו "כשעמד יוולד): כי כשב או שור הפיסקא:
ה'". בשם לקרוא הוחל אז - בצלמם אותו והכעיסו

"גדולה".4) אוקספורד: וניטפשה,5)בנוסח נכסלה
כסילים. עצת - יא) יט, (ישעיה נבערה עצה מלשון:

(שבת 6) כאנוש" זרה עבודה עובד "אפילו שמצינו: כמו
א).7)קיח:). הלכה ג, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

המלך".8) פני "רואים ולהיות לפניו מי.9)לשמש את
ואומרים:10) חמה גלגל עונקים שהיו אומר: אחא רבי

תכשיטים  עושים שהיו שם: רש"י ופירש גשמים! לנו הורד
אומרים  והם - לה משתחווים שהיו לפי - חמה דמות
גשמים! לנו הורידו לכבודכם, עשינו מה ראו לשמים:

כו). פרק לפי 12)באמצעותם.11)(בראשיתֿרבה,
המשובשת. במקום 13)דעתם תמיד העתיקות בנוסחות

עבודהֿזרה. - שבני14ֿ)עבודתֿכוכבים רצונך כלומר:
ובינם. בינך המתווכים סרסורים בתור בהם ישתמשו אדם

.·È‡È· Ì„‡‰ È·a e„ÓÚ ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ¯Á‡Â¿««∆»¿«»ƒ»¿ƒ¿≈»»»¿ƒ≈
·ÎBk e„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ‰eˆ Ï‡‰L ,e¯Ó‡Â ¯˜L∆∆¿»¿∆»≈ƒ»¿»«»∆ƒ¿»
Ck BÏ eÎqÂ BÏ e·È¯˜‰Â ,ÌÈ·ÎBk‰ Ïk B‡ ÈBÏt¿ƒ»«»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»
BÏ ˙BÁzL‰Ï È„k ,B˙¯eˆ eNÚÂ ÏÎÈ‰ BÏ e·e ,CÎÂ»»¿≈»«¬»¿≈¿ƒ¿«¬
!ı¯‡‰ ÈnÚ ¯‡Le ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ÌÚ‰ Ïk»»»«»ƒ¿«¿«ƒ¿»«≈»»∆

ÚÈ„BÓe15‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â ,BalÓ ‰„aL ‰¯eˆ Ì‰Ï ƒ«»∆»∆»»ƒƒ¿≈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

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
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e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»
˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««

˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ
‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»

‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»
,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ

eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿

Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות
תבניתם. אלה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות חמישה

התורה; מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים
אמרו  וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה
אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני, (ילקוט
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי כלומר: מתושלח", של אבלו ימי והם המבול,
המבול  נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל
צדיק  איש נח התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי  ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט): ב,
מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו

נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו
ומתפתח.28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך

עליו. עומד הרוחני
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‚È‰Ó BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ „ÈÓz33È‡ Èk ,B˙B‡ ·aÒÈ ÈÓe ? »ƒ¿…ƒ¿∆«¿ƒƒ¿«≈ƒƒ

‡ÏÂ „nÏÓ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ?BÓˆÚ ˙‡ ·aÒiL ¯LÙ‡∆¿»∆¿«≈∆«¿¿…»»¿«≈¿…
Ú˜LÓ ‡l‡ ,¯·c ÚÈ„BÓ34È„·BÚ ÔÈa ÌÈcNkŒ¯e‡a ƒ«»»∆»À¿»¿«¿ƒ≈¿≈

È„·BÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ Bn‡Â ÂÈ·‡Â ,ÌÈLth‰ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»¿≈
Ì‰nÚ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ·ÎBÎ35ÔÈ·Óe ËËBLÓ BaÏÂ .36, »ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ¿≈≈ƒ

B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»
·˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ ·LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ

ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»
e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc·‰Â52‰·ÈLÈa B·ÈLB‰Â ,L‡¯53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»

˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰¯·‡ ˙ÂˆÓ ¯ÓLÏÂ ÌM‰ C¯c „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ ¯Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
È·a ¯ab˙Óe CÏB‰ ¯·c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp·e ·˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
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e‰eÚÈ„B‰L ,ÈBÏt ·ÎBk‰ ˙¯eˆ16.B˙‡e·a ««»¿ƒ∆ƒƒ¿»
˙Á˙Â ˙BÏÎÈ‰a ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ BÊ C¯c ÏÚ eÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«∆∆«¬«≈»¿««

˙BÚ·b‰ ÏÚÂ ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯·e ˙BÏÈ‡‰17ÌÈˆa˜˙Óe , »ƒ»¿»≈∆»ƒ¿««¿»ƒ¿«¿ƒ
‰¯ev‰ BfL ,ÌÚ‰ ÏÎÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,Ì‰Ï ÌÈÂÁzLÓeƒ¿«¬ƒ»∆¿¿ƒ¿»»»∆«»

‰·ÈËÓ18‰Ú¯Óe19.‰pnÓ ‰‡¯ÈÏe d„·ÚÏ Èe‡¯Â , ¿ƒ»¿≈»¿»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ∆»
,Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È‰ÎÂ,eÁÈÏˆ˙Â ea¯z BÊ ‰„B·ÚaL ¿…¬≈∆¿ƒ»∆∆«¬»ƒ¿¿«¿ƒ

eÏÈÁ˙‰Â !CÎÂ CÎ eNÚz Ï‡Â CÎÂ CÎ eNÚÂ«¬»»»¿««¬»»»¿ƒ¿ƒ
ÌÈ·ÊBk20B‡ BÓˆÚ ·ÎBk‰L ,¯ÓBÏÂ „ÓÚÏ ÌÈ¯Á‡ ¿ƒ¬≈ƒ«¬…¿«∆«»«¿

Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰nÚ ¯ac C‡Ïn‰ B‡ ÏbÏb‰««¿«««¿»ƒ∆ƒ»∆¿»«»∆ƒ¿ƒ
Ï‡Â CÎ eNÚÂ ;B˙„B·Ú C¯c Ì‰Ï ÚÈ„B‰Â !CÎÂ CÎa¿»»»¿ƒ«»∆∆∆¬»«¬»¿«
˙‡ „·ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰Ê ¯·c ËLÙe !CÎ eNÚz«¬»»«»»∆¿»»»«¬…∆
Ì‰Ï ·È¯˜‰Ïe ,BfÓ BÊ ˙BpLÓ ˙B„B·Úa ˙B¯ev‰««¬¿Àƒ¿«¿ƒ»∆
ÌM‰ ÁkzL ,ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁzL‰Ïe¿ƒ¿«¬¿≈»∆»¿«»ƒƒ¿«««≈
‡ÏÂ ÌzÚcÓe Ìe˜È‰ Ïk ÈtÓ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰«ƒ¿»¿«»ƒƒ»«¿ƒ«¿»¿…
,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ,ı¯‡‰ ÌÚ Ïk e‡ˆÓÂ ,e‰e¯Èk‰ƒƒ¿ƒ¿¿»«»»∆«»ƒ¿«¿«ƒ
ÏÎÈ‰‰Â Ô·‡ ÏLÂ ıÚ ÏL ‰¯ev‰ ‡l‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡≈»¿ƒ∆»«»∆≈¿∆∆∆¿«≈»
dÏ ˙BÁzL‰Ï Ì˙eËwÓ eÎpÁ˙pL ÌÈ·‡ ÏL∆¬»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ«¿»¿ƒ¿«¬»

dÓLa Ú·M‰Ïe d„·ÚÏe21,Ì‰· eÈ‰L ÌÈÓÎÁ‰Â . ¿»¿»¿ƒ»«ƒ¿»¿«¬»ƒ∆»»∆
ÌL ÔÈ‡L ÔÈn„Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ Ì‰È‰k ÔB‚k22dBÏ‡ ¿…¬≈∆¿«≈»∆¿«ƒ∆≈»¡«

el‡‰ ˙B¯ev‰ eNÚpL ,ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ ‡l‡23 ∆»«»ƒ¿««¿«ƒ∆«¬«»≈
ÌÏÏ‚a24Ô˙eÓ„ÏÂ25¯eˆ Ï·‡ .26‰È‰ ‡Ï ,ÌÈÓÏBÚ‰ ƒ¿»»¿ƒ¿»¬»»»ƒ…»»

ÌÈ„ÈÁÈ ‡l‡ ,BÚ„BÈ ‡ÏÂ B¯ÈkÓ ‰È‰L Ì„‡ ÌeL»»∆»»«ƒ¿…¿∆»¿ƒƒ
¯·ÚÂ ÌL Á ,ÁÏLe˙Óe CBÁ ÔB‚k ,ÌÏBÚa27ÏÚÂ . »»¿¬¿∆«…«≈»≈∆¿«

ÏbÏb˙Óe CÏB‰ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ê C¯c28„ÏBpL „Ú , ∆∆∆»»»»≈ƒ¿«¿≈«∆«
ÌÏBÚ ÏL B„enÚ29.eÈ·‡ Ì‰¯·‡ ‡e‰Â «∆»¿«¿»»»ƒ

הנביאים.15) מאותם אחד השמים.16)כל מן
מאז.17) אלילים לעבודת נבחרים למכבדיה.)18מקומות
שקר.20)לבוזיה.19) במדרשֿרבה 21)נביאי כמבואר

נח). פרשת ערב,22)(סוף בשפת הלשון לתיקון מלה
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות כמבואר

לעבדן.23) בהיכלות לפי 25)לשמם.24)הנתונות
תבניתם. אלה 27)הקדושֿברוךֿהוא.26)דמות חמישה

התורה; מעידה עליו - חנוך גמורים: כצדיקים מפורסמים
אמרו  וחז"ל כד). ה, (בראשית האלוקים את חנוך ויתהלך
וכו' אליהו חנוך, הם: ואלה עדן, בגן בחייהם נכנסו תשעה
אבכיר) מדרש בשם מב, אות בראשית שמעוני, (ילקוט
לדור  נתלו ימים "שבעה אמרו: קח:) (סנהדרין ובמסכת
שיוכלו  כדי כלומר: מתושלח", של אבלו ימי והם המבול,
המבול  נתעכב צדיק, לאותו לו כראוי ולהספיד להתאבל
צדיק  איש נח התורה: מעידה - נח לכבודו. ימים שבעה
כמרביצי  ידועים - ועבר שם ט). ו, (בראשית היה תמים
כה, (בראשית ה' את לדרוש ותלך בבתיֿמדרשיהם: תורה
(בראשיתֿרבה, ועבר שם של לביתֿמדרשם שהלכה כב),
שם  של בביתֿדינו לו:): (עבודהֿזרה אמרו וכן סג). פרק
ותישרף  הוציאוה יהודה ויאמר דכתיב הזנות, על גזרו ועבר
חלק  נבוכים (מורה רבינו דברי והשווה כד). לח, (בראשית
הנביאים  באלה אומרים החכמים תמצא "וכן לט): ב,
מתושלח, של ביתֿדינו עבר, של ביתֿדינו למשה: שקדמו

נביאים" היו השלום, עליהם כולם, - מתושלח של מדרשו
ומתפתח.28)וכו'. הולך ונמשך, שהעולם 29)הולך

עליו. עומד הרוחני
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B˙e·zÓ ˜„v‰ Â˜ ÔÈ·‰Â ˙Ó‡‰ C¯c ‚ÈN‰L „Ú«∆ƒƒ∆∆»¡∆¿≈ƒ««∆∆ƒ¿»
‰BÎp‰37‚È‰Ó ‡e‰Â „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÂ , «¿»¿»«∆≈»¡«∆»¿«¿ƒ

‡ˆÓp‰ ÏÎa ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‡¯· ‡e‰Â ,ÏbÏb‰38dBÏ‡ ««¿«¿»»«…¿≈¿»«ƒ¿»¡«
¯·„Â .ÌÈÚBË ÌÏBÚ‰ ÏkL Ú„ÈÂ .epnÓ ıeÁ39Ì¯bL ƒ∆¿»«∆»»»ƒ¿»»∆»«

˙‡Â ÌÈ·ÎBk‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚL ,‰Ê ˙eÚËÏ Ì‰Ï»∆¿»∆∆¿ƒ∆«»ƒ¿∆
‰L ÌÈÚa¯‡ Ô·e .ÌzÚcÓ ˙Ó‡‰ „·‡L „Ú ˙B¯ev‰««∆»«»¡∆ƒ«¿»∆«¿»ƒ»»
ÏÈÁ˙‰ ,Ú„ÈÂ ¯Èk‰L ÔÂÈk .B‡¯Ba ˙‡ Ì‰¯·‡ ¯Èk‰ƒƒ«¿»»∆¿≈»∆ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ

˙B·eLz ·ÈL‰Ï40ÌÈcNkŒ¯e‡ Èa ÏÚ41ÔÈc C¯ÚÏÂ42 ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿«¬…ƒ
ÌÈÎÏB‰ Ìz‡L ˙Ó‡‰ C¯c BÊ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏÂ Ì‰nÚƒ»∆¿«∆≈∆∆»¡∆∆«∆¿ƒ

ÌÈÓÏv‰ ¯aLÂ !da43ÔÈ‡L ,ÌÚÏ ÚÈ„B‰Ï ÏÈÁ˙‰Â , »¿ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»»∆≈
˙BÁzL‰Ï Èe‡¯ BÏÂ ,ÌÏBÚ‰ dBÏ‡Ï ‡l‡ „·ÚÏ Èe‡»̄«¬…∆»∆¡«»»¿»¿ƒ¿«¬
ÌÈ‡e¯a‰ Ïk e‰e¯ÈkiL È„k ,CqÏe ·È¯˜‰Ïe¿«¿ƒ¿«≈¿≈∆«ƒ»«¿ƒ
‡lL È„k ,˙B¯ev‰ Ïk ¯aLÏe „a‡Ï Èe‡¯Â ;ÌÈ‡a‰«»ƒ¿»¿«≈¿«≈»«¿≈∆…
ÌL ÔÈ‡L ÌÈn„Ó Ì‰L el‡ BÓk ,ÌÚ‰ Ïk Ô‰· eÚËÈƒ¿»∆»»»¿≈∆≈¿«ƒ∆≈»

bL ÔÂÈk .el‡ ‡l‡ dBÏ‡Lwa ,ÂÈ˙BÈ‡¯a Ì‰ÈÏÚ ¯· ¡«∆»≈≈»∆»«¬≈∆ƒ¿»»ƒ≈
CÏn‰44ÏÈÁ˙‰Â .Ô¯ÁÏ ‡ˆÈÂ Ò BÏ ‰NÚÂ ,B‚¯‰Ï «∆∆¿»¿¿«¬»≈¿»»¿»»¿ƒ¿ƒ

,ÌÚÈ„B‰Ïe ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ÏB„b ÏB˜a ‡¯˜ÏÂ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ¿…¿»¿»»»¿ƒ»
.„·ÚÏ Èe‡¯ BÏÂ ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ „Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL∆≈»¡«∆»¿»»»¿»«¬…
¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÚ‰ ıa˜Óe ‡¯B˜Â Cl‰Ó ‰È‰Â¿»»¿«≈¿≈¿«≈»»≈ƒ¿ƒ
‡e‰Â ÔÚk ı¯‡Ï ÚÈb‰L „Ú ,‰ÎÏÓÓÏ ‰ÎÏÓnÓeƒ«¿»»¿«¿»»«∆ƒƒ«¿∆∆¿««¿

‡¯˜iÂ" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜45."ÌÏBÚ Ï‡ '‰ ÌLa ÌL ≈∆∆¡««ƒ¿»»¿≈≈»
ÏÚ BÏ ÔÈÏ‡BLÂ ÂÈÏ‡ ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»»»ƒ¿«¿ƒ≈»¿¬ƒ«
„Ú ,BzÚ„ ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÚÈ„BÓ ‰È‰ ,ÂÈ¯·c¿»»»»ƒ«¿»∆»¿∆»¿ƒ«¿«
ÌÈÙÏ‡ ÂÈÏ‡ eˆa˜˙pL „Ú ;˙Ó‡‰ C¯„Ï e‰¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ≈¿∆∆»¡∆«∆ƒ¿«¿≈»¬»ƒ

Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡ Ì‰Â ,˙B··¯e46ÌaÏa Ï˙LÂ . ¿»¿≈«¿≈≈«¿»»¿»«¿ƒ»
‰f‰ ÏB„b‰ ¯wÚ‰47ÌÈ¯ÙÒ Ba ¯aÁÂ ,48BÚÈ„B‰Â , »ƒ»«»«∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

¯È‰ÊÓe „nÏÓ ˜ÁˆÈ ·LÈÂ .Ba ˜ÁˆÈÏ49˜ÁˆÈÂ . ¿ƒ¿»¿¿»«ƒ¿»¿«≈«¿ƒ¿ƒ¿»
·˜ÚÈÏ ÚÈ„B‰50˜ÈÊÁÓe „nÏÓ ·LÈÂ ,„nÏÏ e‰pÓe ƒ«¿«¬…ƒ»¿«≈¿»«¿«≈«¬ƒ

ÂÈÏ‡ ÌÈÂÏp‰ Ïk51,Ìlk ÂÈa „nÏ eÈ·‡ ·˜ÚÈÂ . »«ƒ¿ƒ≈»¿«¬…»ƒƒ≈»»À»
e‰pÓe ÈÂÏ ÏÈc·‰Â52‰·ÈLÈa B·ÈLB‰Â ,L‡¯53, ¿ƒ¿ƒ≈ƒƒ»…¿ƒƒƒ»

˙‡ ‰eˆÂ .Ì‰¯·‡ ˙ÂˆÓ ¯ÓLÏÂ ÌM‰ C¯c „nÏÏ¿«≈∆∆«≈¿ƒ¿…ƒ¿««¿»»¿ƒ»∆
È„k ,‰pÓÓ ¯Á‡ ‰pÓÓ ÈÂÏ ÈaÓ e˜ÈÒÙÈ ‡lL ,ÂÈa»»∆…«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿À∆««¿À∆¿≈
È·a ¯ab˙Óe CÏB‰ ¯·c‰ ‰È‰Â .„enl‰ ÁÎM˙ ‡lL∆…ƒ»««ƒ¿»»«»»≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

˙ÈNÚÂ ,Ì‰ÈÏ‡ ÌÈÂÏp·e ·˜ÚÈ54‡È‰L ‰n‡ ÌÏBÚa «¬…«ƒ¿ƒ¬≈∆¿«¬≈»»À»∆ƒ
,ÌÈ¯ˆÓa Ï‡¯NÈÏ ÌÈÓi‰ eÎ¯‡L „Ú .'‰ ˙‡ ˙Ú„BÈ««∆«∆»¿«»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ
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ÌÈ·ÎBk „·ÚÏÂ Ô‰ÈNÚÓ „ÓÏÏ e¯ÊÁÂ55ıeÁ ,Ô˙BÓk ¿»¿ƒ¿…«¬≈∆¿«¬…»ƒ¿»
Ú ‡Ï ÌÏBÚÓe .˙B·‡ ˙ÂˆÓa „ÓÚL ,ÈÂÏ Ë·MÓ„· ƒ≈∆≈ƒ∆»«¿ƒ¿«»≈»…»«

ÈÂÏ Ë·L56Ë˜ŒËÚÓÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57‰È‰ ≈∆≈ƒ¬«»ƒ¿ƒ¿«»»»
¯wÚ‰58·˜ÚÈ Èa ÔÈ¯ÊBÁÂ ,¯˜Ú Ì‰¯·‡ Ï˙ML »ƒ»∆»««¿»»∆¡«¿¿ƒ¿≈«¬…

ÌÏBÚ‰ ˙eÚËÏ59,e˙B‡ '‰ ˙·‰‡Óe .Ô˙BiÚ˙e ¿»»»¿ƒ»≈«¬«»
Ì‰¯·‡Ï ‰Úe·M‰ ˙‡ B¯ÓMÓe60‰NÚ ,eÈ·‡61 ƒ»¿∆«¿»¿«¿»»»ƒ»»

ÔÂÈk .BÁÏLe ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa¯ ea¯ ‰LÓ∆«≈«»∆»«¿ƒƒ¿»≈»
,‰ÏÁÏ Ï‡¯NÈ '‰ ¯Á·e ,ea¯ ‰LÓ ‡a˙pL∆ƒ¿«≈∆«≈»«ƒ¿»≈¿«¬»
‰È‰i ‰Óe ,B˙„B·Ú C¯c ÌÚÈ„B‰Â ˙BˆÓa Ô¯ÈzÎ‰ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ»∆∆¬»«ƒ¿∆
.‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ËtLÓƒ¿«¬«»ƒ¿»«ƒ«¬∆»

שנים.30) שלש כבן אז והוא אמו, משדי כשנעתק
אבינו,31) אברהם - והוא לעולם, ימוט שלא זה חזק עמוד

איתן  רב: אמר א). פט, (תהילים האזרחי" "איתן שנקרא:
השנה  (ראש ואמרו טו.). בתרא (בבא אברהם זה - האזרחי
עולם  איתני בו שנולדו תשרי חודש הוא - איתנים ירח יא.):
כמו: בקיומו, ומתמיד חזק פירושו: - איתן האבות. -
כד) ה, (עמוס איתן נחל י); ו, (מיכה ארץ מוסדי והאיתנים

פוסקים. אינם שמימיו לחקור 32)- ברוחו: לחפש
(עמוס  ה' דבר את לבקש ישוטטו הכתוב: שם על ולהתבונן.
ד). יב, (דניאל הדעת ותרבה רבים ישוטטו יב); ח,

שהעולם 33) תאמר, אומר: אבינו אברהם שהיה כמאמרם:
לו: ואמר הקדושֿברוךֿהוא עליו הציץ מנהיג?! בלי הזה
לט). פרק (בראשיתֿרבה, העולם! בעל הוא אני

בתוכם.34) ונתון אבינו 35)שקוע אברהם שמצינו: כמו
עובד  שהייתי עוון בידי יש שמא ואומר: מתפחד היה
לך  הקדושֿברוךֿהוא: לו אמר הללו. השנים כל עבודהֿזרה
אתה  אף פורח, זה טל מה - ג) קי, (תהילים ילדותיך טל
סד). פרק (בראשיתֿרבה, ואינם פורחים עוונותיך

לימדו,37)ומתבונן.36) לא אב שמעון: רבי שאמר כמו
לו  זימן - התורה? את למד ומהיכן לו. היה לא ורב
נובעות  והיו רבנים שני כמין כליותיו שתי הקדושֿברוךֿהוא
סא). פרק (בראשיתֿרבה, וחכמה תורה אותו ומלמדות

כולו.38) העולם בכל המציאות, גלגולי 39)בכל גם ידע
בדמות  עבודהֿזרה לעבוד כך: לידי שהביאום הסיבות

ותמונות. לשון 40)צורות דרך על קושיות, להקשות
תשובה". יש - לדין "ואם בדבר"; תשובות "שתי החכמים:

(בראשיתֿרבה,41) המדרש לפי מגוריו, עיר או מולדתו עיר
על  ט), לא, (ישעיה בציון לו אור אשר מלשון: לח), פרק
אביו. צלמי את שברו על בה שהשליכוהו האש מדורת שם

בבל זהו 44)(שם).43)להתווכח.42) מלך נמרוד
אלא 45)(שם). - ויקרא תקרא: "אל חז"ל: ואמרו

הקדושֿ של שמו אבינו אברהם שהקריא מלמד: ויקריא,
י.). (סוטה ושב" עובר כל בפי הנפש 46)ברוךֿהוא ואת

כנפי  תחת שהכניסן - ה) יב, (בראשית בחרן עשו אשר
הנשים  מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה:
לט). (בראשיתֿרבה, עשאום כאילו הכתוב עליהם ומעלה

האלילים.47) ואפסות אחד עולם באֿל האמונה שורש
פירקי 48) מאה ארבע אבינו דאברהם דעבודהֿזרה גמירי,

ארבע  בן שספר בידינו, קבלה - יד:) (עבודהֿזרה הויין
אברהם. בידי היה עבודהֿזרה ענייני על פרקים מאות

האמת)",49) לדרך (=אותם "ומחזיר אחרות: נוסחאות
א).50)"ומחזיק". פרשה שהלכו 51)(שמותֿרבה,

אליו. ונתחברו תורתו לא 52)אחרי ליעקב: המלאך "אמר
ולא  בנים לך יש הרי - לך" אעשרנו "עשר אמרת: כך
לה'" "קודש ללוי ועלה מבנימין התחיל אותם"... עישרת
השרת  כמלאכי בארץ לפניו משרתים בניֿלוי שיהיו וברכו,

לז). פרק אליעזר, דרבי (פרקי של 53)בשמים" מימיהם
הייתה  - במצרים היו מהם: ישיבה פסקה לא אבותינו
(יומא  וכו' עימהם ישיבה - במדבר היו עימהם; ישיבה

אוקספורד.54)כח:). כנוסח (שמותֿרבה,55)ונעשתה,
היו  במצרים כשהיו בישראל, מוצא אתה "וכן טז): פרשה

עבודהֿזרה". כי 56)עובדי ברכה): (ספרי, כמאמרם
זו  - "אמרתך" ט), לג, (דברים ינצורו ובריתך אמרתך שמרו
אמרו  וכן בריתֿמילה. זו - ינצורו" "ובריתך עבודהֿזרה,
עבודהֿזרה. עבד לא לוי של שבטו סו:): (יומא

קט 57) מז). טז, (יחזקאל הכתוב: כלשון מועט, זמן כעבור
במילה. נופל יסוד שהנון קטן, מן מקוצרת תמונה -

למעלה.58) שנזכר האמונה אוקספורד:59)שורש נוסח
בו.60)"העמים". יתברכו הארץ גויי ושכל זרעו, להרבות

הרמה.61) לתעודתו והכשירו מיוחדות בסגולות חננו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
עבודהֿזרה;1) עיקר שזהו הברואים, אחד לעבוד שלא

ה'. את המגדף דין כוכבים; עבודת בספרי לקרוא שלא

.‡„Á‡ „·ÚÏ ‡lL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa Èeev‰ ¯wÚƒ««ƒ«¬«»ƒ∆…«¬…∆»
C‡ÏÓ ‡Ï - ÌÈ‡e¯a‰ ÏkÓ2ÏbÏ‚ ‡ÏÂ3,·ÎBÎ ‡ÏÂ ƒ»«¿ƒ…«¿»¿…«¿«¿…»

˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ‡ÏÂ4ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ , ¿…∆»≈«¿»»«¿¿…∆»ƒ»
Ô‰Ó ÌÈ‡¯·p‰5‡e‰ '‰L Ú„BÈ „·BÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «ƒ¿»ƒ≈∆¿««ƒ∆»≈≈«∆

„·ÚL C¯c ÏÚ ‰f‰ ‡¯·p‰ „·BÚ ‡e‰Â ,ÌÈ‰Ï‡‰»¡…ƒ¿≈«ƒ¿»«∆«∆∆∆»«
‰lÁz B¯B„ ÈL‡Â LB‡6.ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ¡¿«¿≈¿ƒ»¬≈∆≈»ƒ

‰Ê ÔÈÚÂ7ÔÙe" :‰¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰L ‡e‰ ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»»»¿»¿»∆
¯L‡ ,'B‚Â LÓM‰ ˙‡ ˙È‡¯Â ‰ÓÈÓM‰ EÈÈÚ ‡Nzƒ»≈∆«»«¿»¿»ƒ»∆«∆∆¿¬∆
‡nL :¯ÓBÏk ;"ÌÈnÚ‰ ÏÎÏ Ì˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˜ÏÁ»«¡…∆…»¿…»«ƒ¿«∆»

ËeLz8EaÏ ÔÈÚa9ÌÈ‚È‰n‰ Ô‰ el‡L ‰‡¯z ,10˙‡ »¿≈ƒ¿ƒ¿∆∆≈≈««¿ƒƒ∆
˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ Ì˙B‡ '‰ ˜ÏÁL Ì‰Â ,ÌÏBÚ‰»»¿≈∆»«»¿»»»ƒ¿

ÌÈÂ‰Â ÌÈiÁ11ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡Â12ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ók13, «ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»
Ô„·ÚÏe Ì‰Ï ˙BÁzL‰Ï Èe‡¯L ,¯Ó‡˙Â14ÈÚ·e .Ô ¿…«∆»¿ƒ¿«¬»∆¿»¿»»ƒ¿»

;"ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ e¯ÓM‰" :¯Ó‡Â ‰eˆ ‰f‰«∆ƒ»¿»«ƒ»¿»∆∆ƒ¿∆¿«¿∆
˙BÈ‰Ï ,el‡ „·ÚÏ ·l‰ ¯e‰¯‰a eÚË˙ ‡lL ,¯ÓBÏk¿«∆…ƒ¿¿ƒ¿«≈«¬…≈ƒ¿

¯eÒ¯Ò15.‡¯Ba‰ ÔÈ·e ÌÎÈÈa «¿≈≈∆≈«≈

פרק 2) התורה, יסודי הלכות (עיין הנפרדות. מהצורות אחת
הלכת 3)ב). כוכבי לשבעת שבעה בעיקרם: המה תשעה

שבו  השמיני, הגלגל - מהם למעלה חנכ"ל; שצ"ם -
התשיעי  הגלגל - מכולם ולמעלה השבת; כוכבי קבועים
(שם, כמבואר בהקפתו, הכל את ומסבב הכל את המקיף

עפר.4)פ"ג). מים, רוח, אלה.5)אש, יסודות מארבעה
ברואי  כל תמיד ומתהווים נתהוו והרכבתם מהתערבותם כי
המקור  פ"ד). (שם, כמבואר מדבר, חי, צומח, דומם, מטה:
(שמות  וגו' פסל לך תעשה לא כד:): (ר"ה הוא רבינו לדברי
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כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ" "ואשר השרת; מלאכי לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -
תעבדם". ב"לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול

ונביאי 6) כוזבים ידי על עולמים צור מהם שנשתכח בטרם
לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,

ה"א). (פ"א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב"ה, הדבר ואל
וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה

טז,8) (דבריֿהימיםֿב הארץ בכל משוטטות עיניו מלשון:
לבך.9)ט). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם  אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף, בלי צורה ולובש צורה פושט ונפסד, הווה

פ"ד). התורה, יסודי וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי
ביח 15)לעד. לח:) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי אין "וכן החמישי): היסוד פ"י,
יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי

.·,d˙„B·Úa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ«ƒƒ¿¿≈»ƒ«¬»»
eeˆ - ‰ÈËtLÓe ‰ÈNÚn ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÚ C‡È‰≈«ƒ«¬»»««¬∆»ƒ¿»∆»ƒ»
ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï ‡lL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆…ƒ¿¿»«¿»ƒ
elÙ‡Â .‰È¯·cÓ ¯·„· ‡ÏÂ da ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk¿»¿…¿«¿≈»¿…¿»»ƒ¿»∆»«¬ƒ

‰¯ev‰ ˙eÓ„a ÏkzÒ‰Ï16eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ ¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆∆¡««ƒ¿
L¯„z ÔÙe" :¯Ó‡ ‰f‰ ÔÈÚ·e ."ÌÏÈÏ‡‰ Ï‡∆»¡ƒƒ»ƒ¿»«∆∆¡«∆ƒ¿
ÏÚ Ï‡L˙ ‡lL - "e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡ ¯Ó‡Ï Ì‰È‰Ï‡Ï≈…≈∆≈…≈»««¿∆…ƒ¿««
‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡È‰ C‡È‰ d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»≈«ƒ««ƒ∆≈«»
˙BNÚÏÂ ‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,d„·BÚ¿»∆»»∆≈¿ƒ»«¬∆»¿«¬

ÔÈNBÚ Ô‰L ‰Ók17."È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â" :¯Ó‡pL , ¿»∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¡∆≈«»ƒ

אסור 16) (צורות) "דיוקנאות עבודהֿזרה. לשם שנעשתה
קמט.). (שבת בהן" "אל 17)להסתכל קדושים). (ת"כ,

אפילו  תפנו אל יהודה: רבי אמר - האלילים" אל תפנו
- אחריהם פונה אתה ואם הם, "אלילים" תחילה לראותם...
המצוות" "ספר "והשווה אלוהות". אותם עושה אתה סופך

י). ל"ת,

.‚el‡‰ ÔÈÂ‡l‰ ÏÎÂ18‡lL ,‡e‰Â ,Ô‰ „Á‡ ÔÈÚa ¿»«»ƒ»≈¿ƒ¿»∆»≈¿∆…
‰tÈ19‰È¯Á‡ ‰Ùp‰ ÏÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ƒ»∆««¬«»ƒ¿»«ƒ¿∆«¬∆»

‰NÚÓ B· ‰NBÚ ‡e‰L C¯„a20‡ÏÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆∆∆«¬∆¬≈∆∆¿…
‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡L ‡e‰ „·Ïa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ¿«∆»¿ƒ»«¬∆»

Ì¯B‚ ‡e‰L ‰·LÁÓ Ïk ‡l‡ ,‰·LÁÓa21Ì„‡Ï BÏ ¿«¬»»∆»»«¬»»∆≈»»»
¯wÚ ¯˜ÚÏ22‡lL e‡ ÔÈ¯‰ÊÓ ,‰¯Bz‰ È¯wÚÓ «¬…ƒ»≈ƒ»≈«»À¿»ƒ»∆…

ezÚc ÁÈq ‡ÏÂ ,eaÏ ÏÚ d˙BÏÚ‰Ï23·LÁÂ CÎÏ ¿«¬»«ƒ≈¿…«ƒ««¿≈¿»¿«¿…
È¯e‰¯‰ ¯Á‡ CLnÂ24Ì„‡ ÏL BzÚcL ÈtÓ ,·l‰ ¿ƒ»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆«¿∆»»

‰¯ˆ˜25ÏÚ ˙Ó‡‰ ‚ÈN‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BÚc‰ ÏÎ ‡ÏÂ , ¿»»¿…»«≈¿ƒ¿«ƒ»¡∆«

BÈ¯a26,BaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ Ì„‡ Ïk CLnÈ Ì‡Â . À¿¿ƒƒ»≈»»»«««¿¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‡ˆÓ27„ˆÈk .BzÚc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ,28? ƒ¿»«¬ƒ∆»»¿ƒ…∆«¿≈«

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ¯e˙È ÌÈÓÚt29·LÁÈ ÌÈÓÚÙe , ¿»ƒ»««¬«»ƒ¿»ƒ«¿…
„eÁÈa30‡e‰ ‡nL ,‡¯Ba‰31‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl32‰hÓl ‰Óe33ÌÈÙl ‰Ó ;34¯BÁ‡l ‰Óe35; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡e·pa ÌÈÓÚÙe36‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡37‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰¯Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»

˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡38Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈ¯a ÏÚ ˙Ó‡‰39ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :da ¯Ó‡Â ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :¯ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ ¯L‡ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰¯ˆw‰ BzÚc ¯Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ Bz·LÁnL40: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ

BÊ - "ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â" ,˙eÈÓ BÊ - "ÌÎ··Ï È¯Á‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„¯ËÏ Ì„‡Ï Ì¯B‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ41. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא

עבודתה. כדי 20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,
עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי - לראותו

הסמ"ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה
האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ

יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע כל נרכז ולא
על  מחשוב חדול פירושו: - מ... דעת היסח לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב לזה הלב תשומת להפנות - ל... דעת היסח זה;

בלב.24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס שהוא האנדרלמוסיה ידי
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ עיקרים עקירת לידי האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני משמי
לארץ.33) העולם.34)מתחת שנברא קודם
(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית

"כל  אמרו: אלה ועל למערב. - לאחור למזרח; הרקיע מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי הללו דברים בארבעה המסתכל

מ"א). פ"ב, (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי, החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב, יב:).40)והוראתה: ברכות שלח; (ספרי,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי

.„,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚Â42ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„B·Úa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
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קכט m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כוכבים  ולבנה. חמה לרבות: - בשמים" "אשר ד). כ,
בארץ" "ואשר השרת; מלאכי לרבות: - "ממעל" ומזלות;
לרבות: - "מתחת" ונהרות; ימים וגבעות, הרים לרבות: -
תעבדם". ב"לא מוזהר הוא אלה כל שעל קטן. שלשול

ונביאי 6) כוזבים ידי על עולמים צור מהם שנשתכח בטרם
לבין  בינם מתווכים סרסורים עוד שימשו כשהצורות שקר,

ה"א). (פ"א, למעלה כמבואר הזה 7)הקב"ה, הדבר ואל
וגו'. השמימה" עיניך תשא "ופן באזהרתה: התורה נתכוונה

טז,8) (דבריֿהימיםֿב הארץ בכל משוטטות עיניו מלשון:
לבך.9)ט). בתבונת ופירושו: השאלה, בדרך
להתקיים.10) יכול העולם  אין הויה 11)שבלעדיהם

ועוברים.12)מתמדת. שהוא 13)כלים שלנו התחתון
כמבואר  הרף, בלי צורה ולובש צורה פושט ונפסד, הווה

פ"ד). התורה, יסודי וקיימים 14)(הלכות הם חיים שהרי
ביח 15)לעד. לח:) (סנה' חז"ל אמרו וכן ס המתווך.

לא  נמי בפרוונקא דאפילו בידינו, "הימנותא למטטרון:
אנו  אין גרידא שליח בתור גם בידינו, (אמונה נקבליה"
(סנהדרין  המשנה בפירוש רבינו דברי והשוה לקבלו). רוצים
להיותם  לעבדם ראוי אין "וכן החמישי): היסוד פ"י,
יכוונו  לבד אליו אלא ה'), (אל אליו לקרבה אמצעים
בינינו  יושר למליצי צריכים אנו אין כלומר: המחשבות".
גם  אליו בקראנו לנו קרוב בהיותו - שבשמים אבינו לבין

ומתווכים. מליצים בלי

.·,d˙„B·Úa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ«ƒƒ¿¿≈»ƒ«¬»»
eeˆ - ‰ÈËtLÓe ‰ÈNÚn ‰Óe d˙„B·Ú ¯wÚ C‡È‰≈«ƒ«¬»»««¬∆»ƒ¿»∆»ƒ»
ÌÈ¯Ùq‰ Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï ‡lL ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»∆…ƒ¿¿»«¿»ƒ
elÙ‡Â .‰È¯·cÓ ¯·„· ‡ÏÂ da ¯‰¯‰ ‡ÏÂ ,ÏÏk¿»¿…¿«¿≈»¿…¿»»ƒ¿»∆»«¬ƒ

‰¯ev‰ ˙eÓ„a ÏkzÒ‰Ï16eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡ ¿ƒ¿«≈ƒ¿«»»∆∆¡««ƒ¿
L¯„z ÔÙe" :¯Ó‡ ‰f‰ ÔÈÚ·e ."ÌÏÈÏ‡‰ Ï‡∆»¡ƒƒ»ƒ¿»«∆∆¡«∆ƒ¿
ÏÚ Ï‡L˙ ‡lL - "e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡ ¯Ó‡Ï Ì‰È‰Ï‡Ï≈…≈∆≈…≈»««¿∆…ƒ¿««
‰z‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‡È‰ C‡È‰ d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»≈«ƒ««ƒ∆≈«»
˙BNÚÏÂ ‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,d„·BÚ¿»∆»»∆≈¿ƒ»«¬∆»¿«¬

ÔÈNBÚ Ô‰L ‰Ók17."È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â" :¯Ó‡pL , ¿»∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¡∆≈«»ƒ

אסור 16) (צורות) "דיוקנאות עבודהֿזרה. לשם שנעשתה
קמט.). (שבת בהן" "אל 17)להסתכל קדושים). (ת"כ,

אפילו  תפנו אל יהודה: רבי אמר - האלילים" אל תפנו
- אחריהם פונה אתה ואם הם, "אלילים" תחילה לראותם...
המצוות" "ספר "והשווה אלוהות". אותם עושה אתה סופך

י). ל"ת,

.‚el‡‰ ÔÈÂ‡l‰ ÏÎÂ18‡lL ,‡e‰Â ,Ô‰ „Á‡ ÔÈÚa ¿»«»ƒ»≈¿ƒ¿»∆»≈¿∆…
‰tÈ19‰È¯Á‡ ‰Ùp‰ ÏÎÂ .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ƒ»∆««¬«»ƒ¿»«ƒ¿∆«¬∆»

‰NÚÓ B· ‰NBÚ ‡e‰L C¯„a20‡ÏÂ .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆∆∆«¬∆¬≈∆∆¿…
‰È¯Á‡ ˙Bt‰Ï ¯eÒ‡L ‡e‰ „·Ïa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒƒ¿«∆»¿ƒ»«¬∆»

Ì¯B‚ ‡e‰L ‰·LÁÓ Ïk ‡l‡ ,‰·LÁÓa21Ì„‡Ï BÏ ¿«¬»»∆»»«¬»»∆≈»»»
¯wÚ ¯˜ÚÏ22‡lL e‡ ÔÈ¯‰ÊÓ ,‰¯Bz‰ È¯wÚÓ «¬…ƒ»≈ƒ»≈«»À¿»ƒ»∆…

ezÚc ÁÈq ‡ÏÂ ,eaÏ ÏÚ d˙BÏÚ‰Ï23·LÁÂ CÎÏ ¿«¬»«ƒ≈¿…«ƒ««¿≈¿»¿«¿…
È¯e‰¯‰ ¯Á‡ CLnÂ24Ì„‡ ÏL BzÚcL ÈtÓ ,·l‰ ¿ƒ»≈««ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆«¿∆»»

‰¯ˆ˜25ÏÚ ˙Ó‡‰ ‚ÈN‰Ï ÔÈÏBÎÈ ˙BÚc‰ ÏÎ ‡ÏÂ , ¿»»¿…»«≈¿ƒ¿«ƒ»¡∆«

BÈ¯a26,BaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ Ì„‡ Ïk CLnÈ Ì‡Â . À¿¿ƒƒ»≈»»»«««¿¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙‡ ·È¯ÁÓ ‡ˆÓ27„ˆÈk .BzÚc ¯ˆ˜ ÈÙÏ ,28? ƒ¿»«¬ƒ∆»»¿ƒ…∆«¿≈«

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯Á‡ ¯e˙È ÌÈÓÚt29·LÁÈ ÌÈÓÚÙe , ¿»ƒ»««¬«»ƒ¿»ƒ«¿…
„eÁÈa30‡e‰ ‡nL ,‡¯Ba‰31‰Ó ;BÈ‡ ‡nL ¿ƒ«≈∆»∆»≈«
‰ÏÚÓl32‰hÓl ‰Óe33ÌÈÙl ‰Ó ;34¯BÁ‡l ‰Óe35; ¿«¿»«¿«»«¿»ƒ«¿»

˙Ó‡ ‡È‰ ‡nL ,‰‡e·pa ÌÈÓÚÙe36‡È‰ ‡nL ¿»ƒ«¿»∆»ƒ¡∆∆»ƒ
dÈ‡37‡nL ÌÈÓM‰ ÔÓ ‡È‰ ‡nL ,‰¯Bza ÌÈÓÚÙe ; ≈»¿»ƒ«»∆»ƒƒ«»«ƒ∆»

˙Bcn‰ Ú„BÈ BÈ‡Â .dÈ‡38Ú„iL „Ú Ô‰a ÔÈ„iL ≈»¿≈≈««ƒ∆»ƒ»∆«∆≈«
˙eÈÓ È„ÈÏ ‡ˆBÈ ‡ˆÓÂ ,BÈ¯a ÏÚ ˙Ó‡‰39ÔÈÚ ÏÚÂ . »¡∆«À¿¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ¿«ƒ¿»

È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :da ¯Ó‡Â ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»»¿∆¡«»¿…»«¬≈
‡Ï :¯ÓBÏk ;"ÌÈÊ Ìz‡ ¯L‡ ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆¬∆«∆…ƒ¿«…
‰n„ÈÂ ,‰¯ˆw‰ BzÚc ¯Á‡ ÌkÓ „Á‡ Ïk CLnÈƒ»≈»∆»ƒ∆«««¿«¿»»ƒ«∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .˙Ó‡‰ ˙‚NÓ Bz·LÁnL40: ∆«¬«¿«∆∆»¡∆»»¿¬»ƒ

BÊ - "ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â" ,˙eÈÓ BÊ - "ÌÎ··Ï È¯Á‡"«¬≈¿«¿∆ƒ¿«¬≈≈≈∆
B„¯ËÏ Ì„‡Ï Ì¯B‚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .˙eÊ¿¿»∆««ƒ∆≈»»»¿»¿

˙e˜ÏÓ Ba ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ41. ƒ»»«»≈«¿

עיניך 18) תשא "פן כגון: כאן, עד בפרקנו שנזכרו
"כל  אמרו: שכן ועוד. יפתה" פן לכם "השמרו השמימה";
ל"ת" אלא אינו - ו"אל" "פן" "השמר", שנאמר: ַמקום

צו.). לדרוש 19)(עירובין ולא עשייתה באופן לחקור לא

עבודתה. כדי 20)דרך וגילהו מכוסה האליל שהיה כגון,
עליו  ולוקים מעשה בו שיש לאו זה הרי - לראותו

הסמ"ג). על בפירושו להיות 21)(מהרש"ל, שסופה
האמונה,22)גורמת. יסודות את ולערער בנטיעות לקצץ

יד:). (חגיגה בןֿאבויה כח 23)כאלישע כל נרכז ולא
על  מחשוב חדול פירושו: - מ... דעת היסח לכך. מחשבתנו
בו  ולחשוב לזה הלב תשומת להפנות - ל... דעת היסח זה;

בלב.24)כתמיד. המנקרים ופקפוקים ספיקות
לאמיתה.26)מוגבלת.25) האמת את על 27)הבהירה,

בדעותיו  האנושית בחברה מכניס שהוא האנדרלמוסיה ידי
והנפסדות. המחשבות 28)הכוזבות הן מה כלומר:

נטיעות? וקיצוץ עיקרים עקירת לידי האדם את המביאות
ממש.29) בה יש ואין 31)באחדותו.30)שמא אחד

האלוהות. הם רבים או לו, השמים.32)שני משמי
לארץ.33) העולם.34)מתחת שנברא קודם
(35- לפנים מפרשים: ויש הכל. ככלות הימים באחרית

"כל  אמרו: אלה ועל למערב. - לאחור למזרח; הרקיע מעבר
בא  לא כאילו לו ראוי הללו דברים בארבעה המסתכל

מ"א). פ"ב, (חגיגה מודיעים 36)לעולם" השמים ומן
הכל. ידבר.37)לנביא  לבו חזון הנכונות,38)אלא

במישרים. בהן לשפוט הגיון אפיקורסות:39)מידות
בערבית  יסודה לוי, החכם לדעת בה'. וכפירה כוזבות דעות

שקר. כזב, יב:).40)והוראתה: ברכות שלח; (ספרי,
טז.).41) (מכות מעשה בו שאין לאו על לוקים שאין לפי

.„,‡È‰ Ôlk ˙Bˆn‰ „‚k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙ÂˆÓƒ¿«¬«»ƒ¿∆∆«ƒ¿À»ƒ
"˙Bˆn‰ Ïk ˙‡ eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒƒ¿¿…«¬≈»«ƒ¿

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .'B‚Â42ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚaL , ¿ƒƒ«¿»»¿∆«¬«»ƒ
˙„B·Úa ‰„Bn‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ .¯a„Ó ·e˙k‰«»¿«≈»»«¿»∆»«∆«¬«
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ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ¯ÙBk ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¿»«»À»¿»«¿ƒƒ¿»
Ì„‡Ó ,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó43ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ44, «∆ƒ¿««¿ƒƒ≈»»¿«»»

."ÌÎÈ˙¯„Ï ‰‡Ï‰Â '‰ ‰eˆ ¯L‡ ÌBi‰ ÔÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¬∆ƒ»»»¿»¿……≈∆
‰„BÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ45‰¯Bz‰ ÏÎa ¿»«≈«¬«»ƒ∆¿»«»

,ÌÈ‡È·p‰ eeËˆpM ‰Ó ÏÎ·e ÌÈ‡È·p‰ ÏÎ·e dlÎÀ»¿»«¿ƒƒ¿»«∆ƒ¿««¿ƒƒ
.Ôlk ˙Bˆn‰ Ïk ¯wÚ ‡e‰Â ,ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „ÚÂ Ì„‡Ó≈»»¿«»»¿ƒ«»«ƒ¿À»

כנגד 42) השקולה מצוה איזוהי ח.): הוריות שלח; (ספרי,
עבודהֿזרה. זו אומר: הוי - המצוות? בו:43)כל שכתוב

טז). ב, (בראשית האדם על אלהים ה' לשון 44)ויצו וכך
בעשרת  כופר - בעכו"ם המודה "כל שלח): (ה"ספרי",
שנצטוו  ובמה והנביאים, משה שנצטוה ובמה הדיברות
האדם" על אלהים ה' ויצו בו: שנאמר לאדם, עד האבות
לשנים  "משל אמרו: ה"ט) פ"ז, (סנהדרין ובירושלמי וגו'.
ידו  אחד פשט ביניהם. גריסים של וקערה יושבים שהיו
ועובד  המגדף כך - כלום בה שייר ולא הקערה כל את וגרף

מצוה". אחריו משייר אינו ה.).45)עבודהֿזרה, (חולין

.‰ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL Ï‡¯NÈ46‡e‰ È¯‰ , ƒ¿»≈∆»«¬«»ƒ¬≈
ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÌÈ·ÎBkŒ„·BÚÎ47¯·BÚL Ï‡¯NÈÎ BÈ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿»»¿≈¿ƒ¿»≈∆≈
‰ÏÈ˜Ò da LiL ‰¯·Ú48,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÓeÓ . ¬≈»∆∆»¿ƒ»»«¬«»ƒ

dlÎ ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‡e‰ È¯‰49ÌÈÈn‰ ÔÎÂ .50 ¬≈»¿»«»À»¿≈«ƒƒ
ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·„Ï Ï‡¯NÈk ÔÈ‡ Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈≈»¿ƒ¿»≈¿»»ƒ«¿»ƒ¿≈

ÌÏBÚÏ ‰·eL˙a Ì˙B‡ ÌÈÏa˜Ó51Ïk" :¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆∆¡«»
"ÌÈiÁ ˙BÁ¯‡ e‚ÈNÈ ‡ÏÂ Ôe·eLÈ ‡Ï ‰È‡a52. »∆»…¿¿…«ƒ»¿«ƒ

˙eÏÎÒa ÌaÏ ˙B·LÁÓ ¯Á‡ ÌÈ¯z‰ Ì‰ - ÌÈÈn‰Â¿«ƒƒ≈«»ƒ«««¿¿ƒ»¿ƒ¿
e¯Ó‡L ÌÈ¯·c53ÈÙeb ÏÚ ÌÈ¯·BÚ e‡ˆÓpL „Ú ,54 ¿»ƒ∆»«¿«∆ƒ¿¿¿ƒ«≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰¯B˙55LÙa Ë‡La ,56‰Ó¯ „Èa ,57, »¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿»»»

¯tÒÏ ¯eÒ‡Â .ÔBÚ ‰Êa ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â58Ô‰nÚ ¿¿ƒ∆≈»∆»¿»¿«≈ƒ»∆
Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe‰·eLz59·¯˜z Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÏÏk ¿»ƒ¬≈∆¿»¿»∆∆¡«¿«ƒ¿«

‰·LÁÓe ;"d˙Èa Á˙t Ï‡60- ÒB¯B˜Èt‡ ÏL ∆∆«≈»«¬»»∆∆ƒ
.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ

אחת.46) פעם רק -47)אפילו יינו פסולה, שחיטתו
וכיו"ב. שבקדושה דבר לכל אותו מצרפין ואין ייןֿנסך

דבר.48) לכל הוא ישראל כן, פי על כלומר:49)שאף
עכו"ם  הריהו - אחת פעם רק עבודהֿזרה שעבד ישראל
בקביעות, עבודהֿזרה שעובד לעכו"ם מומר כמו גמור,
מוכיחים  מ"א) פ"א, (חולין המשנה בפירוש רבינו ודברי

אבן). (טורי זה פירוש בני 50)נכוחות ה"ערוך": לדעת
"מאמינים", לעצמם: וקראו האמת מדת שנטו ידועה כת
בהם  שיש מפני "מינים", וקראום המלה את קטעו  וחז"ל
לעיל, שהזכרנו כמו לוי, החכם ולדעת שונים. ממינים מינים
כוזבים  - "מינים" כזב. והוראתה: בערבית, המלה מקור

כוזבות. דעות בתשובה 51)ובעלי אותם מקבלים כלומר:
פ"ג, תשובה (הלכות עצמו רבינו שהרי מועילה, ותשובתם
שחזרו  בהם וכיוצא והמומרים הרשעים "כל אומר: ה"יד)
שובבים  בנים שובו שנאמר: אותם, מקבלים - בתשובה
אלא  - התשובה בפני העומד דבר לך ושאין כב), ג, (ירמיה
אין  אומרת: זאת "לעולם", בתשובה אותם מקבלים אין
אנו  ואין רע שסורם מפני הראשונה, לחזקתם אותם מחזירים

מחר  ישובו לא ואם לעולם, היא היום תשובתם אם בטוחים
הרמב"ם  בלשונות הרדב"ז תשובות (עיין לכסלה פעם עוד

תי"ח). אלף מאחר 52)מ"ה "וכי יז.): (עבודהֿזרה אמרו
כשישובו  אפילו אלא חיים? ארחות ישיגו מהיכן שבו, שלא
המינות  מן הפורש שכל לך: לומר חיים. ארחות ישיגו לא -
וכפיית  צרה מתוך למות "שממהרים לומר: רצה מת", -
יז.). ע"ז (רש"י, עליהם" המלך גזירת וזוהי יצרם

ג).53) (הלכה עיקריות.54)למעלה את 55)מצוות
תאוה  שנפשם גופנית הנאה או תועלת, איזו לשם לא השם;

הכתוב:56)לה. כלשון בנפשם, הנטוע בוז מתוך
לד) כה, (בראשית הבכורה את עשו ויבז טו). כה, (יחזקאל

ּבכרּותא. ית עשו ושט מצח 57)תרגומו: ובזדון.בעזות ְֵֵַָָָ
ימשכו 58) פן דברים, ואריכות בשיחה אתם להיכנס

כז:). (ע"ז פ"ב,59)אחריהם (אבות שאמרו פי על ואף
נכרי, במין אלא זה אין - לאפיקורוס" שתשיב מה "ודע ד):
ידי  שעל מפני באולתו", כסיל תען "אל ישראל במין אבל

לח:). (סנהדרין יותר עוד מתפקר הוא (חולין 60)הוויכוח
שחט  אם ולפיכך בה; מעייניו וכל אחריה כרוך הוא יג:)
בהנאה; ואסורה לעבודהֿזרה כתקרובת היא אסורה - בהמה
שספר  בעוד אזכרותיה, עם תישרף - תורה ספר כתב ואם
כמבואר  שריפה, לא אבל גניזה, טעון גוי שכתב תורה

ה"ח). פ"ו, התורה יסודי (הלכות

.ÂŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ó‡ ‡È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„Bn‰ Ïk»«∆«¬«»ƒ∆ƒ¡∆««
ÌM‰ ˙‡ Ûc‚Óe Û¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,d„·Ú ‡lL Ètƒ∆…¬»»¬≈∆¿»≈¿«≈∆«≈

„Á‡Â .‡¯Bp‰Â „aÎp‰61„Á‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰ «ƒ¿»¿«»¿∆»»≈¬«»ƒ¿∆»
„È· ‰NÚz ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,'‰ ˙‡ Ûc‚Ó‰«¿«≈∆∆∆¡«¿«∆∆¬∆«¬∆¿»
"Ûc‚Ó ‡e‰ '‰ ˙‡ ,¯b‰ ÔÓe Á¯Ê‡‰ ÔÓ ‰Ó¯62. »»ƒ»∆¿»ƒ«≈∆¿«≈

CÎÈÙÏ63ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ÔÈÏBz64ÔÈÏBzL BÓk , ¿ƒ»ƒ≈¬«»ƒ¿∆ƒ
Ûc‚Ó‰ ˙‡65ÈzÏÏk ‰Ê ÈtÓe .ÔÈÏ˜Ò Ì‰ÈLe ,66ÔÈc ∆«¿«≈¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»«¿ƒƒ
Ûc‚Ó‰67ÌÈ¯ÙBk Ì‰ÈML ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰a «¿«≈¿ƒ¿¬«»ƒ∆¿≈∆¿ƒ

.Ì‰ ¯wÚa»ƒ»≈

להם.61) המגיע והעונש העוון בחומר שוים שניהם
העובד 62) את התורה שהשוותה הרי ה'. ומקלל מחרף

שוים.63)למגדף. והם הסקילה 64)הואיל אחר עץ על
נתלים  אינם הנסקלים ששאר בעוד השמש, בוא עד

מה:). כי 65)(סנהדרין ככתוב: אצלו, מפורשת שהתלייה
ה' שקילל זה כלומר: כג), כא, (דברים תלוי אלהים קללת

עבודהֿזרה.66)תלוי. הלכות בתוך אותו הכנסתי
על 67) אף טז), כד, (ויקרא בתורה דינו שנזכר השם מגדף

אברהם, רבי של פירושו פי (על עבודהֿזרה עובד שאינו פי
ד). תשובה "ברכתֿאברהם" ז"ל, רבינו של בנו

.Ê,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ Ûc‚Ó‰ ÔÈ‡ :Ûc‚Ó‰ ÈÈc Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ≈«¿«≈≈«¿«≈«»¿ƒ»
L¯ÙiL „Ú68,˙BÈ˙B‡ Úa¯‡ ÏL „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ˙‡ «∆¿»≈∆«≈«¿À»∆«¿«ƒ

„"eÈ Ô"e ˙"Ïc Û"Ï‡ ‡e‰L69C¯·ÈÂ ,70ÌLa B˙B‡ ∆»∆»∆ƒ»≈¿≈
ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡L ˙BÓM‰ ÔÓ71ÌL ·˜Â" :¯Ó‡pL , ƒ«≈∆≈»ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…≈≈

'‰72¯‡L ÏÚÂ ,‰ÏÈ˜Ò ·iÁ „ÁÈÓ‰ ÌM‰ ÏÚ - "««≈«¿À»«»¿ƒ»¿«¿»
ÌÈÈepk‰73‰¯‰Ê‡a74ÈÓ LÈÂ .75·iÁ BÈ‡L ,L¯ÙnL «ƒƒ¿«¿»»¿≈ƒ∆¿»≈∆≈«»

‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eÈ ÌL ÏÚ ‡l‡76,¯ÓB‡ È‡Â . ∆»«≈≈»≈«¬ƒ≈
Ì‰ÈL ÏÚL77.Ï˜Ò ‡e‰ ∆«¿≈∆ƒ¿»
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שאם 68) ויקללנו; השם את הוא בשפתיו ויבטא שינקוב
פטור. - ביטאו שאחרים השם את "אדני",69)קילל

הויה. שם נקייה 70)ומכלֿשכן לשון ויקלל, כלומר:
מעלה. אל 71)כלפי ואדני, הוי"ה הם: שמות ,ושבעה

ומנויים  למחקם, שאסור צבאות שדי, אהיה, אלהים, אלוה,
ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (בהלכות (סנהדרין 72)הם אמרו

יומת  ה' שם בנקבו ה'... שם ונוקב בתורה: נאמר נו.):
בשם, השם את שיברך עד חייב אינו - טז) כד, (ויקרא

פלוני. שם את פלוני שם יכה נמחקים.73)כלומר: שאינם
בלאו.74) עובר אלא נסקל, הובאה 75)אינו זו דעה

הלוי. מאיר רבי בשם שם 76)ב"כסףֿמשנה" על לא אבל
עד 77)אדנות. חייב "אינו ס.): (סנהדרין שאמרו מפני

- אותיות" שתי בן לאפוקי אותיות, ארבע בן שם שיברך
הוא. אותיות ארבע בן שם בכלל אדנות ושם

.ÁÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ Ûc‚Ó ÏL ‰¯‰Ê‡78‡Ï «¿»»∆¿«≈ƒ«ƒ∆∆¡«¡…ƒ…
ÌÈepÎa ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ."Ïl˜˙79: ¿«≈¿»»¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ ."ÈÒBÈ ˙‡ ÈÒBÈ ‰kÈ"80Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «∆≈∆≈ƒ¿««ƒƒƒ∆»
ıeÁÏ Ì„‡81ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ , »»«¿¬ƒ∆«»∆»≈ƒ¿¿ƒ

Le¯Ùa zÚÓMM ‰Ó ¯Ó‡ :BÏ82,¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ¡…«∆»«¿»¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈic‰Â83ÔÈÚ¯B˜Â84‡ÏÂ , ¿««»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿¿ƒ¿…

B˙BÓk È‡ Û‡ :¯ÓB‡ ÈM‰ „Ú‰Â .ÔÈÁ‡Ó85 ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿
„Á‡ Ïk CÈ¯ˆ - ÌÈa¯ ÌÈ„Ú eÈ‰ Ì‡Â !ÈzÚÓL»«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«ƒ»ƒ»∆»

„Á‡Â86!ÈzÚÓL ‰Êk :¯ÓBÏ Ô‰Ó ¿∆»≈∆«»∆»«¿ƒ

למדים 78) הדיין, את למקלל באה זו שאזהרה פי על ואף
סו.). (סנהדרין מחול קודש שם 79)אנו להזכיר שלא כדי

זכאי, הנידון יצא שמא ועוד: בקללה. פעם בכל שמים
לעדים  אסור לפיכך - לבטלה שמים שם שנזכר ונמצא
המיוחדים  השמות את לפרש והבדיקה החקירה בשעת

כ  בכינויים, אלא נמחקים, במקום שאינם למשל: ינוייֿחול,
מפני  אלהים, בשם ההויה שם את קילל שהמגדף לומר,
יוסי  "יכה העדים: יאמרו בשם, שם שיקלל עד חייב שאינו
לשמות  כינוי בתור "יוסי" דווקא ומדוע יוסי". את
הויה, בשם כמו אותיות ארבע בו שיש מפני - המיוחדים?
שב"אלהים". האותיות כחשבון פ"ו, עולה שלו והגימטריא

והגיעה 80) הדיונים ונגמרו והבדיקות החקירות נגמרו
המשפט. את לחרוץ את 81)השעה להשמיע שלא כדי

ברבים. השם כל 82)ברכת בלי ששמעת כמו בדיוק,
עדות  יסוד על מות משפט איש לשפוט אין כי כינוי,

ס.).83)בכינויים. יהודה,84)(סנהדרין מלך כחזקיה
בשמעו  א), לז, (ישעיה אתֿבגדיו" "ויקרע אצלו: שכתוב
וגידף. שחירף אשור מלך צבא שר רבשקה, דברי את

ברכת85) מפורש להזכיר צריך כקודמו.ואינו השם
אחד 86) שאם מכיון אולם עדים, בשני שדי פי על אף

אין  כן על - העדות כל בטלה יתבדה, או יופסל, מהעדים
הם. רבים אם מהם אחד על אף לפסוח

.Ë¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁL Ûc‚Ó87ÌeÏÎ BÈ‡ ,88; ¿«≈∆»«¿¿≈ƒ≈¿
ÛcbL ÔÂÈk ‡l‡ÌÈ„Úa89ÌM‰ ˙‡ ÛcbL ÈÓ .Ï˜Ò , ∆»≈»∆ƒ≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆«≈

ÌÈ‡p˜ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa90ÌÈÚ‚Bt91Ba ¿≈¬«»ƒ«»ƒ¿ƒ
Œ˙È·Ï ‡·e ,ÌÈ‡p˜ e‰e‚¯‰ ‡Ï Ì‡Â .B˙B‡ ÌÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ¿ƒ…¬»«»ƒ»¿≈

˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa C¯·iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡ - ÔÈcƒ≈ƒ¿»«∆¿»≈¿≈ƒ«≈
ÌÈ„ÁÈÓ‰92. «¿À»ƒ

רבי!87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי פי על אף
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני שאני, - "מגדף" אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול שענשו
(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה

פז.). ה"כסף89ֿ)נדרים בעל סובר - התראה בלא אפילו
בעדים". שגידף "כיון שאמר: רבינו מדברי להוכיח משנה",
ואין  רבינו, מדברי מוכח זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני  זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי את שהרג כפינחס
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב
הבעל, נביאי את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי לה'... קנאתי קנוא בו: ונאמר

י). מו).91)יט, ב, (מלכיםֿא וימת בו ויפגע מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.ÈÏÚ elÙ‡Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ,ÌM‰ ˙k¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙k¯a93‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï·‡ .Ú¯˜Ï ·iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡·LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ .Ú¯˜Ï ·iÁ94ÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜L·¯L95¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ‰È‰96ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ97,Ûc‚Ó‰ L‡¯ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ¯‚ ‰z‡L ,EL‡¯a EÓc :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈
"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa98. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט" המקלל ין
כב).94)בשם. לו, (סנהדרין 96)המגדף.95)(ישעיה

אמור).97)ס.). המגדף 98)(ספרא, המקלל, ראש  על
הפסוק. שבראש

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.‡BBˆ¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïk2ÔB„Êa3˙¯k ·iÁ ,4. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â5„·Ú Ì‡Â .Ï˜Ò - ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La6‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·Ó -7. ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»
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שאם 68) ויקללנו; השם את הוא בשפתיו ויבטא שינקוב
פטור. - ביטאו שאחרים השם את "אדני",69)קילל

הויה. שם נקייה 70)ומכלֿשכן לשון ויקלל, כלומר:
מעלה. אל 71)כלפי ואדני, הוי"ה הם: שמות ,ושבעה

ומנויים  למחקם, שאסור צבאות שדי, אהיה, אלהים, אלוה,
ה"ב). פ"ו, התורה יסודי (בהלכות (סנהדרין 72)הם אמרו

יומת  ה' שם בנקבו ה'... שם ונוקב בתורה: נאמר נו.):
בשם, השם את שיברך עד חייב אינו - טז) כד, (ויקרא

פלוני. שם את פלוני שם יכה נמחקים.73)כלומר: שאינם
בלאו.74) עובר אלא נסקל, הובאה 75)אינו זו דעה

הלוי. מאיר רבי בשם שם 76)ב"כסףֿמשנה" על לא אבל
עד 77)אדנות. חייב "אינו ס.): (סנהדרין שאמרו מפני

- אותיות" שתי בן לאפוקי אותיות, ארבע בן שם שיברך
הוא. אותיות ארבע בן שם בכלל אדנות ושם

.ÁÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ Ûc‚Ó ÏL ‰¯‰Ê‡78‡Ï «¿»»∆¿«≈ƒ«ƒ∆∆¡«¡…ƒ…
ÌÈepÎa ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ÔÈ˜„Ba ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ."Ïl˜˙79: ¿«≈¿»»¿ƒ∆»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈc‰ ¯Ó‚ ."ÈÒBÈ ˙‡ ÈÒBÈ ‰kÈ"80Ïk ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - «∆≈∆≈ƒ¿««ƒƒƒ∆»
ıeÁÏ Ì„‡81ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„ÚaL ÏB„b‰ ˙‡ ÌÈÏ‡BLÂ , »»«¿¬ƒ∆«»∆»≈ƒ¿¿ƒ

Le¯Ùa zÚÓMM ‰Ó ¯Ó‡ :BÏ82,¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ¡…«∆»«¿»¿≈¿≈
Ì‰ÈÏ‚¯ ÏÚ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈic‰Â83ÔÈÚ¯B˜Â84‡ÏÂ , ¿««»ƒ¿ƒ««¿≈∆¿¿ƒ¿…

B˙BÓk È‡ Û‡ :¯ÓB‡ ÈM‰ „Ú‰Â .ÔÈÁ‡Ó85 ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ≈«¬ƒ¿
„Á‡ Ïk CÈ¯ˆ - ÌÈa¯ ÌÈ„Ú eÈ‰ Ì‡Â !ÈzÚÓL»«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«ƒ»ƒ»∆»

„Á‡Â86!ÈzÚÓL ‰Êk :¯ÓBÏ Ô‰Ó ¿∆»≈∆«»∆»«¿ƒ

למדים 78) הדיין, את למקלל באה זו שאזהרה פי על ואף
סו.). (סנהדרין מחול קודש שם 79)אנו להזכיר שלא כדי

זכאי, הנידון יצא שמא ועוד: בקללה. פעם בכל שמים
לעדים  אסור לפיכך - לבטלה שמים שם שנזכר ונמצא
המיוחדים  השמות את לפרש והבדיקה החקירה בשעת

כ  בכינויים, אלא נמחקים, במקום שאינם למשל: ינוייֿחול,
מפני  אלהים, בשם ההויה שם את קילל שהמגדף לומר,
יוסי  "יכה העדים: יאמרו בשם, שם שיקלל עד חייב שאינו
לשמות  כינוי בתור "יוסי" דווקא ומדוע יוסי". את
הויה, בשם כמו אותיות ארבע בו שיש מפני - המיוחדים?
שב"אלהים". האותיות כחשבון פ"ו, עולה שלו והגימטריא

והגיעה 80) הדיונים ונגמרו והבדיקות החקירות נגמרו
המשפט. את לחרוץ את 81)השעה להשמיע שלא כדי

ברבים. השם כל 82)ברכת בלי ששמעת כמו בדיוק,
עדות  יסוד על מות משפט איש לשפוט אין כי כינוי,

ס.).83)בכינויים. יהודה,84)(סנהדרין מלך כחזקיה
בשמעו  א), לז, (ישעיה אתֿבגדיו" "ויקרע אצלו: שכתוב
וגידף. שחירף אשור מלך צבא שר רבשקה, דברי את

ברכת85) מפורש להזכיר צריך כקודמו.ואינו השם
אחד 86) שאם מכיון אולם עדים, בשני שדי פי על אף

אין  כן על - העדות כל בטלה יתבדה, או יופסל, מהעדים
הם. רבים אם מהם אחד על אף לפסוח

.Ë¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁL Ûc‚Ó87ÌeÏÎ BÈ‡ ,88; ¿«≈∆»«¿¿≈ƒ≈¿
ÛcbL ÔÂÈk ‡l‡ÌÈ„Úa89ÌM‰ ˙‡ ÛcbL ÈÓ .Ï˜Ò , ∆»≈»∆ƒ≈¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ≈∆«≈

ÌÈ‡p˜ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa90ÌÈÚ‚Bt91Ba ¿≈¬«»ƒ«»ƒ¿ƒ
Œ˙È·Ï ‡·e ,ÌÈ‡p˜ e‰e‚¯‰ ‡Ï Ì‡Â .B˙B‡ ÌÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ¿ƒ…¬»«»ƒ»¿≈

˙BÓM‰ ÔÓ ÌLa C¯·iL „Ú Ï˜Ò BÈ‡ - ÔÈcƒ≈ƒ¿»«∆¿»≈¿≈ƒ«≈
ÌÈ„ÁÈÓ‰92. «¿À»ƒ

רבי!87) עליך, שלום אמירת: שבכל 88)כדי פי על אף
הדיבור  את לבטל מועילה דיבור כדי בתוך חזרה מקום
כזה  חמור שעוון מפני שאני, - "מגדף" אבל הראשון,
מחושבת  כוונה מתוך אלא עושה אדם אין גדול שענשו
(ר"ן, מועילה חזרתו אין ולפיכך - מראש גמורה ובהסכמה

פז.). ה"כסף89ֿ)נדרים בעל סובר - התראה בלא אפילו
בעדים". שגידף "כיון שאמר: רבינו מדברי להוכיח משנה",
ואין  רבינו, מדברי מוכח זה אין המלך" "עבודת לדעת אבל
רק  היתה רבינו כוונת אלא התראה, בלי ביתֿדין מיתת
לדעת  להם עוד נזקקים אנו אין בעדים שגידף  כיון לומר:
אלא  עוד, מועילה אינה חזרתו כי - חזרתו את שמעו אם

נסקל. ה'90)הוא קנאת המקנאים נלהבים צדיקים
המעשה, את רואים שהם בשעה פתאומית בהתפרצות
לעיני  זמה מעשה בעשותו בןֿסלוא זמרי את שהרג כפינחס
הכהן  בןֿאהרן בןֿאלעזר פנחס בו: ונאמר ישראל, עדת כל
בתוכם  קנאתי את בקנאו ישראל בני מעל חמתי את השיב
הבעל, נביאי את שהרג הנביא וכאליהו יא); כה, (במדבר
(מלכיםֿא  וגו' בריתך עזבו כי לה'... קנאתי קנוא בו: ונאמר

י). מו).91)יט, ב, (מלכיםֿא וימת בו ויפגע מלשון:
שאינם 92) בזה המיוחדים הקדושים השמות משבעת

ברשות  אין - עכו"ם בשם השם שגידף וזה נמחקים;
להמיתו. ביתֿהדין

.ÈÏÚ elÙ‡Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ,ÌM‰ ˙k¯a ÚÓBM‰ Ïk»«≈«ƒ¿««≈«»ƒ¿…««¬ƒ«
ÔÈÈepk‰ ˙k¯a93‰pÚÓLiL ,‡e‰Â .Ú¯˜Ï ·iÁ ƒ¿««ƒƒ«»ƒ¿…«¿∆ƒ¿»∆»

,ÚÓBM‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ „Á‡Â ,ÚÓBM‰ „Á‡ .Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆»«≈«¿∆»«≈«ƒƒ«≈«
BÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓ ÚÓBM‰ Ï·‡ .Ú¯˜Ï ·iÁ«»ƒ¿…«¬»«≈«ƒƒ»≈»ƒ≈

‡·LÂ ÌÈ˜ÈÏ‡ eÚ¯˜ ‡ÏÂ .Ú¯˜Ï ·iÁ94ÈtÓ ‡l‡ , «»ƒ¿…«¿…»¿∆¿»ƒ¿∆¿»∆»ƒ¿≈
‰˜L·¯L95¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ‰È‰96ÌÈic‰Â ÌÈ„Ú‰ Ïk . ∆«¿»≈»»ƒ¿»≈»»»≈ƒ¿««»ƒ
ÌÈÎÓBÒ97,Ûc‚Ó‰ L‡¯ ÏÚ „Á‡ „Á‡ Ì‰È„È ˙‡ ¿ƒ∆¿≈∆∆»∆»«…«¿«≈

ÔÈ‡Â !EÏ zÓ¯‚ ‰z‡L ,EL‡¯a EÓc :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈»¿¿…∆»«»»«¿»¿¿≈
Ûc‚Ó ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎÓBqL ÈÓ ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ÏÎa¿»¬≈≈ƒƒ∆¿ƒ»»∆»¿«≈
"Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÚÓM‰ ÏÎ eÎÓÒÂ" :¯Ó‡pL ,„·Ïa98. ƒ¿«∆∆¡«¿»¿»«…¿ƒ∆¿≈∆

השמות 93) לשבעת מחוץ שהם "חנון", "רחום", כגון:
כמבואר  למשה), (תפלה למעלה המנויים המיוחדים

בענ  א) סעיף כז, סימן חבירו ("חושןֿמשפט" המקלל ין
כב).94)בשם. לו, (סנהדרין 96)המגדף.95)(ישעיה

אמור).97)ס.). המגדף 98)(ספרא, המקלל, ראש  על
הפסוק. שבראש

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עבודתה,1) כדרך במזיד; או בשוגג עבודהֿזרה העובד דין

לאחרים; או לעצמו אליל עשיית דין עבודתה; כדרך ושלא
ההבדל  עבודהֿזרה; לשם שלא אפילו לנוי, צורות איסור

לשוקעת. בולטת צורה שבין

.‡BBˆ¯a ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ïk2ÔB„Êa3˙¯k ·iÁ ,4. »»≈»ƒƒ¿¿»«»»≈
‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â5„·Ú Ì‡Â .Ï˜Ò - ¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»¿ƒ»«

‰‚‚La6‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ ‡È·Ó -7. ƒ¿»»≈ƒ»¿««»¿»
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לאנוס.2) (הלכות 3)פרט רבינו דברי השווה לשוגג. פרט
ה"טו). פ"ג, ביאה תשובה 4)איסורי (הלכות להלן מבואר

ה"ב). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה ועיין ה "א): פ"ח,
אותה 5) עשותו קודם - העבירה עובר את מתרים שהעדים

בעקבו. לו הצפוי והעונש החטא חומר על ידע 6)- שלא
(הלכות  כמבואר "כרת", שענשה ידע שלא או היא, שעבירה

ה"ב). פ"ב, עוון 7)שגגות על הבאה עזים שעירת
לקרבן  בניגוד "קבועה", ונקראת: בשגגה. עבודהֿזרה
יד  השגת כפי ידועות עבירות על הבא ויורד" "עולה
עמוד  שגגות, (הלכות המצוות" ב"מנין כמבואר החוטא,
ההלכה  מקור קבועה". חטאת "קרבן אחרת: נוסחה ס"ז),

נג.). סנה' ב.: (כריתות שלפנינו

.·ÌÏˆ ÏÎÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÚ·˜ ‰a¯‰ ˙B„B·Ú8 ¬«¿≈»¿¿≈»ƒ¿»∆∆
‰¯eˆ ÏÎÏe ÌÏˆÂ9˙„B·Úk dÈ‡ ‰Ê ˙„B·ÚÂ ,‰¯eˆÂ »∆∆¿»»¿»«¬«∆≈»«¬«
¯BÚt ÔB‚k .‰Ê10¯ÚBtL ,B˙„B·ÚL ,11BÓˆÚ Ì„‡ ∆¿¿∆¬»∆≈»»«¿
ÒÈÏe˜¯Óe ;BÏ12L ,B˙„B·ÚL ,B‡ ÌÈ·‡ BÏ ˜¯Êi «¿ƒ∆¬»∆ƒ¿…¬»ƒ

ÏwÒÈ13ÌÈ·‡ ÂÈÙlÓ14el‡ ÔB‚k ˙B„B·Ú ‰a¯‰Â ; ¿«≈ƒ¿»»¬»ƒ¿«¿≈¬¿≈
BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓÏˆ ¯‡LÏ ewzƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»«≈«¿

¯eËt ,¯BÚÙÏ Ô·‡ ˜¯fL B‡ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ15„Ú , ¿«¿ƒ∆»«∆∆ƒ¿»«
e„·ÚÈ ‰ÎÈ‡" :¯Ó‡pL ,B˙„B·Ú C¯c B˙B‡ „·ÚiL∆«¬…∆∆¬»∆∆¡«≈»««¿

Ì‰È‰Ï‡ ˙‡ ‰l‡‰ ÌÈBb‰16"È‡ Ìb Ôk ‰NÚ‡Â17. «ƒ»≈∆∆¡…≈∆¿∆¡∆≈«»ƒ
ÈÎ¯c Ú„ÈÏ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ,ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ≈ƒ≈««¿≈

˙B„B·Ú‰18eÚ„iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡L , »¬∆≈¿ƒ≈»ƒ«∆≈¿
.B˙„B·Ú C¯c ‡È‰ BfL∆ƒ∆∆¬»

ידי 8) מעשה - מתכת יצוק או אבן, חצוב עץ, מחוטב פסל
צלם. תרגומו: ד) כ, (שמות פסל לך תעשה לא פסל.

מעשי 9) בציור ובין בפיסול בין ותבנית דמות לכל כולל שם
צייר. מואב 10)ידי בני אליל שבתורה, פעור בעל זהו

"הפוער  סא.): (סנהדרין שבגמרא ובמשנה ג), כה, (במדבר
פיה  ופערה כמו: פה, פתוח והוראתו: פעור". לבעל  עצמו

יד). ה, לפניו.11)(ישעיה רעי מרקוריוס,12)ומתריז
והרומים. היוונים אצל והדרכים המסחר אליל מרקור, או
הנטויה  ובידו אבן עשוי זה פסל מקימים היו דרכים בפרשת
אבן  מקימים היו ידו על בה. ילכו אשר הדרך מורה היה
שם  משליכים היו דרכים ועוברי אחרות, שתים על אחת

זה). ערך ב"ערוך" (מוספיא לכבודו מלשון:13)אבנים
ופינוים, אבנים סילוק ופירושו: ד), ה, (ישעיה ויסקלהו

השר  את לעקור - שרש הדשן: את לפנות - דשן שים.כמו:
יסלק. אחרת: הנוטלה 14)ונוסחה "אחד סד.): (סנהדרין

- לפניה) אבן (הזורק הנותנה ואחד מאבניה) אבן (המסקל
הוא  מלפניה, אבנים ומסלק מסקל שהוא בזה שהרי חייב",
אבניהם. ויזרקו שיבואו לאחרים פנוי ומקום ריוח מניח

סא.).15) (סנהדרין עבודתו דרך זו כדרך 16)שאין
הם. על 17)עבודתם אלא תורה הקפידה לא כמותם.

עובדיה. הגויים כדרכי אותה האלילים 18)העובד כל של
למיניהם.

.‚el‡ ˙B„B·Ú ÏL ‰¯‰Ê‡Â19‰Ó ‡e‰ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»»∆¬≈¿«≈»∆«
"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :·e˙kM20ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .21? ∆»¿…»»¿≈«∆¿»ƒ¬ƒ

¯ÈË˜Óe Á·BÊÂ ‰ÂÁzLnÓ ıeÁ ,˙B„B·Ú ¯‡Laƒ¿»¬ƒƒ¿«¬∆¿≈««¿ƒ

CqÓe22el‡ ˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡a „·BÚ‰ Ï·‡ ; ¿«≈¬»»≈¿««≈«¿«¬≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·iÁ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ÏkÓ „Á‡Ï¿∆»ƒ»ƒ≈¬«»ƒ«»¿««ƒ
¯BÚÙÏ CqpL È¯‰ ?„ˆÈk .CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¬»¿»≈«¬≈∆ƒ≈ƒ¿
ÌÈ‰Ï‡Ï Á·Ê" :¯Ó‡pL ,·iÁ ,ÒÈÏe˜¯ÓÏ Á·fL B‡23 ∆»«¿«¿ƒ«»∆∆¡«…≈«»¡…ƒ

Ì¯ÁÈ24‰„B·Ú ÏÏÎa ‰ÁÈ·Ê - "Bc·Ï '‰Ï ÈzÏa ,25 »√»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«¬»
,˙„ÁÈÓ ‰ÁÈ·f ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ?˙‡ˆÈ ‰nÏÂ ,‰˙È‰»¿»¿»»»»«¿«¿ƒ»¿À∆∆

ÌMÏ da ÔÈ„·BÚL26‰ÏÈ˜Ò ¯Á‡ Ï‡Ï Á·Bf‰ ·iÁÂ , ∆¿ƒ»«≈¿«»«≈«¿≈«≈¿ƒ»
dÈ‡ B‡ ‰ÁÈ·Êa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰ ÔÈa ,‰ÈÏÚ»∆»≈»¿»∆∆¬»ƒ¿ƒ»≈»

ÌMÏ ˙„ÁÈÓ ‡È‰L ‰„B·Ú Ïk Û‡ - ‰ÁÈ·Êa27Ì‡ , ƒ¿ƒ»«»¬»∆ƒ¿À∆∆«≈ƒ
CÎa B˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰L ÔÈa ,¯Á‡ Ï‡Ï da „·Ú»«»¿≈«≈≈∆»¿»∆∆¬»¿»
‡Ï" :¯Ó‡ CÎÏ .‰ÈÏÚ ·iÁ ,CÎa dÈ‡L ÔÈa≈∆≈»¿»«»»∆»¿»∆¡«…

"¯Á‡ Ï‡Ï ‰ÂÁzL˙28‰ÈÂÁzL‰‰ ÏÚ ·iÁÏ ,29elÙ‡ ƒ¿«¬∆¿≈«≈¿«≈««ƒ¿«¬»»¬ƒ
ÔÈc‰ ‡e‰Â ;CÎa B˙„B·Ú C¯c ÔÈ‡30.CqÓe ¯h˜ÓÏ ≈∆∆¬»¿»¿«ƒƒ¿«≈¿«≈

CqÓe ˜¯BÊÂ31.‡e‰ „Á‡ ¿≈¿«≈∆»

כלומר:19) עבודתן. כדרך שעשאון למעלה, כאן שהזכרנו
באבנים  וסקלתם שמענו: עבודהֿזרה עובדי של העונש את
הזהירה  איפה מנין? האזהרה אבל ה), יז, (דברים ומתו
מזהירין? כן אם אלא עונשין אין הלא לעבדה, שלא התורה

למיניהן.20) אלילים עבודות חייב 21)כל העובד שאין
בכך? עבודתה דרך היתה כן אם ארבע 22)אלא אלא

במקדש. ה' לעבודת מיוחדות היו לאלהים 23)העבודות
לא  שהרי בזביחה: עבודתם דרך שאין לאלה גם אחרים,
משמע  שהיה יחרם", בזביחה לאלהים "עובד תורה: אמרה

ס:). סנהדרין (רש"י, עבודתה דרך היא יומת.24)שזביחה
ה).25) יז, (דברים אחרים אלהים ויעבוד בבית26ֿ)וילך

פנים. עבודת הן 27)המקדש, שגם ומנסך מקטר כגון:
רבי  של המידות משלשֿעשרה אחת והיא פנים. עבודות היו
ויצא  בכלל שהיה דבר כל בהן: נדרשת שהתורה ישמעאל
עצמו  על ללמד לא - דידן) בנידון "זביחה" (כמו הכלל מן
וניסוך). קיטור על (גם יצא כולו הכלל על ללמד אלא יצא,

ארבע 28) בין "משתחוה" למעלה כאן שמנה רבינו
עשאון  אם סקילה עליהן שחייבים לה', המיוחדות העבודות
להשמיענו  רצונו עבודתה, כדרך שלא אפילו זרה, לעבודה

לומדים אנו מפני שאין הנ"ל, המידה פי על "משתחוה"
אלא  - האחרות העבודות כשלש פנים מעבודות לא שהיא
כבר  שהרי זאת, לומדים אנו מיותר שהוא אחר ממקרא
ד), יז, (דברים וישתחו אחרים אלהים ויעבוד וילך נאמר:

אחר?" לאל תשתחוה "לא לי: אינה 29)ולמה שהיא אף
פנים. מה 30)עבודת לסיים ממנו לשלמעלה חוזר

ומנסך  מקטר אף - וכו' מיוחדת זביחה מה שהתחיל:
הן. פנים וגם 31)עבודות הדם זריקת גם כולל - ניסוך

וכן  נסיכם: יין ישתנו לח): לב, (דברים ככתוב היין, ניסוך
ס:). (סנהדרין מדם נסכיהם אסיך בל ד): טז, (תהלים

.„˙ÙÒ32ËÈ·Ú dÏ CqpL B‡ ‰‡Bˆ dÏ33ÏL »«»»∆ƒ≈»»ƒ∆
·iÁ - ÌÈÏ‚¯ŒÈÓ34¯eËt - ·‚Á dÏ ËÁL .35, ≈«¿«ƒ«»»«»»»»

dÏ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .CÎa d˙„B·Ú ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒ≈»¿»¬»»¿»¿≈ƒ»«»
¯eËt ,¯·‡ ˙¯qÁÓ ‰Ó‰a36C¯c ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ , ¿≈»¿À∆∆≈∆»∆»ƒ≈»¿»∆∆

d˙B‡ ÔÈ„·BÚL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .CÎa d˙„B·Ú¬»»¿»¬«»ƒ∆¿ƒ»
ÏwÓa37·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ ¯·L -38˙¯Ò‡Â ,39˜¯Ê ; ¿«≈»««≈¿»∆»«»¿∆¡∆∆»«
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·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ40˙¯Ò‡ dÈ‡Â ,41˙˜È¯Ê ÔÈ‡L , «≈¿»∆»«»¿≈»∆¡∆∆∆≈¿ƒ«
‡e‰L BÓk Ïwn‰ È¯‰L ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê ÔÈÚk Ïwn‰42, ««≈¿≈¿ƒ««»∆¬≈««≈¿∆

ÈÓ ÏkÓ „Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ .¯ft˙Ó Ìc‰Â˙„B·Ú È ¿«»ƒ¿«≈«¿«≈»»∆»ƒ»ƒ≈¬«
ÌÈ·ÎBk43‰ÏÈ˜Ò ·iÁ ,dBÏ‡a44dÈa‚‰ elÙ‡Â . »ƒ∆¡««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«
‰·Ï45¯ea„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‰z‡ ÈÏ‡ :dÏ ¯Ó‡Â ¿≈»¿»«»≈ƒ«»¿≈…«≈¿ƒ

ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁ elÙ‡Â .·iÁ ,‰Ê∆«»«¬ƒ»«¿¿≈ƒ¿»«≈
ÌeÏk B˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - !ÈÏ‡ ‰Ê46.Ï˜Ò ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¬»»¿∆»ƒ¿»

(כסףֿמשנה 32) פיה לתוך זריקה ידי על האכילה נ:) (ע"ז
מלשון: "ספת", פירשו שם והתוספות שם). לפרש"י,
ליכלכה  כלומר: פט:), (ב"מ במלח יספות לא כמו: טיבול,
בחטמו  וקינח בפניו פער פעור: גבי ומצינו בצואה.

סד.). לכך.33)(סנהדרין מיוחד כעין 34)כלי שהיא
עבודתה. כדרך שלא אפילו עליה וחייבים כי 35)זריקה

זביחה. משום בזה ואין בחגבים, שחיטה אין
בבמה 36) נח לבני אפילו להקריב אסור אבר שמחוסר

ראויה  שהיא מכיון שלמים, ואבריה מום בעלת אבל שלהם.
ואם  פנים, כעבודת שחיטתה נחשבת - נח בני אצל להקרבה
בכך  עבודתה דרך כשאין אפילו חייב, - לעבודהֿזרה שחטה

נא.). במקל.37)(ע"ז לפניה כי 38)שמקשקשים
חיתוך  בה שיש זביחה כעין היא בפניה המקל שבירת

נ:). ע"ז (רש"י, "נאסר",39)ושבירה הגירסא ובר"ן בטור
"תקרובת" שכל מפני נאסר, המקל שגם המקל, על ומוסב
ועיין  נא.). ע"ז (רש"י, נאסרת - עבודהֿזרה לפני שמגישים
היא  מוסבה "נאסרת" גירסתנו נקיים ואם ה"ב). (פ"ז, להלן

בהנאה לעבודהֿזרה: אסורה אינה ישראל של שעבודהֿזרה
ה"ד). (פ"ז, להלן כמבואר שתיעבד, זורק 40)עד משום

(כסףֿמשנה). מקל בזריקת אותה וכשעובדים לעבודהֿזרה,
שאין 41) י). הערה לעיל, (עיין המקל או העבודהֿזרה,

בעבודה  אלא בהנאה נאסרות שלה ותקרובת עבודהֿזרה
כמו  הדם, כזריקת אינה מקל וזריקת - פנים עבודת כעין

והולך. כדם 42)שמבאר מפורד ולא ומחובר שלם
נא.) (ע"ז ורסיסים לעבודה43ֿ)לטיפות כבר היה כשזה

לאלוה. עכשיו קיבלו והוא כעובד 44)זרה ס.) (סנהדרין
אלא 45)עבודהֿזרה. לעבודהֿזרה, עוד היתה שלא

אתה! אלי לה: באמרו לכזאת עכשיו אותה עושה שהוא
לאו  "הגביה" ז"ל רבינו שכתב מה לכאורה, (לחםֿמשנה).
מהגמרא  מוכח שכן חייב: כן גם בעלמא באמירה כי דווקא,
חייב  אינו בשגגה עבד אם קרבן לענין אלא סג.): (סנהדרין
שרבינו  ומפני מ"ב). פ"א, (כריתות מעשה שיעשה עד
כן  על קרבן. בחיוב גם חיוב, מיני בכל הפרק את התחיל
הספרדים). (חכמי מעשה בה -שעשה "הגביה" לומר הוצרך
נאסרת  הלבינה שאין בזה, רבינו כוונת "לחםֿמשנה" ולפי
לבינה, זקף כמו: מעשה, בה שייעשה עד כעבודהֿזרה

ה"ג). (פ"ח, להלן כדי 46)המבואר "תוך ההלכה: פי על
למעלה  עיין פז.). (נדרים מעבודהֿזרה חוץ - כדיבור דיבור

ה"ט). (פ"ב,

.‰C¯c ‰NÚ elÙ‡Â ,dk¯„k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ¿«¿»«¬ƒ»»∆∆
ÔBÈfa47·iÁ -48È„k ¯BÚÙÏ BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ?„ˆÈk . ƒ»«»≈««≈«¿«¿¿≈

B˙Bf·Ï È„k ÒÈÏe˜¯ÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê B‡ ,B˙Bf·Ï49- ¿«»«∆∆¿«¿ƒ¿≈¿«

ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ,·iÁ ,CÎa B˙„B·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ«¬»¿»«»≈ƒ»¿»«
B˙‚‚L50. ƒ¿»

לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב. בכך עבודתה שדרך פי על אף

הוא  אבל זה, לביזוי חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ"ך). בשם ("כסףֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע הרי - בזיון בדרך
עבודתֿ כעובד מיתה חייב כך: רבינו דברי מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב משום קרבן, אף יתחייב לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.Â˜LÁL ÔB‚k ,‰·‰‡Ó ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
B‡ ,¯˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰¯eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Ú¯z ‡nL dÏ B˙‡¯iÓ d„·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰·ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„·BÚ51‰Ú¯Óe52ÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡ - ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡a53B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d„·Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò ·iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡·54‰‡¯iÓ B‡ ‰·‰‡Ó ,55- ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
¯eËt56Ût‚Ó‰ .57,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰Â58ıa¯Ó‰Â59Cq‰Â dÏ ıÈÁ¯n‰Â ,‰ÈÙÏ60 ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „B·Î È¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â61 ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈
,"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈

‰„B·Ú ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·„e62BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈
Le¯Ùa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ63‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»

e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»
·iÁ - d„·ÚÏ64. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור האומר:56)ולא סא:) (סנהדרין, כרבא

פטור. - באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד
מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי
ורבים  לו. תרע שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם
מאהבה  בראשם: והראב"ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
עבודהֿ מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסףֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב:). יג), כט, (בראשית לו ויחבק המחבק.
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף להשכיב מים מזלף

בשמים.60)האבק. ובמיני כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף, לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק,

ס:). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
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·iÁ ,‰ÈÙa ÏwÓ40˙¯Ò‡ dÈ‡Â ,41˙˜È¯Ê ÔÈ‡L , «≈¿»∆»«»¿≈»∆¡∆∆∆≈¿ƒ«
‡e‰L BÓk Ïwn‰ È¯‰L ,Ìc‰ ˙˜È¯Ê ÔÈÚk Ïwn‰42, ««≈¿≈¿ƒ««»∆¬≈««≈¿∆

ÈÓ ÏkÓ „Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ .¯ft˙Ó Ìc‰Â˙„B·Ú È ¿«»ƒ¿«≈«¿«≈»»∆»ƒ»ƒ≈¬«
ÌÈ·ÎBk43‰ÏÈ˜Ò ·iÁ ,dBÏ‡a44dÈa‚‰ elÙ‡Â . »ƒ∆¡««»¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«
‰·Ï45¯ea„· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ !‰z‡ ÈÏ‡ :dÏ ¯Ó‡Â ¿≈»¿»«»≈ƒ«»¿≈…«≈¿ƒ

ÔÈ‡ :¯Ó‡Â ¯ea„ŒÈ„kŒCB˙a Ba ¯ÊÁ elÙ‡Â .·iÁ ,‰Ê∆«»«¬ƒ»«¿¿≈ƒ¿»«≈
ÌeÏk B˙¯ÊÁ ÔÈ‡ - !ÈÏ‡ ‰Ê46.Ï˜Ò ‡l‡ , ∆≈ƒ≈¬»»¿∆»ƒ¿»

(כסףֿמשנה 32) פיה לתוך זריקה ידי על האכילה נ:) (ע"ז
מלשון: "ספת", פירשו שם והתוספות שם). לפרש"י,
ליכלכה  כלומר: פט:), (ב"מ במלח יספות לא כמו: טיבול,
בחטמו  וקינח בפניו פער פעור: גבי ומצינו בצואה.

סד.). לכך.33)(סנהדרין מיוחד כעין 34)כלי שהיא
עבודתה. כדרך שלא אפילו עליה וחייבים כי 35)זריקה

זביחה. משום בזה ואין בחגבים, שחיטה אין
בבמה 36) נח לבני אפילו להקריב אסור אבר שמחוסר

ראויה  שהיא מכיון שלמים, ואבריה מום בעלת אבל שלהם.
ואם  פנים, כעבודת שחיטתה נחשבת - נח בני אצל להקרבה
בכך  עבודתה דרך כשאין אפילו חייב, - לעבודהֿזרה שחטה

נא.). במקל.37)(ע"ז לפניה כי 38)שמקשקשים
חיתוך  בה שיש זביחה כעין היא בפניה המקל שבירת

נ:). ע"ז (רש"י, "נאסר",39)ושבירה הגירסא ובר"ן בטור
"תקרובת" שכל מפני נאסר, המקל שגם המקל, על ומוסב
ועיין  נא.). ע"ז (רש"י, נאסרת - עבודהֿזרה לפני שמגישים
היא  מוסבה "נאסרת" גירסתנו נקיים ואם ה"ב). (פ"ז, להלן

בהנאה לעבודהֿזרה: אסורה אינה ישראל של שעבודהֿזרה
ה"ד). (פ"ז, להלן כמבואר שתיעבד, זורק 40)עד משום

(כסףֿמשנה). מקל בזריקת אותה וכשעובדים לעבודהֿזרה,
שאין 41) י). הערה לעיל, (עיין המקל או העבודהֿזרה,

בעבודה  אלא בהנאה נאסרות שלה ותקרובת עבודהֿזרה
כמו  הדם, כזריקת אינה מקל וזריקת - פנים עבודת כעין

והולך. כדם 42)שמבאר מפורד ולא ומחובר שלם
נא.) (ע"ז ורסיסים לעבודה43ֿ)לטיפות כבר היה כשזה

לאלוה. עכשיו קיבלו והוא כעובד 44)זרה ס.) (סנהדרין
אלא 45)עבודהֿזרה. לעבודהֿזרה, עוד היתה שלא

אתה! אלי לה: באמרו לכזאת עכשיו אותה עושה שהוא
לאו  "הגביה" ז"ל רבינו שכתב מה לכאורה, (לחםֿמשנה).
מהגמרא  מוכח שכן חייב: כן גם בעלמא באמירה כי דווקא,
חייב  אינו בשגגה עבד אם קרבן לענין אלא סג.): (סנהדרין
שרבינו  ומפני מ"ב). פ"א, (כריתות מעשה שיעשה עד
כן  על קרבן. בחיוב גם חיוב, מיני בכל הפרק את התחיל
הספרדים). (חכמי מעשה בה -שעשה "הגביה" לומר הוצרך
נאסרת  הלבינה שאין בזה, רבינו כוונת "לחםֿמשנה" ולפי
לבינה, זקף כמו: מעשה, בה שייעשה עד כעבודהֿזרה

ה"ג). (פ"ח, להלן כדי 46)המבואר "תוך ההלכה: פי על
למעלה  עיין פז.). (נדרים מעבודהֿזרה חוץ - כדיבור דיבור

ה"ט). (פ"ב,

.‰C¯c ‰NÚ elÙ‡Â ,dk¯„k ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ¿«¿»«¬ƒ»»∆∆
ÔBÈfa47·iÁ -48È„k ¯BÚÙÏ BÓˆÚ ¯ÚBt‰ ?„ˆÈk . ƒ»«»≈««≈«¿«¿¿≈

B˙Bf·Ï È„k ÒÈÏe˜¯ÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê B‡ ,B˙Bf·Ï49- ¿«»«∆∆¿«¿ƒ¿≈¿«

ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Óe ,·iÁ ,CÎa B˙„B·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ«¬»¿»«»≈ƒ»¿»«
B˙‚‚L50. ƒ¿»

לבזותה.47) הוא 48)שכוונתו מה ומפרש הולך והוא
ועובדיה 49)חייב. בכך עבודתה שדרך פי על אף

הוא  אבל זה, לביזוי חושקת שהעבודהֿזרה מאמינים"
הרמ"ך). בשם ("כסףֿמשנה", לבזותה וכוונתו "טועה"

והוא 50) הואיל - במזיד כשעשה כרת ולא מיתה לא אבל
ויש  ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות כמבואר מוטעה,
אפילו  זאת יעשה שלא בו והתרו במזיד עשה שאם חולקים:
"מוטעה"? נקרא ואיך שאסור, הוא יודע הרי - בזיון בדרך
עבודתֿ כעובד מיתה חייב כך: רבינו דברי מפרשים והם
מכיון  נאמר: ולא שגגתו, על קרבן מביא הוא וכן כוכבים:
עושה  שהוא שחשב משום קרבן, אף יתחייב לא ששגג

חיים"). (("תורת מצוה

.Â˜LÁL ÔB‚k ,‰·‰‡Ó ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ‰»≈¬«»ƒ≈«¬»¿∆»«
B‡ ,¯˙BÈa ‰‡ ‰˙È‰L dzÎ‡ÏÓ ÈtÓ BÊ ‰¯eˆa¿»ƒ¿≈¿«¿»∆»¿»»»¿≈
ÌÈn„Ó Ô‰L BÓk ,BÏ Ú¯z ‡nL dÏ B˙‡¯iÓ d„·ÚL∆¬»»ƒƒ¿»»∆»»≈«¿∆≈¿«ƒ

‰·ÈËÓ ‡È‰L ,‰È„·BÚ51‰Ú¯Óe52ÂÈÏÚ dÏa˜ Ì‡ - ¿∆»∆ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ¿»»»
dBÏ‡a53B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d„·Ú Ì‡Â ;‰ÏÈ˜Ò ·iÁ , ∆¡««»¿ƒ»¿ƒ¬»»∆∆¬»»

˙B„B·Ú Úa¯‡Ó ˙Á‡·54‰‡¯iÓ B‡ ‰·‰‡Ó ,55- ¿««≈«¿«¬≈«¬»ƒƒ¿»
¯eËt56Ût‚Ó‰ .57,dÏ ˜MÓ‰Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú »«¿«≈¬«»ƒ¿«¿«≈»

„aÎÓ‰Â58ıa¯Ó‰Â59Cq‰Â dÏ ıÈÁ¯n‰Â ,‰ÈÙÏ60 ¿«¿«≈¿«¿«≈¿»∆»¿««¿ƒ»¿«»
el‡‰ „B·Î È¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,ÏÈÚn‰Â LÈaÏn‰Â61 ¿««¿ƒ¿««¿ƒ¿…«≈¿ƒ¿≈»»≈
,"Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ -≈¿…«¬∆∆∆¡«¿…»»¿≈

‰„B·Ú ÏÏÎa el‡ ÌÈ¯·„e62BÈ‡ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰ ¿»ƒ≈ƒ¿»¬»≈¿««ƒ≈≈
Le¯Ùa ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‰˜BÏ63‰˙È‰ Ì‡Â . ∆«««≈∆¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¿»

e‰NÚÂ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ „Á‡a d˙„B·Ú C¯c∆∆¬»»¿∆»ƒ»«¿»ƒ»≈¿»»
·iÁ - d„·ÚÏ64. ¿»¿»«»

בה.52)לעובדיה.51) לשם 53)לכופרים ועבדה
זביחה,54)אלוהות. השתחויה, בביתֿהמקדש: שהיו

לעיל. כנזכר עבודתה כדרך שלא אפילו וניסוך זריקה
אלוהות.55) בתור האומר:56)ולא סא:) (סנהדרין, כרבא

פטור. - באלוה עליו קבלו ולא ומיראה מאהבה שהעובד
מאהבה  ומיראה": "מאהבה רבינו מפרש שראינו, כפי
ורבים  לו. תרע שמא מפניה, יראה מתוך או לעבודהֿזרה
עובדים  אינם עבודהֿזרה עובדי כל הלא עליו: מקשים
ירעו  פן יראה מתוך וביחוד אהבה, מתוך אלא לאליליהם
מאהבה  בראשם: והראב"ד כולם מפרשים ולפיכך להם?
אדם  יראת מתוך או בעיניו. חן למצוא שרוצים לאדם
עבודהֿ מיראת או "מאהבה שפירש: ורבינו (כסףֿמשנה).
(שבת  כך פירש הוא שגם חננאל רבינו בעקבות הלך - זרה"

תרגומו:57)עב:). יג), כט, (בראשית לו ויחבק המחבק.
ליה. את 59)במטאטא.58)וגפף להשכיב מים מזלף

בשמים.60)האבק. ובמיני כשאין 61)בשמן אפילו
בכך. עבודתה השתחויה 62)דרך מעין הן כבוד עבודות

עליהן. לא 63)ומוזהרים תגפף, לא תורה: אמרה שלא
היא: והלכה תעבדם", "לא בלאו: הן כלולות אלא תנשק,

ס:). (סנהדרין שבכללות לאו על לוקין שכל 64)אין
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וגו' האלה" הגויים יעבדו מ"איכה אנו למדים "שכדרכה"
ס:). סנהדרין (רש"י,

.ÊıB˜ BÏ ·LÈ65‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÙÏ BÏ‚¯a »«¿«¿ƒ¿≈¬«»ƒ…
ÁeLÈ66‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL ÈtÓ ,epÏhÈÂdÏ67. »«¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»

ÈtÓ ,ÌÏhÈÂ ÁeLÈ ‡Ï ,‰ÈÙa ˙BÚÓ BÏ e¯ft˙ƒ¿«¿»¿»∆»…»«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
.ÏhÈ CkŒ¯Á‡Â ,·LÈ ‡l‡ ;dÏ ‰ÂÁzLÓk ‰‡¯pL∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¬∆»∆»≈≈¿««»ƒ…

ברגלו.65) קוץ לו יב.).67)יתכופף.66)נתחב (ע"ז
צדו  או אחוריו שמפנה כגון לה, כמשתחווה נראה אינו ואם

מותר. - לעבודהֿזרה

.Á˙BÁl˜Ó‰ ˙BÙeˆ¯t68ÈÙa ÌÈÓ69ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¿«¿«¿«ƒƒ¿≈¬«»ƒ
‰‡¯pL ÈtÓ ,‰zLÈÂ Ì‰Èt ÏÚ ÂÈt ÁÈpÈ ‡Ï -…«ƒ«ƒ«ƒ∆¿ƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˜MÓk70. ƒ¿«≈«¬«»ƒ

לתוכן 68) מאחוריהן מים סילון ונכנס חלולין אדם פרצופות
שם). (רש"י, פיהן דרך עצמן 69)ויוצאים שהן כלומר:

עבודהֿזרה. לפני מים מקלחין אלא עבודהֿזרה אינן
לפני 70) מים המושך "מעין גם: יש שלנו הש"ס ובנוסחת

כמשתחוה  שנראה מפני וישתה, ישחה לא עבודהֿזרה
(שם). לעבודהֿזרה

.ËBÓˆÚÏ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰71ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆¬«»ƒ¿«¿««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,d„·Ú ‡ÏÂ B„Èa d‡NÚ ‡lL∆…¬»»¿»¿…¬»»∆∆∆¡«…

EÏ ‰NÚ˙72˙„B·Ú ‰NBÚ‰ ÔÎÂ ."‰eÓz ÏÎÂ ÏÒÙ «¬∆¿∆∆¿»¿»¿≈»∆¬«
,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï B„Èa ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»«¬≈ƒ¬ƒ¬»»¿≈»ƒ
"ÌÎÏ eNÚ˙ ‡Ï ‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ73. ∆∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬»∆

‰˜BÏ ,BÓˆÚÏ B„Èa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰ CÎÈÙÏ¿ƒ»»∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆
.ÌÈzL¿»ƒ

בשבילו.71) לעשותה אומן אצל אזהרה 72)שהזמין
לא  אחרים וגם בידיו, לעצמו פסל יעשה שלא היא: כפולה
(הוצאת  דרשב"י במכילתא נמצא לזה המקור למענו. יעשו
העושה  שכל מלמד - לך" תעשה "לא הופמן): ד"ר
"לא  - משום שתים: משום עובר לעצמו עבודהֿזרה
זו  הלכה רבינו שמסיים כמו "לך", - ומשום תעשה",

תעשו 73)שלפנינו. לא כפשוטו: המקרא לפרש שאין
אחרים". אלהים לך יהיה "לא כבר: כתוב שהרי לעצמכם,
אלא  - יהיה לא לך עשוהו שאחרים בין עשיתו, שאתה בין
אמרו  וכן חכמים). (שפתי לאחרים תעשו שאל ללמדך
לומר: תלמוד - לאחרים? יעשו הם "יכול קדושים): (ספרא,
לאחרים  אלא לכם לא אפילו כלומר: לכם, לא תעשו, לא

תעשו". אל

.È˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡74dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÈBÏ »«¬¿¿««ƒ∆≈»
;"Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ∆∆¡«…«¬ƒƒ
ÈBÏ ‡l‡ ÌÈ‡L ,·‰ÊÂ ÛÒk ÏL ˙B¯eˆ :¯ÓBÏk75- ¿«∆∆∆¿»»∆≈»∆»¿

˙„B·ÚÏ Ì‰L en„ÈÂ ÌÈÚBh‰ Ô‰· eÚËÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿»∆«ƒƒ«∆≈«¬«
Ì„‡‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,ÈBÏ ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â .ÌÈ·ÎBk»ƒ¿≈»»¿∆»«»»»

„·Ïa76‡ÏÂ „ÈÒ· ‡ÏÂ ıÚ· ‡Ï ,ÌÈ¯iˆÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»≈¿«¿ƒ…¿≈¿…¿ƒ¿…
,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰È‰zL ,‡e‰Â .Ì„‡‰ ˙¯eˆ ,Ô·‡·¿∆∆«»»»¿∆ƒ¿∆«»∆∆

¯eik‰Â ¯eiv‰ ÔB‚k77Ì‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏ˜¯ËaL ¿«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ

‰˜BÏ - ¯ˆ78B‡ ˙Ú˜LÓ ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆¬»ƒ»¿»«»À¿««
ÔÈnÒ ÏL ‰¯eˆ79˙BÁel‰ ÈabŒÏÚL ˙B¯ev‰ ÔB‚k , »∆«»ƒ¿«∆««≈«

˙BiÏ·h‰Â80el‡ È¯‰ - ‚È¯‡a ÔÈÓ˜B¯L ˙B¯eˆ B‡ , ¿««¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¬≈≈
˙B¯zÓ81. À»

רבינו.74) שמסיים כמו אדם, יתדו)75)צורות (מכילתא,
עושים  שאחרים כדרך לנוי עושה הריני תאמר: "שלא
רבינו: מסיים ד) (ל"ת, המצוות" וב"ספר וכו'. במדינות"
עבודהֿ עובדי הסכלים שיחשבו כמו בהם יחשבו "שלא

כחות". לצורות כי כל 76)זרה, תניא: מג:) (ע"ז
תעשון  "לא ודרשו: אדם. מפרצוף חוץ מותרים הפרצופים
נגלה  אני שבה אדם בדמות כלומר: אותי, תעשון לא - אתי"
בכל  שלמה צורה ודווקא קמא). יו"ד (ש"ך, לנביאים
אין  - ראש בלא גוף או גוף בלא ראש צורת אבל איבריה,

שם). (טור, איסור הקיר 77)בה על מחוקקים ציורים
סקולפטור. מעשה שהם נג:), ב"ב שעבר 78)(רשב"ם,

אתי". תעשון "לא ושל 80)צבעים.79)על עץ של
בולטות. הצורות שאין מג:).81)שיש (ע"ז

.‡ÈÌ‡ - Ì„‡ ˙¯eˆ ‡e‰L Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaË«««∆≈»∆»»∆«»»ƒ
dÁÈp‰Ï ¯eÒ‡ ,˙ËÏBa ‰¯ev‰ ‰˙È‰82ÌzÁÏ ¯zÓe , »¿»«»∆∆»¿«ƒ»À»«¿…

da83,dÁÈp‰Ï ¯zÓ - ˙Ú˜BL ‰¯ev‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ; »¿ƒ»¿»«»««À»¿«ƒ»
‰¯ev‰ B· ‰NÚz ÌzÁp‰L ÈtÓ ,da ÌzÁÏ ¯eÒ‡Â¿»«¿…»ƒ¿≈∆«∆¿»≈»∆«»

˙ËÏBa84,‰·Ïe ‰nÁ ˙eÓc ¯eˆÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ . ∆∆¿≈»»¿«»¿»»
ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÎ‡ÏÓe ˙BÏfÓ ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«¿»ƒ∆∆¡«…«¬

‰ ÈLnL ˙eÓ„k eNÚ˙ ‡Ï - "Èz‡ÈÙÏ ÔÈLnLÓ ƒƒ…«¬ƒ¿«»««¿«¿ƒ¿»«
ÌB¯na85Áel‰ ÏÚ elÙ‡Â86¯‡Le ˙BÓ‰a‰ ˙B¯eˆ ; «»«¬ƒ««««¿≈¿»

ÌÈ‡L„e ˙BÏÈ‡‰ ˙B¯eˆÂ ,Ì„‡‰ ÔÓ ıeÁ ‰iÁ LÙ∆∆«»ƒ»»»¿»ƒ»¿»ƒ
Ì˙B‡ ¯eˆÏ ¯zÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ87‰˙È‰ elÙ‡Â , ¿«≈»∆À»»»«¬ƒ»¿»
˙ËÏBa ‰¯ev‰88. «»∆∆

שלא 82) החשד, מפני - בביתו להשהותה או באצבעו,
עבודהֿזרה. עובד שהוא שהצורה 83)יחשדוהו מפני

ומשוקעת  - משוקעת נעשית הנייר על בחתימתה הבולטת,
-84)מותר. בשוה שוה שאפילו וסובר משיג הראב"ד

לעשותה. לישראל כן גם מג.).85)אסור (ע"ז
בולטות 86) לא - שוות הן אפילו במרום המשמשים צורות

- בולטת אינה אם אדם צורת ורק אסור: - שוקעות ולא
לנו  נראים אינם במרום שהמשמשים מפני - והטעם מותר.
(כסףֿמשנה). אופן בכל לעשותם אסור ולכן כבולטים,

בצורתא"87) אלא רב דבי לגינתא קני לא "דרב נד.) (ב"ב
ידי  על אלא ביתֿמדרשו שלפני הגינה את קנה לא רב -
בלי  שמת גר של (בגינה בה להחזיק בתוכה שצייר הצורות

שם). ידובר לעשות 88)יורשים שאסור הרמ"ך, כתב
המשמשים  פנים ארבעה כדמות ביחד, פנים ארבעה דמות
- שוקעת בצורה ואפילו ונשר, ואריה ואדם שור במרום:
וראוי  (כסףֿמשנה). במרום המשמשים צורת היא שזו
מותר  - להתלמד נעשו אם האסורות הצורות שכל  להעיר,
וכמו  ד), סעיף קמא, יו"ד (שו"ע, בולטות כשהן ואפילו
ט) יח, (דברים הגויים כתועבות לעשות תלמד לא שאמרו:
ולהורות  להבין למד אתה אבל לומד, אתה אי "לעשות" -

סח.). (סנהדרין
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ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ח שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בירושלים 1) נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר דיני

מקלט. וערי

.‡ÈÁÈcÓ2ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ¯ÈÚ3, «ƒ≈ƒƒƒ¿»≈¬≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡4eÁÈc‰ ‡l‡ , ««ƒ∆…»¿¬«»ƒ∆»ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡Â .d˙B‡ e„·ÚL „Ú Ì¯ÈÚ È·LBÈ ˙‡∆¿≈ƒ»«∆»¿»¿«¿≈»ƒ
ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰ ÔÈÁcn‰5˙„B·Ú e„·ÚL ,‡e‰Â . «À»ƒ∆¡»ƒ¿«ƒ¿∆»¿¬«
‰eÏawL B‡ ,ÌÈ·ÎBk6‰¯‰Ê‡Â .dBÏ‡a Ì‰ÈÏÚ »ƒ∆ƒ¿»¬≈∆∆¡«¿«¿»»

ÔÈpÓ ÁÈcnÏ7"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?8. ««ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ»««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilwqp el` ixd ,l`xyin xir igicn"

את  תכה ("הכה בחרב הוא הנידחת עיר ליושבי מיתה דין
העיר  בני רוב הודחו ואם חרב"), לפי ההיא העיר יושבי
והפכה  היחידים של מציאותם שפקעה מצד כולם, נהרגין
בסייף, כולם ודין עבודה־זרה, שעבד ציבור של למציאות
של  ציבור שהם מצד אינו המדיחים של המיתה חיוב אבל
אין  ולכן ואחד, אחד כל על פרטי חיוב אלא הנידחת עיר

נסקלין. אלא בסייף דינם
(21 dxrd 109 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

"עיר 2) בפרשת כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים פי 3)הנידחת" על אף פט:) (סנהדרין

מ"גזירה  חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא
ונאמר  עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר שווה":
מסית  מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם
אף  (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו שנאמר בסקילה,
לעבודהֿ היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח
רובה  או העיר כל הרבים; את מדיח כשהוא - מדיח זרה;

נתחייבו 4)ככולה. הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
הדיחו. כשלא ואפילו עבודה, משום בחרב,5)סקילה

(שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה  ככתוב:
סקילה, ביתֿדין: מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז),
(עמוד  המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה,

(פרק 6)פט). לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
כגון  בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה ג,
וישתחוו  שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר:
ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה ויאמרו: לו ויזבחו לו
זביחה  על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה  מקיש

ס:). שלא 7)(סנהדרין והזהירה התורה אסרה היכן
(יומא  הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח?

סג:).8)פא.). (סנהדרין

.·eÈ‰iL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ¯ÈÚ‰ ÔÈ‡≈»ƒ«¬≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿
dÎBzÓ ‰ÈÁÈcÓ9Ë·M‰ B˙B‡Óe10:¯Ó‡pL , «ƒ∆»ƒ»≈«≈∆∆∆¡«

Ea¯wÓ"11eÈ‰iL „ÚÂ ;"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ƒƒ¿∆««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆ƒ¿
ÌÈL ‰ÈÁÈcÓ12e‡ˆÈ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL ÏÚ ¯˙È B‡ «ƒ∆»¿«ƒ»≈«¿«ƒ∆∆¡«»¿

ÌÈL‡13"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ,ÏÚiÏ· Èa14„ÚÂ ; ¬»ƒ¿≈¿ƒ««««ƒ∆¿≈ƒ»¿«

da¯ eÁÈciL15„ÚÂ ‰‡nÓ ÔÈÁcn‰ eÈ‰ÈÂ ,16ÏL Ba¯ ∆«ƒÀ»¿ƒ¿«À»ƒƒ≈»¿«À∆
Ë·L ÏL Ba¯ Ác‰ Ì‡ Ï·‡ .Ë·L17Ì˙B‡ ÔÈc , ≈∆¬»ƒÀ«À∆≈∆»ƒ»

ÌÈ„ÈÁÈk18ÔË˜ ¯Ùk ‡Ï - "¯ÈÚ‰ È·LÈ" :¯Ó‡pL , ƒƒƒ∆∆¡«¿≈»ƒ…¿»»»
ÏB„b E¯Î ‡ÏÂ19ÔË˜ ¯Ùk - ‰‡nÓ ˙BÁt ÏÎÂ ;20, ¿…¿»»¿»»ƒ≈»¿»»»

ÌÈL ‰eÁÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏB„b E¯Î - Ë·L ÏL Ba¯Â21 ¿À∆≈∆¿»»¿≈ƒƒƒ»»ƒ
dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»
Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ -≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ
ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ¯‡Lk ,Ô‰ÈL¯BÈÏ ÔBÓÓe ,¯·ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני לשבט שבטך 11)ומיעוטה מקרב
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח פי אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע: - עירם" "יושבי

שם). והולך.16)(רש"י, מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט אנשי שרוב גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב, ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט, (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט. אותו מקרב (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח:).

.‚„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆
¯ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙È·a ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„ÈÁÈ - "EÈ¯ÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ÔÈ‚¯‰ ÌÈa¯Ó‰ ÔÈ‡Â ,¯ÚLÂ27. »««¿≈«¿Àƒ∆¡»ƒ∆»¿≈ƒ«»

הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא
ב.). (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: הוא 26)שבמקדש,

(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין
טז.).27) (שם

.„,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈ¯Ú ˙Á‡a]" :¯Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈ¯ÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLe¯È‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈË·LÏ29¯Ùqa ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı¯‡ ˙‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡¯NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙B¯ÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜Á¯Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆
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ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ח שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בירושלים 1) נוהגים הנידחת עיר דיני אין הנידחת; עיר דיני

מקלט. וערי

.‡ÈÁÈcÓ2ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ¯ÈÚ3, «ƒ≈ƒƒƒ¿»≈¬≈≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡4eÁÈc‰ ‡l‡ , ««ƒ∆…»¿¬«»ƒ∆»ƒƒ

¯ÈÚ‰ ÈL‡Â .d˙B‡ e„·ÚL „Ú Ì¯ÈÚ È·LBÈ ˙‡∆¿≈ƒ»«∆»¿»¿«¿≈»ƒ
ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰ ÔÈÁcn‰5˙„B·Ú e„·ÚL ,‡e‰Â . «À»ƒ∆¡»ƒ¿«ƒ¿∆»¿¬«
‰eÏawL B‡ ,ÌÈ·ÎBk6‰¯‰Ê‡Â .dBÏ‡a Ì‰ÈÏÚ »ƒ∆ƒ¿»¬≈∆∆¡«¿«¿»»

ÔÈpÓ ÁÈcnÏ7"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ?8. ««ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ»««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilwqp el` ixd ,l`xyin xir igicn"

את  תכה ("הכה בחרב הוא הנידחת עיר ליושבי מיתה דין
העיר  בני רוב הודחו ואם חרב"), לפי ההיא העיר יושבי
והפכה  היחידים של מציאותם שפקעה מצד כולם, נהרגין
בסייף, כולם ודין עבודה־זרה, שעבד ציבור של למציאות
של  ציבור שהם מצד אינו המדיחים של המיתה חיוב אבל
אין  ולכן ואחד, אחד כל על פרטי חיוב אלא הנידחת עיר

נסקלין. אלא בסייף דינם
(21 dxrd 109 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

"עיר 2) בפרשת כמפורש לעבודהֿזרה, יושביה את שהדיחו
יגֿיט). יג, (דברים פי 3)הנידחת" על אף פט:) (סנהדרין

מ"גזירה  חכמינו למדוה בפירוש, סקילה בהם נאמרה שלא
ונאמר  עירם", יושבי את "וידיחו במדיח: כאן נאמר שווה":
מסית  מה - יא) יג, (דברים להדיחך" ביקש "כי במסית: שם
אף  (שם), ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו שנאמר בסקילה,
לעבודהֿ היחיד את מדיח כשהוא - מסית בסקילה. מדיח
רובה  או העיר כל הרבים; את מדיח כשהוא - מדיח זרה;

נתחייבו 4)ככולה. הרי - עבדוה שאם עצמם; המדיחים
הדיחו. כשלא ואפילו עבודה, משום בחרב,5)סקילה

(שם, חרב לפי ההיא העיר אתֿיושבי תכה הכה  ככתוב:
סקילה, ביתֿדין: מיתות מארבע אחת "הרג", - וזוהי טז),
(עמוד  המצוות במניין למעלה שנתבארו וחנק, הרג שריפה,

(פרק 6)פט). לעיל כמבואר עדיין, עבדוה כשלא אפילו
כגון  בעלמא, באמירה באֿלוה קיבלה שאם ד), הלכה ג,
וישתחוו  שנאמר: חייב, - עבדה ולא אתה"! "אֿלי שאמר:
ח), לב, (שמות וגו' אלוקיך אלה ויאמרו: לו ויזבחו לו
זביחה  על כמו אמירה על וחייב לזביחה אמירה  מקיש

ס:). שלא 7)(סנהדרין והזהירה התורה אסרה היכן
(יומא  הזהיר כן אם אלא הכתוב ענש לא שהרי להדיח?

סג:).8)פא.). (סנהדרין

.·eÈ‰iL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ¯ÈÚ‰ ÔÈ‡≈»ƒ«¬≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿
dÎBzÓ ‰ÈÁÈcÓ9Ë·M‰ B˙B‡Óe10:¯Ó‡pL , «ƒ∆»ƒ»≈«≈∆∆∆¡«

Ea¯wÓ"11eÈ‰iL „ÚÂ ;"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ƒƒ¿∆««ƒ∆¿≈ƒ»¿«∆ƒ¿
ÌÈL ‰ÈÁÈcÓ12e‡ˆÈ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL ÏÚ ¯˙È B‡ «ƒ∆»¿«ƒ»≈«¿«ƒ∆∆¡«»¿

ÌÈL‡13"Ì¯ÈÚ È·LÈ ˙‡ eÁÈciÂ ,ÏÚiÏ· Èa14„ÚÂ ; ¬»ƒ¿≈¿ƒ««««ƒ∆¿≈ƒ»¿«

da¯ eÁÈciL15„ÚÂ ‰‡nÓ ÔÈÁcn‰ eÈ‰ÈÂ ,16ÏL Ba¯ ∆«ƒÀ»¿ƒ¿«À»ƒƒ≈»¿«À∆
Ë·L ÏL Ba¯ Ác‰ Ì‡ Ï·‡ .Ë·L17Ì˙B‡ ÔÈc , ≈∆¬»ƒÀ«À∆≈∆»ƒ»

ÌÈ„ÈÁÈk18ÔË˜ ¯Ùk ‡Ï - "¯ÈÚ‰ È·LÈ" :¯Ó‡pL , ƒƒƒ∆∆¡«¿≈»ƒ…¿»»»
ÏB„b E¯Î ‡ÏÂ19ÔË˜ ¯Ùk - ‰‡nÓ ˙BÁt ÏÎÂ ;20, ¿…¿»»¿»»ƒ≈»¿»»»

ÌÈL ‰eÁÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏB„b E¯Î - Ë·L ÏL Ba¯Â21 ¿À∆≈∆¿»»¿≈ƒƒƒ»»ƒ
dËeÚÓ Ác‰L B‡ ,„ÈÁÈ dÁÈc‰L B‡ ,ÌÈpË˜ B‡22, ¿«ƒ∆ƒƒ»»ƒ∆À«ƒ»
dl ‰ˆeÁÓ ‰ÈÁÈcÓ eÈ‰L B‡ ,Ô‰ÈÏ‡Ó eÁc‰L B‡23 ∆À¿≈¬≈∆∆»«ƒ∆»ƒ»»
Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ;˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc da ÔÈc ÔÈ‡ -≈»ƒ»ƒƒ«ƒ««∆»¬≈≈
ÈÓ Ïk ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·ÚL ÌÈ„ÈÁÈkƒƒƒ∆»¿¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒ
ÔÈcŒ˙È· È‚e¯‰ ¯‡Lk ,Ô‰ÈL¯BÈÏ ÔBÓÓe ,¯·ÚL24. ∆»«»»¿¿≈∆ƒ¿»¬≈≈ƒ

העיר.9) שיהיו 10)מאותה אפשר איך תאמר: ושמא
נתחלקו  הערים הלא שבט, מאותו ולא עיר מאותה
בחלקה  נכנסת אחד שבט של שעיר ייתכן - לשבטים?
אחד  לשבט העיר של שרובה באופן אחר, שבט של בתחומו

קיא:). (סנהדרין השני לשבט שבטך 11)ומיעוטה מקרב
אוקספורד.12)ומתוכו. נוסח פי אנשים 13)על ואין

משניים. (שם).14)פחות אחרת עיר יושבי ולא
רובה 15) וזהו - העיר של ישובה משמע: - עירם" "יושבי

שם). והולך.16)(רש"י, מפרש שהוא כמו בכלל, עד ולא
בו.17) נאחזו השבט אנשי שרוב גדול, שעבדו 18)כרך

חמורה  מיתה אמנם שהיא בסקילה, שמיתתם עבודהֿזרה
וממונם  ניצולים וטפם נשיהם - זאת לעומת חרב, ממיתת

לקמן. כמבואר ליורשיהם, וניתן טו:).19)פלט, (סנהדרין
המתחיל:20) דבור בתוספות (שם, מצאו לזה רמז

מאה  תשאיר אלף היוצאת העיר שנאמר: ממה "מעשרה")
ג). ה' ולא 21)(עמוס - אנשים אנשים", "יצאו שנאמר:

אחד  איש ולא - אנשים קטנים; ולא - אנשים נשים;
קיא:). העיר.22)(סנהדרין עיר 23)של אותה מתוך לא

שבט. אותו מקרב (סנהדרין 24)ולא ליורשים שנכסיהם
מח:).

.‚„Á‡ ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc ÔÈ‡≈»ƒƒ«ƒ««∆»¿≈ƒ∆∆»
ÌÈÚ·LÂ25B‡ ‡e‰‰ LÈ‡‰ ˙‡ ˙‡ˆB‰Â" :¯Ó‡pL , ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿≈»∆»ƒ«

Ï‡ ‰f‰ Ú¯‰ ¯·c‰ ˙‡ eNÚ ¯L‡ ‡Â‰‰ ‰M‡‰ ˙‡∆»ƒ»«ƒ¬∆»∆«»»»««∆∆
¯ÚL Ïk ÏL ÔÈcŒ˙È·a ÌÈ‚¯‰ ÌÈ„ÈÁÈ - "EÈ¯ÚL26 ¿»∆¿ƒƒ∆¡»ƒ¿≈ƒ∆»««
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ÔÈ‚¯‰ ÌÈa¯Ó‰ ÔÈ‡Â ,¯ÚLÂ27. »««¿≈«¿Àƒ∆¡»ƒ∆»¿≈ƒ«»

הגזית 25) בלשכת בירושלים הנמצא הגדול ביתֿהדין הוא
ב.). (סנהדרין גדולה סנהדרי ונקרא: הוא 26)שבמקדש,

(שם). קטנה סנהדרי הנקרא: ושלושה, עשרים של ביתֿדין
טז.).27) (שם

.„,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ˙Á‡ ÔÈ‡≈««≈»≈ƒ¿»«¬≈ƒ«ƒ««
EÈ¯Ú ˙Á‡a]" :¯Ó‡pL28‡ÏÂ ."(EÈ¯ÚL „Á‡a) [ ∆∆¡«¿««»∆¿««¿»∆¿…

 ‡lL ÈÙÏ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙ÈNÚ ÌÈÏLe¯È‰˜lÁ˙ ¿»«ƒ«¬≈ƒ«ƒ««¿ƒ∆…ƒ¿«¿»
ÌÈË·LÏ29¯Ùqa ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡Â .30È„k , ƒ¿»ƒ¿≈ƒƒ«ƒ«««¿»¿≈

Œı¯‡ ˙‡ e·È¯ÁÈÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ eÒkÈ ‡lL∆…ƒ»¿¿≈»ƒ¿«¬ƒ∆∆∆
Ï‡¯NÈ31„Á‡ ÔÈcŒ˙Èa ÔÈ‡Â .32˙B¯ÈÚ LÏL ‰NBÚ ƒ¿»≈¿≈≈ƒ∆»∆»¬»

BÊ „ˆa BÊ ˙BÁcp‰33,˙B˜Á¯Ó eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»¿«¬»ƒ»¿À»
‰NBÚ34. ∆
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ואינן 28) מחלקם השבטים שהפרישון המקלט" ל"ערי פרט
והראב"ד  "עריך". בהן: שנקרא לבעליהן עוד מיוחדות
נאמר  ולא זה? לו מאין ידעתי "לא ואומר: רבינו על משיג
מפרשי  העירו כבר אולם ירושלים". על אלא בגמרא
ב"ילקוט", והובא זוטא" ב"ספרי נמצא זה שדין הרמב"ם,
- "תהיינה יג), לה, (במדבר לכם תהיינה מקלט ערי מסעי:
ולא  הנידחת" "עיר דין בהן יעשו שלא יהיו; בהווייתן
מ"באחת  זו הלכה הוציא ורבינו אבן). (טורי לעולם תחרבנה

קוראים 29)עריך". אנו ואין ישראל לכלל נחלה שהיא
פב:). קמא (בבא עריך" "באחת על 30)בה היושבת עיר

העמים. ארץ קוראה 31)גבול הפירצה תהא שלא
טז:). סנהדרין ("המאירי", שניים,32)לאויבים אבל

ומשמש  נתמנה אחר וביתֿדין הראשון כשמת כלומר:
עושה. - קרחה;33)תחתיו משום - הארץ בפנים אפילו

היישוב  בתוך קרחת מהווה נחרבות ערים שלוש של שטח
חורבן. של (כסף 34)ורושם כך כל ניכרת הקרחה שאין

שיבוש. זה "כל ואומר: משיג הראב"ד אין ÌÏÂÚÏמשנה).
ולא  אחד בביתֿדין לא נידחות: ערים שלוש עושים
יהודה  אלא - מרוחקות ולא אחד במקום לא בשלוש;
כליו  נושאי והמפרשים נבדלות. ארצות כשתי שהן וגליל",
משנה). כסף עוז", ("מגדל עיין זאת. מסבירים הרמב"ם של

.‰‰ÈÁÈcÓ ‰eÁÈciL „Ú ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈNBÚ ÔÈ‡≈ƒƒ«ƒ«««∆«ƒ»«ƒ∆»
ÌÈa¯ ÔBLÏa35„·ÚÂ CÏ :Ô‰Ï e¯Ó‡ÈÂ ,36CÏ B‡ ! ƒ¿«ƒ¿…¿»∆≈≈¿«¬…≈≈

ÁaÊe37CÏ B‡ .Cqe CÏ B‡ !¯ÈË˜Â CÏ B‡ ! ¿«≈«≈≈¿«¿ƒ≈≈¿«≈≈≈
,ÌÈÚÓBL Ì‰Â !dBÏ‡a Ïa˜e CÏ B‡ !‰ÂÁzLÂ¿ƒ¿«¬∆≈≈¿«≈∆¡«¿≈¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙Á‡· B‡ ,d˙„B·Ú C¯c d˙B‡ e„·ÚÂ¿»¿»∆∆¬»»¿««≈«¿«

‰eÏawL B‡ ,˙B„B·Ú38‡lL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ .dBÏ‡a ¬∆ƒ¿»∆¡«ƒ«ƒ««∆…
el‡‰ ÌÈ‡z‰ Ïk ‰ÈÁÈcÓ·e d· eÓi˜˙39C‡È‰ , ƒ¿«¿»¿«ƒ∆»»«¿»ƒ»≈≈«

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈ¯˙Ó ?Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆«¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»¿∆»≈∆
ÌÈ„ÈÁÈk Ì˙B‡ ÔÈÏ˜BÒÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚL∆»«¬«»ƒ¿¿ƒ»ƒƒƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,e„·ÚL40. ∆»¿»»¿¿≈∆

אתה 35) מכאן - ונעבדה" "נלכה שנאמר: סז.). (סנהדרין
מדיחיה  שידיחוה עד הנידחת עיר נעשית שאינה למד
הופמן). הוצאת תנאים", ("מדרש רבים בלשון

היא 36) - עבודה וסתם אמר. כלל ובדרך עבודהֿזרה,
בכך. שדרכה העבודה.37)עבודה מין את שפירט או

"נלך  עד מכאן המנויים העבודה מיני ארבעה ואלה
הבחירה, בבית ישראל לאלוקי בהם עובדים היו ונשתחווה"
למעלה  כמבואר בכך, דרכה שאין פי על אף עליהם וחייבים

כ). הלכה ג, כל 38)(פרק אבל בפועל, כעבודה זה שגם
המדיחים  אין - ממש בפועל עבדו לא שהמודחים עוד
שמשמעו  עירם", יושבי את "וידיחו שנאמר: מפני נסקלים,
"כי  אצלו: שכתוב במסית, כן לא בפועל; כבר שהדיחום -
שרצה  רצונו גילוי רק שדי - שמשמעו להדיחך", ביקש
ולא  ניסת לא שהמוסת פי על ואף נתחייב, וכבר להדיח
המלך"). "עבודת לפי הנ"ל, תנאים (מדרש כלום עשה

כאן 39) עד ושנמנו הנידחת עיר לעשות כדי הדרושים
(מיתה 40)בפרקנו. בסקילה "שהיחידים קיא:) (סנהדרין

קלה) (מיתה בסייף והמרובים פלט; ממונם לפיכך - חמורה)
אבד". ממונם ולפיכך -

.Â‰Èe‡¯ ‰È‰zL ÔÓÊa ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔÈc C‡È‰Â¿≈«ƒƒ«ƒ««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿»
ÔÈÁÏBL ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙Èa ?˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙BNÚ‰Ï¿≈»ƒ«ƒ««≈ƒ«»¿ƒ
‰¯e¯· ‰È‡¯a eÚ„iL „Ú ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â41 ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆≈¿ƒ¿»»¿»
˙„B·ÚÏ e¯ÊÁÂ da¯ B‡ ¯ÈÚ‰ Ïk ‰Ác‰L∆À¿»»»ƒÀ»¿»¿«¬«
È„ÈÓÏz ÈL Ì‰Ï ÌÈÁÏBL CkŒ¯Á‡ .ÌÈ·ÎBk»ƒ««»¿ƒ»∆¿≈«¿ƒ≈

Ì¯ÈÊÁ‰Ïe Ì¯È‰Ê‰Ï ÌÈÓÎÁ42eNÚÂ e¯ÊÁ Ì‡ . ¬»ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ»¿¿»
·ËeÓ - ‰·eL˙43ÔÈcŒ˙Èa - ÔzÏe‡· e„ÓÚÈ Ì‡Â ; ¿»»¿ƒ««¿¿ƒ«¿»≈ƒ

ÔÈ¯ˆ Ô‰Â .‡·vÏ Ô‰ÈÏÚ ˙BÏÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÈeˆÓ¿«ƒ¿»ƒ¿»≈«¬¬≈∆«»»¿≈»ƒ
.¯ÈÚ‰ Ú˜azL „Ú ‰ÓÁÏÓ Ô‰nÚ ÔÈÎ¯BÚÂ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿¿ƒƒ»∆ƒ¿»»«∆ƒ»«»ƒ

ÔÈa¯Ó „iÓ ,Ú˜azLk44ÌÈ„Â ÔÈÈ„ŒÈza Ì‰Ï ¿∆ƒ»«ƒ»«¿ƒ»∆»≈ƒƒ¿»ƒ
„·ÚL ÌÈ„Ú ÈL ÂÈÏÚ e‡aL ÈÓ Ïk .Ì˙B‡»»ƒ∆»»»¿≈≈ƒ∆»«
ÔÈLÈ¯ÙÓ ,B˙B‡ e¯˙‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú45 ¬«»ƒ««∆ƒ¿«¿ƒƒ
ÔÈÏ˜BÒ - dËeÚÓ ÌÈ„·BÚ‰ ÏÎ e‡ˆÓ .B˙B‡ƒ¿¿»»¿ƒƒ»¿ƒ

Ô˙B‡46ÔÈÏÚÓ - da¯ e‡ˆÓ .ÏBv ¯ÈÚ‰ ¯‡Le , »¿»»ƒƒƒ¿¿À»«¬ƒ
ÏB„b‰ ÔÈcŒ˙È·Ï Ô˙B‡47,ÌÈc ÌL ÔÈ¯ÓB‚Â »¿≈ƒ«»¿¿ƒ»ƒ»

Ïk ˙‡ ÔÈkÓe .ÛÈÒa e„·ÚL el‡ Ïk ÔÈ‚¯B‰Â¿¿ƒ»≈∆»¿¿«ƒ«ƒ∆»
ÌÈLÂ ÛË ,·¯Á ÈÙÏ da ¯L‡ Ì„‡ LÙ48Ì‡ , ∆∆»»¬∆»¿ƒ∆∆«¿»ƒƒ

ÌÈ„·BÚ‰ e‡ˆÓ Ì‡Â .dlk ‰Ác‰ÌÈkÓ - da¯ À¿»À»¿ƒƒ¿¿»¿ƒÀ»«ƒ
.·¯Á ÈÙÏ ÌÈ„·BÚ ÏL ÌÈLÂ Ûh‰ Ïk ˙‡ÔÈ·e ∆»««¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ»∆≈

˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ,da¯ ‰Ác‰L ÔÈa ,dlÎ ‰Ác‰L∆À¿»À»≈∆À¿»À»¿ƒ∆
‰ÈÁÈcÓ49dÏÏL Ïk ÔÈˆa˜Óe ,50CBz Ï‡51.d·BÁ¯ «ƒ∆»¿«¿ƒ»¿»»∆¿»

d·BÁ¯ ‰È‰ .·BÁ¯ dÏ ÔÈNBÚ - ·BÁ¯ dÏ ÔÈ‡≈»¿ƒ»¿»»¿»
ÒkiL „Ú epnÓ ıeÁ ‰ÓBÁ ÔÈBa - dl ‰ˆeÁ»»ƒ»ƒ∆«∆ƒ»≈

CBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,dÎB˙Ï52Ïk ÔÈ‚¯B‰Â ."d·Á¯ ¿»∆∆¡«∆¿…»¿¿ƒ»
da ¯L‡ ‰iÁ LÙ53ÌÚ dÏÏL Ïk ˙‡ ÔÈÙ¯BNÂ , ∆∆«»¬∆»¿¿ƒ∆»¿»»ƒ

d˙Ù¯Ne .L‡a ‰È„n‰54:¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - «¿ƒ»»≈¿≈»»ƒ¿«¬≈∆∆¡«
k ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡· zÙ¯NÂ"."dÏÏL Ï ¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

."ahen - daeyz eyre exfg m`"

התראה  לאחר מועלת תשובה אין "שהרי בראב"ד הקשה
בית־דין  במיתת מועילה תשובה שאין וכידוע ומעשה",
לדיין  לו אין שהרי שמים, בידי מיתות בחייבי רק אלא

רואות. שעיניו מה אלא
עשו  ש"אם הרמב"ם שכתב שמה הרוגוצ'ובי, ומתרץ
עיר  יושבי של דין להם שאין לעניין הוא מוטב" - תשובה
נהרגין  בה אשר חיה נפש וכל וטפם נשיהם שגם הנידחת,
חייבים  עדיין אבל בה, אשר הצדיקים נכסי כולל עמם,

עבודה־זרה. שעבדו אלה כל סקילה
הנדחת  עיר מגדר להוציאם - זה עניין גם כי קשה, ועדיין
לדיין  לו אין כי לבית־דין נמסר לא תשובה , שעשו בגלל -

ללב. המסור עניין היא ותשובה רואות, שעיניו מה אלא
בית־דין  מיתת חיובי שני האדם על יש שאם קשה, ובפרט
שבתחילה  יוצא כאן ואילו שביניהם, בקשה שחייב הוא
נהרגים  ועתה עמם, נהרגים וטפם נשיהם שגם הדין היה
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שמה  מסדום, זה דין הגמרא שלומדת מה להבין, צריך וגם
אם  היינו וגו" הכצעקתה.. ואראה נא "ארדה הקב"ה שאמר
מתן  מלפני דין למדים שאין הוא הכלל והלא תשובה, עשו

מסדום. ללומדו אפשר והיאך תורה,
עבדו  הנידחת עיר של יושביה שרוב ברגע לומר: ויש
היחיד, מציאות ואחד אחד מכל הופקעה עבודה־זרה,
ולכן  הנידחת", "עיר של אחת למציאות כולם והפכו
להפקיע  הוא תשובה שמועילה ומה מיתה. כולם חייבים
תשובה  שעשו ומרגע הנידחת, עיר גדר את בחזרה ממנה

יחיד. של ב"מעמד" לעצמו ואחד אחד כל נידון
מעיר  זה דין ללמוד אפשר מדוע גם יובן ועל־פי־זה
על  לימוד אלא בדין, חידוש לא הוא הלימוד כי הנידחת,
על  ולימוד ציבור, של אחרת מציאות היא שעיר כך

תורה. מתן מלפני גם ללמוד אפשר מציאות
(106 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

קיא:)41) (סנהדרין "המאירי" כדעת והתראה, בעדים
רבינו. בספר 42)בדברי אולי - אלה רבינו לדברי המקור

אלעזר  בן פינחס את ישראל בני ששלחו כב), פרק (יהושע,
גד  ובני ראובן בני את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן
למוטב  ולהחזירם לעבודהֿזרה מזבח שבנו בהם שחשדו

משנה). מצינו 43)(סדר איפה משיג: והראב"ד
רבינו  כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה
אלא  - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב": באמרו:
(עבודת  פלט וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים

וייגמר 44)המלך). אחד ביום כולם עדות שתתקבל כדי
אלה  אז מעטים, יהיו כשבתיֿהדין אבל אחד; ביום דינם
עד  הפועל אל משפטם להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר
ונמצא  - לא או רובה הודח אם לדעת כולם מספר שיקבלו
שם). וברש"י, קיב. (סנהדרין הדין את שמענים

אם 45) כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו וחובשים
לא. אם הם, עיר של שעבדו 46)רובה יחידים כדין

הנידחת 47)עבודהֿזרה. עיר דנים "שאין שבירושלים,
שבירושלים". הגדול בביתֿהדין ה"מגדל 48)אלא וכותב

העניש  למה עליו: מטוליטולה הרמ"ה תמה "וכבר עוז":
על  השיבו לוניל וחכמי חיוב"? בני שאינם והקטנים הנשים
העיר" את תכה "הכה ראה): (ספרי, גירסתם לפי בראיות זה
שהמלה  הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן -
מעדת  אנו לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את"
שהנשים  יאֿיב). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח
חומר  את מנמק עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו
עליהם  ולאיים הגדולים לרדות "כדי הנידחת: בעיר העונש
ישמעו  למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם

יוסיפו ולא א,וייראון חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
אין  - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד):
בעיר  שציווה כמו בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה
את  למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת:
חיים  רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם
בכוונת  שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק

הן  צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם
כמבואר  נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך ו"צדיקים
ושלא  ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין
- שדיים ביונקי ולא - הם אף שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו
הנידחת  עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן

‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי על אף הוא: והחידוש נהרגים". -
גזירת  - הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות
יג, (דברים התורה על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב
לרבות  - בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז)
שבנשים  משמע מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים
י"ד  פרק דסנהדרין בתוספתא כי להעיר וכדאי ידובר. שחטאו
נכתבה  ולא להיות עתידה ולא הייתה לא הנידחת "עיר אמרו:
ט"ו  (הלכה לקמן עיין שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא

מדיחיה 49)בביאורנו). אין - רובה הודחה לא אם אבל
ולא  הואיל והטעם: מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים,
אינם  - ככולם רובם או כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה

משנה). (כסף מיתה גדולה 51)רכושה.50)חייבים כיכר
העיר. אנשי לאסיפת קיא:).52)ומיוחדת (סנהדרין

י,53) פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא: רבינו לדברי המקור
דגים" ושל עופות, ושל חיה, של ביברין שם "היו ו). הלכה
ואת  (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש שהובאה ובמכילתא וכו'.
את  "ושרפת שנאמר: לפי - נאמר? למה - חרב" לפי בהמתה
דבר  ובין חיים רוח בו שיש דבר בין אני שומע שללה", כל
"בהמתה  לומר: תלמוד - בשריפה הכול חיים, רוח בו שאין
על  ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה" חרב". לפי
ואינה  חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו: הכלל

רו  בו שיש דבר כל אף - בסייף אלא יהא נידונית לא חיים ח
בסייף. אלא ושריפתם.54)נידון קושטא: בדפוס

.Ê¯ÈÚ‰ È·LBÈ ¯‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙ¯N - da¯ ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL e·LÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„·‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."Ì¯Á‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆

(לצדיקים)55) להם גרם מי שמעון: רבי אמר קיב.) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ.). (שבת כמבואר מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים
מאומה", בידך ידבק "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא
יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:

.ÁeÓÊe‰L ˙Ácp‰ ¯ÈÚÂ59˜ÈÊÁn‰ Ïk - ‰È„Ú ¿ƒ«ƒ««∆¿≈∆»»««¬ƒ
‰ÎÊ ‰ÈÒÎa60enÊe‰ È¯‰L ,Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,61. ƒ¿»∆»»»À»≈»∆¬≈«

BBÓÓ ¯È˜Ù‰ ¯·k „Á‡Â „Á‡ ÏkL ?d· ‰ÎÊ ‰nÏÂ¿»»»»»∆»∆»¿∆»¿»ƒ¿ƒ»
BÈc ¯Ó‚pL ‰ÚMÓ62ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ˙È· dÈ‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«ƒ¿≈»ƒ¿≈¿»¿»

."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ d˙B‡ ‰Ba‰«∆»∆∆∆¡«…ƒ»∆
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שמה  מסדום, זה דין הגמרא שלומדת מה להבין, צריך וגם
אם  היינו וגו" הכצעקתה.. ואראה נא "ארדה הקב"ה שאמר
מתן  מלפני דין למדים שאין הוא הכלל והלא תשובה, עשו

מסדום. ללומדו אפשר והיאך תורה,
עבדו  הנידחת עיר של יושביה שרוב ברגע לומר: ויש
היחיד, מציאות ואחד אחד מכל הופקעה עבודה־זרה,
ולכן  הנידחת", "עיר של אחת למציאות כולם והפכו
להפקיע  הוא תשובה שמועילה ומה מיתה. כולם חייבים
תשובה  שעשו ומרגע הנידחת, עיר גדר את בחזרה ממנה

יחיד. של ב"מעמד" לעצמו ואחד אחד כל נידון
מעיר  זה דין ללמוד אפשר מדוע גם יובן ועל־פי־זה
על  לימוד אלא בדין, חידוש לא הוא הלימוד כי הנידחת,
על  ולימוד ציבור, של אחרת מציאות היא שעיר כך

תורה. מתן מלפני גם ללמוד אפשר מציאות
(106 cenr 'h wlg y"ewl itÎlr)

קיא:)41) (סנהדרין "המאירי" כדעת והתראה, בעדים
רבינו. בספר 42)בדברי אולי - אלה רבינו לדברי המקור

אלעזר  בן פינחס את ישראל בני ששלחו כב), פרק (יהושע,
גד  ובני ראובן בני את להזהיר עימו אנשים ועשרה הכהן
למוטב  ולהחזירם לעבודהֿזרה מזבח שבנו בהם שחשדו

משנה). מצינו 43)(סדר איפה משיג: והראב"ד
רבינו  כוונת אכן - ומעשה? התראה אחר מועילה שהתשובה
אלא  - הנידחת כעיר אז נידונים שאינם "מוטב": באמרו:
(עבודת  פלט וממונם ניצולים וטפם שנשיהם כיחידים

וייגמר 44)המלך). אחד ביום כולם עדות שתתקבל כדי
אלה  אז מעטים, יהיו כשבתיֿהדין אבל אחד; ביום דינם
עד  הפועל אל משפטם להוציא יוכלו לא דינם נגמר שכבר
ונמצא  - לא או רובה הודח אם לדעת כולם מספר שיקבלו
שם). וברש"י, קיב. (סנהדרין הדין את שמענים

אם 45) כולם: מספר שידעו עד הסוהר בבית אותו וחובשים
לא. אם הם, עיר של שעבדו 46)רובה יחידים כדין

הנידחת 47)עבודהֿזרה. עיר דנים "שאין שבירושלים,
שבירושלים". הגדול בביתֿהדין ה"מגדל 48)אלא וכותב

העניש  למה עליו: מטוליטולה הרמ"ה תמה "וכבר עוז":
על  השיבו לוניל וחכמי חיוב"? בני שאינם והקטנים הנשים
העיר" את תכה "הכה ראה): (ספרי, גירסתם לפי בראיות זה
שהמלה  הטפלים"; את מקיימים "אין חכמים: אמרו מכאן -
מעדת  אנו לומדים - ונשים הקטנים. את לרבות באה "את"
שהנשים  יאֿיב). כא, (שופטים גלעד יבש ומלחמת קורח
חומר  את מנמק עוז" וה"מגדל האנשים. בעוון הומתו
עליהם  ולאיים הגדולים לרדות "כדי הנידחת: בעיר העונש
ישמעו  למען בבחינת: עליהם", החביבים אלה של בהריגתם

יוסיפו ולא א,וייראון חלק (מורהֿנבוכים אומר ורבינו וגו'.
אין  - בנים" על אבות עוון "פוקד בתורה: שכתוב "מה נד):
בעיר  שציווה כמו בלבד... עבודהֿזרה בעוון אלא זה
את  למחות זה כל בה". אשר כל ואת אותה "החרם הנידחת:
חיים  רבי הגאון ודעת גדול". להפסד המביא ההוא הרושם
בכוונת  שאין המלך") ב"עבודת (הובאה ז"ל סולובייצ'יק

הן  צדקניות הרי ייהרגו, חטאו שלא שנשים לומר, הרמב"ם
כמבואר  נהרגים", אינם הנידחת עיר שבתוך ו"צדיקים
ושלא  ידובר הן אף שחטאו בנשים אלא - קיב.) (סנהדרין
- שדיים ביונקי ולא - הם אף שעבדו בקטנים וכן בהן. התרו
הנידחת  עיר אנשי "קטני התוספתא: מלשון משמע שכן

‰ÓÈÚ ÂÁ„Â‰˘ שבכל פי על אף הוא: והחידוש נהרגים". -
גזירת  - הנידחת בעיר אבל עונשין, בני הקטנים אין העבירות
יג, (דברים התורה על בפירושו הרמב"ן כן כמו היא. הכתוב
לרבות  - בה" אשר כל "ואת ה"ספרי": דרשת מביא טז)
שבנשים  משמע מדבריו האנשים. אחר הנגררות הנשים
י"ד  פרק דסנהדרין בתוספתא כי להעיר וכדאי ידובר. שחטאו
נכתבה  ולא להיות עתידה ולא הייתה לא הנידחת "עיר אמרו:
ט"ו  (הלכה לקמן עיין שכר"! וקבל דרוש לומר: אלא

מדיחיה 49)בביאורנו). אין - רובה הודחה לא אם אבל
ולא  הואיל והטעם: מיעוטה. שהודח פי על אף נסקלים,
אינם  - ככולם רובם או כולם, להדיח מחשבתם נתקיימה

משנה). (כסף מיתה גדולה 51)רכושה.50)חייבים כיכר
העיר. אנשי לאסיפת קיא:).52)ומיוחדת (סנהדרין

י,53) פרק סנהדרין (ירושלמי, הוא: רבינו לדברי המקור
דגים" ושל עופות, ושל חיה, של ביברין שם "היו ו). הלכה
ואת  (67 עמוד תנאים" (ב"מדרש שהובאה ובמכילתא וכו'.
את  "ושרפת שנאמר: לפי - נאמר? למה - חרב" לפי בהמתה
דבר  ובין חיים רוח בו שיש דבר בין אני שומע שללה", כל
"בהמתה  לומר: תלמוד - בשריפה הכול חיים, רוח בו שאין
על  ללמד ויצתה הייתה, "שללה" בכלל "בהמתה" חרב". לפי
ואינה  חיים רוח בה שיש מיוחדת בהמה מה כולו: הכלל

רו  בו שיש דבר כל אף - בסייף אלא יהא נידונית לא חיים ח
בסייף. אלא ושריפתם.54)נידון קושטא: בדפוס

.Ê¯ÈÚ‰ È·LBÈ ¯‡L Ì‰Â ,dÎB˙aL ÌÈ˜Ècv‰ ÈÒÎƒ¿≈««ƒƒ∆¿»¿≈¿»¿≈»ƒ
ÏÈ‡B‰ dÏÏL ÏÏÎa ÔÈÙ¯N - da¯ ÌÚ eÁc‰ ‡lL∆…À¿ƒÀ»ƒ¿»ƒƒ¿«¿»»ƒ

ÌL e·LÈÂ55ŒÏÎa ‰pnÓ ‰‰p‰ ÏÎÂ .„·‡ ÔBÓÓ , ¿»¿»»»»»¿»«∆¡∆ƒ∆»¿»
‡e‰L56˙Á‡ ‰˜BÏ ,57E„Èa ˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ∆∆««∆∆¡«¿…ƒ¿«¿»¿

‰Óe‡Ó58."Ì¯Á‰ ÔÓ ¿»ƒ«≈∆

(לצדיקים)55) להם גרם מי שמעון: רבי אמר קיב.) (סנהדרין
אבד. ממונם לפיכך ממונם. - בתוכה? אפילו 56)שידורו

צ.). (שבת כמבואר מכשיעור, הנהנה 57)פחות כאותו לא
"ולא  - משום שתיים: שלוקה ומתקרובתה מעבודתֿכוכבים
מאומה", בידך ידבק "ולא - ומשום ביתך", אל תועבה תביא
- משום אחת: לוקה אלא - ב) הלכה ז, (פרק לקמן כמבואר
אסור  בעבודהֿזרה שאסור דבר שכל פי על אף ידבק", "ולא
יד). פרק דסנהדרין, (בתוספתא כמבואר הנידחת, בעיר גם
המלה: חסרה רוקח" וב"מעשה שונצינה, קושטא, בדפוס
כד). לאֿתעשה, המצוות" ("ספר והשווה "אחת".

שהוא.58) כל משמעו:
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עדי 59) כי להיחרב, דינה שנגמר לאחר שנתברר, שנתבדו.
לא  אליו מכוונת שעדותם היום באותו וכי בה, העידו שקר

אחר. במקום אלא מקום, באותו כלל מן 60)היו כזוכה
ונתבטל.61)ההפקר. הותר כבר פי 62)והחרם על שאף

אבל  חטא, לא שהוא בעצמו ידע הנידונים מן אחד שכל
יישרף  רכושו גם ואז אחרים חטאו אולי יודע? מי חשב:
שבתוכה  הצדיקים נכסי גם שהרי - הנשרף השלל בתוך
(כריתות  אותם והפקיר מנכסיו התייאש ולפיכך - נשרפים

ערב.63)כד.). בלשון נעשית 64)עיר אבל בתים, בבניין
קיא:). (סנהדרין ופרדסים גנות היא

.Ë‡¯iL65¯ÈÚa ‰¯·Ú Ì‡ :ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙¯·BÚ‰ «»»»∆∆ƒ»¿»ƒ»¿»»ƒ
,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰˙‰L Ì‡ - dnÚ ‰Ác‰Â ˙Ácp‰«ƒ««¿À¿»ƒ»ƒ»¬»»¿ƒ

„·‡ ÌBÓÓe ÛÈÒa ÔÈ‚¯‰66Ô‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¡»ƒ¿«ƒ»»»«¿ƒ»≈
Ô‰ÈL¯BÈÏ ÌBÓÓe ,‰ÏÈ˜Òa67. ƒ¿ƒ»»»¿¿≈∆

ישמעאלים 65) אורחת והנה דרך. עוברי חבורת אורחה:
(הערוך). ערבאי שיירת אונקלוס: מתרגם כה) לז, (בראשית

העיר",66) "יושבי נקראים: אינם יום משלושים ופחות
קיב.), (סנהדרין העיר" יושבי את תכה "הכה אמרה: והתורה
מצילה  ש"השיירה שנינו קיא:), (שם שבמשנה להעיר וראוי
העיר  יושבי רוב חטא שאם כלומר: הנידחת", עיר אנשי את
רוב  אותו ועושה חטא שלא המיעוט את משלימה והשיירה
נידונים  והחוטאים נחרבת העיר אין אזי - צדיקים של

כיחידים.67)כיחידים.
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Ô‰ÈÏÚ·Ï e¯ÊÁÈ ‡l‡72‡ÏÂ ,"dÏÏL" :¯Ó‡pL , ∆»««¿¿«¿≈∆∆∆¡«¿»»¿…
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dnÚ eˆa˜ Ì‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa73;dÏÏÎa ÔÈÙ¯N , ƒ¿ƒ»«∆∆ƒƒ¿¿ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿»»
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.Ì‰ÈL¯BÈÏ¿¿≈∆

אחרת.68) פיקדון.69)עיר או 70)בתורת יאבדו שאם
הפיקדון. דמי לשלם עליהם שלל 71)ייגנבו, עם יחד

אחריות 72)העיר. עליהם קיבלו כשלא שכן ומכל
קיב.). העיר 73)(סנהדרין אל ולהכניסם לקבצם שהספיקו

השלל. שריפת האומר:74)לפני (שם) חסדא רב כדברי
אלה  ו"בנקבצים": שם מפרש ורש"י לתוכה". "ובנקבצים
אם  אבל עימה; נשרפים - בתוכה מקובצים פעם שהיו נכסים
זה  אין בירושה, להם שנפלו כגון: בתוכה, היו לא מעולם

אותם. מאבדים ואין שללה בכלל

.‡È¯ÈÚ ÏL dÈˆÁÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL dÈˆÁ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»∆ƒ«ƒ««¿∆¿»∆ƒ
˙¯Á‡75‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - dÎB˙· ‰˙È‰L ,76‰qÚÂ . «∆∆∆»¿»¿»¬≈¬»¿ƒ»

ÔÎ ‡È‰L77d˜lÁÏ ¯LÙ‡L ÈÙÏ ,˙¯zÓ ,78. ∆ƒ≈À∆∆¿ƒ∆∆¿»¿«¿»

בעיר 75) יושב והשני הודח שאחד שותפים שני של בהמה
לחלוקה;76)אחרת. עומדת אינה בחייה שהרי

עיר  של חצייה כי לה, מועילה השחיטה אין - וכשנשחטה

שחיטתה  - וכששחטה לשחיטה, עומדת אינה הנידחת
רש"י). פי על (שם ניתרת אינה שחיטה בחצי ובהמה מיתתה,

הקודמים.77) כאלה שותפים לשני ולפיכך 78)משותפת
ואין  מתחילה היא חלוקה כאילו אותה האסור רואים החלק

השני. החלק עם מעורב

.·È‰ËÁLpL ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏL ‰Ó‰a79‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ«ƒ««∆ƒ¿¬»¬»
ËÁLpL Ï˜Òp‰ ¯BLk ,‰‡‰a80L‡¯‰ ¯ÚN .81- «¬»»««ƒ¿»∆ƒ¿»¿«»…

‰‡‰a ¯zÓ - daL ÌÈL ÏL ÔÈa ÌÈL‡ ÏL ÔÈa82; ≈∆¬»ƒ≈∆»ƒ∆»À»«¬»»
˙È¯Î ‰‡t ÏL Ï·‡83dÏÏL ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ , ¬»∆≈»»¿ƒ¬≈ƒ¿«¿»»

¯eÒ‡Â84. ¿»

להיחרב.79) העיר דין שנגמר דינו 80)אחר שנגמר שור
- ושחטוהו הקדימו ובעליו אדם, שהמית על לסקילה
כב:), (פסחים לו מועילה שחיטתו ואין בהנאה הוא שאסור
לפי  בהמתה "ואת בה: דכתיב הנידחת, עיר בהמת גם כן
שחט. הרוגה בהמה - ושחטה הקדים אם חרב",

עדיין.81) נגזז ולא הדין גמר בעת לראש המחובר
שאינו 82) מי - ושרפת" רחובה תוך אל "תקבוץ שנאמר:

קביצה  תלישה, שמחוסר: זה יצא ושריפה, קביצה אלא חסר
שם). (סנהדרין, זרים 83)ושריפה שערות של גידול

לנוי. קביצה 84)שעושים רק ומחוסר מחובר, שאינו מפני
(שם). ושריפה

.‚ÈÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t85:¯Ó‡pL ,ÔÈ¯zÓ ,dÎB˙aL ≈«¿À»ƒ∆¿»À»ƒ∆∆¡«
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e„tÈ91Ô˙B‡ ÔÈÙ¯BN CkŒ¯Á‡Â ,92:¯Ó‡pL , ƒ»¿««»¿ƒ»∆∆¡«

ÌÈÓL ÏÏL ‡ÏÂ ,"dÏÏL"93. ¿»»¿…¿«»»ƒ

שהבאנו 86)לאילן.85) הראש שער של הדין גם כלומר:
אלה  כמו ושרפת" "תקבוץ מתוך הוצאנו הקודמת בהלכה

קיג.).87)(כסףֿמשנה). אחרת,88)(סנהדרין שבעיר
הודחו. שלא שבעיר הצדיקים ליורשיהם מיני 89)או שני

- מזבח קדשי הבית. בדק וקדשי מזבח קדשי הם: הקדש
המזבח  על לעלות שראוייה ותמימה טהורה בהמה
נפדית  ואינה הגוף קדושת היא קדושתה, לקרבן. והקדישוה
דבר, כל - הבית בדק קדשי הוממה. כן אם אלא לעולם,
ואפילו  חיים, רוח בו שאין ובין חיים רוח בו שיש בין
הבית  בדקי לתקן ההקדש לקופת שהקדישום טמאה, בהמה
נמכרים  הם ולפיכך הגוף, קדושת אינה קדושתם וכדומה.

כלומ  וכסף להדיוטות, לחולין, יוצאים הם אותם, פודים ר:
ההקדש. קופת לגזבר נמסר שללה 90)פדיונם עם יחד לא

העיר, של "שללה" ולא הם שמים" "שלל שהרי העיר, של
אפשר, אי המזבח גבי על אותה ולהקריב בסמוך; כמבואר
אלא  - תועבה" רשעים ו"זבח הם, רשעים בעליה שהרי
גדלם  לפי רק מאוד, צר (מקום לכיפה אותם כונסים
והם  נבקעת שכריסם עד שעורים אותם ומאכילים וקומתם)

קיב:). (שם, ביתֿהדין.91)מתים ידי עם 92)על יחד
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ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין
"לא  שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי
ב"מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי לא ולפיכך
או  להישרף יכולים פדיונם לפני הבית בדק קדשי ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.„È¯BÎa‰94¯NÚn‰Â95Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈÓz - dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚ·e ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«
ÔÈ‚¯‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡ - dÎB˙aL ˙BÓe¯z‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ

ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e·˜¯È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈
˙¯Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡¯NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈

ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב

כל  בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל
קיב:). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.ÂËÈL ¯NÚÓ101ÈL ¯NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ·˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È¯‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף
מעלים  פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
אינם  קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים
כמו  שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה
הדין  והוא טוב). יום תוספות ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי
לא  כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.ÊË‰NBÚ‰ Ïk104·È¯˜Ók ‰Ê È¯‰ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
ÏÈÏÎ ‰ÏBÚ105‡ÏÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÏÈÏk" :¯Ó‡pL , »»ƒ∆∆¡«»ƒ«¡…∆¿…

Û‡ŒÔB¯Á ˜lÒnL ‡l‡ ,„BÚ106:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ ∆»∆¿«≈¬«ƒƒ¿»≈∆∆¡«
‰Î¯a Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe ;"Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ"¿««»≈¬«≈ƒ¬≈∆¿»»

ÌÈÓÁ¯Â107EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL , ¿«¬ƒ∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿
¯‰Â"Ea108. ¿ƒ¿∆

בחורבנה.104) המסייע על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח. חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו

עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;

.‡˙ÈÒn‰2LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯NiÓ „Á‡3- ‰M‡ ÔÈa «≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…

e‰¯B‰L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙Òen‰5.„·ÚÏ «»¬«»ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬…
ËBÈ„‰ ˙ÈÒn‰ ‰È‰L ÔÈa6‡È· ‰È‰L ÔÈa ,7ÔÈa ; ≈∆»»«≈ƒ∆¿≈∆»»»ƒ≈

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ‰M‡ B‡ LÈ‡ ,„ÈÁÈ ˙Òen‰ ‰È‰L8- ∆»»«»»ƒƒƒ»¿ƒƒ
B˙˙ÈÓ9‰ÏÈ˜Òa10. ƒ»ƒ¿ƒ»

מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,
"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב

(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב: המדיח שבנביא פי על
(סנהדרין  חנק אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),
נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב:)
הדיוט: במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט מסית מה - להדיחך" בקש "כי
המסית  נביא אף יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט:). (סנהדרין בסקילה -

.·BÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡¯˜11- ‡È· ¯ÈÚ‰ ·¯ ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡" :¯ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÏ ¯Ó‡" :¯Ó‡L B‡ "!‰ec·Úƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È· ‰Ê È¯‰ - "!ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò - ¯ÈÚ‰ ·¯ ÂÈ¯Á‡ eÁc‰13- ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
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ובדברים  קדושתם. מהם פקעה שנפדו מאחר כי העיר, שלל
נהרגת, - חיה" "נפש דאילו ידובר, חיים רוח בהם שאין
"לא  שואל: והראב"ד ז). (הלכה למעלה שנתבאר כמו
חל  ולא היה שמים שלל הלא אותם, שורפים למה ידעתי
ב"מדרש  מפורש נמצא רבינו כדברי אולם איסור"? עליו

שם. עיין .68 עמוד מזבח 93)תנאים", קדשי לא ולפיכך
או  להישרף יכולים פדיונם לפני הבית בדק קדשי ולא

העיר. שלל עם יחד להיהרג

.„È¯BÎa‰94¯NÚn‰Â95Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓÈÓz - dÎB˙aL «¿¿««¬≈∆¿»¿ƒƒ¬≈≈
e˙eÓÈÂ ,ÁaÊÓ ÈL„˜96ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ,ÌÈÓeÓ ÈÏÚ·e ; »¿≈ƒ¿≈«¿»«¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿«
ÔÈ‚¯‰Â ,dzÓ‰a97eÚÈb‰ Ì‡ - dÎB˙aL ˙BÓe¯z‰ . ¿∆¿»¿∆¡»ƒ«¿∆¿»ƒƒƒ

ÂÈÒÎ Ì‰L ÈtÓ ,e·˜¯È ,Ô‰k „ÈÏ98Ô‰ ÔÈ„Ú Ì‡Â ; ¿«…≈≈»¿ƒ¿≈∆≈¿»»¿ƒ¬«ƒ≈
˙¯Á‡ ‰È„Ó ÏL Ô‰ÎÏ e˙pÈ ,Ï‡¯NÈ „Èa99ÈtÓ , ¿«ƒ¿»≈ƒ»¿¿…≈∆¿ƒ»«∆∆ƒ¿≈

ÓL ÈÒÎ Ô‰LÛeb‰ ˙M„˜ Ô˙M„˜e ,ÌÈ100. ∆≈ƒ¿≈»«ƒ¿À»»¿À««

בהמה.94) בהמה.95)בכור כמבואר 96)מעשר
הקודמת. בהלכה שללה,97)למעלה עם יחד בחרב

כל  בלי לבעליהם ונאכלים ראויים אינם ולמזבח הואיל
קיב:). (סנהדרין והואיל 98)פדיון שמים". "ממון ולא

יהיו  רק יחד, העיר שלל עם ולשרפן לבזותן אין הן וקודש
שיירקבו. עד אחרת.99)מונחות עיר וגם 100)של

שלל  ולפיכך הבית, בדק לקדשי שיש כמו להם אין פדיון
עליהן. חל אינו הנידחת עיר ואיסור הן שמים

.ÂËÈL ¯NÚÓ101ÈL ¯NÚÓ ÛÒÎÂ102L„w‰ŒÈ·˙ÎÂ «¬≈≈ƒ¿∆∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈«…∆
eÊbÈ el‡ È¯‰ ,dÎB˙aL103. ∆¿»¬≈≈ƒ»≈

ללוי,101) הניתן הראשון העישור אחר שמפרישים זה
הקודש. טהרת על שם ולאכלו לירושלים להעלותו

להעלות 102) וקשה רחוקה הדרך הייתה שאם פדיונו, כסף
מעלים  פדיונו כסף ואת אותו, פודים - המעשר פירות את
שם  אותם ואוכלים ומשקה אוכל צרכי בו וקונים לירושלים

שהם 103)בטהרה. מאחר פדיונו וכסף המעשר כי
אינם  קדושתם מפני אלא הם, "ממונם" לבעליהם נאכלים
ומדוע  אותם. גונזים ורק ממונם שאר עם יחד נשרפים
כמו  שיירקבו בגלוי אתם מניחים ולא אותם גונזים
מהם. ליהנות יבואו שמא לתקלה: חוששים כי - בתרומות?
זריזים  ו"כהנים כהנים, בידי המסורות בתרומות כן שאין מה
הדין  והוא טוב). יום תוספות ו, משנה ו, פרק (סנהדרין הם"
של  ההנאה איסור עליהם וחל הם "ממונם" בכתביֿהקודש:
ואינם  אותם מצניעים קדושתם מפני אלא הנידחת, עיר
אינה  זו שהלכה להעיר, וראוי (שם). העיר שלל עם נשרפים
מזוזה  אפילו בה יש עיר כל האומר: אליעזר דרבי אליבא
- "ושרפת" בה: שנאמר הנידחת, עיר נעשית אינה אחת,
בה, שיש האזכרות משום המזוזה את לשרוף אסור והרי
לא  כתביֿהקודש - כך מזוזה ואם ניצולה. העיר כל ולפיכך

העיר! את שמצילים שכן כל

.ÊË‰NBÚ‰ Ïk104·È¯˜Ók ‰Ê È¯‰ ,˙Ácp‰ ¯ÈÚa ÔÈ„ »»∆ƒ¿ƒ«ƒ««¬≈∆¿«¿ƒ
ÏÈÏÎ ‰ÏBÚ105‡ÏÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÏÈÏk" :¯Ó‡pL , »»ƒ∆∆¡«»ƒ«¡…∆¿…

Û‡ŒÔB¯Á ˜lÒnL ‡l‡ ,„BÚ106:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ ∆»∆¿«≈¬«ƒƒ¿»≈∆∆¡«
‰Î¯a Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe ;"Bt‡ ÔB¯ÁÓ '‰ ·eLÈ ÔÚÓÏ"¿««»≈¬«≈ƒ¬≈∆¿»»

ÌÈÓÁ¯Â107EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL , ¿«¬ƒ∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿
¯‰Â"Ea108. ¿ƒ¿∆

בחורבנה.104) המסייע על 105)כל כולה הנקטרת
אף 106)המזבח. חרון - בעולם שרשעים זמן שכל

מן  אף חרון נסתלק - העולם מן רשעים אבדו בעולם;
קיא:). (סנהדרין (תוספתא,107)העולם שאמרו כמו

עושים  אנו הרי ביתֿדין: יאמרו שמא י"ד): פרק סנהדרין
שנאה  קושרים וקרוביהם אחיהם יהיו ולמחר הנידחת עיר
אותם  ממלא הריני הקדושֿברוךֿהוא: אמר עלינו! בליבם
דין  כלום. עליכם בליבם שאין בליבם, אהבתי ומטיל רחמים
העם  את שמטעים אלה על "שהאכזריות מפני דנתם, אמת
פרק  סנהדרין (הלכות בעולם" הם רחמים - ההבל אחרי

ה). הלכה ערי 108)י"א, את מחריב הריני תאמר: שלא
תנאים"). ("מדרש "והרבך" לומר: תלמוד ישראל,

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
נביא 1) דין למדיח; מסית שבין ההפרש המסית; דיני

ביראתו. גוי השבעת איסור השקר;

.‡˙ÈÒn‰2LÈ‡ ÔÈa ,Ï‡¯NiÓ „Á‡3- ‰M‡ ÔÈa «≈ƒ∆»ƒƒ¿»≈≈ƒ≈ƒ»
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰4‡ÏÂ ˙ÈÒn‰ „·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆…»««≈ƒ¿…

e‰¯B‰L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙Òen‰5.„·ÚÏ «»¬«»ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬…
ËBÈ„‰ ˙ÈÒn‰ ‰È‰L ÔÈa6‡È· ‰È‰L ÔÈa ,7ÔÈa ; ≈∆»»«≈ƒ∆¿≈∆»»»ƒ≈

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ‰M‡ B‡ LÈ‡ ,„ÈÁÈ ˙Òen‰ ‰È‰L8- ∆»»«»»ƒƒƒ»¿ƒƒ
B˙˙ÈÓ9‰ÏÈ˜Òa10. ƒ»ƒ¿ƒ»

מג,2) (ירמיה אותך מּסית בןֿנריה ברוך כמו: המּסית, ֵַאו:
עבודהֿזרה. לעבוד המפתה כאן: ופירושו על 3)ג), מוסב

ז). יג, (דברים בתך או אחיך... יסיתך כי שנאמר: המסית,
אשה. זו - בתך איש; זה - וסקלתו 4)"אחיך שנאמר:

יא). (שם, ומת בקש 5)באבנים "כי (שם): שנאמר
שלא  פי על אף להדיח, רצונו וגילה שביקש מפני להדיחך",

בביאור). ה"ה (פ"ד, למעלה עיין פשוט 6)הדיח. איש
נביא. עבודהֿזרה.7)שאינו לעבוד ה' בשם המתנבא

של 8) רובה מהווים שאינם מפני אלא רבים, סא:) (שם,
"יחידים". נקראים: המסית.9)העיר, אל ואף 10)מוסב

(שם, ימות ההוא... והנביא כתוב: המדיח שבנביא פי על
(סנהדרין  חנק אלא אינה בתורה האמורה מיתה וסתם ו),
נאמר  בסקילה: שדינו שוה, מגזירה חז"ל למדו - נב:)
הדיוט: במסית ונאמר הדרך", מן "להדיחך המסית: בנביא
שנאמר  בסקילה, - הדיוט מסית מה - להדיחך" בקש "כי
המסית  נביא אף יא), (שם, ומת באבנים וסקלתו מפורש: בו

פט:). (סנהדרין בסקילה -

.·BÈ‡Â ,ÁÈcÓ ‰Ê È¯‰ ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ ˙‡ ˙ÈÒn‰«≈ƒ∆…«¿≈»ƒ¬≈∆«ƒ«¿≈
˙ÈÒÓ ‡¯˜11- ‡È· ¯ÈÚ‰ ·¯ ÁÈc‰L ‰Ê ‰È‰ . ƒ¿»≈ƒ»»∆∆ƒƒ«…»ƒ»ƒ

ÌÈ„ÈÁÈk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁcp‰Â ;‰ÏÈ˜Òa B˙˙ÈÓ12, ƒ»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»ƒ¬≈≈ƒƒƒ
,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡k ÌÈ‡ÂÌÈÁÈcn‰ eÈ‰iL „Ú ¿≈»¿«¿≈ƒ«ƒ«««∆ƒ¿««ƒƒ

:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡" :¯ÓB‡‰ „Á‡Â .ÌÈL¿»ƒ¿∆»»≈»¿»ƒ¬«»ƒ
:‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÈÏ ¯Ó‡" :¯Ó‡L B‡ "!‰ec·Úƒ¿»∆»«»«ƒ«»»
Ì‡Â .ÁÈc‰L ‡È· ‰Ê È¯‰ - "!ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú e„·Úƒ¿¬«»ƒ¬≈∆»ƒ∆ƒƒ«¿ƒ

Ï˜Ò - ¯ÈÚ‰ ·¯ ÂÈ¯Á‡ eÁc‰13- ˙ÈÒ‰L ˙ÈÒn‰ . À¿«¬»…»ƒƒ¿»«≈ƒ∆≈ƒ
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.Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - „ÈÁÈ ÔBLÏa ÔÈa ,ÌÈa¯ ÔBLÏa ÔÈa≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ¿»
„·Ú‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk14CÏ‡ !ÌÈ·ÎBk15 ≈«»≈«¬≈∆¡…»ƒ≈≈

„·ÚÂ CÏ !„·Ú‡Â16d˙B‡ C¯cL ,˙ÈBÏÙ ‰„B·Úa ¿∆¡…≈≈¿«¬…«¬»¿ƒ∆∆∆»
!ÁaÊ‡Â CÏ‡ !ÁaÊ‡ ;da „·Ú‰Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿≈»≈»∆¿«≈≈¿∆¿«
!¯h˜e CÏ .¯h˜‡Â CÏ‡ .¯h˜‡ !ÁaÊÂ CÏ≈≈¿ƒ¿«¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈
CÏ‡ .‰ÂÁzL‡ .Cqe CÏ !Cq‡Â CÏ‡ !Cq‡¬«≈≈≈«¬«≈≈≈¿«≈∆¿«¬∆≈≈

‰ÂÁzLÂ CÏ .‰ÂÁzL‡Â17.˙ÈÒÓ ‰Ê È¯‰ - ! ¿∆¿«¬∆≈≈¿ƒ¿«¬∆¬≈∆≈ƒ
˙ÈÒ‰18ÌÈLÏ19ÂÈ„Ú Ô‰ È¯‰ -20B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó Ô‰Â , ≈ƒƒ¿«ƒ¬≈≈≈»¿≈¿ƒƒ

ÔÈÏ˜BÒÂ ,Ô‰Ï ¯Ó‡ CkL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe ÔÈcŒ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒƒ»»∆»»«»∆¿¿ƒ
.B˙B‡

סז.).11) (סנהדרין "מדיח" לכלל ונכנס "מסית" מכלל יצא
ומדיח  התראה, צריך אינו מסית - למסית? מדיח בין ומה
עבד, לא כשהמוסת אפילו חייב - מסית התראה; צריך -
כשהמודחים  - והוא המודחים, שיעבדו עד חייב אינו ומדיח
(ה"ג), בסמוך כמבואר מכמינים למסית העיר; אנשי רוב הם

לו. מכמינים אין - שהמדיח 12)ומדיח פי על אף כלומר:
עיר  דין להם אין שנים ולא הוא ויחיד הואיל - נביא
הם  עבודהֿזרה: שעבדו כיחידים הם נידונים אלא הנידחת,
כמבואר  פלט, וממונם ניצולים וטפם נשיהם בסקילה,

ה"ה). (פ"ד, הודחו 13)למעלה לא ואם פט:); (סנהדרין
שקר, כנביא בחנק נידון הוא - העיר אנשי רוב אחריו
והדיוט: ה"ה). פ"ט, התורה יסודי (הלכות למעלה כמבואר
נידונים  והם נסקל, - העיר אנשי רוב אחריו הודחו אם
שלא  מאחר כלל, מיתה חייב אינו - לא ואם כיחידים;
המלך"). ו"עבודת רוקח" ("מעשה מחשבתו נתקיימה

הסתה 14) פה אין - כן לא שאם אחרי; ואתה תחילה,
הליכה,15)(כס"מ). פה שמחוסר פי על ואף אחרי. ואתה

ילך. ולא בינתים בו שיחזור באחת 16)ואפשר הסית אם
כאן. המנויות הללו אלה 17)מלשונות עבודות ארבע על

עבודהֿ של דרכה כשאין אפילו חייבים באחרונה המנויות
כבר. שביארנו כמו בהן, להיעבד תחילת 18)זרה כאן

מתחילה  הדפוסים ובשאר שכ"ו. מנטובה, דפוס לפי ההלכה
הדבקים. בין ומפרידה התראה" צריך המסית "ואין מן ה"ג

בקולו.19) שמוע אבו ולא ניסתו לא הניסתים 20)והם
שאין  בסמוך, כמפורש בו, להתרות צריכים ואינם עצמם.

פח:). (סנהדרין התראה צריך המסית

.‚„Á‡Ï ¯Ó‡ .‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ ˙ÈÒn‰ ÔÈ‡Â21‡e‰ - ¿≈«≈ƒ»ƒ«¿»»»«¿∆»
¯ÓB‡22ÌÈ¯ÚÓe !CÎa ÌÈˆB¯ ÌÈ¯·Á ÈÏ LÈ :23,ÂÈÏÚ ≈∆ƒ¬≈ƒƒ¿»«¬ƒ»»

B‚¯‰Ï È„k ,ÌÈL ÈÙa ˙ÈÒiL „Ú24‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ . «∆»ƒƒ¿≈¿«ƒ¿≈¿»¿ƒ…»»
ÌÈLÏ ˙ÈÒ‰Ï ˙ÈÒn‰25ÔÈÓÎ‰Ï ‰ÂˆÓ -26Ïk .BÏ «≈ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ»

.‰fÓ ıeÁ ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈÈÓÎÓ ÔÈ‡ ‰¯BzaL ˙B˙ÈÓ È·iÁ«»≈ƒ∆«»≈«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆
ÌÈL ‡È·Ó ˙Òen‰ ?BÏ ÔÈÈÓÎÓ „ˆÈk27Ô„ÈÓÚÓe ≈««¿ƒƒ«»≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»

,ÂÈ¯·„ eÚÓLÈÂ ˙ÈÒn‰ e‡¯iL È„k ,ÏÙ‡ ÌB˜Óa¿»»≈¿≈∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿¿¿»»
‰Ó ¯Ó‡ :˙ÈÒnÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â .Ì˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆»¿≈«≈ƒ¡…«

„eÁÈa Èl z¯Ó‡M28˙Òen‰Â .BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰Â ! ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿≈¿«»
CÏÂ ,ÌÈÓMaL eÈ‰Ï‡ ˙‡ ÁÈp C‡È‰ :B·ÈLÓ¿ƒ≈««ƒ«∆¡…≈∆«»«ƒ¿≈≈
B‡ Ba ¯ÊÁ Ì‡ !?ÌÈ·‡‰ ˙‡Â ÌÈˆÚ‰ ˙‡ „·ÚÂ¿«¬…∆»≈ƒ¿∆»¬»ƒƒ»«
CÎÂ e˙·BÁ ‡È‰ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .¯eËt - ˜˙L»«»¿ƒ»«»ƒ»≈¿»

B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ˜BÁ¯a ÌL ÌÈ„ÓBÚ‰ - !eÏ ‰ÙÈ»∆»»¿ƒ»¿»¿ƒƒ
B˙B‡ ÌÈÏ˜BÒÂ ÔÈcŒ˙È·Ï29. ¿≈ƒ¿¿ƒ

שנים 21) ולא הוא שאחד מפני בו, להעיד יכול אינו וזה
המוסת.22)כהקודמים. האחד לו.23)זה מתחכם

בערמה. בו עליו 24)מתנהג להעיד נאמן אינו אחד עד כי
עליו.25)שיהרגוהו. יעידו פן לו 26)מיראתו לשים

וישמעו  יראם, שלא עדים עליו להטמין כלומר: מארבים,
ליה. ויכמן תרגומו: יא) יט, (דברים לו וארב הסתתו. דברי
עמוד  תנאים", (ב"מדרש מצינו - לו? להכמין שמצוה ומנין
יסיתך? כי נאמר: כבר והלא לי, למה - לאמר" "בסתר :(56
או  בסתר היתה ההסתה אם מינה, נפקא מאי (כלומר:
- להיתפש) שלא (וזהיר ערום רשע היה אם אלא: בגלוי)?

המלך). (עבודת עדים" לו למה 27)מכמינים תאמר: ואם
כבר  אולם - שנים? ויהיו עמו ויצטרף אחד יביא שנים,
אם  נפשות שבעדי ה"א), פ"ד, עדות (הלכות רבינו הורה
מחלון  העבירה) את עובר כשהוא הנידון (את ראהו אחד
העדים  שני היו אם אחר: מחלון ראהו השני והעד זה,
מצטרפים. אין לאו ואם מצטרפים; - זה את זה רואים
במקום  במסתרים לו יושב המוכמן שהאורב כאן ולפיכך
אינו  המוסת העד גם הרי יראהו, לא שהמסית כדי אפל,
עדים  שני להכמין המוסת על ולכן - מצטרפים ואינם רואהו

הסמ"ג). על בפירושו (מהרש"ל, ביחידות,28)מבחוץ
מה  לומר אתה ויכול אתנו איש "אין עצמנו. לבין בינינו

סז.). סנהדרין (רש"י, לי" סז.).29)שאמרת (סנהדרין

.„‰È‰z E„È" :¯Ó‡pL ,B‚¯‰Ï ˙Òen‰ „Èa ‰ÂˆÓƒ¿»¿««»¿»¿∆∆¡«»¿ƒ¿∆
·‰‡Ï ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â .'B‚Â "B˙ÈÓ‰Ï ‰BL‡¯· Ba»ƒ»«¬ƒ¿¿»«»∆¡…

‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ˙‡30ÈÙÏe ."BÏ ∆«≈ƒ∆∆¡«……∆¿ƒ
‰z‡ ÏBÎÈ - "BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :‡BNa ¯Ó‡pL∆∆¡««≈»…«¬…ƒ»«»

·ÊBÚ31."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰ÊÏ ≈»∆«¿«¿…ƒ¿«≈»
È‡ ÏBÎÈ - "EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ÈÙÏe¿ƒ∆∆¡«¿…«¬…««≈∆»ƒ
‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ?‰Ê ÏL BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‰z‡«»≈«»∆∆«¿«¿…
,˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ˙ÒenÏ ¯eÒ‡Â ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ»̇≈¿»»¿»«»¿«≈»»¿
BÈ‡ ,‰·BÁ BÏ Ú„È Ì‡Â ."ÏÓÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…«¿…¿ƒ»«»≈

‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰pnÓ ˜zLÏ È‡M¯32."ÂÈÏÚ ««ƒ¿…ƒ∆»∆∆¡«¿…¿«∆»»
ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ ˙ÈÒn‰ ËBÈ„‰Ï ‰¯‰Ê‡Â¿«¿»»¿∆¿«≈ƒƒ«ƒ∆∆¡«¿»

"e‡¯ÈÂ eÚÓLÈ Ï‡¯NÈ33. ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ»

התורה).30) על (רש"י, תאהבנו לא לו; תאב תהא לא
גם 31) ולעזור לעזוב אותנו חייבה התורה שהרי לזה, עוזר

תעזוב  עזוב שונאך... חמור תראה "כי ככתוב: לשונא,
ראה).32)עמו". (ספרי, אלה כל (סנהדרין 33)מקור

טז). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו דברי והשווה סג:).

.‰B„·ÚÏ ÌÈ¯Á‡ ˙ÈÒn‰34- !Èe„·Ú :Ì‰Ï ¯Ó‡Â «≈ƒ¬≈ƒ¿»¿¿»«»∆ƒ¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,e‰e„·Ú ‡Ï Ì‡Â .Ï˜Ò ,e‰e„·Ú Ì‡ƒ¬»ƒ¿»¿ƒ…¬»««ƒ

Ï˜Ò BÈ‡ - Ô‰ e¯Ó‡Â epnÓ eÏawL35Ì‡ Ï·‡ . ∆ƒ¿ƒ∆¿»¿≈≈ƒ¿»¬»ƒ
˙„B·Ú ÈÈÓ ¯‡LÏ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙„B·ÚÏ ˙ÈÒ‰≈ƒ«¬«ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈¬«
!„·ÚÂ CÏ ,Ô‰ :¯Ó‡Â epnÓ Ïa˜ Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk»ƒƒƒ≈ƒ∆¿»«≈≈≈¿«¬…
˙ÈÒn‰ ,ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - „·Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬«ƒ…»«¿≈∆ƒ¿»ƒ«≈ƒ
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m"ekrקמ zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,"ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Òen‰Â¿«»∆∆¡«……∆¿…ƒ¿«≈»
·iÁ ,‰·‡Â ÚÓL Ì‡ ‡‰36. »ƒ»«¿»»«»

המסית.34) את עצמו, בו 35)אותו משטים רק שהם
הוא  ומי כמותנו, הוא אדם בלבם: באמרם עליו ומגלגלים

סא:). (סנהדרין נעבדנו? עבד.36)כי שלא פי על אף

.Â‰Ê ?„ˆÈk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰ ‡È·»ƒ«ƒ¿«≈¿≈¬«»ƒ≈«∆
·ÎBÎ B‡ ˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡ :¯ÓB‡‰»≈»¿»ƒ¬«»ƒ¿ƒ»
- ˙BNÚÏ ‡lL B‡ ,CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ‰ÂˆnL ,ÈBÏt¿ƒ∆ƒ¿»«¬»»»∆…«¬
˙‡ ¯‰ËÏe ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ,‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Ôek elÙ‡¬ƒƒ≈∆«¬»»¿«≈∆«»≈¿«≈∆

¯B‰h‰37,˜Á ‰Ê È¯‰ ,ÌÈL ÈÙa B· e¯˙‰ Ì‡ , «»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ¬≈∆∆¡»
˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â" :¯Ó‡pL38 ∆∆¡««¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ≈
ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â ."‡e‰‰ ‡È·p‰«»ƒ«¿«¿»»∆ƒ¿»∆∆¡«¿≈

"e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡39. ¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ

פט.).37) -38)(סנהדרין בתורה האמורה מיתה וסתם
נב:). (סנהדרין חנק שמעון 39)היא דרבי (מכילתא

זו  - תזכירו" לא אחרים אלהים "ושם אחר: דבר בןֿיוחאי)
עבודהֿזרה. בשם המתנבא לנביא אזהרה

.Ê‰·eL˙e ÔÈc C¯ÚÏ ¯eÒ‡Â40ÌLa ‡a˙n‰ ÌÚ ¿»«¬…ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈¿≈
Ï‡BL ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú˙ÙBÓe ˙B‡ epnÓ ÔÈ41. ¬«»ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‰NÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿≈«¿ƒƒ»»¿≈
Ba ÔÈ¯‰¯‰Ó42‡nL BlL ˙B˙B‡a ·MÁÓ‰ ÏÎÂ . ¿«¿¬ƒ¿»«¿«≈»∆∆»

ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,Ô‰ ˙Ó‡¡∆≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«
‡È·p‰ È¯·c Ï‡43¯˜M‰ ‡È· ÔÎÂ ."‡e‰‰44B˙˙ÈÓ , ∆ƒ¿≈«»ƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ»

ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ '‰ ÌLa ‡a˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Áa45 ¿∆∆««ƒ∆ƒ¿«≈¿≈¿…ƒ
Ú¯‚ ‡ÏÂ46¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡ ‡È·p‰ C‡" :¯Ó‡pL , ¿…»«∆∆¡«««»ƒ¬∆»ƒ¿«≈

˙Óe ,È˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡ ˙‡ ÈÓLa ¯·c47‡È·p‰ »»ƒ¿ƒ≈¬∆…ƒƒƒ≈«»ƒ
."‡e‰‰«

דברים.40) ששואלים 41)ויכוחי ה' בשם כמתנבא לא
להווכח  כדי הראשונות בהופעותיו ומופת אות ממנו
ה"א). פ"י, התורה יסודי (הלכות כמבואר נבואתו, מאמיתת

"שאפילו 42) שאמרו: וכמו ממש, בה יש אולי לחשוב
צ.), (סנה' לו" תשמע אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד
עינים. ואחיזת כישוף ידי על נעשו שאותותיו ספק שאין

ולא 43) לעבודהֿזרה המדיח בנביא מדבר זה מקרא אמנם,
בנביא  שאף רבינו, דן הסברא שמצד אלא בשמה, במתנבא
(משנת  ובמופתיו בו להרהר אסור עבודהֿזרה בשם המתנבא

כמבואר 44)חכמים). שמע, שלא מה ה' בשם המתנבא
(ה"ח). התורה.45)בסמוך מצוות ממצוותיה.46)על

מלא 47) - ואזהרתו שאמרנו, כמו בחנק, - מיתה וסתם
הירושלמי  כדברי יד), כ, (שמות שקר עד ברעך תענה
עד  ברעך תענה "לא בכלל: היה הכל ה"ו): פ"יא, (סנהדרין

שמח). (אור שקר"

.Á‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ÚÓL ‡lM ‰Ó ‡a˙n‰ „Á‡48, ∆»«ƒ¿«≈«∆…»«¿«¿≈«¿»
BÏ ‰Ê ¯·cL ¯Ó‡Â ,B¯·Á ‡È· È¯·c ÚÓML ÈÓ B‡49 ƒ∆»«ƒ¿≈»ƒ¬≈¿»«∆»»∆

¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - B· ‡a˙ ‡e‰Â ¯Ó‡50B˙˙ÈÓe , ∆¡«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ∆∆ƒ»
.˜Áa¿∆∆

כ).48) יח, (דברים וגו' בשמי דבר לדבר יזיד אשר ככתוב:
אבל 49) צויתי, לא אותו - (שם) צויתיו לא אשר ככתוב:

צויתי. חבירו פט.).50)את (סנהדרין

.ËÈtÓ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó BÓˆÚ ÚBn‰ Ïk»«≈««¿≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ È¯‰L ,B˙ÏÚÓ51‰Ê È¯‰ - «¬»∆¬≈≈¿«¿≈«¿»¬≈∆
¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈

‡¯ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈
"epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ¯·cÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈

ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,¯˜M‰ ‡È· ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח של 52)ושאר הנוסח לפי שופטים) (ספרי,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב"ספרי" ה"כסףֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב"מדרש

מלהרגו". תימנע אל שבישראל, גדול (ספרי,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ'גזירה ולמדוה ב.). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב ממרא". מ"זקן "דבר"
יפלא  כי ממרא": ב"זקן וכתוב כ). יח, (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב: הגדול, ביתֿדין פי על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.ÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ¯„Bp‰55ÚaLp‰Â56- da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
- "e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„B·ÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈ·ÎBk57ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡Â .58.B˙‡¯Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰Úe·L C¯c ‡lL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

¯eÒ‡59."e¯ÈkÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי קונם שאמר: כגון
ס:). סנהדרין (רש"י, ארחץ אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע הריני הגוי 57)שאמר: לו שיאמין כדי
בשמה. לו נשבע עובד 58)הוא שותף לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
לקבל  לו מותר הגוי עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):
עמו  יעשה לא לכתחילה רק ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו

שבועה". לו יתחייב שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.‡È„‡ ¯Ó‡È ‡Ï˙„B·Ú „ˆa ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«
˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk60ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÎÂ .d· ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ

dÓL ¯ÈkÊ‰Ï ¯zÓ L„w‰ È·˙Îa ‰·e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿
„‚Â B·e Ï·e ¯BÚt62Ô‰· ‡ˆBiÎÂ63Ì¯‚Ï ¯eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï64eÓi˜iLÂ e¯ciL65.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ
dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa ¯„Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»

dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב: שהרי (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון
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קמי m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,"ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡ÏÂ BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Òen‰Â¿«»∆∆¡«……∆¿…ƒ¿«≈»
·iÁ ,‰·‡Â ÚÓL Ì‡ ‡‰36. »ƒ»«¿»»«»

המסית.34) את עצמו, בו 35)אותו משטים רק שהם
הוא  ומי כמותנו, הוא אדם בלבם: באמרם עליו ומגלגלים

סא:). (סנהדרין נעבדנו? עבד.36)כי שלא פי על אף

.Â‰Ê ?„ˆÈk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ‡a˙n‰ ‡È·»ƒ«ƒ¿«≈¿≈¬«»ƒ≈«∆
·ÎBÎ B‡ ˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÏ ‰¯Ó‡ :¯ÓB‡‰»≈»¿»ƒ¬«»ƒ¿ƒ»
- ˙BNÚÏ ‡lL B‡ ,CÎÂ Ck ˙BNÚÏ ‰ÂˆnL ,ÈBÏt¿ƒ∆ƒ¿»«¬»»»∆…«¬
˙‡ ¯‰ËÏe ‡Óh‰ ˙‡ ‡nËÏ ,‰ÎÏ‰‰ ˙‡ Ôek elÙ‡¬ƒƒ≈∆«¬»»¿«≈∆«»≈¿«≈∆

¯B‰h‰37,˜Á ‰Ê È¯‰ ,ÌÈL ÈÙa B· e¯˙‰ Ì‡ , «»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ¬≈∆∆¡»
˙Óe ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È ¯L‡Â" :¯Ó‡pL38 ∆∆¡««¬∆¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ≈
ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â ."‡e‰‰ ‡È·p‰«»ƒ«¿«¿»»∆ƒ¿»∆∆¡«¿≈

"e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡39. ¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ

פט.).37) -38)(סנהדרין בתורה האמורה מיתה וסתם
נב:). (סנהדרין חנק שמעון 39)היא דרבי (מכילתא

זו  - תזכירו" לא אחרים אלהים "ושם אחר: דבר בןֿיוחאי)
עבודהֿזרה. בשם המתנבא לנביא אזהרה

.Ê‰·eL˙e ÔÈc C¯ÚÏ ¯eÒ‡Â40ÌLa ‡a˙n‰ ÌÚ ¿»«¬…ƒ¿»ƒ«ƒ¿«≈¿≈
Ï‡BL ÔÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú˙ÙBÓe ˙B‡ epnÓ ÔÈ41. ¬«»ƒ¿≈¬ƒƒ∆≈

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - BÓˆÚÓ ‰NÚ Ì‡Â¿ƒ»»≈«¿≈«¿ƒƒ»»¿≈
Ba ÔÈ¯‰¯‰Ó42‡nL BlL ˙B˙B‡a ·MÁÓ‰ ÏÎÂ . ¿«¿¬ƒ¿»«¿«≈»∆∆»

ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,Ô‰ ˙Ó‡¡∆≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«
‡È·p‰ È¯·c Ï‡43¯˜M‰ ‡È· ÔÎÂ ."‡e‰‰44B˙˙ÈÓ , ∆ƒ¿≈«»ƒ«¿≈¿ƒ«∆∆ƒ»

ÛÈÒB‰ ‡ÏÂ '‰ ÌLa ‡a˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜Áa45 ¿∆∆««ƒ∆ƒ¿«≈¿≈¿…ƒ
Ú¯‚ ‡ÏÂ46¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡ ‡È·p‰ C‡" :¯Ó‡pL , ¿…»«∆∆¡«««»ƒ¬∆»ƒ¿«≈

˙Óe ,È˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡ ˙‡ ÈÓLa ¯·c47‡È·p‰ »»ƒ¿ƒ≈¬∆…ƒƒƒ≈«»ƒ
."‡e‰‰«

דברים.40) ששואלים 41)ויכוחי ה' בשם כמתנבא לא
להווכח  כדי הראשונות בהופעותיו ומופת אות ממנו
ה"א). פ"י, התורה יסודי (הלכות כמבואר נבואתו, מאמיתת

"שאפילו 42) שאמרו: וכמו ממש, בה יש אולי לחשוב
צ.), (סנה' לו" תשמע אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד
עינים. ואחיזת כישוף ידי על נעשו שאותותיו ספק שאין

ולא 43) לעבודהֿזרה המדיח בנביא מדבר זה מקרא אמנם,
בנביא  שאף רבינו, דן הסברא שמצד אלא בשמה, במתנבא
(משנת  ובמופתיו בו להרהר אסור עבודהֿזרה בשם המתנבא

כמבואר 44)חכמים). שמע, שלא מה ה' בשם המתנבא
(ה"ח). התורה.45)בסמוך מצוות ממצוותיה.46)על

מלא 47) - ואזהרתו שאמרנו, כמו בחנק, - מיתה וסתם
הירושלמי  כדברי יד), כ, (שמות שקר עד ברעך תענה
עד  ברעך תענה "לא בכלל: היה הכל ה"ו): פ"יא, (סנהדרין

שמח). (אור שקר"

.Á‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ÚÓL ‡lM ‰Ó ‡a˙n‰ „Á‡48, ∆»«ƒ¿«≈«∆…»«¿«¿≈«¿»
BÏ ‰Ê ¯·cL ¯Ó‡Â ,B¯·Á ‡È· È¯·c ÚÓML ÈÓ B‡49 ƒ∆»«ƒ¿≈»ƒ¬≈¿»«∆»»∆

¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - B· ‡a˙ ‡e‰Â ¯Ó‡50B˙˙ÈÓe , ∆¡«¿ƒ¿«≈¬≈∆¿ƒ∆∆ƒ»
.˜Áa¿∆∆

כ).48) יח, (דברים וגו' בשמי דבר לדבר יזיד אשר ככתוב:
אבל 49) צויתי, לא אותו - (שם) צויתיו לא אשר ככתוב:

צויתי. חבירו פט.).50)את (סנהדרין

.ËÈtÓ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó BÓˆÚ ÚBn‰ Ïk»«≈««¿≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆ƒ¿≈
‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ È¯‰L ,B˙ÏÚÓ51‰Ê È¯‰ - «¬»∆¬≈≈¿«¿≈«¿»¬≈∆
¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ52ÔÎÂ ."epnÓ ≈¿…«¬∆∆∆¡«…»ƒ∆¿≈

‡¯ÈÂ „ÁBt‰ B‡ ,‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ BÓˆÚ ÚBn‰«≈««¿ƒ¿«≈»»»«≈¿»≈
"epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" ÏÏÎa ‡e‰ È¯‰ ,ÂÈ¯·cÓ53ÔÈ‡Â . ƒ¿»»¬≈ƒ¿«…»ƒ∆¿≈

ÌÈÚ·L ÏL ÔÈcŒ˙È·a ‡l‡ ,¯˜M‰ ‡È· ÔÈc»ƒ¿ƒ«∆∆∆»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ
„Á‡Â54. ¿∆»

לו.51) רוח של 52)ושאר הנוסח לפי שופטים) (ספרי,
הובאה  ובמכילתא, אינו. - שלנו וב"ספרי" ה"כסףֿמשנה";
- ממנו" תגורו "לא נאמר: (211 עמוד תנאים" (ב"מדרש

מלהרגו". תימנע אל שבישראל, גדול (ספרי,53)אפילו
"דבר"54)שם). שוה' מ'גזירה ולמדוה ב.). (סנהדרין

יזיד  אשר שקר: נביא אצל כתוב ממרא". מ"זקן "דבר"
יפלא  כי ממרא": ב"זקן וכתוב כ). יח, (דברים דבר לדבר
והמראתו  עלייתו ממרא" "זקן מה - ח) יז, (שם דבר ממך
אף  (שם), וגו' ועלית וקמת דכתיב: הגדול, ביתֿדין פי על

טז.). (סנהדרין הגדול בביתֿדין שקר נביא

.ÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa ¯„Bp‰55ÚaLp‰Â56- da «≈¿≈¬«»ƒ¿«ƒ¿»»
- "e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿≈¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ
˙„B·ÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡Â ,BÓˆÚÏ da ÚaLp‰ „Á‡∆»«ƒ¿»»¿«¿¿∆»«ƒ¿»»«¬«

ÌÈ·ÎBk57ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÚÈaL‰Ï ¯eÒ‡Â .58.B˙‡¯Èa »ƒ¿»¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿ƒ¿»
,‰Úe·L C¯c ‡lL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌL ¯ÈkÊ‰Ï elÙ‡¬ƒ¿«¿ƒ≈¬«»ƒ∆…∆∆¿»

¯eÒ‡59."e¯ÈkÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , »∆∆¡«…«¿ƒ

בשם 55) - שבעולם פירות כל עלי קונם שאמר: כגון
ס:). סנהדרין (רש"י, ארחץ אם - פלונית עבודהֿזרה

בשמה.56) נשבע הריני הגוי 57)שאמר: לו שיאמין כדי
בשמה. לו נשבע עובד 58)הוא שותף לו שיש כגון

ורבינוֿתם  בו. מעל שלא באלילו לו שיישבע ורוצה כוכבים
"אסר  דיבורֿהמתחיל: בתוספות סג: (סנהדרין אומר
לקבל  לו מותר הגוי עם שותפות עשה כבר "שאם לאדם"):
עמו  יעשה לא לכתחילה רק ממונו; יפסיד ולא שבועה ממנו

שבועה". לו יתחייב שמא שם).59)שותפות, (סנהדרין,

.‡È„‡ ¯Ó‡È ‡Ï˙„B·Ú „ˆa ÈÏ ¯ÓL :B¯·ÁÏ Ì ……«»»«¬≈¿…ƒ¿«¬«
˙ÈBÏt ÌÈ·ÎBk60ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏÎÂ .d· ‡ˆBiÎÂ ! »ƒ¿ƒ¿«≈»¿»¬«»ƒ

dÓL ¯ÈkÊ‰Ï ¯zÓ L„w‰ È·˙Îa ‰·e˙k‰61ÔB‚k , «¿»¿ƒ¿≈«…∆À»¿«¿ƒ¿»¿
„‚Â B·e Ï·e ¯BÚt62Ô‰· ‡ˆBiÎÂ63Ì¯‚Ï ¯eÒ‡Â . ¿≈¿¿»¿«≈»∆¿»ƒ¿…

ÌÈ¯Á‡Ï64eÓi˜iLÂ e¯ciL65.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLa «¬≈ƒ∆ƒ¿¿∆¿«¿¿≈¬«»ƒ
dÓLa Ìi˜Ó‰Â dÓLa ¯„Bp‰ ‡l‡ ,‰˜BÏ BÈ‡Â66, ¿≈∆∆»«≈ƒ¿»¿«¿«≈ƒ¿»

dÓLa ÚaLp‰ ‡e‰Â67. ¿«ƒ¿»ƒ¿»

תזכירו".60) לא אחרים אלהים "ושם כתוב: שהרי (שם),
בתורה.61) כקורא אלא עבודהֿזרה, שם כמזכיר זה שאין
בל 62) ג); כה, (במדבר פעור בתנ"ך: נזכרים וכולם (שם)

יא). סה, (שם גד (שם); נבו א); מו, כגון:63)(ישעיה
ועוד. כמוש דגון, צפון, שותפות 64)בעל לעשות כגון
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סג.). (סנהדרין שבועה לו יתחייב שמא נכרי, עם
כה,65) (בראשית לי השבעה מ"ו). פ"ז, (סנהדרין שיישבעו

לי. קים - אונקלוס: מתרגם הדברים 66)לג) יתר אבל ֵַ
ולא  בלבד, איסור אלא בהם אין האחרונות ההלכות בשתי

זה 67)מלקות. על משיג והראב"ד סג.). (סנהדרין
בו  שאין "לאו האומר: יהודה כר' הלכה אין הלא ושואל:
הגלילי  יוסי רבי משום יוחנן כר' אלא עליו", לוקים מעשה
בו  עשה שבתורה: לאֿתעשה "כל ג.): (תמורה שאומר
מנשבע  חוץ פטור, - מעשה בו עשה לא לוקה; - מעשה
ומקלל  בטוב) רע או ברע טוב (קרבן וממיר לשוא) ה' (בשם
ואומר: רבנו על מגן ה"כסףֿמשנה" ומרן בשם?" חברו את
אף  לוקה, שהוא ה' בשם בנשבע הכתוב לנו וגילה הואיל
זרה. עבודה בשם בנשבע הדין הוא - מעשה בו שאין פי על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
משכית,1) אבן מצבה, המולך; עבודת וידעוני; אוב דיני

במקדש. עץ נטיעת ואיסור

.‡‰NBÚ‰2·B‡3ÈBÚcÈ B‡4BBˆ¯a5ÔB„Êa6·iÁ , »∆ƒ¿ƒƒ¿¿»«»
˙¯k7Ï˜Ò - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡Â .8‰È‰ . »≈¿ƒ»»≈ƒ¿«¿»»ƒ¿»»»
‚‚BL9˙‡hÁ ‡È·Ó -10‰Úe·˜11‰NÚÓ ‡e‰ „ˆÈk . ≈≈ƒ«»¿»≈««¬≈

,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜Óe „ÓBÚ ‡e‰L ‰Ê ?·B‡‰»∆∆≈«¿ƒ¿…∆¿»
BÙÈÓe B„Èa Ò„‰ ÏL ËÈ·¯L ÊÁB‡Â12¯a„Ó ‡e‰Â , ¿≈«¿ƒ∆¬«¿»¿ƒ¿¿«≈
ÌÏˆ‡ ÌÈÚe„È ÌÈ¯·„a Ë‡la13ÚÓLiL „Ú , «»ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ¿«

Ï‡BM‰14BnÚ ¯a„Ó „Á‡ el‡k15‰Ó ÏÚ B·ÈLÓe , «≈¿ƒ∆»¿«≈ƒ¿ƒ««
ı¯‡‰ ˙ÁzÓ ÌÈ¯·„a Ï‡BL ‡e‰M16„Ú CeÓ ÏB˜a ∆≈ƒ¿»ƒƒ««»»∆¿»«

‰·LÁna ‡l‡ ,ÔÊ‡Ï ¯k BÈ‡ el‡Îe ,„‡Ó¿…¿ƒ≈ƒ»»…∆∆»««¬»»
LÈb¯Ó17dÏ ¯ÈË˜Óe ˙n‰ ˙ÏbÏb Á˜Bl‰ ÔÎÂ .Ba «¿ƒ¿≈«≈«À¿…∆«≈«¿ƒ»
LÁÓe18˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ÏB˜ el‡k ÚÓLiL „Ú ,da ¿«≈»«∆ƒ¿«¿ƒ≈ƒ««
BÈÁL19‰NÚÓ el‡ Ïk - B·ÈLÓe ,„‡Ó „Ú ÏÙL ∆¿»≈«¿…¿ƒ»≈«¬≈

Ô‰ ·B‡20.Ï˜Ò Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â , ≈¿»∆∆»≈∆ƒ¿»

וידעוני.2) אוב החיים 3)מעשה בין המתווך קוסם
ז). כח, (שמואלֿא שאול של אוב בעלת כאשת והמתים

עתידות.4) ומגיד תעלומות ליודע המתיימר מכשף
לאנוס.5) לשוגג.6)פרט בתורה 7)פרט כמפורש

הידעונים... ואל האובות אל תפנה אשר והנפש בשניהם:
ו). כ, (ויקרא עמו מקרב אותו באבן 8)והכרתי ככתוב:

כז). (שם, אותם ה"א).9)ירגמו (פ"ג, למעלה מבואר
על 10) שניהם: על קרבן שמביא סה.): (סנהדרין כמבואר

ידעוני. ועל ה"א).11)אוב (פ"ג, לעיל מניע 12)מבואר
והנה. הנה לחש.13)אותו לשאול 14)מיני שבא זה

האוב.15)באוב. בעל והיה 16)עם הכתוב: כלשון
ד). כט, (ישעיה קולך מארץ כאן 17)כאוב אין כלומר:

ודמיונו  השואל הזיית אלא שומעת, לאוזן החודר ממש קול
המשנה  בפירוש רבנו, דברי והשוה לשמוע. המדמה
ממאמרם: רואה שאתה מה וכל האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין
שישים  מה כפי כוזבת, שמועה היא - ושומע" "מדבר
הרבה  אדם לבני שיארע וכמו הדמיון), (בכח במחשבתו
שהם  ה"התייחדות", בשעת לומר: רוצה הפנוי, במקום
נבראו. ולא היו שלא דברים נפשם בהלך אז שומעים

משונים.18) ובמעשים בלחשים בה השקע 19)וקוסם

היד  אצילי (סנהדרין שמתחת ז"ל כמאמרם השכם, מול ים
פרקי  (בין הפרקים בין ויושב המת את שמעלה  סה:):
היא  וכן יסודם. והזיה בדמיון אלה וכל המכשף). עצמות
מאד  ומעניינים יב). כח, (שמואלֿא בפירושו הרלב"ג דעת
מ"ז) פ"ז, (סנהדרין ישראל" "תפארת בעל הגאון דברי
אלגאזי  שלמה רבי הגאון שכתב מה להודיע מצוה האומר:
שבהם  הימים, לאחרית קרוב "שעתה החיים": "עץ בספרו
אין  כי בשר, כל וראו בשר כל על האלוהי האור יתפשט
וכבר  ובא. ומאיר הבקיע כבר הזה האור לכן מלבדו. עוד
האומנויות  בעלי וכל הטומאה, כחות ונתבטלו בשטן ה' גער
ולנשף. לכשף בידו כח אשר אחד גם ואין ידם, יבשה האלה
במוחות  אלא תקנן לא הכישוף ובכח באלה והאמונה
הדור, גדולי בשם הנ"ל הגאון והעיד והתינוקות. השוטים
ולא  הארץ קצוות בכל וביראה בתורה שם אנשי חיפשו כי
נאמן  איש וכל אלה. בדברים ממשות שמץ אפילו מצאו
"כך  אומר: מהם אחד אין אבל שמעתי", "כך רק: יאמר

סה:).20)ראיתי". (סנהדרין מבוארים והם

.·ÛBÚ ÌˆÚ ÁÈpÓ ?ÈBÚci‰ ‰NÚÓ „ˆÈk21BÓML , ≈««¬≈«ƒ¿ƒ«ƒ«∆∆∆¿
¯ÈË˜Óe ,ÂÈÙa ,Úe„È22ÌÈ¯Á‡ ÌÈNÚÓ ‰NBÚÂ ,23„Ú , ««¿ƒ«¿ƒ¿∆«¬ƒ¬≈ƒ«

‰tÎk ÏtiL24.˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ÂÈÙa ¯a„ÈÂ ∆ƒ…¿ƒ¿∆ƒ«≈¿ƒ¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
Ô‰lL ‰¯‰Ê‡Â .Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈÓ ,el‡ ÏÎÂ¿»≈ƒ≈¬«»ƒ≈¿«¿»»∆»∆

eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ25Ï‡Â ˙·‡‰ Ï‡ ƒ«ƒ∆∆¡««ƒ¿∆»……¿∆
."ÌÈBÚcÈ‰«ƒ¿ƒ

נמשכים 21) המפרשים רוב חיה. מין (שם): רש"י ולדעת
רבינו, כשיטת מפורש בלק) (פ' בזוהר אך רש"י, אחרי בזה
ומה  בצפור. מכשף שהיה - בןֿצפור" "בלק דבריו: ואלה
זו  בצפור המכשפים אלה וכל ידוע. - זו? צפור של שמה

בלק". שידע כמו לכשף ידעו וכן 22)לא סה.): (שם,
זו. לציפור קטורת שהקטירו (שם) ב"זוהר" נאמר

דעתו.23) את וטורפים מוחו את המבלבלים מוזרים,
הנופלים.24) במחלת לשואל 25)החולה אזהרה זו שאין

(ת"כ, עצמם וידעוני אוב לבעלי אלא אחריהם, לפנות שלא
יח, (דברים מפורש לשואל ואזהרה שם). בנוספות קדושים,

ה"יד). (פ"יא לקמן וכמבואר י),

.‚CÏnÏ BÚ¯fÓ Ô˙Bp‰26;˙¯k ·iÁ ,ÔB„Ê·e BBˆ¯a «≈ƒ«¿«…∆ƒ¿¿»«»»≈
ÌÈ„Ú· ‰NÚ Ì‡Â .‰Úe·˜ ˙‡hÁ ‡È·Ó - ‚‚BLa¿≈≈ƒ«»¿»¿ƒ»»¿≈ƒ
CÏnÏ BÚ¯fÓ ÔzÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,Ï˜Ò ,‰‡¯˙‰Â¿«¿»»ƒ¿»∆∆¡«¬∆ƒ≈ƒ«¿«…∆
:¯Ó‡pL ?ÔÈpÓ BlL ‰¯‰Ê‡Â .'B‚Â "˙ÓeÈ ˙BÓ»¿¿«¿»»∆ƒ«ƒ∆∆¡«

Ôl‰Ïe ,"CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï Ôz˙ ‡Ï EÚ¯fÓe"27‡e‰ ƒ«¿¬…ƒ≈¿«¬ƒ«…∆¿«»
„ˆÈk ."L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯ÓB‡≈…ƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈≈«
˙ˆ˜Ó Á˜BÏÂ ,‰ÏB„b L‡ ˜ÈÏ„Ó ?ÌÈNBÚ eÈ‰28 »ƒ«¿ƒ≈¿»¿≈«ƒ¿»
ÌÈ‰k‰ Ô˙B‡Â ,L‡‰ È„·BÚ Ì‰È‰ÎÏ B¯ÒBÓe BÚ¯Ê«¿¿¿…¬≈∆¿≈»≈¿»«…¬ƒ

ÔÈ˙B29B¯È·Ú‰Ï Ô„Èa ¯ÒÓpL ¯Á‡ ÂÈ·‡Ï Ôa‰ ¿ƒ«≈¿»ƒ««∆ƒ¿«¿»»¿«¬ƒ
B˙eL¯a L‡·30‡e‰ Ôa‰ È·‡Â ;31ÏÚ Ba ¯È·ÚnL »≈ƒ¿«¬ƒ«≈∆«¬ƒ¿«

ÂÈÏ‚¯a B¯È·ÚÓe ,ÌÈ‰k‰ ˙eL¯a L‡‰32‰Ê „vÓ »≈ƒ¿«…¬ƒ«¬ƒ¿«¿»ƒ«∆
˙·‰ÏM‰ CB˙a ¯Á‡ „ˆÏ33CÏnÏ BÙ¯BN ‡e‰L ‡Ï . ¿««≈¿««¿»∆…∆¿«…∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì‰È˙B·e Ì‰Èa ÔÈÙ¯BNL C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿≈∆¿≈∆«¬«»ƒ
˙¯Á‡34„·Ï· ‰¯·Ú‰a ‡l‡ ,35BÊ ‰„B·Ú ‰˙È‰ «∆∆∆»¿«¬»»ƒ¿«»¿»¬»
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CÎÈÙÏ .CÏÓ dÓML36˙„B·ÚÏ BÊ ‰„B·Ú ‰NBÚ‰ ∆¿»…∆¿ƒ»»∆¬»«¬«
¯eËt ,CÏnÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ÌÈ·ÎBk37. »ƒ«∆∆ƒ…∆»

בני 26) שקוץ ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני אליל שם
מלכום  ואחרי "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ כאן הביא רבינו
מפני  י), (יח, דברים ומספר כא) (יח, ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי
שב"ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב"דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס"מ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י
ה"י), פ"ז, (סנהדרין בירושלמי הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ למקום, ממקום חפץ שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף. באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב וענמלך דברי 35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב המון שחשב כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע, הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף ואינו הואיל
בלבד. לעבודת 37)באש רק מיוחדת זו שעבודה מפני

חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי אבל מיתה.
שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב היה

אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע דרכה אחת כשאין ילו
כא) יח, (ויקרא בפירושו והרמב"ן (כסףֿמשנה). בכך"
ממש, שריפה נשרף שהבן הרבה בראיות להוכיח מאריך
שיצתה  אחרי תיכף כי לאפר, להיות כליל נשרף שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי
והוא  הרמב"ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי והרב
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".
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התראה.38) בלי אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו

- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו
העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:

אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך
(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו

אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או
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וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)
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."'ek dxfÎdcear icaer jxc did oky"

שמים  בידי נעשו שאבנים הוא, ללבנים אבנים בין ההבדל
יד  בהתערבות הם לבנים ואילו אדם, ידי התערבות ללא

אדם.
המרמזים  הם כי דווקא, מאבנים המקדש בית נבנה לכן
נאסרה  זה ומטעם בקדושה. יותר נעלית דרגה על
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CÎÈÙÏ .CÏÓ dÓML36˙„B·ÚÏ BÊ ‰„B·Ú ‰NBÚ‰ ∆¿»…∆¿ƒ»»∆¬»«¬«
¯eËt ,CÏnÓ ıeÁ ˙¯Á‡ ÌÈ·ÎBk37. »ƒ«∆∆ƒ…∆»

בני 26) שקוץ ולמולך שנאמר: כמו עמון, בני אליל שם
מלכום  ואחרי "מלכום": גם ונקרא ז). יא, (מלכיםֿא עמון

ה). (שם, עמונים אזהרה 27)שקוץ כאן הביא רבינו
מפני  י), (יח, דברים ומספר כא) (יח, ויקרא מספר כפולה:
על  אותנו ומעמידות זו את זו משלימות אלה אזהרות ששתי
שב"ויקרא" באזהרה למולך. העברה של הנכון הפירוש
באזהרה  "אש": נזכר ולא למולך", "להעביר נאמר:
באש", ובתו בנו מעביר בך ימצא "לא נאמר: שב"דברים"
זה  של האמור ליתן סד:): (סנה' ואמרו "מולך". נזכר ולא
למולך  מזרעו שיתן עד חייב ואינו - בזה זה ושל בזה

(כס"מ). באש "ומזרעך 28)ויעבירו שנאמר: מזרעו, חלק
זרעך. כל ולא - "מזרעך" תתן", בחזרה.29)לא

אוקספורד.30) לדעת 31)כנוסח בניגוד הכהנים, ולא
סד:). (סנהד' אותו מעבירים שהכהנים שסובר ז"ל רש"י
ה"י), פ"ז, (סנהדרין בירושלמי הוא רבינו לשיטת והמקור
לכמרים, שימסרנו עד חייב אינו "לעולם שם: שנאמר

ויעבירנו". ונושא 32)ויטלנו ברגליו עובר שהאב כלומר:
בידו  בנו אוחז כשהאב אבל כתפיו. על או זרועו על הבן את
חז"ל  שאמרו וזהו פטור. - הבן של ברגליו ומעבירו
העברה", דרך שיעבירנו עד חייב "אינו סד:): (סנהדרין
נישא  שהחפץ למקום, ממקום חפץ שמעבירים כמו כלומר:
("לחםֿמשנה" המעביר הנושא של זרועותיו ועל כתפיו על

רבינו). דברי בפירוש בקפיצה,33)ו"תפארתֿישראל"
יישרף. באש 34)שלא בניהם את שורפים והספרוים כגון:

לא). יז, (מלכיםֿב וענמלך דברי 35)לאדרמלך השוה
'העברה' "זו האומר: מ"ז) פ"ז, (סנהדרין בפירושו רבינו
עיקרו  אבל - למאד רב המון שחשב כמו - שריפה אינה
אותו  לשם אותה מלהטים והיו אש מבערים שהיו הוא:
מולך. הנקרא: והוא בכך, אותו עובדים שהיו הידוע, הפסל

מעבירו 36) אלא ממש, שריפה בנו את שורף ואינו הואיל
בלבד. לעבודת 37)באש רק מיוחדת זו שעבודה מפני

חייב  אינו - אחר אליל לשם אותה עשה אם ולכן המולך,
אז  ממש, שריפה באש" "העברה היתה אלמלי אבל מיתה.
שהיא  "מקטר", משום האלילים בשאר גם עליה חייב היה

אפ  עליהן שחייבים העבודות מארבע דרכה אחת כשאין ילו
כא) יח, (ויקרא בפירושו והרמב"ן (כסףֿמשנה). בכך"
ממש, שריפה נשרף שהבן הרבה בראיות להוכיח מאריך
שיצתה  אחרי תיכף כי לאפר, להיות כליל נשרף שלא אלא
בנו  "מעביר מפרש והוא האש. מתוך אותו מעבירים נשמתו
באש  תעבירו באש יבוא אשר דבר כל כמו: באש", ובתו
שהכלים, באש. תלהטו שפירושו: כג), לא, (במדבר וטהר
(שם). עיין ולובנו. לוהטו אלא כליל נשרפו לא המתכת, כלי
והוא  הרמב"ם בשיטת הולך סד.) (סנהדרין המאירי והרב
הכמרים  אותו לוקחים המדורה מן "כשיצא שם: אומר
אותה  מבני או עמהם: כומר ונעשה בגדיהם אותו ומלבישים

האמונה".
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התראה.38) בלי אבל ובהתראה.39)במזיד, במזיד
נישא 40) והבן ברגליו עובר שהאב שביארנו: כמו

- לארץ למטה הבן של ורגליו כתפיו על או בזרועותיו
העברה". "דרך שהבן 42)לכהנים.41)שזוהי כגון:

אבל  אותו, נושא שהאב או בידו: מוליכו והאב ברגליו הולך
(כסףֿמשנה). לצדדין או למעלה (סנהדרין 43)רגליו

אותנו: שמונים ל"מינים" להשיב טעם נותן והסמ"ג סד:)
והוא  למולך?" זרעו כל כשהעביר פטור שיהא "היתכן
וזה  מתכפרים: המומתים ביתֿדין שבמיתת מפני אומר:
- כפרה לו שאין גדול כך כל עוונו זרעו, כל שהעביר
ביתֿדין, מיתת שימות הקדושֿברוךֿהוא רצה לא ולפיכך
דיבורֿהמתחיל: (שם, ובתוספות כפרה. לו תהא שלא כדי
כשהעביר  פטור שיהא אפשר איך הקשו: זרעו") כל "העביר
בנו  את שהעביר משעה כבר שנתחייב מאחר זרעו כל
זרעו: כל שהוא יחיד בן לו שהיה כגון, ותירצו: הראשון?

אחת. בבת זרעו כל שהקריב או
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וכדומה.44) איש מאשת מערוה: בן לו שיש כגון
(שם).45)
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ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰È‰L ÈtÓ ;"‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï¿ƒ¿«¬»∆»ƒ¿≈∆»»∆∆¿≈»ƒ

‰ÈÙÏ Ô·‡ ÁÈp‰Ï50ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¿«ƒ«∆∆¿»∆»¿ƒ¿«¬»∆»¿ƒ»≈
ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ËLÙiL „Ú ,‰˜BÏ BÈ‡Â .'‰Ï Ôk ÔÈNBÚƒ≈«¿≈∆«∆ƒ¿…»»¿«¿»
‡È‰ BfL ,‰ÈÏÚ ÏËeÓ BlÎ ‡ˆÓÂ Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆¿ƒ¿»À»»∆»∆ƒ

‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰ÈÂÁzL‰51. ƒ¿«¬»»»¬»«»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek dxfÎdcear icaer jxc did oky"

שמים  בידי נעשו שאבנים הוא, ללבנים אבנים בין ההבדל
יד  בהתערבות הם לבנים ואילו אדם, ידי התערבות ללא

אדם.
המרמזים  הם כי דווקא, מאבנים המקדש בית נבנה לכן
נאסרה  זה ומטעם בקדושה. יותר נעלית דרגה על
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דווקא  אבנים רצפת על ורגלים ידים בפישוט השתחוויה
לבנים. ברצפת ולא

הוא  עבודה־זרה, עובדי דרך היא שכך שמה לומר, ויש
היא  באבן ע"ז שעבדו והסיבה במקדש. היה שכך מפני
במצבה  שמצינו ועל־דרך בקודש, עבודה שזו משום
על  אהובה ש"היתה ברמב"ם) משכית אבן לדין (שקדמה

כב.)האבות" טז, דווקא (שופטים זה שמפני לומר שיש
כאן  הרמב"ם כוונת גם וזוהי לעבודה־זרה, חוק עשאוה
בדוגמת  כך שעשו כו'" עבודה־זרה עובדי דרך היה "שכן

שבמקדש. האבנים
(31 dxrd 16 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

שופטים):46) (ספרי, חז"ל אמרו שכן אסורה, כן גם
הלא  האבות של והמצבה לבנים". ושנואה לאבות "אהובה
(כסףֿ לבנים" "שנואה שהיא אמרו זאת ובכל המה, לה'

שהם 47)משנה). ומפני כך: נוהגים התחילו הם שגם
א  לפולחן לחוק המצבה את להם אצלנו עשו נאסרה ליליהם,

יח, (ויקרא תלכו לא ובחוקותיהם משום: ה', לשם ואפילו
העין 48)ג). את המושכות צורות עליה שחקוקות אבן

הבט  שפירושו: שכה, משורש - משכית בהן. להסתכל
התורה). על (רשב"ם כב:).49)והסתכל (מגילה כמבואר

עבודהֿזרה.50) הבוא 51)לפני הכתוב: על חז"ל וסמכו
י), לז, (בראשית ארצה לך להשתחוות ואמך... אני נבוא
כב:). (מגילה ורגלים ידים פישוט זו - שהשתחוויה מכאן

.Ê‡") ˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»»¬»
˙BÓB˜n‰52ÏÚ ˙BÁzL‰Ï ¯zÓ Lc˜na Ï·‡ ;( «¿¬»«ƒ¿»À»¿ƒ¿«¬«

ÌÎˆ¯‡a - "ÌÎˆ¯‡a" :¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡‰53Ìz‡ È‡ »¬»ƒ∆∆¡«¿«¿¿∆¿«¿¿∆ƒ«∆
ÏÚ ÌÈÂÁzLÓ Ìz‡ Ï·‡ ,ÌÈ·‡‰ ÏÚ ÌÈÂÁzLÓƒ¿«¬ƒ«»¬»ƒ¬»«∆ƒ¿«¬ƒ«

˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰54Lc˜na55‰Ê ÈtÓe .56ÏÎ e‚‰ »¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»¬»
ÚÈv‰Ï Ï‡¯NÈ57˙B‡ÏˆÁÓ58˙BÙeˆ¯‰ ˙BiÒÎŒÈz·a ƒ¿»≈¿«ƒ««¿¿»¿»≈¿≈ƒ»¿

ÔÈ·e Ì‰Èt ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,Ô·˙Â L˜ ÈÈÓ B‡ ,ÌÈ·‡a«¬»ƒƒ≈«»∆∆¿«¿ƒ≈¿≈∆≈
ÌÈ·‡‰59ÔÈ·e BÈa ÏÈc·Ó ¯·c ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . »¬»ƒ¿ƒ…»»»»«¿ƒ≈≈

¯Á‡ ÌB˜ÓÏ CÏB‰ ,Ô·‡‰60ÏÚ ‰ÁBL B‡ ,‰ÂÁzLÓe »∆∆≈¿»«≈ƒ¿«¬∆∆«
‰hÓe Bcˆ61.Ô·‡a ÂÈt ˜Èa„È ‡lL È„k , ƒ«∆¿≈∆…«¿ƒ»»»»∆

הארצות.52) הדפוסים: ובשאר וילנא: כלומר:53)כנוסח
שבארצכם. המקומות שאר במגרה 54)בכל המגוררות

ה"ח). פ"א, הבחירה בית (הלכות רבינו כלשון ומסותתות,
הרצפה 55) על אפים ויכרעו ג): ז, הימיםֿב דברי ככתוב

האבן.56)וישתחוו. על להשתחוות שאסור
דקים.58)לשטוח.57) קנים או קש קלועים שטיחים
ויוםֿהכיפורים 59) בראשֿהשנה כיום נוהגים אנו וכן

כורעים. כשאנו המוספים רצוף 60)בתפילת שאינו
ורבא 61)אבנים. אביי שנהגו כמו לצדדים, פניו נוטה

כג.). (מגילה

.Á‡Ïa ˙BÏvÙÓ‰ ÌÈ·‡‰ ÏÚ '‰Ï ‰ÂÁzLn‰ Ïk»«ƒ¿«¬∆¿«»¬»ƒ«¿À»¿…
‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙ62B˙B‡ ÔÈkÓ ‡l‡ , ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ≈∆∆»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ63„Á‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ï·‡ . «««¿¬»«¬«»ƒ∆»

ÌÈ„È ËeMÙ ‡Ïa B‡ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ËeMÙa ‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ¿…ƒ»«ƒ
ÂÈt LaÎiL ‰ÚMÓ - ÌÈÏ‚¯Â64Ï˜Ò ,Ú˜¯wa65. ¿«¿«ƒƒ»»∆ƒ¿»»««¿«ƒ¿»

בתורה.62) האמורה השתחוויה זו מלקות 63)שאין
אבל  ה"ג). פ"ו, התורה יסודי (הלכות נתבאר כבר דרבנן.
שתיקנו  הכריעות כל ולכרוע אבנים רצפת על להתפלל
כשפניו  אלא חכמים אסרו שלא מותר, - בתפילה חכמים
הרמב"ם). בדעת ("כסףֿמשנה" בקרקע דבוקות

הקרקע.64) כלפי ופניו ראשו ומרכין קומתו כופף כשהוא
כפיפת 65) - לעכו"ם השתחוויה לעניין כי ד.). (הוריות

סה.). (סנהדרין מעשה היא קומה

.Ë‰¯ÊÚ‰ ÏÎa B‡ ÁaÊn‰ Ïˆ‡ ÔÏÈ‡ ÚËBp‰66ÔÈa - «≈«ƒ»≈∆«ƒ¿≈«¿»»¬»»≈
˜¯Ò ÔÏÈ‡67B‡NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÔÈa , ƒ«¿»≈ƒ««¬»««ƒ∆¬»

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÏ ÈÙÈÂ Lc˜nÏ ÈBÏ¿«ƒ¿»¿…ƒ¬≈∆∆∆∆¡«…
Ïˆ‡ ,ıÚ Ïk ‰¯L‡ EÏ Úh˙68;"EÈ‰Ï‡ '‰ ÁaÊÓ ƒ«¿¬≈»»≈≈∆ƒ¿«¡…∆

ÚËB ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ C¯c ‰Ê ‰È‰L ÈtÓ˙BÏÈ‡ ÔÈ ƒ¿≈∆»»∆∆∆¿≈»ƒ¿ƒƒ»
.ÌÚ‰ ÌL eˆa˜˙iL È„k ,dlL ÁaÊÓ „ˆa¿«ƒ¿≈«∆»¿≈∆ƒ¿«¿»»»

המקדש 66) בית חצר היא - והמזבח ההיכל את שהכילה
מאה  ורחבה: אמה, ושבע ושמונים מאה שארכה: הפנימית,
פ"ב, (מדות ישראל" "עזרת ונקראת: אמה וחמש ושלשים

פירות.67)מ"ו). עושה שאינו פי 68)אילן על ואף
כח:), (תמיד חז"ל למדו מזבח", "אצל אמרה: שהתורה
'ספרי', (וכן עץ. של בנין ולבנות לנטוע אסור העזרה שבכל

שופטים).

.È˙B‡¯„ÒÎ‡ ˙BNÚÏ ¯eÒ‡69C¯„k Lc˜na ıÚ ÏL »«¬«¿«¿»∆≈«ƒ¿»¿∆∆
ıÚ BÈ‡Â ÔÈa· ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B¯ˆÁa ÔÈNBÚL∆ƒ«¬≈««ƒ∆«ƒ¿»¿≈≈
‡l‡ ."ıÚ Ïk" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰¯˙È ‰˜Á¯‰ - ÚeË»««¿»»¿≈»ƒ∆∆¡«»≈∆»

˙BÎ·q‰Â ˙B‡¯„ÒÎ‡‰ Ïk70ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰ »»«¿«¿»¿«¿»«¿ƒ«¿»ƒ
.ıÚ ÏL ‡Ï ,eÈ‰ Ô·‡ ÏL ,Lc˜na eÈ‰L∆»«ƒ¿»∆∆∆»…∆≈

כולה,69) פתוחה הרביעית והרוח רוחות משלש סגור אולם
לאכסדרה, דומה הזה העולם כט:): (מנחות שאמרו כמו

יוצא. רעה) (לתרבות לצאת הרוצה כנוסח 70)שכל
זיזים  סככות: ופירוש והסבכות. דפוסים: ובשאר אוקספורד.
החמה  מפני ולמחסה לסוכך להיות הבנין מקירות היוצאים

וכדומה.

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ט שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
של 1) אליל בין מה וממשמשיה; מעבודהֿזרה הנאה איסור

ישראל. של לאליל גוי

.‡ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „a‡Ï ‡È‰ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿«≈¬«»ƒ
‰ÈLnLÓe2„a‡" :¯Ó‡pL ,dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ¿«¿∆»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆∆¡««≈

"˙BÓ˜n‰ Ïk ˙‡ Ôe„a‡z3‰k Ì‡ Èk" :¯Ó‡Â , ¿«¿∆»«¿…¿∆¡«ƒƒ…
Ï‡¯NÈŒı¯‡·e ."eˆzz Ì‰È˙ÁaÊÓ Ì‰Ï eNÚ«̇¬»∆ƒ¿¿…≈∆ƒ…¿∆∆ƒ¿»≈
.eˆ¯‡ ÏkÓ d˙B‡ „a‡pL „Ú ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«¬∆»«∆¿«≈»ƒ»«¿≈
‡l‡ ,‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ÔÈeˆÓ e‡ ÔÈ‡ ı¯‡Ï ıeÁa Ï·‡¬»¿»»∆≈»¿Àƒƒ¿…«¬∆»∆»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïk „a‡ ,B˙B‡ LaÎpL ÌB˜Ó Ïk»»∆ƒ¿¿«≈»¬«»ƒ
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ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â" :¯Ó‡pL ,BaL∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»
,Ô‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ Ï‡¯NÈŒı¯‡a - "‡e‰‰«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆

Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â4.ı¯‡Ï ıeÁa Ô‰È¯Á‡ ¿ƒ«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆¿»»∆

לעבודהֿזרה.2) יין בהן שמנסכים הכוסות "אם 3)כגון
ההרים  שעל אלוהיהם שהרי עצמם, למקומות עניין אינו
לכלים  עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים,
נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו

לחוץֿלארץ 4) ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,
אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף אנו מחוייבים - בארץ הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו;

שכבשנוהו.

.·˙·¯˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú5ÏÎÂ ,dlL ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ,dÏÈ·La ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È·˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב.) מכות ראה; (ספרי,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על
שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא ובפסוק כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב"ספר  הרמב"ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות"
כב.) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי  מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה
ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
לעניין  גם נדרש זה שפסוק הרי - החרם" מן מאומה בידך

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר
כה). לאֿתעשה

.‚ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dlÎ ‰e·È¯˜‰L ‰Ó‰a8‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»
dL¯t elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È¯˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»

¯BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,d¯BÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ¯BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú¯˜ ÌÈÚ¯BwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙B¯BÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È¯‰ - ·l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ·l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

לעבודת8ֿ) שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע פרט
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה

הלב. כנגד קריעתם

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ
ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆

„iÓ ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ11:¯Ó‡pL , ≈»ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«
‰NÚ ,BÏÒtMÓ - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt"¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏLÂ .dBÏ‡ BÏ¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„·ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú - "¯˙qa ÌNÂ" :¯Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»
¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«

ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:
ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי
כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודהֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה
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ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â" :¯Ó‡pL ,BaL∆∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»
,Ô‰È¯Á‡ Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ Ï‡¯NÈŒı¯‡a - "‡e‰‰«¿∆∆ƒ¿»≈«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆

Ûc¯Ï ‰eˆÓ ‰z‡ È‡Â4.ı¯‡Ï ıeÁa Ô‰È¯Á‡ ¿ƒ«»¿À∆ƒ¿…«¬≈∆¿»»∆

לעבודהֿזרה.2) יין בהן שמנסכים הכוסות "אם 3)כגון
ההרים  שעל אלוהיהם שהרי עצמם, למקומות עניין אינו
לכלים  עניין תנהו - אלוהיהם ההרים ולא נאסרים,
נא:). (עבודהֿזרה לעבודהֿזרה בהם שהשתמשו

לחוץֿלארץ 4) ארץֿישראל שבין החילוק ראה). (ספרי,
אפילו  ולאבדה אחריה לרדוף אנו מחוייבים - בארץ הוא:
עבודהֿזרה  לאבד עלינו מצוה כי כבשנוהו, שלא במקום
במקום  אלא לאבדה מצווים אנו אין ובחוץֿלארץ מארצנו;

שכבשנוהו.

.·˙·¯˜˙Â ,‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú5ÏÎÂ ,dlL ¬«»ƒ¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿»
‰NÚp‰6‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ,dÏÈ·La ««¬∆ƒ¿ƒ»»«¬»»∆∆¡«¿…

ÏkÓ „Á‡a ‰‰p‰ ÏÎÂ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·»̇ƒ≈»∆≈∆¿»«∆¡∆¿∆»ƒ»
˙Á‡Â ,"‡È·˙ ‡ÏÂ" ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ‰˜BÏ ,el‡≈∆¿«ƒ««ƒ¿…»ƒ¿««

˜a„È ‡ÏÂ" ÌeMÓ7."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa ƒ¿…ƒ¿«¿»¿¿»ƒ«≈∆

לפניה.5) שמקריבים הבשר או שמנסכים, היין כגון,
וכן 6) לפניה, שמדליקים נרות כגון: עבודהֿזרה, נויי כל

לכבודה. ששוטחים אף 7)בגדים כב.) מכות ראה; (ספרי,
בעבודהֿזרה, ולא הנידחת בעיר נאמר זה שמקרא פי על
שעבודהֿזרה, מפני עבודהֿזרה, לעניין חז"ל דרשוהו
(דברים  הוא" חרם כי תתעבנו "ותעב ככתוב: חרם, נקראת
לנו  גילתה החרם" מן בידך... ידבק "ולא ובפסוק כו); ז,
על  ומוזהרים בהנאה אסור חרם שהוא מה שכל התורה,
ב"ספר  הרמב"ן ובראשם רבינו, על חולקים ורבים הנאתו.
שתיים  מלקות שאין הסובר קצב), (לאֿתעשה, המצוות"
כב.) (מכות שאמרו ומה עבודהֿזרה; ממשמשי בנהנה
ולא  עצמה, מעבודהֿזרה בנהנה אלא אינו שתיים, שלוקה
בירושלמי  מפורש רבינו כדברי אבל ותקרובתה. ממשמשיה
נסך  יין שם: שנאמר י"ב), הלכה ה, פרק (עבודהֿזרה
ידבק  "ולא שנאמר: משום בהנאה, אסורים לבובים ועורות
לעניין  גם נדרש זה שפסוק הרי - החרם" מן מאומה בידך

") רבינו דברי והשווה עבודהֿזרה. המצוות",תקרובת ספר
כה). לאֿתעשה

.‚ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dlÎ ‰e·È¯˜‰L ‰Ó‰a8‰¯eÒ‡ , ¿≈»∆ƒ¿ƒ»À»«¬«»ƒ¬»
dL¯t elÙ‡ ;‰‡‰a9‰ÈÙÏËe ‰È¯˜Â ‰È˙BÓˆÚÂ «¬»»¬ƒƒ¿»¿«¿∆»¿«¿∆»¿»∆»

¯BÚa ‰È‰ Ì‡ CÎÈÙÏ .‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,d¯BÚÂ¿»«…»«¬»»¿ƒ»ƒ»»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙·¯˜z ¯BÚ‰ ‰fL Ba Ú„BiL ,ÔÓÈÒƒ»∆≈«∆∆»ƒ¿…∆¬«»ƒ

Ï‚Ú Ú¯˜ ÌÈÚ¯BwL ,ÌÈNBÚ eÈ‰L ÔB‚k ,‡e‰10„‚k ¿∆»ƒ∆¿ƒ∆«»…¿∆∆
Ck Ô‰L ˙B¯BÚ‰ Ô˙B‡ Ïk È¯‰ - ·l‰ ÔÈ‡ÈˆBÓe ·l‰«≈ƒƒ«≈¬≈»»»∆≈»

.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«¬»»¿≈…«≈»∆

לעבודת8ֿ) שהקריבוה "בהמה מנטובא, קושטא, בנוסח
ידבק 9)כוכבים". "ולא שנאמר: משום לד:) (עבודהֿזרה

שאין ÓÂ‡Ó."(10‰בידך שמותר, - משוך לקרע פרט
במשנה  נקראים העורות ואלו לעבודהֿזרה, כן עושים
שם  על לבובים", "עורות ג): משנה ב, פרק זרה (עבודה

הלב. כנגד קריעתם

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈa ‰Ó«≈¬«»ƒ∆≈»ƒ
ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ∆ƒ¿»≈¬«»ƒ∆

„iÓ ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ11:¯Ó‡pL , ≈»ƒ¬»«¬»»ƒ»∆∆¡«
‰NÚ ,BÏÒtMÓ - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï‡ ÈÏÈÒt"¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈ƒ∆¿»«¬»
„Ú ‰‡‰a ‰¯eÒ‡ dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏLÂ .dBÏ‡ BÏ¡«¿∆ƒ¿»≈≈»¬»«¬»»«

„·ÚzL12dÏ ‰NÚiL „Ú - "¯˙qa ÌNÂ" :¯Ó‡pL , ∆≈»≈∆∆¡«¿»«»∆«∆«¬∆»
¯˙qaL ÌÈ¯·c13˙„B·Ú ÈLnLÓe .d˙„B·Ú Ô‰L , ¿»ƒ∆«≈∆∆≈¬»»¿«¿≈¬«

ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈ ÏL ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk»ƒ≈∆≈»ƒ≈∆ƒ¿»≈≈»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰· eLnzLiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡14. ¬ƒ«∆ƒ¿«¿»∆«¬«»ƒ

עדיין.11) עבדה כשלא אפילו עשייתה, בגמר תיכף
נב.).12) עבודהֿזרה,13)(עבודהֿזרה עובד ישראל כי

ביתֿדין  ישמעו שמא יראוהו, שלא בסתר אותה עובד
אשר 14)ויסקלוהו. תאבדון... אבד נאמר: במשמשיה כי

בהם  שיעבדו עד אסורים אינם - ב) יב, (דברים עבדו
נא:). זרה (עבודה

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰NBÚ‰»∆¬«»ƒ«¬≈ƒ««ƒ
‰˜BÏ ‡e‰L15„·BÚÏ d‡NÚ elÙ‡Â ;¯zÓ B¯ÎN , ∆∆¿»À»«¬ƒ¬»»¿≈

„Ú ˙¯Ò‡ dÈ‡L ÈtÓ ,„iÓ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆ƒ¬»ƒ»ƒ¿≈∆≈»∆¡∆∆«
L˘BkÓe ,¯Óbz16‰ÂL Ba ÔÈ‡ d¯ÓBbL ÔB¯Á‡ ∆ƒ»≈««¬∆¿»≈»∆

‰Ëe¯Ù17˙B‡Ëe¯b Á˜Bl‰ .18ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿»«≈«¿»ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ô‰· ‡ˆÓe19‡ÏÂ ˙BÚÓ Ô˙ Ì‡ - »»»∆¬«»ƒƒ»«»¿…

ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ì¯ÈÊÁÈ ,CLÓ20‡ÏÂ CLÓ Ì‡ ÔÎÂ . »««¬ƒ≈»≈»ƒ¿≈ƒ»«¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚa ‰ÎÈLnL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÚÓ Ô˙»«»««ƒ∆¿ƒ»¿≈»ƒ

‰B˜21‡e‰ ˙eÚË ÁwÓk ,22- CLÓe ˙BÚÓ Ô˙ . »¿ƒ«»»«»»«
ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ23eL¯iL ,¯‚Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ . ƒ≈¿»«∆«¿≈≈»ƒ¿≈∆»¿

„·BÚÏ ¯ÓBÏ ¯b‰ ÏBÎÈ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‰È·‡ ˙‡∆¬ƒ∆≈»ƒ»«≈«»≈
˙BÚÓ È‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰z‡ ÏË :ÌÈ·ÎBk24ÏË ! »ƒ…«»¬«»ƒ«¬ƒ»…

¯b‰ ˙eL¯Ï e‡aMÓ Ì‡Â !˙B¯t È‡Â ,CÒŒÔÈÈ ‰z‡«»≈∆∆«¬ƒ≈¿ƒƒ∆»ƒ¿«≈
¯eÒ‡ -25. »

למעלה 15) כמבואר לכם, תעשו לא מסכה ואלוהי משום:
ט). הלכה ג, שהוא 16)(פרק בפטיש, האחרונה ההכאה

מלאכה. לשכירות 17)גמר "ישנה היא: הלכה כי
כלי  לעשות עליו המקבל אומן כלומר: סוף", ועד מתחילה
התקדמות  של וחלק חלק כל עם שכרו את קונה הוא
כל  הצלם, עשיית בעד שכר המקבל האומן ולכן מלאכתו.
האחרונה  וההכאה הוא; בהיתר האחרונה להכאה עד שכרו
בה  אין הרי הצלם, נגמר שאז מפני באיסור, שהיתה בפטיש
שכר  כאן שאין מותר, שכרו ולכן - פרוטה שוה כדי
עשייתה  גמר מלפני קנה כבר שכרו כל שהרי עבודהֿזרה,

יט:). מתכות.18)(עבודהֿזרה כלי והרי 19)שברי
מעבודהֿזרה. ליהנות את 20)אסור משך שלא עוד כל כי

נתן  כשכבר ואפילו לישראל, לו נקנה לא הנכרי מידי החפץ
מעות. ולא קונה משיכה בנכרי כי - הכסף את לו

אלא 21) לבערה מחוייב אינו זאת בכל ישראל, של זה והרי
ודיו. לנכרי ביניהם 22)מחזירה שעבודהֿזרה ידע אילו כי

היה. בטעות קניינו שכל נמצא מושכם, היה לא
רבינו,23) (פירוש לעולם ימצאו ולא עמוקים שמימיו

לא  הדין שמצד פי על אף ט). משנה ג, פרק זרה עבודה
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את  לדרוש הוא ויכול הייתה בטעות משיכתו כי עוד, קנה
הרי  ומשך כסף שנתן כיוון זאת בכל מהנכרי, חזרה כספו
הנכרי  מאת כספו וכשידרוש היא, שלו עבודהֿזרה כאילו זה
- ואסור לנכרי עבודהֿזרה מוכר הוא כאילו נראה יהא
ביד  עבודהֿזרה כדין אותה, לבער חייב בעצמו הוא לפיכך

עא:). (עבודהֿזרה אבוד וכספו פי 24)ישראל, על ואף
גר  שאין היא: הלכה אבל אסורים, עבודהֿזרה שחליפי
שלא  כדי זיכוהו החכמים אלא התורה, מן אביו את יורש
חליפי  מצד ולא ההפקר מן כזוכה זה והרי - לסורו יחזור

ליהנות 25)עבודהֿזרה. ואסור הם שלו לידו ובאו הואיל
י). משנה ו, פרק (דמאי בחליפיה אפילו מעבודהֿזרה,

.ÂÔÈ¯zÓ ,ÈBÏ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆ∆¬»¿≈»ƒ¿À»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ìe‡NÚL ˙B¯eˆÂ ,‰‡‰a«¬»»¿∆¬»«¬«»ƒ¬ƒ
ÌÈ¯eÒ‡ ,ÌÈ¯Ùka ÌÈ‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ Ïk ?„ˆÈk≈«»««ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¬ƒ
Ô‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚlL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ ,‰‡‰a«¬»»ƒ¿≈∆∆¿»»∆«¬«»ƒ≈

ÔÈÈeNÚ26‰È„na ˙B‡ˆÓp‰Â ;27ÏÚ ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰ Ì‡ - ¬ƒ¿«ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«
¯Btˆ B‡ ÏwÓ ˙¯eˆ ‰¯ev‰ „Èa ‰È‰Â ,‰È„n‰ Á˙t∆««¿ƒ»¿»»¿««»««≈ƒ

ÛÈÒ B‡ ¯ecÎ B‡28‡e‰L B˙˜ÊÁ ,˙ÚaËÂ ‰¯ËÚ B‡ ««ƒ¬»»¿«««∆¿»∆
È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰‡‰a ¯eÒ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ«¬«»ƒ¿»«¬»»¿ƒ»¬≈

.¯zÓe ÈBÏ ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«¿À»

לנוי.26) צורות לעשות הכפרים בני דרך בעיר.27)שאין
אצלם,28) הן חשובות צורות אלה כל מא.). זרה (עבודה

כאילו  הרידוי, את מסמל - המקל הם. ואדנות מלכות וסימני
כל  את תופש כאילו - הציפור העולם; בכל רודה הוא
בכל; צופות ועיניה במרומים שתעוף כציפור תחתיו, העולם
העגול  כולו העולם את בידו הוא תופש כאילו - הכדור
רבינו  בדברי ירוחם רבינו ולדעת הסמלים. שאר וכן ככדור.
מלכים  של אנדרטה בצורות אלא הללו בצורות האיסור אין
- אחרת לזיכרון), העיר בשער שהקימו המת המלך (מצבת
וחידוש  וכדומה. מקל בידם כשיש ואפילו איסור, בהם אין

(שם). הגמרא דברי על מיוסד זה

.ÊÌÈ˜ÂMa ÌÈÎÏLÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÓÏ«̂¿≈¬«»ƒ«ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ«¿»ƒ
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,˙B‡Ëe¯b‰ CB˙· B‡29CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ; ¿«¿»¬≈≈À»ƒ¿≈»ƒ

Ô‰ÈÓÏˆ È¯·L ¯ÓBÏ30„È ‡ˆBn‰ Ï·‡ .31˙¯evÓ «ƒ¿≈«¿≈∆¬»«≈»ƒ«
- CÏLÓ ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ B‡ dÏ‚¯ B‡ ÏfÓ B‡ ·ÎBk»«»«¿»≈∆≈≈»∆»À¿»
¯·‡‰ ‰fL È‡cÂa Ú„ÈÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆»«¬»»ƒ¿»«¿««∆∆»≈∆
,d¯eq‡a ‡È‰ È¯‰ ,˙„·Úp‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙¯eˆ ÔÓƒ«¬«»ƒ«∆¡∆∆¬≈ƒ¿ƒ»
‰eÏha ‰È„·BÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰L BÏ Ú„eiL „Ú32. «∆ƒ»«∆»¿≈»ƒ¿∆»ƒ¿»

מאוד 29) הרחוק דבר כפול; (ספק "ספיקֿספיקא", מכוח
ייתכן  כי נעבדים; לא ספק הם, נעבדים ספק מוודאות):
ביטלום  כבר שמא הם, נעבדים ואפילו לנוי, אלא שאינם
היא: והלכה - בחוץ מושלכים והם הואיל עובדיהם,
כמבואר  בהנאה, מותרת עובדיה שביטלוה שעבודהֿזרה

ח). הלכה ח, (פרק עליהם 30)לקמן מוכיחה שבירתם כי
"ספקֿספיקא". מכוח ומותרים זו 31)שביטלום "יד"

הם  צלמים" "שברי כן שאם השלימה, הצורה מן שבר אינה
או  יד בדמות זו: בתבנית נעשתה מתחילתה אלא ומותרים,
(עבודהֿ המשנה בפירוש רבינו של כפירושו וכדומה, רגל

ב). משנה ג, פרק מיימוניות"32)זרה ו"הגהות (שם).
ליהנות  ולא במשכון, ליקח לא להיזהר "שצריך כתבו:
ומעילים  ומחתות גביעים כגון: ונויה, עבודהֿזרה מתשמישי
בין  לביתו, אלה כל את והמכניס עבודתה. בשעת שלובשים
- שהיא דרך בכל או בשאלה, בין בקנייה, בין במשכון,
"ולא  ומשום: ביתיך", אל תועבה תביא "לא משום: עובר

וגו'. מאומה" בידך ידבק

.Á‰nÁ ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚÂ ÌÈÏÎ ‡ˆBn‰33‰·Ïe «≈≈ƒ«¬≈∆««»¿»»
ÔB˜¯„e34ÈL È„‚· B‡ ·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ -35, ¿»ƒ»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈»ƒ

ÌÈÓÊp‰ ÏÚ ÌÈ˜e˜Á eÈ‰L B‡36È¯‰ ,˙BÚah‰ ÏÚÂ ∆»¬ƒ««¿»ƒ¿«««»¬≈
ÔÈ¯eÒ‡ el‡37ÌÈÏk‰ ¯‡L ÏÚÂ ;38ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ , ≈¬ƒ¿«¿»«≈ƒÀ»ƒƒ¿≈
ÈBÏ Ô˙˜ÊÁL39Ïk ÏÚ ˙B‡ˆÓp‰ ˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÎÂ . ∆∆¿»»¿¿≈¿»««ƒ¿»«»

ÌÈÏk‰40.ÔÈ¯zÓe ÈBÏ Ô˙˜ÊÁ , «≈ƒ∆¿»»¿À»ƒ

ב)33) משנה ג, פרק (עבודהֿזרה למשנה בפירושו רבינו
צורה  שמצא עניינה אין ולבנה, חמה של זו "צורה יאמר:
אלא  לבנה, זו עליה: ויאמר עגולה, קשת או כשמש, עגולה
מייחסים  טלאס"ם בערבית הנקראים הצלמים בעלי
שחור; זקן היא: "שבתי" צורת ויאמרו: צורות לכוכבים
צורת  היא השמש וצורת יפה, נערה צורת - "נוגה" צורת
הכוכבים  לכל ייחסו וכן עגלה, על יושב מעוטר המלך
"צורת  (שם): במשנה שאמרו מה ולפיכך שונות". צורות
- נאסרת שאינה עצמה השמש לצורת הכוונה אין חמה",
או  לשמש, המייחסים לצורה אלא - נעבדת ואינה הואיל
ח). קטן סעיף קמא, יורהֿדעה (ש"ך, כאן ידובר ללבנה

בחוליות 34) וקשקשים סנפירים לו שיש נחש מין הוא
לחלק  זו צורה מייחסים והיו מג.), (עבודהֿזרה צווארו

הלבנה. אדום.35)מגלגל צבע הצבועים יקרים משי בגדי
והאוזניים.36) האף נעבדות 37)תכשיט אלו צורות כי
וחשובים.38)הן. יקרים לעבודהֿזרה 39)שאינם ולא

המכובדים  "שעל אומר: גמליאל בן שמעון רבן מב:): (שם,
מותרים". - המבוזים שעל אסורים: אפילו 40)-

מכובדים.

.Ë,dlL ˙·¯˜z‰ ÏÎÂ ‰ÈLnLÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¿«¿∆»¿»«ƒ¿…∆∆»
Ô‰LŒÏÎa ÌÈ¯ÒB‡41ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»∆≈≈«¬«»ƒ

ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ˙Á‡ elÙ‡ ,ÈB ÏL ˙B¯eˆa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿∆¬ƒ««¿«»¬»ƒ
ÒBk ·¯Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ -42ÏL ƒ«…¿»«∆«¿≈ƒƒ¿»≈∆

¯Na‰ ÔÓ ‰ÎÈ˙Á B‡ ,˙BÒBÎ ‰nÎa ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú43 ¬«»ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«»»
.ÁÏn‰ ÌÈÏ Ïk‰ CÈÏBÈ - ˙BÎÈ˙Á ‰nÎa ‰·¯Ú˙pL∆ƒ¿»¿»¿«»¬ƒƒ«…¿»«∆«

·e·Ï ¯BÚ ÔÎÂ44¯eÒ‡ Ïk‰ - ˙B¯BÚ ‰nÎa ·¯Ú˙pL ¿≈»∆ƒ¿»≈¿«»«…»
‰‡‰a45„Á‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ¯ÎÓe ¯·Ú . «¬»»»«»«¬«»ƒ∆»

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÓc‰ È¯‰ - dlL ˙·¯˜˙ B‡ ‰ÈLnLnÓƒ¿«¿∆»ƒ¿…∆∆»¬≈«»ƒ¬ƒ
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úk ,Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,‰‡‰a«¬»»¿¿ƒ¿»∆≈«¬«»ƒ
‡È·Ó ‰z‡M ‰Ó Ïk - "e‰Ók Ì¯Á ˙ÈÈ‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»≈∆»……«»«»≈ƒ
È¯‰ ,dz·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÏkÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒƒ»¿«¿∆»¿ƒ¿»¿»¬≈

‰BÓÎ ‡È‰46. ƒ»»

עד.).41) "משמשי 42)(עבודהֿזרה משום: אסורה היא
(זבחים  בברייתא כמבואר שהיא, בכל ואוסרת עבודהֿזרה"
ונקבה. זכר משמש משותף: שם - כוס עד.).
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לעבודהֿזרה.43) הלב 44)שהקריבוה כנגד שקרוע עור
השור  לב את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין

ג). (הלכה לעיל כמבואר עד.).45)מחיים, (עבודהֿזרה
הריהו 46) - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) ְְֶֶַַ(שם,

כמוהו".

.È¯eÒ‡ d¯Ù‡ ,‰Ù¯NpL ‰¯L‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬≈»∆ƒ¿¿»∆¿»»
‰‡‰a47,‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙ÏÁ‚Â . «¬»»¿«∆∆∆¬«»ƒ¬»

˙·‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙¯zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .¯zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ¯ˆB‡a ÏÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL ÈtÓ ,ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk L¯t .Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:¯ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰·¯Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa¯‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa¯‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰¯eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :¯ÓB‡ È‡L ,˙B¯zÓ Ôlk -À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ ·¯a53Ôlk - ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙B¯eÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט.).48) (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק כגון
הכשרים.49) ברוב בטל הרי השלישי, (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי
התערובת  שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא
השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות
שבכל  אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת
לא  אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר
אחד  וספק - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי
אותה  שמא "ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת

אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח:
אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי ניכרת, נפילתה שתהא כדי אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
משנהֿ עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
(כסףֿ עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה

.‡È‰¯L‡‰55˙„·Ú ‰˙È‰L ÔÈa -56‰˙È‰L ÔÈa , »¬≈»≈∆»¿»∆¡∆∆≈∆»¿»
‰ÈzÁz ˙ÁpÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57Ïˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ¬«»ƒÀ«««¿∆»»≈≈¿≈

d˙ÓB˜58ÌÈ‚È¯N‰ Ïˆa ·LÈÏ ¯zÓe ,59ÌÈÏÚ‰Â »»À»≈≈¿≈«»ƒƒ¿∆»ƒ
˙¯Á‡ C¯c BÏ LÈ Ì‡Â .dlL60¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆»¿ƒ∆∆∆«∆∆»«¬…

‰ÈzÁz ¯·BÚ - ˙¯Á‡ C¯c ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ≈»∆∆«∆∆≈«¿∆»
ı¯ ‡e‰Lk61. ¿∆»

ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(עבודה57ֿ) תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,
וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודהֿזרה מח:)61)קצרה (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קמז m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לעבודהֿזרה.43) הלב 44)שהקריבוה כנגד שקרוע עור
השור  לב את מוציאים היו שם שדרך עגולה, ארובה כעין

ג). (הלכה לעיל כמבואר עד.).45)מחיים, (עבודהֿזרה
הריהו 46) - ממנו (מהווה) מהיה שאתה מה "כל נד:) ְְֶֶַַ(שם,

כמוהו".

.È¯eÒ‡ d¯Ù‡ ,‰Ù¯NpL ‰¯L‡ B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬≈»∆ƒ¿¿»∆¿»»
‰‡‰a47,‰¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙ÏÁ‚Â . «¬»»¿«∆∆∆¬«»ƒ¬»

˙·‰ÏM‰Â48˜ÙÒ .LnÓ da ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙¯zÓ ¿««¿∆∆À∆∆ƒ¿≈∆≈»«»«≈
ÒBk ?„ˆÈk .¯zÓ d˜ÙÒ ˜ÙÒ ;¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ»¿≈¿≈»À»≈«
Ôlk ,˙BÒBÎ ‡ÏÓ ¯ˆB‡a ÏÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL∆¬«»ƒ∆»«¿»»≈À»
‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL ÈtÓ ,ÌÈ¯eÒ‡¬ƒƒ¿≈∆¬«»ƒ¿»¿«¿∆»
ÏÙÂ ˙·¯Úz‰ ÔÓ „Á‡ ÒBk L¯t .Ô‰LŒÏÎa ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ¿»∆≈≈«∆»ƒ««¬…∆¿»«

ÌÈL ˙BÒBÎÏ49ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -50ÏL ˙ÚaË . ¿¿«ƒ¬≈≈À»ƒ«««∆
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú51eÏÙÂ ,˙BÚaË ‰‡Óa ‰·¯Ú˙pL ¬«»ƒ∆ƒ¿»¿»¿≈»«»¿»¿

:¯ÓB‡ È‡L ,ÔlÎ e¯z‰ - ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ÌÈzL¿«ƒ≈∆«»«»À¿À»∆¬ƒ≈
ÌÈzL‰ ÏÏÎa ‰˙È‰ ˙Úah‰ d˙B‡52‰·¯Ú˙ . »««««»¿»ƒ¿««¿»ƒƒ¿»¿»

ÌÈMLÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÚa¯‡ e˜lÁ˙Â ,‰‡Óa¿≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿»∆»¿ƒƒ
eÏÙÂ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ Ôlk ÌÈÚa¯‡‰ ¿»«≈¿»¿»«¿»ƒÀ»¿«»¬≈

‰¯eÒ‡‰ ˙Úah‰ d˙B‡ :¯ÓB‡ È‡L ,˙B¯zÓ Ôlk -À»À»∆¬ƒ≈»««««»¬»
‡È‰ ·¯a53Ôlk - ˙B¯Á‡ ˙BÚaËÏ ÌÈMM‰ eÏÙ . ¿…ƒ»¿«ƒƒ¿«»¬≈À»

˙B¯eÒ‡54. ¬

לד.).47) (תמורה וכדומה לכביסה בורית ממנו להכין
לט.).48) (ביצה השלהבת בלהב נר להדליק כגון
הכשרים.49) ברוב בטל הרי השלישי, (זבחים 50)והוא

שפרשה  הכוס אם ספק ספקֿספיקא: מחמת עד.)
לא; או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה מהתערובת
משתמש  שהוא זו כוס שמא הייתה, עבודהֿזרה של ואפילו
כוס  בכל וכן שנפלה. אותה איננה השנייה מהתערובת בה
תולים  אנו בה, להשתמש בא כשהוא השנייה, מהתערובת
הראשונה. מהתערובת שנפלה הכוס אינה שמא להקל:
לרבוא, מהם אחד "פרש אמרו: בגמרא ששם להעיר, וראוי
התערובת  שגם משמע, הרי מותרים". - לרבוא ומרבוא
השלישית? התערובת אלא הותרה ולא אסורה השנייה
(כסףֿמשנה). רבינו לפני הייתה אחרת שגירסא ואפשר
שגם  חידשו: אחד") "פרש המתחיל: דיבור (שם, ובתוספות
שבכל  אלא ספקֿספיקא", מטעם מותרת השנייה התערובת
שהשנייה  לשלישית: השנייה התערובת בין חילוק יש זאת
לא  אז כי אחת, בבת הכוסות מכל ממנה ליהנות אסור
מהתערובת  שפרשה הכוס אותה אם אחד: ספק אלא יישאר
אחד  וספק - לא או הייתה, עבודהֿזרה של הראשונה
ליהנות  מותר השלישית התערובת אבל אסור: בעבודהֿזרה
אחת. בבת הכוסות בכל להשתמש בא כשהוא אפילו ממנה
של  הראשונה מהתערובת שנפלה שהכוס נניח אם אפילו כי
אותה  שמא "ספקֿספיקא": נשאר עדיין הייתה, עבודהֿזרה
מותר  ולפיכך הייתה, היתר של לשלישית מהשנייה שנפלה

אחת. בבת מכולן עבודהֿזרה.51)ליהנות בה שנתקשטה
שמא 52) "ספקֿספיקא": יסוד על מבוסס זה היתר גם (שם)

אם  ואפילו הייתה; עבודהֿזרה של לים שנפלה הטבעת

אינה  בה שמשתמש זו טבעת שמא נפלה, היתר של נניח:
אינו  - שתיים" "נפילת רבינו שמצריך ומה עבודהֿזרה. של
אין  אחת טבעת נפילת כי ניכרת, נפילתה שתהא כדי אלא
אף  להתיר יבואו ושמא קטנותה, מרוב כך כל ניכר חסרונה
תרומה  של בחבית רואים אנו ואמנם כלל. נפילה בלא
- לים מהן אחת ונפלה חולין, של חביות במאה שנתערבה
משנהֿ עד:; (זבחים ניכרת החבית נפילת כי מותרות, כולן
(כסףֿ עיין ב). הלכה ט"ו, פרק תרומות הלכות תורה,

אלה 53)משנה). נפלו לא אם אבל האחרות; השישים בין
שיש  פי על אף מותרות, אינן - אחרות לטבעות הארבעים
רואים  אנו אין כי היא, ברוב האסורה שהטבעת לתלות
לים, שנפל כגון לגמרי, כשאבד אלא כנתבטל האיסור

אלא כבה  בעולם ישנו שהאיסור כל אבל הקודמת; לכה
אין  כי - וודאי כדבר לראותו אין השישים, ברוב שנשאר
נחשבות  הטבעות כל ולפיכך לעבודהֿזרה, ברוב ביטול
מותרות  כולן - באחרות וכשנתערבו ואסורות. אחד לספק
שם). רש"י, בשם (כסףֿמשנה כאמור "ספקֿספיקא", מחמת

התערובת 54) כי שמותרות, וודאי כולן, נפלו לא אם אבל
ומותרת. "ספקֿספיקא" אלא בה אין האחרונה

.‡È‰¯L‡‰55˙„·Ú ‰˙È‰L ÔÈa -56‰˙È‰L ÔÈa , »¬≈»≈∆»¿»∆¡∆∆≈∆»¿»
‰ÈzÁz ˙ÁpÓ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú57Ïˆa ·LÈÏ ¯eÒ‡ - ¬«»ƒÀ«««¿∆»»≈≈¿≈

d˙ÓB˜58ÌÈ‚È¯N‰ Ïˆa ·LÈÏ ¯zÓe ,59ÌÈÏÚ‰Â »»À»≈≈¿≈«»ƒƒ¿∆»ƒ
˙¯Á‡ C¯c BÏ LÈ Ì‡Â .dlL60¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ , ∆»¿ƒ∆∆∆«∆∆»«¬…

‰ÈzÁz ¯·BÚ - ˙¯Á‡ C¯c ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ÈzÁz«¿∆»¿ƒ≈»∆∆«∆∆≈«¿∆»
ı¯ ‡e‰Lk61. ¿∆»

ח,55) (פרק לקמן כמבואר עבודהֿזרה, לשם הנטוע אילן
(בראשית, ה"זוהר" כדברי הירח, לעובדי ומיוחד ג), הלכה
והעובדים  הבעל", "עובדי נקראו: השמש, עובדי "כל מט):

אשרה". "עובדי נקראו: עצמו.56)לירח לאילן שעבדו
(עבודה57ֿ) תחתיה עבודהֿזרה להעמיד מתחילה שנטעוה

מח.). עבודהֿזרה.58)זרה כשאר בהנאה היא שאסורה
לשבת.59) שאסור וודאי עצמם הענפים תחת אבל הענפים.

המשנה  כלשון להם, חוצה הנוטה בצל אלא ידובר לא וכאן
האיסור  שאין רבינו וסובר בצילה", ישב "לא מח:): (שם,
וה"כסףֿמשנה" ענפיו. בצל לא עצמו, האילן בצל אלא
ענפיו, בצל מתיר מדוע רבינו: על הרמ"ך קושיית הביא
כדברי  אבל אסור"? צילה "צל שגם אמרו (שם) בגמרא הלא
י"א): הלכה ג, פרק (עבודהֿזרה בירושלמי מפורש רבינו
שאילו  כל צילה? איזהו מותר. - צילה צל אסור; - "צילה
וכל  צילה, זהו - עצמה) (האשרה בו נוגעת והיא תיפול
השריגים  אלא עצמה, (האשרה נוגעת ואינה תיפול שאילו
מקורו  רבינו של שהיתירו הרי צילה". צל זהו - והעלים)
"צל  לבין "צל" בין החילוק את פירש ורש"י מירושלמי.
יש  במערב, או במזרח כשהחמה וערבית, "שחרית הצל":
אורך  מידת עברה שלא זמן וכל מאוד. ארוך צל דבר לכל
והוא  וחשוך, עב הצל האילן, קומת גובה מידת את הצל
צילו" צל - והוא וקלוש. דק הצל ואילך  מכאן הצל;

מח:). כמותה.60)(עבודהֿזרה מח:)61)קצרה (שם,
אדם  כל אבל חשוב, באדם אלא שם אמרו שלא פי על ואף

מחויי  אינו בכל רגיל - אחרת דרך לו ואין הואיל לרוץ, ב
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אדם  כל רבינו השווה גדול, טורח בדבר ואין הואיל זאת
(כסףֿמשנה). חשוב כאדם

.·Èd· epwL ÌÈÁB¯Ù‡62Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â63- ∆¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»
Ôn‡Ï ÔÈÎÈ¯vL ÌÈˆÈa‰Â ÌÈÁB¯Ù‡‰Â ;ÔÈ¯zÓ64, À»ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ»

Ô‰Ï ÒÈÒ· BÓk ‰¯L‡‰ È¯‰L ,ÔÈ¯eÒ‡65Ôw‰Â . ¬ƒ∆¬≈»¬≈»¿»ƒ»∆¿«≈
dÓˆÚ66ÂÈˆÚ ‡È·Ó ÛBÚ‰L ÈtÓ ,¯zÓ dL‡¯aL «¿»∆¿…»À»ƒ¿≈∆»≈ƒ≈»

¯Á‡ ÌB˜nÓ67. ƒ»«≈

הם.63)באשרה.62) ואינם 64)שגדולים הם שקטנים
לעוף. יבואו 65)יכולים שלא כדי בהם, חכמים וגזרו

על  יעלה שמא לחוש יש וכן עצמה; מהאשירה ליהנות
ובתוספות, מב: (עבודהֿזרה יפלו פן עליהם יחוס כי האילן,

קינו.66)שם). את העוף בנה שמהם והעשבים העצים
וכתוב 67) (שם). האשרה מעצי בנהו שמא לחוש ואין

העצים, לקחת האילן על יעלה "שלא מיימוניות": ב"הגהות
סולם, במקום באשרה להשתמש אסור כי האפרוחים, או

נופלים". והם במקל יתיז אלא

.‚È‰pnÓ ÏË68Ô‰a ˜Èq‰ .‰‡‰a ÌÈ¯eÒ‡ - ÌÈˆÚ »«ƒ∆»≈ƒ¬ƒ«¬»»ƒƒ»∆
ÔvÈ ,¯epz‰ ˙‡69ÏL ÌÈ¯Á‡ ÌÈˆÚa ˜ÈqÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆««À«¿««»«ƒ¿≈ƒ¬≈ƒ∆

˙t‰ - Bpˆ ‡ÏÂ ˙t‰ ˙‡ B· ‰Ù‡ .B· ‰Ù‡ÈÂ ¯z‰∆≈¿∆¡∆»»∆««¿…ƒ¿««
d˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,˙B¯Á‡a ‰·¯Ú˙ .‰‡‰a ‰¯eÒ‡¬»«¬»»ƒ¿»¿»«¬≈ƒ¿≈»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ˙t‰70¯‡Le ,d· ‰‰È ‡lL È„k , ««¿»«∆«¿≈∆…≈»∆»¿»
ÔÈ¯zÓ ˙B¯kk‰71. «ƒ»À»ƒ

של 69)מהאשרה.68) חומו שיפוג עד להמתין צריכים
אמרו: שם ובמשנה מט:). (שם, האיסור בעצי ההיסק
הראשון  ההיסק כי יותץ", - חדש אם התנור את בהם "הסיק
נתיצה. אלא תקנה לו אין ולפיכך - ומחסמו התנור מחזק
הואיל  כי זו, כמשנה הלכה אין כי זה, דין הביא לא ורבינו
תנור  גם מותר", - גורם וזה "זה יד): (הלכה בסמוך ופוסק
באיסור  שנגמר התנור כי הפת, את בו לאפות מותר זה
ולפיכך  ומותרת. שתיאפה לפת גורמים היתר של והעצים
ישן  בין יוצן", - התנור את בהם "הסיק וכתב: רבינו סתם

(כסףֿמשנה). הצינון לו מועיל חדש גילה 70)בין כבר
הגדול  לים קוראים שבערבית לרמב"ם, בהגהותיו הרד"ל
מלוחים, מימיהם כי מלח". "אל בשם: הגדולים הימים וכל
התיכון: הים נקרא היום ועד מתוקים, שהם נהר למי בניגוד
פירושו  בסוף רבינו שכותב ממה לזה, וראייה יםֿהמלח.
בים  בספינות עליתי ואני כתבתים עניינים "ומהם למשנה:
הרמב"ם  עלה שבו הגדול לים כוונתו שוודאי, המלח",
בעניין  כאן להלכתנו בנוגע אולם כידוע. למצרים מספרד
נראה  המשנה בלשון כשנעיין המלח, בים עבודהֿזרה איבוד
שידובר  מקומות בכמה שהרי דווקא, המלח" "ים שפירושו:
סתם. "ים" אלא המלח", "ים בהם נזכר לא ה"ים" על בהם
וכן  הרואה, ברכת לעניין ב) משנה ט, פרק (ברכות ראה
וכן  ועוד. חמץ ביעור לעניין א) משנה ב, פרק (פסחים
לעניין  המוזכר המלח" ש"ים כח.), (פסחים הדבר מבואר
מפרש  ורש"י דווקא, המלח" "ים פירושו: עבודהֿזרה,
אין  המוות) (ים בטיא"ה מי"ר "הנקרא המלח, ים (שם):
טעונה  שעבודהֿזרה איפוא מבואר בו". עוברת ספינה
בניֿאדם  בה ייכשלו שלא כדי דווקא, המלח" ל"ים איבוד

המתחיל: דיבור (שם, התוספות הקשו וכבר ויטלוה.
תמיד  האם בעבודהֿזרה, יעשו מה אלילים"): "עבודת
לרוח  ולזרותה לפוררה שאפשר ותירצו, המלח? לים נוליכה
ולא  ממנה; ייהנו שלא כדי צמחים, מגדל שאינו במקום
כמו  שלימה להשליכה רוצה אם אלא המלח" "ים נאמר
"בים  אלא תקנה לה אין אז כי שחוקה, בלתי שהיא,
תקלה. חשש ואין שם, עוברות ספינות שאין מקום המלח",

וחכמים 71) מט:), (עבודהֿזרה במשנה אליעזר רבי כדעת
וכל  לעבודהֿזרה" פדיון "אין ואומרים: עליו חולקים
כרבי  ההלכה קבעו (שם) שבגמרא אלא אסורות, הכיכרות

אליעזר.

.„È¯k¯k ‰pnÓ ÏË72¯eÒ‡ - „‚a‰ ˙‡ Ba ‚¯‡Â »«ƒ∆»«¿»¿»«∆«∆∆»
B˙B‡ ÈÓc CÈÏBÈ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚·a ·¯Ú˙ .‰‡‰a«¬»»ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒƒ¿≈

ÌÈ„‚a‰ Ïk ¯‡Le ,ÁÏn‰ ÌÈÏ „‚a‰73¯zÓe .ÔÈ¯zÓ «∆∆¿»«∆«¿»»«¿»ƒÀ»ƒÀ»
ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰L ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÔÈa - ˙B˜¯È ‰ÈzÁz ÚhÏƒ««¿∆»¿»≈ƒ««»∆≈¿ƒƒ

ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ,ÏˆÏ74,‰¯L‡‰ ÏvL ÈtÓ , ¿≈≈ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆≈»¬≈»
ÔÈÓ¯Bb ,˙¯Ò‡ dÈ‡L ,Ú˜¯w‰ ÌÚ ,¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒ««¿«∆≈»∆¡∆∆¿ƒ
¯zÓ ¯·„Â ¯eÒ‡ ¯·cL ÏÎÂ ;ÁÓˆÏ el‡ ˙B˜¯ÈÏƒ»≈ƒ¿…«¿…∆»»»¿»»À»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,BÏ ÔÈÓ¯Bb75‰„N CÎÈÙÏ . ¿ƒ¬≈∆À»¿»»¿ƒ»»∆
,d˙B‡ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ï·Êa dÏafL∆ƒ¿»¿∆∆¬«»ƒÀ»ƒ¿…«»

ÈÈL¯Îa dÓhtL ‰¯Ùe76ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77ÏÎ‡z78, »»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬«»ƒ≈»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

חוט 72) את בה שקושרים עץ, עשוייה האורגים מחט הוא
השתי. חוטי בין לזרקו מוכר 73)הערב אינו אבל (שם);

עצמו. בפני אחד כל אלא כאחד, הבגדים שהאילן 74)כל
החמה. זהרי את מהם שמעכב להם, מח:).75)קשה (שם,

ונזכר 76) בהמה, למאכל המיוחד הקטניות ממשפחת ירק מין
ה). משנה א, פרק (שבת עבודה77ֿ)במשנה תקרובת של

מט.). שם, רש"י (לשון שעבדום או כי 78)זרה, (שם)
גם  נתפטמה הלא והפרה מותר", - גורם וזה "זה היא: הלכה

מותרת. לפיכך - היתר בכרשיני

.ÂËÌ·È¯˜‰Ï ÌeÈÎ‰L ,˙B¯Ù B‡ ÔÈÈ B‡ ¯Na»»«ƒ≈∆¡ƒ¿«¿ƒ»
‰‡‰a e¯Ò‡ ‡Ï ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ79ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «¬«»ƒ…∆∆¿«¬»»««ƒ

Ìe·È¯˜iL „Ú ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ÌeÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ¿≈¬«»ƒ«∆«¿ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;˙·¯˜z eNÚ - ‰ÈÙÏ Ìe·È¯˜‰ .‰ÈÙÏ¿»∆»ƒ¿ƒ¿»∆»«¬ƒ¿…∆¿««ƒ

Ìe‡ÈˆB‰Â e¯ÊÁL80ÌÏBÚÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,81ÏÎÂ . ∆»¿¿ƒ¬≈≈¬ƒ¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·a ‡ˆÓp‰82ÌÈÓ elÙ‡ ,83,ÁÏÓe «ƒ¿»¿≈¬«»ƒ¬ƒ«ƒ∆«

‡e‰LŒÏk epnÓ ÏÎB‡‰Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰‡‰a ¯eÒ‡84, »«¬»»ƒ«»¿»≈ƒ∆»∆
‰˜BÏ85. ∆

הואיל 79) אוסרתם, גרידא הכנתם אין כי כט:) (עבודהֿזרה
מד:). (שם, לעבודהֿזרה" הקדש אחרי 80)ו"אין

והוציאום. בהם חזרו לעבודהֿזרה (שם,81)שהקריבום
לעבודתה.82)כט:). המיוחד לנוי 83)במקום שאינם

להקריבו  המלח דרך אין כי להקרבה, מיוחדים אינם ואף
ניסוך  ואפילו - לבדם לניסוך באים אינם המים וגם לבדו,
ניסוך  עם אלא לבדו בא היה לא שבביתֿהמקדש בחג המים
עבודתה  במקום ונמצאו הואיל כי אסורים, זאת בכל - היין
וודאי  - עבודהֿזרה לפני הפרוס הוילון מן לפנים שהוא
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הובאו  עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת
נא:). (שם, כמשמעות 84)לשם מכשיעור, פחות אפילו

בידך ידבק "ולא הכתוב: החרם".ÓÂ‡Ó‰לשון מן
אלא 85) שתיים, שלוקה ב) (הלכה לעיל רבינו כתב וכבר

(לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך
א). הלכה יא, פרק אסורות מאכלות הלכות

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel `edy lk epnn lke`de"

אתה  במקצתו תופס כשאתה שה'עצם', - הכלל ידוע
בכל  הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו, תופס
היא  שבו ונקודה נקודה כל הרי ב'עצם', כשמדובר זאת

ככולו.
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי בעניין פוגע כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו",
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו,
של  המציאות ישנו קטן, הכי חלק שבכל הוא השני והאופן

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה, הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(154 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

.ÊË˙„B·Ú L‡¯a ˙BÚÓe ÌÈÏÎÂ ˙eÒÎ ‡ˆBn‰«≈¿¿≈ƒ»¿…¬«
;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔBÈfa C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»»∆∆ƒ»¬≈≈À»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,„B·k C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡Â86?„ˆÈk . ¿ƒ¿»»∆∆»¬≈≈¬ƒ≈«
B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎ ‡ˆÓ87˙Ït˜Ó ˙eÒk ,88ÏÚ ˙ÁpÓe »»ƒ»¿«»¿¿À∆∆À«««

ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ÏÚ ÈeÙÎ ÈÏk ,BL‡…̄¿ƒ»«…¬≈∆À»ƒ¿≈
BL‡¯· ‡ˆÓ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔBÈfa C¯c ‡e‰L∆∆∆ƒ»¿≈…«≈»∆»»¿…

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ B· ‡ˆBikL ¯·„89‰Ê È¯‰ - »»∆«≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«¬≈∆
¯eÒ‡90ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .91ıeÁ Ô‡ˆnL ÔÓÊa ? »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»»

ÌÈÙa B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙„B·Ú ÌB˜ÓÏ92C¯c ÔÈa - ƒ¿¬»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆
¯·c ÔÈa ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÔÈa ,ÔBÈfa C¯c ÔÈa „B·k»≈∆∆ƒ»≈»»»»«ƒ¿≈«≈»»
ÌÈÓ elÙ‡ ,¯eÒ‡ ÌÈÙa ‡ˆÓp‰ Ïk - Èe‡¯ BÈ‡L93 ∆≈»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒ

ÒÈÏe˜¯Óe ¯BÚÙe .ÁÏÓÂ94ÔÈa ,Ô‰nÚ ‡ˆÓp‰ Ïk , »∆«¿«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ»∆≈
¯eÒ‡ ,ıeÁa ÔÈa ÌÈÙa95ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÎÂ .‰‡‰a ƒ¿ƒ≈¿»«¬»»¿≈«¿≈«¿ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ ,BnÚ ‡È‰L ˙È‡¯p‰ Ô·‡ -96. ∆∆«ƒ¿≈∆ƒƒ»«¬»»

ותראו 86) ככתוב: עבודהֿזרה, נויי משום נא:) (עבודהֿזרה
כל  - טז) כט, (דברם עימהם אשר וזהב כסף שיקוציהם... את

שיקוצים. הם הרי ולכבודם, למעות 87)שעימהם פרט
הן. כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס בלי עצמן

שדרך 88) - ראשה מעל לה ותלוייה מקופלת לבלתי פרט
היא. ושמנים 89)כבוד יינות סלתות, כגון: שבמקדש,

בכליהם. לעבודה90ֿ)נתונים תקרובת מהם עשו וודאי כי
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לחלק 91)זרה שיש

ועוד. בזיון לדרך כבוד דרך המחיצה 92)בין מן לפנים
עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני שאין 93)הפרוסה

הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם
עבודהֿזרה  תשמיש לאיזה וודאי בפנים, ונמצאו הואיל

שם. לעיל 94)הובאו כמבואר היא, בזיון דרך שעבודתם
ב). הלכה ג, למקום 95)(פרק חוץ - המבוזים באלה כי

נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט:)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.ÊÈıÁ¯Ó dÏ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú97- ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰·BË· ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰·BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈ¯Á‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙·BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰ - »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
¯ÎN ÔzÈ ‡lL „·Ï·e ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
עבודהֿ מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר:

.ÁÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ıÁ¯Ó101ıÁ¯Ï ¯zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„·ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa - "Ì‰È‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈf·nL ÔÓÊ· ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

·Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ ¯eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי 102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ להוציא 103)למרחץ בקרקע עשוי חריץ

לחוץ. עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי
ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא אלא לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך
כתוב  לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו,
יח), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם:
אני  לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני

(שהמ  בגבולי באה היא בגבולה, באתי לה לא קדם רחץ
נוי  מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי",
לעבודהֿ נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות
שעבודהֿ אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
כן  לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית זרה
בגבולה  בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ היה אילו
אלא  אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור.
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הובאו  עבודהֿזרה של אחר תשמיש לצורך או לתקרובת
נא:). (שם, כמשמעות 84)לשם מכשיעור, פחות אפילו

בידך ידבק "ולא הכתוב: החרם".ÓÂ‡Ó‰לשון מן
אלא 85) שתיים, שלוקה ב) (הלכה לעיל רבינו כתב וכבר

(לחםֿמשנה; ראה למעלה. כבר שביאר מה על כאן שסמך
א). הלכה יא, פרק אסורות מאכלות הלכות

ãycew zegiyn zecewpã

."dwel `edy lk epnn lke`de"

אתה  במקצתו תופס כשאתה שה'עצם', - הכלל ידוע
בכל  הפכים, שני הם ו"כולו" ש"מקצתו" והגם בכולו, תופס
היא  שבו ונקודה נקודה כל הרי ב'עצם', כשמדובר זאת

ככולו.
קטן  במשהו יפגע אם גם כללי בעניין פוגע כשאדם גם כך
בגדר  אופנים שני יש לכן בכולו. פוגע הוא הרי ממנו,
חלק  שהוא משהו להיות שיכול הוא האחד "משהו",
חדשה, מציאות ונעשה ממנו ונפרד מתחלק כי ממשהו,
של  המציאות ישנו קטן, הכי חלק שבכל הוא השני והאופן

ה"משהו".
ממנה  וחלק חלק שכל מעבודה־זרה, הנאה באיסורי גם כך
כל  ממנו "האוכל גם ולכן הכל, שאסור סיבה מאותה אסור

לוקה". - שהוא
(154 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

.ÊË˙„B·Ú L‡¯a ˙BÚÓe ÌÈÏÎÂ ˙eÒÎ ‡ˆBn‰«≈¿¿≈ƒ»¿…¬«
;ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ ,ÔBÈfa C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒƒ¿»»∆∆ƒ»¬≈≈À»ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,„B·k C¯c Ô‡ˆÓ Ì‡Â86?„ˆÈk . ¿ƒ¿»»∆∆»¬≈≈¬ƒ≈«
B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎ ‡ˆÓ87˙Ït˜Ó ˙eÒk ,88ÏÚ ˙ÁpÓe »»ƒ»¿«»¿¿À∆∆À«««

ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BL‡¯ ÏÚ ÈeÙÎ ÈÏk ,BL‡…̄¿ƒ»«…¬≈∆À»ƒ¿≈
BL‡¯· ‡ˆÓ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔBÈfa C¯c ‡e‰L∆∆∆ƒ»¿≈…«≈»∆»»¿…

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ·¯˜ B· ‡ˆBikL ¯·„89‰Ê È¯‰ - »»∆«≈»≈¿«≈«ƒ¿≈«¬≈∆
¯eÒ‡90ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .91ıeÁ Ô‡ˆnL ÔÓÊa ? »«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆¿»»

ÌÈÙa B‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;B˙„B·Ú ÌB˜ÓÏ92C¯c ÔÈa - ƒ¿¬»¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈∆∆
¯·c ÔÈa ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÔÈa ,ÔBÈfa C¯c ÔÈa „B·k»≈∆∆ƒ»≈»»»»«ƒ¿≈«≈»»
ÌÈÓ elÙ‡ ,¯eÒ‡ ÌÈÙa ‡ˆÓp‰ Ïk - Èe‡¯ BÈ‡L93 ∆≈»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒ

ÒÈÏe˜¯Óe ¯BÚÙe .ÁÏÓÂ94ÔÈa ,Ô‰nÚ ‡ˆÓp‰ Ïk , »∆«¿«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ»∆≈
¯eÒ‡ ,ıeÁa ÔÈa ÌÈÙa95ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÎÂ .‰‡‰a ƒ¿ƒ≈¿»«¬»»¿≈«¿≈«¿ƒ

‰‡‰a ¯eÒ‡ ,BnÚ ‡È‰L ˙È‡¯p‰ Ô·‡ -96. ∆∆«ƒ¿≈∆ƒƒ»«¬»»

ותראו 86) ככתוב: עבודהֿזרה, נויי משום נא:) (עבודהֿזרה
כל  - טז) כט, (דברם עימהם אשר וזהב כסף שיקוציהם... את

שיקוצים. הם הרי ולכבודם, למעות 87)שעימהם פרט
הן. כבוד שדרך - ראשה על המונחות כיס בלי עצמן

שדרך 88) - ראשה מעל לה ותלוייה מקופלת לבלתי פרט
היא. ושמנים 89)כבוד יינות סלתות, כגון: שבמקדש,

בכליהם. לעבודה90ֿ)נתונים תקרובת מהם עשו וודאי כי
שם). (ר"ן, הם שיריים שנמצאו ואלה לחלק 91)זרה שיש

ועוד. בזיון לדרך כבוד דרך המחיצה 92)בין מן לפנים
עבודתו. מקום שהוא עבודהֿזרה, לפני שאין 93)הפרוסה

הקודמת, בהלכה כמבואר תקרובת, מהם לעשות דרכם
עבודהֿזרה  תשמיש לאיזה וודאי בפנים, ונמצאו הואיל

שם. לעיל 94)הובאו כמבואר היא, בזיון דרך שעבודתם
ב). הלכה ג, למקום 95)(פרק חוץ - המבוזים באלה כי

נחשב  והכל המכובדים, אחרים של עבודתם כמקום עבודתם
(שם). עבודהֿזרה לתקרובת מט:)96)אצלם (שם,

- אמה בתוך לו סמוכה שהאבן כל האומרים: כחכמים
רחוקה  שהיא וכל נפלה, שמהמרקוליס חוששים כי אסורה,

נפלה. שממנו לחוש שאין מותרת, - מאמה יותר ממנו

.ÊÈıÁ¯Ó dÏ ‰È‰L ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú97- ‰p‚ B‡ ¬«»ƒ∆»»»∆¿»ƒ»
‰·BË· ‡lL Ì‰a ÌÈ‰98.‰·BËa Ì‰a ÌÈ‰ ÔÈ‡Â , ∆¡ƒ»∆∆…¿»¿≈∆¡ƒ»∆¿»

ÌÈ¯Á‡ÏÂ dÏ ‰È‰99˙·BËa elÙ‡ Ô‰a ÔÈ‰ - »»»¿«¬≈ƒ∆¡ƒ»∆¬ƒ¿«
¯ÎN ÔzÈ ‡lL „·Ï·e ,‰È‰k100. …¬∆»ƒ¿«∆…ƒ≈»»

עבודהֿזרה.97) קושטא 98)בחצר ונציה, בנוסח
כוהניה". בטובת "שלא משותף 99)ומנטובה; שהמרחץ

נכרים. ולסתם הנאה 100)לעבודהֿזרה לגרום שאסור
לנהנה  דומה זה ואין מותרת. שם הרחיצה אבל לעבודהֿזרה,
עבודהֿ מ"משמשי אינו הזה שהמרחץ מפני מעבודהֿזרה,
לעבודהֿזרה", הקדש "אין מד:): (שם אמרו זה ועל זרה",

בתקרובת. שיקריבנה עד די, לא בעלמא באמירה כלומר:

.ÁÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ıÁ¯Ó101ıÁ¯Ï ¯zÓ , ∆¿»∆∆»¬«»ƒÀ»ƒ¿…
d„·ÚÏ ‡ÏÂ ÈBÏ ÌL ˙ÈNÚ ‡È‰L ÈtÓ ,da102, »ƒ¿≈∆ƒ«¬≈»¿¿…¿»¿»

‚‰Ó da ÌÈ‚‰BpL ÔÓÊa - "Ì‰È‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…≈∆ƒ¿«∆¬ƒ»ƒ¿«
‡È‰L BÊ ÔB‚k ;Ô˙B‡ ÔÈf·nL ÔÓÊ· ‡ÏÂ ,˙e‰Ï‡¡»¿…ƒ¿«∆¿«ƒ»¿∆ƒ

·Èa‰ ÏÚ ˙„ÓBÚ103‰ÈÙa ÔÈÈzLÓ Ïk‰Â104Ì‡Â . ∆∆««ƒ¿«…«¿ƒƒ¿»∆»¿ƒ
CÎa d˙„B·Ú C¯c ‰˙È‰105.Ba ÒkÏ ¯eÒ‡ , »¿»∆∆¬»»¿»»ƒ»≈

בתוכו.101) עומד נוי 102)שאליל משמש שהאליל נמצא,
עיקר. והמרחץ להוציא 103)למרחץ בקרקע עשוי חריץ

לחוץ. עומד 104)השופכים האליל שאין ראייה וזוהי
ג, פרק (עבודהֿזרה למרחץ נוי משמש הוא אלא לעבדו,
להתיר, טעם עוד הוסיפו שבמשנה להעיר, וראוי ד:). משנה
גמליאל  רבן את בןֿפלוספוס פרוקלוס "שאל שם: שנינו וכך
כתוב  לו: אמר אפרודיטי. של במרחץ רוחץ שהיה בעכו,
יח), יג, (דברים החרם מן מאומה בידך ידבק ולא בתורתכם:
אני  לו: אמר אפרודיטי?... של במרחץ רוחץ אתה מה מפני

(שהמ  בגבולי באה היא בגבולה, באתי לה לא קדם רחץ
נוי  מרחץ "נעשה אומרים: אין לרחוץ). הבא לכל ונעשה
למרחץ". נוי אפרודיטי "נעשה אומרים: אלא לאפרודיטי",
לעבודהֿ נכנס אתה אי הרבה ממון לך נותנים אם אחר: דבר
וכל  הביב פי על עומדת וזו בפניה: ומשתין ערום.... שלך זרה
שנוהג  את - "אלוהיהם" אלא נאמר לא בפניה. משתינים העם
ה"לחםֿמשנה": תמה וכבר וכו'. אסור" אלוה משום בו
שיש  שבמשנתנו, הראשון הטעם את רבנו מביא לא מדוע
אולם  להיפך? או לעבודהֿזרה, שקדם מרחץ בין לחלק
באה  "היא פירשו: ה"אשכול" בספר וכן רי"ד בתוספות
שעבודהֿ אלא לעבודהֿזרה, קדם שהמרחץ לא - בגבולי"
כן  לא ומותר, בגבולי באה היא ובזה למרחץ, נוי נעשית זרה
בגבולה  בא אני הייתי אז לעבודהֿזרה, נוי המרחץ היה אילו
אלא  אינם שבמשנתנו והשני הראשון הטעם זה ולפי ואסור.
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אלא  במשנתנו ואין זה; את זה המשלימים אחד, שהם שניים
המלך). (עבודת זו בהלכה רבינו הביאם ושניהם טעמים, שני

(שם).105)

.ËÈÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ÔÈkÒ106‰Ê È¯‰ ,da ËÁML «ƒ∆¬«»ƒ∆»«»¬≈∆
¯zÓ107Ï˜Ï˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,108‰Ó‰· ‰˙È‰ Ì‡Â . À»ƒ¿≈∆¿«¿≈¿ƒ»¿»¿≈»

˙kÒÓ109Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ ,110; ¿À∆∆¬≈¬»ƒ¿≈∆¿«≈
ÈLnLÓ ˙‡‰Ó Ôewz‰ ‰Ê È¯‰Â111.ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú «¬≈∆«ƒ≈¬»«¿«¿≈¬«»ƒ

Ôw˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,¯Na da CzÁÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ112Ì‡Â . ¿≈»«¿…»»»ƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ
„ÒÙ‰ C¯c C˙Á113.¯zÓ - ‰˙ÁL‰Â »«∆∆∆¿≈¿«¿»»À»

וכן 106) בהמות, לשחוט לעבודהֿזרה בה שמשתמשים
כתקרובת. לפניה להגיש בשר מנות הבשר 107)לחתוך

אסור. לכתחילה בה לשחוט אבל באכילה, מותר הנשחט
עמדה 108) שבחייה הבהמה, את מקלקל הוא שבשחיטתה

ולפיכך  ולשחיטה, לחרישה וולדות, לגדל דברים: לשלושה
דמיה. ונפחתו לאכילה אלא אינה - נשחטה מרובים; דמיה

ונעשית 110)חולה.109) מתה הייתה שחטה שאלמלא
באכילה. אסורה והייתה לעיל 111)נבילה, נתבאר וכבר

בהנאה. אסורים עבודהֿזרה שמשמשי ב) (הלכה
מוליך 112) אם אבל בהנאה. נאסר הבשר - בה חתכו ואם

(כסףֿמשנה; מותר" הבשר - המלח לים הסכין הנאת דמי
ו). קטן סעיף קמב, סימן יורהֿדעה כגון,113)ש"ך,

לאנשים  מתנות להשתלח העומדות יפות חתיכות שחתך
חשיבותן  אבדה זה ידי ועל קטנות, לחתיכות חשובים
שאם  ידובר, באש מלובנת שבסכין הוסיפו: ושם ח.). (חולין
הנבלע  נבילה איסור בליעת מחמת הבשר נאסר הרי כן לא
כן. גם אוסרת הייתה עבודהֿזרה של אינה ואפילו בסכין,

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ביטול 1) עבודהֿזרה; משום נאסרים אינם דברים אלו

דיניו. וכל עבודהֿזרה

.‡Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L Ïk2e‰NÚ ‡ÏÂ3,Ì„‡ …∆≈¿ƒ««»»¿…»»»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,„·ÚpL ÈtŒÏÚŒÛ‡4CÎÈÙÏ .‰‡‰a ««ƒ∆∆¡«¬≈∆À»«¬»»¿ƒ»

Î È„·BÚ˙BÚ·b‰ ˙‡Â ÌÈ¯‰‰ ˙‡ ÌÈ„·BÚ‰ ÌÈ·ÎB ¿≈»ƒ»¿ƒ∆∆»ƒ¿∆«¿»
ÔÈÚeËp‰ ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â5˙B¯ÙÏ Ô˙lÁzÓ6˙‡Â , ¿∆»ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ»»¿≈¿∆
ÌÈa¯Ï ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚn‰7‰Ó‰a‰ ˙‡Â8el‡ È¯‰ - ««¿»«¿ƒ»«ƒ¿∆«¿≈»¬≈≈

e„·ÚpL ˙B¯t‰ Ô˙B‡ ÏÎ‡Ï ¯zÓe ,‰‡‰a ÔÈ¯zÓÀ»ƒ«¬»»À»∆¡…»«≈∆∆∆¿
Ô˙ÏÈ„b ÌB˜Óa9¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰Ó‰a‰ d˙B‡Â ƒ¿¿ƒ»»¿»«¿≈»¿≈»ƒ«
˙ˆ˜‰L ‰Ó‰a‰10˙¯zÓ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ «¿≈»∆À¿»«¬«»ƒ∆ƒÀ∆∆

‰eˆ˜‰L ÔÈa ,d„·ÚÏ ‰eˆ˜‰L ÔÈa ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈∆ƒ¿»¿»¿»≈∆ƒ¿»
d·È¯˜‰Ï11˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,12ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿«¿ƒ»¬≈À∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌLÏ ‰NÚÓ d· ‰NÚ ‡lLa ?˙¯Ò‡ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡L∆≈«¿≈»∆¡∆∆¿∆…»»»«¬∆¿≈
,‡e‰LŒÏk ‰NÚÓ d· ‰NÚ Ï·‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ¬»»»»«¬∆»∆

ÔÓÈÒ da ËÁML ÔB‚k ?„ˆÈk .d¯Ò‡13˙„B·ÚÏ ¬»»≈«¿∆»«»ƒ»«¬«
ÔÈÙÈÏÁ d‡NÚ .ÌÈ·ÎBk14;d¯Ò‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ »ƒ¬»»¬ƒƒ«¬«»ƒ¬»»

ÔÈÙÈÏÁ ÈÙÈÏÁ ÔÎÂ15˙„B·Ú ÈÓc ÌÈNÚpL ÈtÓ , ¿≈¬ƒ≈¬ƒƒƒ¿≈∆«¬ƒ¿≈¬«
ÌÈ·ÎBk16ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .17;BÓˆÚ ˙Ó‰·a ? »ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¡««¿

B‡ ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ B¯·Á ˙Ó‰a ËÁL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆¡«¬≈«¬«»ƒ
BÈ‡L ¯·c ¯ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰¯Ò‡ ‡Ï ,dÙÈÏÁ‰∆¡ƒ»…∆¡¿»∆≈»»≈»»∆≈

BlL18ÌÏBÚ Ú˜¯˜Ï ‰ÂÁzLn‰ .19¯ÙÁ .d¯Ò‡ ‡Ï , ∆«ƒ¿«¬∆¿«¿«»…¬»»»«
- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ ,˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ,˙B¯Ba da»ƒƒ¿»¿≈¬«»ƒ

d¯Ò‡20. ¬»»

בידי 2) נתפסים ואינם מחוברים, שהם וגבעות הרים כגון
פי 3)אדם. על אף חיים, בעלי ושאר בהמה כגון

בידי  עשייתם אין אבל אדם, בידי ונתפסים הם שתלושים
תאבדון 4)אדם. אבד ב): יב, (דברים שנאמר מה.) (ע"ז

על  אלהיהם את הגויים... שם עבדו אשר המקומות כל את
אלהיהם, ההרים ולא אסורים, ההרים על אלהיהם - ההרים
נאסרים, אינם חיים" "בעלי וכן נאסר. ה"מחובר" אין כי
לקרבן, נעבד חי בעל למעט מיוחד בפסוק צורך שהיה מתוך
- ב) א, (ויקרא הבקר" "מן כח:): (תמורה שדרשו כמו
אילו  כי באכילה; להדיוט שמותר מכלל הנעבד, את להוציא
לקרבן  הוא פסול ממילא הרי באכילה, להדיוט נאסר היה
המותר  מן - טו) מה, (יחזקאל ישראל ממשקה הכלל: פי על

כט.). (תמורה האסור מן ולא תקריב, על 5)לישראל אף
הקרקע  כי אדם", "עשהו בכלל: הם אין אדם, שנטעם פי

(כסףֿמשנה). אותן המגדלים הם הם פרט 6)והמים
זוהי  שהרי שנאסרים, עבודהֿזרה לשם מתחילה לנטעם
תשרפון  "ואשריהם בצוותה: תורה, שאסרתה ה"אשרה"

יג). יב, (דברים ואינם 7)באש" הם מחוברים שהרי
יש  כי אסורים, יחיד של מעיינות אבל אדם; בידי נתפסים
נאסרו  ואז עבודהֿזרה לשם הבור את חפר שמא לחוש
לשם  מעשה בו כשעושה נאסר ה"מחובר" גם כי מימיו,
הרבים  במעיינות אבל בסמוך; שיתבאר כמו עבודהֿזרה,
אינם  ולפיכך עבודהֿזרה, לשם חפרום שרבים לחוש אין
ראה  קמה; יו"ד טור (פרישה, "מחובר" כל כדין נאסרים

ג). ס"ק שם, יו"ד בו 8)ט"ז, שיש "דבר כח:): (תמורה
מותר". - חיים על 9)רוח ואף באילן, מחוברים כשהם

כ"תלוש". נחשבים אינם מהאילן להיתלש שסופם פי
נעבדה.10) לא ועדיין לעבודהֿזרה תקרובת 11)שייחדוה

אפילו 12)לעבודהֿזרה. אסור לעבודהֿזרה מוקצה אין כי
לשם  אותו שיגזזו כגון: מעשה, בו שיעשו עד לגבוה,
עבודהֿזרה  לשם עבודה איזו בו יעבדו או עבודהֿזרה,

כט.). או 13)(תמורה הוושט השחיטה: סימני משני
מ.). (חולין עבודהֿזרה תקרובת משום אותה ואסר הגרגרת

נד:).14) (ע"ז בבהמה והחליפו אליל לו שהיה
אותו 15) הרי אחר, בחפץ המוחלפת הבהמה את כשהחליף

חליפין". "חלופי נקרא: משום 16)החפץ ואסורים,
שאתה  כך - כמוהו" חרם "והיית כו): ז, (דברים שנאמר

(שם). כמוהו הוא הרי ממנו נאסרת 17)מהיה שהבהמה
מעשה. ידי אלא 18)על אמורים הדברים ואין מ:) (חולין

לאסרה  מתכוון הוא אין הוא וכשר שהואיל סתם, בישראל
גוי  או מומר, ישראל אבל בעלמא; חברו את לצער אלא
(שם, כמבואר אסרה, - לעבודהֿזרה ישראל בהמת ששחט
וקיצר  ה"כב) (פ"ב, שחיטה בהלכות ביארו ורבינו מא.).
ומניין  (כסףֿמשנה). שם שכתב מה על שסמך מפני  כאן,
של  מכלים - מעשה? ידי על שלו שאינו דבר אוסר שאדם
הכלים  כל "ואת יט): כט, הימיםֿב (דברי בהם שנאמר אחז,
והקדשנו". הכּנּו במעלו, במלכותו אחז המלך הזניח ֵַאשר
להדיוט; אף נאסרו כי שגנזנום, - הכנו חז"ל: ואמרו
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m"ekrקנ zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המקדש  כלי והלא תחתיהם, אחרים שהקדשנו - והקדשנו
מתוך  אלא במעלו? נאסרו ולמה היו, אחז של לא האלה
נאסרו  - לעבודהֿזרה בהם והשתמש מעשה בהם שעשה

נד:). תלוש 19)(ע"ז עפר הביאו שלא טבעית, קרקע
יש  הרי תלוש, מעפר מכונסת היתה אילו כי אחר; ממקום
(הרב  תלוש דבר ככל ונאסרת אדם" יד "תפיסת בה

מז:). לסנה' בה 20)"המאירי" ועשה הואיל נד:) (ע"ז
מעשה.

.·Ô¯Ò‡ ‡Ï ,Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â Ïb‰ Ô¯˜ÚL ÌÈÓ21. «ƒ∆¬»»««¿ƒ¿«¬»»∆…¬»»
Ô¯Ò‡ - Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â B„Èa ÔÏË22¯‰ È·‡ . ¿»»¿»¿ƒ¿«¬»»∆¬»»«¿≈«

eÏcÏcpL23ÌÓB˜Óa Ô„·ÚÂ24ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B¯zÓ - ∆ƒ«¿¿«¬»»ƒ¿»À»∆¬≈≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ô‰a25. »∆¿ƒ««»»

מחובר 21) דין להם יש ועדיין אדם, ידי על נתלשו לא כי
נט.). הם 22)(ע"ז רבים של אלה מים אם משיג: הראב"ד

אינם  רבים של מים (שם): אמרו הלא נאסרים? מדוע
בהם  זכה ידו לתוך נטלם שאם סובר רבינו אבל נאסרים?
של  מים כל כדין נאסרו, ולפיכך שלו ונעשו ההפקר מן

(שם). רי"ד התוספות כפירוש ממקומן 23)יחיד, שנעקרו
סערה. ידי אדם.24)על הגביהן לא (שם,25)שעוד

(שם) בגמרא הלא ושואל: הראב"ד משיג כאן וגם מו.).
מתיר, וחד אוסר חד יוחנן: ורבי חייא רבי בני בזה נחלקו
תורה" איסור "ספק זה והרי - המתיר מיהו שם נתברר ולא
נובעים  רבינו דברי אבל לחומרא? תמיד בו שהולכים
רבי  (בן חזקיה שם: שאמרו ה"ה) פ"ג, (ע"ז מהירושלמי
המתירים  חייא ר' שבני הרי - אוסר יוחנן ור' מתיר חייא)

ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, כמותם ופסק

.‚‰ÂÁzL‰ ‡ÏÂ dÏ ˙BÁzL‰Ï ‰·Ï Û˜fL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿≈»¿ƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¬»
d¯Ò‡ ,dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e ,dÏ26 »»≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»

‰NÚÓ - d˙ÙÈ˜fL ,‰‡‰a27‰ˆÈa Û˜Ê Ì‡ ÔÎÂ .28, «¬»»∆¿ƒ»»«¬∆¿≈ƒ»«≈»
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e29C˙Á . »≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»»«
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÚÏc30‰ÂÁzL‰ . ¿««¿«≈»¿ƒ¿«¬»»¬»»ƒ¿«¬»

‰¯ÚÓ ¯Á‡‰ ÈˆÁÂ ,˙ÚÏ„ ÈˆÁÏ31‰Ê È¯‰ - B· «¬ƒ¿««¿≈ƒ»«≈¿…∆¬≈∆
¯eÒ‡32„È BÓk ÈˆÁ‰ ‰Ê ‡nL ,˜ÙqÓ33ÈˆÁÏ »ƒ»≈∆»∆«≈ƒ¿»«≈ƒ

¯eÒ‡ ,„·Ú ‰È‰iL ‰lÁzÓ BÚËpL ÔÏÈ‡ .„·Úp‰«∆¡»ƒ»∆¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆∆¡»»
‰‡‰a34‰È‰ .‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰¯L‡ ‡È‰ BÊÂ ; «¬»»¿ƒ¬≈»»¬»«»»»

BÚc‚Â ,ÚeË ÔÏÈ‡35BÏÒÙe36ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ37, ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈¬«»ƒ
CÈ¯·‰ elÙ‡38·Èk¯‰Â39‡ÈˆB‰Â ÔÏÈ‡ ÏL BÙe‚a ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ»¿ƒ

ÌÈ‚È¯N40ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ,ÌÈ‚È¯N‰ ˙‡ ˙¯Bk - »ƒƒ≈∆«»ƒƒ¿≈¬ƒ
¯zÓ ÔÏÈ‡‰ ¯‡Le ,‰‡‰a41,ÔÏÈ‡Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . «¬»»¿»»ƒ»À»¿≈«ƒ¿«¬∆¿ƒ»
BÙeb ¯Ò‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡42ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯N‰ Ïk - ««ƒ∆…∆¡«»«»ƒƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·Ïel‰Â43,„·Ú ‡e‰L ÔÓÊŒÏk ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰Â ¿«»ƒ¿«≈∆ƒ»¿«∆∆¡»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰44È„·BÚ‰ eÈ‰L ÔÏÈ‡ . ¬≈≈¬ƒ«¬»»ƒ»∆»»¿≈

ÌÈÎeÓ Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÂÈ˙B¯t ˙‡ ÔÈ¯nLÓ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»¿¿ƒ∆≈»ƒ
ÔÈNBÚÂ ,ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ¯ÎL ˙BNÚÏ≈»≈»¿≈¬«»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌbÁ ÌBÈa B˙B‡ ÌÈ˙BLÂ ¯ÎL Ô‰Ó≈∆≈»¿ƒ¿«»¬≈∆»ƒ»
CÎÈÙÏe ,‰¯L‡ ‡e‰L BÓ˙qL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»ƒ¿≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ»
‰¯L‡ ÏL dwÁ ‡È‰ BfL ,Ck ÂÈ˙B¯Ùa ÔÈNBÚ45. ƒ¿≈»»∆ƒÀ»∆¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrn dztiwfy ,d`pda dxq`"

והלא  במעשה, צורך שיש הרמב"ם לקח מנין להקשות, יש
בגמרא הוא הדין נג:)מקור מו. גליא (ע"ז לבנה, ש"כשזקף

ופלח  עכו"ם דאתו וכיון בעבודה־זרה, ליה שניחא דעתי'
דעת  גילוי שמספיק והיינו קעביד", דידי' שליחותא לי'

מעשה. צריך ואין
בגמ' שמקורו לומר נג:)ויש שם הפסוק (ע"ז על ששואלת

של  אשיריהם זה אין הלא באש", תשרפון "ואשיריהם
והלא  ישראל, עם ירושת היא ישראל ארץ שהרי הגויים,
שפלחו  ש"כיון ומתרצת שלו", שאינו דבר אוסר אדם "אין
בעבודה־זרה". להו דניחא דעתייהו גלו לעגל, ישראל
ביחד  לבוא חייב להו" "דניחא דעת שגילוי מוכח ומכאן

לעגל. שעבדו כאן כמו מעשה, עם
את  אהרן עשה היאך כללית, שאלה תתורץ זה, פי על
כו' הזהב נזמי "פרקו לישראל שאמר שתירצו שיש העגל,
אותו  קנה שלא והיינו לי"), "ותנו אמר (ולא אלי" והביאו
שאינו  דבר אוסר אדם "אין הרי שלו שאינו וכיון מידם,
ש"ניחא  דעת גילוי כאן היה הרי קשה, זה תירוץ ועל שלו".
שלא  ומדוע העגל, לעשות רצו שהרי בעבודה־זרה, להם"
הנ"ל  שע"פ אלא אליו. שהביאו הזהב את לאסור יוכל
כי  אהרן, שם על להקרא יכול לא העגל שמעשה יתורץ
גם  צריך כי מספיק, אינו להו" ד"ניחא דעתם שגילו מה

י  וכשפנו לא מעשה, עדיין העגל, את שיעשה לאהרן שראל
ואתי  מעשה, עם דעת גילוי כאן היה ולא עבודה־זרה עבדו
אדם  "אין כי הזהב, את לאסור היה יכול לא שאהרן שפיר

שלו". שאינו דבר אוסר
היכא  לי' "מיבעי שם הגמרא המשך גם יובן על־פי־זה
עכו"ם  והא לה, השתחווה ולא לה להשתחוות ביצה שזקף
דמינכרא  הוא "לבינה לא, או אסורה לה והשתחווה
ולכאורה  שנא". לא דילמא או לא. ביצה אבל זקיפתה,
הכל  והרי לא, או זקיפתה ניכרת אם מינה' 'נפקא למאי
על  גם להעשות  יכול וזה הזוקף, של הדעת בגילוי תלוי
אם  הגמ' ששאלת יתורץ, ועל־פי־זה ביצה. זקיפת ידי
שאינו  זוטא מעשה אלא זה אין שאולי זקיפתה" "מינכרא
כי  מספיק אינו - דעת גילוי בזה יש שבוודאי ואף נחשב,

מעשה. גם צריך
(147 cenr `i wlg y"ewl itÎlr)

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי על אף
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי 27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח דעתו גילה ובה
על  ואף ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי לה משתחוה

מו.). (ע"ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי שאין פי על אף
הלבנה. כזקיפת כך כל פי 30)(שם).29)ניכרת על אף

לחצי  "המשתחוה קכח.): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה
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קני m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המקדש  כלי והלא תחתיהם, אחרים שהקדשנו - והקדשנו
מתוך  אלא במעלו? נאסרו ולמה היו, אחז של לא האלה
נאסרו  - לעבודהֿזרה בהם והשתמש מעשה בהם שעשה

נד:). תלוש 19)(ע"ז עפר הביאו שלא טבעית, קרקע
יש  הרי תלוש, מעפר מכונסת היתה אילו כי אחר; ממקום
(הרב  תלוש דבר ככל ונאסרת אדם" יד "תפיסת בה

מז:). לסנה' בה 20)"המאירי" ועשה הואיל נד:) (ע"ז
מעשה.

.·Ô¯Ò‡ ‡Ï ,Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â Ïb‰ Ô¯˜ÚL ÌÈÓ21. «ƒ∆¬»»««¿ƒ¿«¬»»∆…¬»»
Ô¯Ò‡ - Ô‰Ï ‰ÂÁzL‰Â B„Èa ÔÏË22¯‰ È·‡ . ¿»»¿»¿ƒ¿«¬»»∆¬»»«¿≈«

eÏcÏcpL23ÌÓB˜Óa Ô„·ÚÂ24ÔÈ‡ È¯‰L ,˙B¯zÓ - ∆ƒ«¿¿«¬»»ƒ¿»À»∆¬≈≈
Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ô‰a25. »∆¿ƒ««»»

מחובר 21) דין להם יש ועדיין אדם, ידי על נתלשו לא כי
נט.). הם 22)(ע"ז רבים של אלה מים אם משיג: הראב"ד

אינם  רבים של מים (שם): אמרו הלא נאסרים? מדוע
בהם  זכה ידו לתוך נטלם שאם סובר רבינו אבל נאסרים?
של  מים כל כדין נאסרו, ולפיכך שלו ונעשו ההפקר מן

(שם). רי"ד התוספות כפירוש ממקומן 23)יחיד, שנעקרו
סערה. ידי אדם.24)על הגביהן לא (שם,25)שעוד

(שם) בגמרא הלא ושואל: הראב"ד משיג כאן וגם מו.).
מתיר, וחד אוסר חד יוחנן: ורבי חייא רבי בני בזה נחלקו
תורה" איסור "ספק זה והרי - המתיר מיהו שם נתברר ולא
נובעים  רבינו דברי אבל לחומרא? תמיד בו שהולכים
רבי  (בן חזקיה שם: שאמרו ה"ה) פ"ג, (ע"ז מהירושלמי
המתירים  חייא ר' שבני הרי - אוסר יוחנן ור' מתיר חייא)

ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, כמותם ופסק

.‚‰ÂÁzL‰ ‡ÏÂ dÏ ˙BÁzL‰Ï ‰·Ï Û˜fL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»«¿≈»¿ƒ¿«¬»¿…ƒ¿«¬»
d¯Ò‡ ,dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e ,dÏ26 »»≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»

‰NÚÓ - d˙ÙÈ˜fL ,‰‡‰a27‰ˆÈa Û˜Ê Ì‡ ÔÎÂ .28, «¬»»∆¿ƒ»»«¬∆¿≈ƒ»«≈»
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡·e29C˙Á . »≈»ƒ¿ƒ¿«¬»»¬»»»«
d¯Ò‡ - dÏ ‰ÂÁzL‰Â d· ‡ˆBiÎÂ ˙ÚÏc30‰ÂÁzL‰ . ¿««¿«≈»¿ƒ¿«¬»»¬»»ƒ¿«¬»

‰¯ÚÓ ¯Á‡‰ ÈˆÁÂ ,˙ÚÏ„ ÈˆÁÏ31‰Ê È¯‰ - B· «¬ƒ¿««¿≈ƒ»«≈¿…∆¬≈∆
¯eÒ‡32„È BÓk ÈˆÁ‰ ‰Ê ‡nL ,˜ÙqÓ33ÈˆÁÏ »ƒ»≈∆»∆«≈ƒ¿»«≈ƒ

¯eÒ‡ ,„·Ú ‰È‰iL ‰lÁzÓ BÚËpL ÔÏÈ‡ .„·Úp‰«∆¡»ƒ»∆¿»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿∆∆¡»»
‰‡‰a34‰È‰ .‰¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ ‰¯L‡ ‡È‰ BÊÂ ; «¬»»¿ƒ¬≈»»¬»«»»»

BÚc‚Â ,ÚeË ÔÏÈ‡35BÏÒÙe36ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÌLÏ37, ƒ»»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈¬«»ƒ
CÈ¯·‰ elÙ‡38·Èk¯‰Â39‡ÈˆB‰Â ÔÏÈ‡ ÏL BÙe‚a ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ»¿ƒ

ÌÈ‚È¯N40ÌÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ,ÌÈ‚È¯N‰ ˙‡ ˙¯Bk - »ƒƒ≈∆«»ƒƒ¿≈¬ƒ
¯zÓ ÔÏÈ‡‰ ¯‡Le ,‰‡‰a41,ÔÏÈ‡Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . «¬»»¿»»ƒ»À»¿≈«ƒ¿«¬∆¿ƒ»
BÙeb ¯Ò‡ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡42ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯N‰ Ïk - ««ƒ∆…∆¡«»«»ƒƒ¿∆»ƒ

ÔÈ·Ïel‰Â43,„·Ú ‡e‰L ÔÓÊŒÏk ‡ÈˆBiL ˙B¯t‰Â ¿«»ƒ¿«≈∆ƒ»¿«∆∆¡»
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰44È„·BÚ‰ eÈ‰L ÔÏÈ‡ . ¬≈≈¬ƒ«¬»»ƒ»∆»»¿≈

ÌÈÎeÓ Ì‰L ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÂÈ˙B¯t ˙‡ ÔÈ¯nLÓ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿«¿ƒ∆≈»¿¿ƒ∆≈»ƒ
ÔÈNBÚÂ ,ÈBÏt ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ¯ÎL ˙BNÚÏ≈»≈»¿≈¬«»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ‰Ê È¯‰ - ÌbÁ ÌBÈa B˙B‡ ÌÈ˙BLÂ ¯ÎL Ô‰Ó≈∆≈»¿ƒ¿«»¬≈∆»ƒ»
CÎÈÙÏe ,‰¯L‡ ‡e‰L BÓ˙qL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡»«¬»»ƒ¿≈∆¿»∆¬≈»¿ƒ»
‰¯L‡ ÏL dwÁ ‡È‰ BfL ,Ck ÂÈ˙B¯Ùa ÔÈNBÚ45. ƒ¿≈»»∆ƒÀ»∆¬≈»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrn dztiwfy ,d`pda dxq`"

והלא  במעשה, צורך שיש הרמב"ם לקח מנין להקשות, יש
בגמרא הוא הדין נג:)מקור מו. גליא (ע"ז לבנה, ש"כשזקף

ופלח  עכו"ם דאתו וכיון בעבודה־זרה, ליה שניחא דעתי'
דעת  גילוי שמספיק והיינו קעביד", דידי' שליחותא לי'

מעשה. צריך ואין
בגמ' שמקורו לומר נג:)ויש שם הפסוק (ע"ז על ששואלת

של  אשיריהם זה אין הלא באש", תשרפון "ואשיריהם
והלא  ישראל, עם ירושת היא ישראל ארץ שהרי הגויים,
שפלחו  ש"כיון ומתרצת שלו", שאינו דבר אוסר אדם "אין
בעבודה־זרה". להו דניחא דעתייהו גלו לעגל, ישראל
ביחד  לבוא חייב להו" "דניחא דעת שגילוי מוכח ומכאן

לעגל. שעבדו כאן כמו מעשה, עם
את  אהרן עשה היאך כללית, שאלה תתורץ זה, פי על
כו' הזהב נזמי "פרקו לישראל שאמר שתירצו שיש העגל,
אותו  קנה שלא והיינו לי"), "ותנו אמר (ולא אלי" והביאו
שאינו  דבר אוסר אדם "אין הרי שלו שאינו וכיון מידם,
ש"ניחא  דעת גילוי כאן היה הרי קשה, זה תירוץ ועל שלו".
שלא  ומדוע העגל, לעשות רצו שהרי בעבודה־זרה, להם"
הנ"ל  שע"פ אלא אליו. שהביאו הזהב את לאסור יוכל
כי  אהרן, שם על להקרא יכול לא העגל שמעשה יתורץ
גם  צריך כי מספיק, אינו להו" ד"ניחא דעתם שגילו מה

י  וכשפנו לא מעשה, עדיין העגל, את שיעשה לאהרן שראל
ואתי  מעשה, עם דעת גילוי כאן היה ולא עבודה־זרה עבדו
אדם  "אין כי הזהב, את לאסור היה יכול לא שאהרן שפיר

שלו". שאינו דבר אוסר
היכא  לי' "מיבעי שם הגמרא המשך גם יובן על־פי־זה
עכו"ם  והא לה, השתחווה ולא לה להשתחוות ביצה שזקף
דמינכרא  הוא "לבינה לא, או אסורה לה והשתחווה
ולכאורה  שנא". לא דילמא או לא. ביצה אבל זקיפתה,
הכל  והרי לא, או זקיפתה ניכרת אם מינה' 'נפקא למאי
על  גם להעשות  יכול וזה הזוקף, של הדעת בגילוי תלוי
אם  הגמ' ששאלת יתורץ, ועל־פי־זה ביצה. זקיפת ידי
שאינו  זוטא מעשה אלא זה אין שאולי זקיפתה" "מינכרא
כי  מספיק אינו - דעת גילוי בזה יש שבוודאי ואף נחשב,

מעשה. גם צריך
(147 cenr `i wlg y"ewl itÎlr)

כן 26) אם אלא שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין פי על אף
"מעשה". נחשבת אינה והשתחוויה מעשה, בו עשה

וכשהנכרי 27) זרה, עבודה לעבוד לו שנוח דעתו גילה ובה
על  ואף ואוסרה, ישראל של כשליחו הוא הרי לה משתחוה

מו.). (ע"ז שלו שאינה זקיפתה 28)פי שאין פי על אף
הלבנה. כזקיפת כך כל פי 30)(שם).29)ניכרת על אף

לחצי  "המשתחוה קכח.): (חולין אמרו וכך שלימה. שאינה
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אסרה". - הנעבד.31)דלעת השני החצי אל מחובר
נעבד.32) הבלתי השני בית 33)החצי כמו לאוכל, יד בית

גם  נאסר ולפיכך עצמו, כאוכל נדונית וה"יד" לכלי; יד
נסתפקו  (שם) שבגמרא והואיל "יד". בתורת השני החצי
כדין  מספק" "אסור רבינו: אומר לפיכך פשטוה, ולא בזה
דאורייתא. באיסור לחומרא בו שהולכים "תיקו" כל

עבודהֿזרה 34) לשם אדם ידי תפיסת בו היתה שהרי
שאינו  עבדו ולסוף שנטעו לאילן דומה זה ואין כשנטעו.

ש  בשעה כי (ה"א), לעיל כמבואר בו נאסר, אין עובדו
אבל  לה; ומחובר בארץ הוא מושרש שהרי "תפיסה".
נטיעת  בשעת הרי עבודהֿזרה, לשם מתחילה כשנטעו
(ע"ז  עבודהֿזרה לשם אדם" יד "תפיסת בהם יש הגרעינים,

ענפיו.35)מח.). ויש 36)קיצץ פסולתו. שהסיר
מלשון: יתעבה, שהאילן כדי ענפיו כל שחתך מפרשים:

"זבל". ערך הערוך, א). לד, (שמות לך" כדי 37)"פסל
מעתה. בו שיגדלו גידוליו הכורמים 38)לעבוד דרך

ואת  בעפר אותה ולטמון לאילן המחוברת זמורה לכופף
משם  ותצמח שתשריש כדי אחר, מצד מוציאים הם ראשה
הגמלים" "ויברך מלשון: "הברכה", וזוהי: חדשה, ְַָָכגפן

יא). כד, והרכיבו 39)(בראשית אחר אילן של ענף הביא
פ"ב, (שביעית במשנה נזכרות ושתיהן הרּכבה, והיא: ְַָָבזה,

ענפים.40)מ"ו). מעשה 41)הצמיח שעשה פי על אף
עבודהֿזרה  לשם מתחילה שנטעו כאילן זה אין האילן, בגוף
האילן  ושאר אסורים החדשים שריגיו אלא כולו, שנאסר

(שם). מעשה.42)מותר שום בו עשה שלא
הענפים 43) וכן לבלובו. בעת באילן הצומחים הפרחים

נקראים: לבלובו, בשעת האילן מן היוצאים הרכים
מ"ד). פ"ג, (עקצין במשנה ונזכרים (ע"ז 44)"לולבים"

(שם).45)מח.).

.„ÂÈzÁz ÔÈ„ÈÓÚnL ÔÏÈ‡46- ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ƒ»∆«¬ƒƒ«¿»¬«»ƒ
,ÂÈzÁzÓ dÏË .‰‡‰a ¯eÒ‡ ,ÂÈzÁ˙ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ«¿»»«¬»»¿»»ƒ«¿»

¯zÓ ‰Ê È¯‰47.„·Úp‰ ‡e‰ BÓˆÚ ÔÏÈ‡‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , ¬≈∆À»ƒ¿≈∆≈»ƒ»«¿«∆¡»
˙Èa‰ ‡‰iL ‰lÁzÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B‡aL ˙Èa«ƒ∆¿»»≈»ƒƒ¿ƒ»∆¿≈««ƒ
‰Ê È¯‰ - Èea ˙È·Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ ,„·Ú BÓˆÚ«¿∆¡»¿≈«ƒ¿«¬∆¿«ƒ»¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡48B„iÒÂ ,Èe· ‰È‰ .49B¯iÎÂ50ÌLÏ »«¬»»»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿≈
,LcÁM ‰Ó ÏËB - LcÁ˙pL „Ú ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú¬«»ƒ«∆ƒ¿«≈≈«∆ƒ≈
,B„·ÚÏ e‰‡NÚL ÈtÓ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ LecÁ‰Â¿«ƒ»«¬»»ƒ¿≈∆¬»»¿»¿

¯zÓ ˙Èa‰ ¯‡Le51CB˙Ï ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÒÈÎ‰ . ¿»««ƒÀ»ƒ¿ƒ¬«»ƒ¿
˙Èa‰52;‰‡‰a ¯eÒ‡ ˙Èa‰ ,ÌL ‡È‰L ÔÓÊŒÏk - ««ƒ»¿«∆ƒ»««ƒ»«¬»»

˙Èa‰ ¯z‰ - d‡ÈˆB‰53d·ˆÁL Ô·‡ ÔÎÂ .54‰lÁzÓ ƒ»À««»ƒ¿≈∆∆∆¬»»ƒ¿ƒ»
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ,d„·ÚÏ55d¯iˆÂ ,‰·eˆÁ ‰˙È‰ . ¿»¿»¬»«¬»»»¿»¬»¿ƒ¿»

d¯iÎÂ56Ûe‚a ¯iÎÂ ¯iˆ elÙ‡ - „·ÚzL57,Ô·‡‰ ¿ƒ¿»∆≈»≈¬ƒƒ≈¿ƒ≈¿»∆∆
‰ÈÏÚ ¯ik Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â58ÏËB -59‰Ó ¿≈»ƒ«ƒƒ≈»∆»≈«

,„·ÚiL ‰NÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰Â ,LcÁM∆ƒ≈¿»«¬»»ƒ¿«¬»∆≈»≈
¯zÓ Ô·‡‰ ¯‡Le60. ¿»»∆∆À»

נאסר 46) אינו כן לא אם כי כך, לשם מתחילה נטוע שהיה
נאסר  שאינו עבדו, ולבסוף שנטעו מאילן גרוע אינו שהרי -
בדיבור  מז: (שם, והתוספות שם). ר"ן, (ה"א; לעיל כמבואר
נטעו  שלא פי על שאף פירשו: תחתיו") "העמיד המתחיל:

שבשעה  משום - מדרבנן האילן נאסר כך, לשם מתחילה
נטוע  האילן כאילו הדבר נראה תחתיה נראית שעבודהֿזרה

כך. לשם שהבית 48)(שם).47)מתחילה פי על אף
וכל  שבנוהו, טרם היו תלושים ואבניו עציו הרי הוא, מחובר
זה  ואין מז:). (שם, דומה כתלוש - חיברו" ולבסוף "תלוש
בארץ, מעורים ושרשיו הואיל נאסר שאינו לאילן דומה
ג). ס"ק קמה, יו"ד (ש"ך, מבית יותר "מחובר" הוא שהרי

בסיד.49) אותו או 50)טח בולטות צורות בו עשה
אבל 51)שוקעות. עצמו; לבית עבד לא שהרי מז): (ע"ז,

כדין  בהנאה נאסר עצמו, הבית את עבד שחידשהו אחרי אם
לבית. לפי 52)המשתחוה אלא לעבודהֿזרה, הקצהו שלא

שעדיין 55)מההר.54)(שם).53)שעה. פי על אף
מיד. בהנאה נאסרת נכרי של עבודהֿזרה כי עבדה, לא

וציצים.56) ציורים בה גופה.57)שפסל באבן בה שחקק
גופה.58) באבן בה.59)ולא להשתמש ישראל כשבא
(שם).60) נעבדה לא עצמה שהאבן

.‰‰ÈÏÚ „ÈÓÚ‰L Ô·‡61BÊ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ∆∆∆∆¡ƒ»∆»¬«»ƒ¬≈
˙¯zÓ Ô·‡‰ - d˜lÒ .‰ÈÏÚ ‡È‰L ÔÓÊŒÏk ‰¯eÒ‡62. ¬»»¿«∆ƒ»∆»ƒ¿»»∆∆À∆∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ CeÓÒ B˙È· ‰È‰L ÈÓ63¯eÒ‡ - ÏÙÂ ƒ∆»»≈»«¬«»ƒ¿»«»
B˙B·Ï64BlL CB˙Ï ÒBk ?‰NÚÈ „ˆÈk .65,‰B·e ƒ¿≈««¬∆≈¿∆∆

‡lL È„k ,‰‡Bˆ B‡ ÌÈˆB˜ e‰‡ÏÓÓ ÁÂ¯‰ B˙B‡Â¿»∆«¿«¿≈ƒ»¿≈∆…
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·Ï ·ÈÁ¯È66ÏLÂ BlL Ï˙k‰ ‰È‰ . «¿ƒ¿≈¬«»ƒ»»«…∆∆¿∆

ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú67‰ˆÁÓ :‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ÔBcÈ - ¬«»ƒƒ∆¡»¿∆¡»∆¡»
BlL68¯eÒ‡ Ïk‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏLÂ ,‰‡‰a ¯zÓ ∆À»«¬»»¿∆¬«»ƒ«…»

‰‡‰a ¯eÒ‡ Ïk‰ ,B¯ÙÚÂ ÂÈˆÚ ,ÂÈ·‡ .‰‡‰a69. «¬»»¬»»≈»«¬»«…»«¬»»

זמני.61) את 62)באופן הקצה מתחילה אם אבל (שם)
אסורה  היא הרי - בקביעות לאליל בסיס שתשמש האבן
(ה"ט). בסמוך כמבואר הנכרי, שיבטלנה עד כעבודהֿזרה

עבודהֿזרה.63) לבית קיר משמש מכתליו אחד שהיה
שהיה 64) מפרש: ובירושלמי לעבודתֿזרה. בית בונה שהרי

אסור  הרי כן, לא שאם עבודהֿזרה, לבית קודם ביתו בנין
עבודהֿזרה. בית בקיר ביתו לסמוך כנוסח 65)לישראל

אמות  ארבע שלו בתוך כונס מ"ו): פ"ג, (ע"ז המשנה
אברבנאל. כתבֿיד הרמב"ם וכן מז.).66)ובונה"; (ע"ז

ישראל.67) של וחציו זרה עבודה של חציו הכותל, שעובי
שלו;68) הן אבנים איזו שמכיר וכגון מותרות, שלו האבנים

לנכרי  למכור שיכול אלא אסורות, - מכירן אינו אם אבל
שם). הירושלמי, בשם (ר"ן, שהוא מקום בכל חלקו

אוקספורד.69) כנוסח

.Â„a‡Ó „ˆÈk70ÌÈ¯·c ¯‡Le ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ≈«¿«≈¬«»ƒ¿»¿»ƒ
?dlL ˙·¯˜˙Â ‰ÈLnLÓ ÔB‚k ,dÏÏ‚a ÌÈ¯eÒ‡‰»¬ƒƒ¿»»¿¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»

Áe¯Ï ‰¯BÊÂ ˜ÁBL71ÁÏn‰ ÌÈÏ ÏÈËÓe Û¯BN B‡ ,72. ≈¿∆»«≈≈ƒ¿»«∆«

ה"א).70) (פ"ז, לעיל כמבואר לאבדה, עליו שמצוה
חוששים 71) אין - לקרקע ותועיל זבל שתיעשה פי על ואף

הצמחים, את מגדלים המותר והקרקע האסור הזבל כי לה,
מותר". - גורם וזה כ"שזה ה"יא): (פ"ז, לעיל נתבאר וכבר

כח.),72) פסחים רש"י, (מלשון שם עוברות ספינות שאין
כשהוא  לים לזרקו אבל ה"יג). (פ"ז, לעיל בבאורנו וראה
לצדדים: רבינו דברי מפרשים ויש מג:). (ע"ז אסור - שלם
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ואין  לשרפו שאפשר עץ של לאליל הכוונה שורף", "או
של  ואליל המלח; לים בהטלתו או לרוח, בזרייתו צורך
בלי  המלח לים להטילו אפשר - לשרפו אפשר שאי מתכת
ישחקנו  המלח, לים ללכת לטרוח רוצה אינו ואם שחיקה;
עבודהֿזרה: באיבוד דרכים ששלשה באופן לרוח, ויזרנו
לים  הטלה או עץ, של אליל שריפת לרוח, וזרייה שחיקה
דברי  השווה המשנה). (מרכבת שלם כשהוא אפילו המלח

פ"ג). ומצה, חמץ (הלכות רבינו

.ÊÌÈ¯‰ ÔB‚k ,„·ÚpL Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈¿ƒ««»»∆∆¡«¿»ƒ
¯zÓ BÓˆÚ „·Úp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÏÈ‡Â ‰Ó‰·e¿≈»¿ƒ»««ƒ∆«∆¡»«¿À»

BÈetˆ ,‰‡‰a73‡e‰LŒÏÎa ‰‰p‰Â .‰‡‰a ¯eÒ‡ «¬»»ƒ»«¬»»¿«∆¡∆¿»∆
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,Ô‰Ó≈∆∆∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

"Ì‰ÈÏÚ74ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈetˆ ÏÎÂ .75ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ¬≈∆¿»ƒ≈¬«»ƒ¬≈≈ƒ¿«
‰ÈLnLÓ76. ¿«¿∆»

דווקא,73) לאו וזהב וכסף זהב. או כסף ההר את ציפה אם
לנוי. ציפוי מיני כל שכל 74)אלא היא: הכתוב גזירת

מה.). (ע"ז נאסר - מחובר" "נעבד שעל אפילו ש"עליהם",
שתים, עליהם לוקה עבודהֿזרה משמשי ששאר פי על ואף
מחובר  נעבד של הציפוי אין ה"ב), (פ"ז, לעיל כמבואר
של  ציפויו אבל וזהב"; כסף תחמוד "לא משום: אלא נאסר
שחייבים  הוא עבודהֿזרה משמשי כשאר תלוש", "נעבד
לרבינו  המצוות' ל'ספר בפירושו מצוה", ("נר שתים עליהם

כב). תלושים.75)ל"ת, אלילים עליהם 76)של  ולוקים
שאם  ביטול: לענין וכן עבודהֿזרה. משמשי משום שתים,
כמבואר  מאליהם, משמשיה בטלו האליל את הנכרי ביטל

(ה"ט). בסמוך

.ÁÌ„˜ ÌÈ¯Î ‰eÏhaL ÌÈ¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77 ¬«»ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ È„ÈÏ ‡·zL∆»…ƒ≈ƒ¿»≈¬≈À∆∆«¬»»∆∆¡«

‡ ÈÏÈÒt"eÈ„ÈÏ e‡aLk - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï ¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿»≈
el‡ È¯‰ ,ÌeÏha Ì‡ Ï·‡ ;˙e‰Ï‡ Ì‰a ÔÈ‚‰B Ô‰Â¿≈¬ƒ»∆¡»¬»ƒƒ¿¬≈≈

ÔÈ¯zÓ78. À»ƒ

ביטול,77) לה מועיל לא - ישראל לידי באה כבר אם כי
בסמוך. נב.)78)כמבואר ע"ז פ"ו; דע"ז, (תוספתא

אלהיהם  פסילי שנאמר: אלהיו? שפוסל לנכרי "מנין דרשו:
כסף  תחמוד "לא כתוב: (שם): אמרו ועוד באש". תשרפון
פסלֹו כיצד? הא - לך" "ולקחת וכתוב: עליהם", וזהב

לך. ולקחת - (ביטלֹו) מאלוה פסלו תחמוד; לא - ֹלאלוה

.ËÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú79. ¬«»ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿≈»¿»
˙eÙzL da È¯ÎÏ ‰È‰ elÙ‡80ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ , ¬ƒ»»¿»¿ƒ»À»≈ƒƒ

‰ÊÈ‚ ‰eÚËe ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÌeÏk81. ¿∆»¬»«¬»»¿»¿»¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ „ÈÏ ˙‡aL È¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÎÂ¿≈¬«»ƒ∆»¿ƒ∆»¿«ƒ¿»≈
,ÌeÏk ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ - È¯Î‰ dÏha CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«»¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡82Ïh·Ó Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â . ∆»¬»«¬»»¿»¿≈ƒ¿»≈¿«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú83. ¬«»ƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙„B·Ú Ïh·Ó BÈ‡ ‰ËBL B‡ ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ»»∆≈¿«≈¬«
ÌÈ·ÎBk84ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏhaL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . »ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈¬«»ƒ≈

,BÁ¯k ÏÚa ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÔÈa ,BlL∆≈∆¿≈»ƒ¬≈ƒ¿«»¿

;‰ÏË· BÊ È¯‰ - Ck ÏÚ Ï‡¯NÈ BÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬»ƒ¿»≈«»¬≈¿≈»
;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ Ïh·Ó‰ È¯Îp‰ ‡‰iL „·Ï·eƒ¿«∆¿≈«»¿ƒ«¿«≈≈¬«»ƒ
BÏeha ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈≈¬«»ƒ≈ƒ

Ïeha85‰ÈLnLÓ Ïha - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïh·Ó‰ .86. ƒ«¿«≈¬«»ƒƒ≈¿«¿∆»
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,ÌÈ¯zÓ ‰ÈLnLÓ - ‰ÈLnLÓ Ïhaƒ≈¿«¿∆»¿«¿∆»À»ƒ¿ƒ¬»
˙„B·Ú ˙·¯˜˙Â .‰pÏh·iL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰·«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«

ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈ·ÎBk87. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק: על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע"ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי ומתוך עובדה, הוא הנכרי דעת על ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי בביטול תלוי ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי 81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח, וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע"ז לו נתן שהנכרי
כי  - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב:). (שם, בלבד לנכרי אלא ביטול תורת נאמרה לא

ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.È,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש  יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין  אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי
ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
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ואין  לשרפו שאפשר עץ של לאליל הכוונה שורף", "או
של  ואליל המלח; לים בהטלתו או לרוח, בזרייתו צורך
בלי  המלח לים להטילו אפשר - לשרפו אפשר שאי מתכת
ישחקנו  המלח, לים ללכת לטרוח רוצה אינו ואם שחיקה;
עבודהֿזרה: באיבוד דרכים ששלשה באופן לרוח, ויזרנו
לים  הטלה או עץ, של אליל שריפת לרוח, וזרייה שחיקה
דברי  השווה המשנה). (מרכבת שלם כשהוא אפילו המלח

פ"ג). ומצה, חמץ (הלכות רבינו

.ÊÌÈ¯‰ ÔB‚k ,„·ÚpL Ì„‡ „È ˙ÒÈÙz Ba ÔÈ‡L ¯·c»»∆≈¿ƒ««»»∆∆¡«¿»ƒ
¯zÓ BÓˆÚ „·Úp‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÏÈ‡Â ‰Ó‰·e¿≈»¿ƒ»««ƒ∆«∆¡»«¿À»

BÈetˆ ,‰‡‰a73‡e‰LŒÏÎa ‰‰p‰Â .‰‡‰a ¯eÒ‡ «¬»»ƒ»«¬»»¿«∆¡∆¿»∆
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,Ô‰Ó≈∆∆∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

"Ì‰ÈÏÚ74ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈetˆ ÏÎÂ .75ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ ¬≈∆¿»ƒ≈¬«»ƒ¬≈≈ƒ¿«
‰ÈLnLÓ76. ¿«¿∆»

דווקא,73) לאו וזהב וכסף זהב. או כסף ההר את ציפה אם
לנוי. ציפוי מיני כל שכל 74)אלא היא: הכתוב גזירת

מה.). (ע"ז נאסר - מחובר" "נעבד שעל אפילו ש"עליהם",
שתים, עליהם לוקה עבודהֿזרה משמשי ששאר פי על ואף
מחובר  נעבד של הציפוי אין ה"ב), (פ"ז, לעיל כמבואר
של  ציפויו אבל וזהב"; כסף תחמוד "לא משום: אלא נאסר
שחייבים  הוא עבודהֿזרה משמשי כשאר תלוש", "נעבד
לרבינו  המצוות' ל'ספר בפירושו מצוה", ("נר שתים עליהם

כב). תלושים.75)ל"ת, אלילים עליהם 76)של  ולוקים
שאם  ביטול: לענין וכן עבודהֿזרה. משמשי משום שתים,
כמבואר  מאליהם, משמשיה בטלו האליל את הנכרי ביטל

(ה"ט). בסמוך

.ÁÌ„˜ ÌÈ¯Î ‰eÏhaL ÌÈ¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú77 ¬«»ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ ,Ï‡¯NÈ È„ÈÏ ‡·zL∆»…ƒ≈ƒ¿»≈¬≈À∆∆«¬»»∆∆¡«

‡ ÈÏÈÒt"eÈ„ÈÏ e‡aLk - "L‡a ÔeÙ¯Nz Ì‰È‰Ï ¿ƒ≈¡…≈∆ƒ¿¿»≈¿∆»¿»≈
el‡ È¯‰ ,ÌeÏha Ì‡ Ï·‡ ;˙e‰Ï‡ Ì‰a ÔÈ‚‰B Ô‰Â¿≈¬ƒ»∆¡»¬»ƒƒ¿¬≈≈

ÔÈ¯zÓ78. À»ƒ

ביטול,77) לה מועיל לא - ישראל לידי באה כבר אם כי
בסמוך. נב.)78)כמבואר ע"ז פ"ו; דע"ז, (תוספתא

אלהיהם  פסילי שנאמר: אלהיו? שפוסל לנכרי "מנין דרשו:
כסף  תחמוד "לא כתוב: (שם): אמרו ועוד באש". תשרפון
פסלֹו כיצד? הא - לך" "ולקחת וכתוב: עליהם", וזהב

לך. ולקחת - (ביטלֹו) מאלוה פסלו תחמוד; לא - ֹלאלוה

.ËÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ Ï‡¯NÈ ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú79. ¬«»ƒ∆ƒ¿»≈≈»¿≈»¿»
˙eÙzL da È¯ÎÏ ‰È‰ elÙ‡80ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ , ¬ƒ»»¿»¿ƒ»À»≈ƒƒ

‰ÊÈ‚ ‰eÚËe ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÌeÏk81. ¿∆»¬»«¬»»¿»¿»¿ƒ»
,Ï‡¯NÈ „ÈÏ ˙‡aL È¯Î ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÎÂ¿≈¬«»ƒ∆»¿ƒ∆»¿«ƒ¿»≈
,ÌeÏk ÏÈÚBÓ BÏeha ÔÈ‡ - È¯Î‰ dÏha CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ¿»«»¿ƒ≈ƒƒ¿

ÌÏBÚÏ ‰‡‰· ‰¯eÒ‡ ‡l‡82Ïh·Ó Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â . ∆»¬»«¬»»¿»¿≈ƒ¿»≈¿«≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a elÙ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú83. ¬«»ƒ«¬ƒƒ¿≈»ƒ

˙„B·Ú Ïh·Ó BÈ‡ ‰ËBL B‡ ÔË˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ»»∆≈¿«≈¬«
ÌÈ·ÎBk84ÔÈa ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏhaL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ . »ƒ¿≈»ƒ∆ƒ≈¬«»ƒ≈

,BÁ¯k ÏÚa ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÔÈa ,BlL∆≈∆¿≈»ƒ¬≈ƒ¿«»¿

;‰ÏË· BÊ È¯‰ - Ck ÏÚ Ï‡¯NÈ BÒ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¬»ƒ¿»≈«»¬≈¿≈»
;ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ Ïh·Ó‰ È¯Îp‰ ‡‰iL „·Ï·eƒ¿«∆¿≈«»¿ƒ«¿«≈≈¬«»ƒ
BÏeha ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ BÈ‡L ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆≈≈¬«»ƒ≈ƒ

Ïeha85‰ÈLnLÓ Ïha - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ïh·Ó‰ .86. ƒ«¿«≈¬«»ƒƒ≈¿«¿∆»
‰¯eÒ‡ ‡È‰Â ,ÌÈ¯zÓ ‰ÈLnLÓ - ‰ÈLnLÓ Ïhaƒ≈¿«¿∆»¿«¿∆»À»ƒ¿ƒ¬»
˙„B·Ú ˙·¯˜˙Â .‰pÏh·iL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ‰‡‰·«¬»»¿∆»¿»«∆¿«¿∆»¿ƒ¿…∆¬«

ÌÏBÚÏ ‰ÏËa dÈ‡ ÌÈ·ÎBk87. »ƒ≈»¿≈»¿»

פסל...79) יעשה אשר האיש "ארור הפסוק: על חז"ל סמכו
גניזה  אלא תקנה לה אין - טו) כז, (דברים בסתר" ושם

שם). אומרים:80)(ע"ז, אנו אין חלקו, את ביטל וזה
את  ביטל שהנכרי ומתוך עובדה, הוא הנכרי דעת על ישראל
ישראל  אלא - מאליו מבוטל ישראל של חלקו יהיה חלקו
(שם, שותפו הנכרי בביטול תלוי ואינו עובדה עצמו דעת על

נכרי 81)נג.). של כעבודהֿזרה לא בקרקע; קבורה
התוספות  וכדעת שריפה. או לרוח, וזרייה שחיקה הטעונה

קד.). סד:).82)(יבמות רשות 83)(ע"ז לו נתן שהנכרי
כי  - כלום מועיל ישראל של ביטול אין שלו, אליל לבטל
נב:). (שם, בלבד לנכרי אלא ביטול תורת נאמרה לא

ביטולו 84) ואין ומשמשיה עבודהֿזרה בטיב יודע אינו כי
בסמוך. שיתבאר כפי יהושע 85)מועיל, רבי "אמר

בריבי  הקפר אלעזר רבי אחר מהלך הייתי אחת פעם בןֿלוי:
קטן  נכרי ומצא דרקון. צורת ועליה טבעת שם ומצא בדרך
ולא  בּטלּה! לו: ואמר גדול נכרי מצא כלום; לו אמר ְָולא
שלשה  ממנו למדתי שעה באותה וביטלה. סטרו ביטלה.
שאינו  מי וכל חברו, של עבודהֿזרה מבטל שנכרי דברים:
אפילו  מבּטל ושנכרי מבטל, אינו עבודהֿזרה בטיב יודע

מג.). (ע"ז כרחו נב:).86)בעל שנאמר:87)(שם,
- יח) קו, (תהלים מתים זבחי ויאכלו פעור לבעל ויצמדו

לעול  בהנאה (שאסור לעולם ביטול לו אין מת אף מה ם)
נ.). (שם, עולמית בטלה אינה עבודהֿזרה תקרובת

.È,dÊ‡ L‡¯ ,dÓËÁ L‡¯ ÚË˜ ?dÏh·Ó „ˆÈk≈«¿«¿»»«…»¿»…»¿»
dÒÁt ;dÚaˆ‡ L‡¯88‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÈÙa …∆¿»»¿»»¿»∆»««ƒ∆…

BÊ È¯‰ - Ï‡¯NÈ Û¯BˆÏ d¯ÎnL B‡ ;d¯qÁ89.‰ÏËa ƒ¿»∆¿»»¿≈ƒ¿»≈¬≈¿≈»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓ B‡ dkLÓ Ì‡ Ï·‡90B‡ ¬»ƒƒ¿¿»¿»»¿≈»ƒ

‡ÏÂ ˙ÏtÓ ‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL B‡ ,Û¯Bˆ BÈ‡L Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆≈≈∆»¿»»∆»«…∆¿…
,‰ÈÙa ˜˜¯ ;‰eÚ·˙ ‡ÏÂ ÌÈËÒÏ ‰e·b ;dpÙƒ»¿»»ƒ¿ƒ¿…¿»»»«¿»∆»

d¯¯b ,‰ÈÙa ÔÈzL‰91È¯‰ - ‰‡Bv‰ ˙‡ da ˜¯Ê , ƒ¿ƒ¿»∆»¿»»»«»∆«»¬≈
‰ÏËa dÈ‡ BÊ92. ≈»¿≈»

צורתה.88) ומיעך פניה על בפטיש  יודע 89)היכה כי
כלים  ממנה לעשות ויתיכנה ישברנה שהצורף מראש הוא
ביטלה, לא עדיין נכרי לצורף מכרה אבל נג.); (שם, שונים
ישברנה. ולא יעבדנה הנכרי שהצורף המוכר סובר כי

צורף.90) (רש"י).91)ואפילו והשלך סחוב בטיט,
לבטלה,92) שמתכוון גמורה הוכחה עוד אין  אלה בכל כי

ישוב  כעסו עבור ואחרי לשעה עליה שכעס ייתכן כי
ירעב  כי "והיה המקרא: על סמכו ז"ל וחכמינו ויעבדנה,
יביט  ארץ ואל למעלה, ופנה ובאלהיו מלכו וקלל והתקצף,
מלכו  שקילל פי על אף - כאֿכב) ח, (ישיעה וגו' צרה והנה
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שלו  עבודהֿזרה לעבוד ארץ", אל ל"הביט חוזר ואלהיו,
(שם).

.‡È·ÎBk ˙„B·Ú˙ÚLa - ‰È„·BÚ ‰eÁÈp‰L ÌÈ ¬«»ƒ∆ƒƒ»¿∆»ƒ¿«
ÌBÏL93‰eÏh· È¯‰L ,‰‡‰a ˙¯zÓ ,94˙ÚLa ; »À∆∆«¬»»∆¬≈ƒ¿»ƒ¿«

ÈtÓ ‡l‡ ‰eÁÈp‰ ‡lL ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»¬»ƒ¿≈∆…ƒƒ»∆»ƒ¿≈
- ‰ÈÏ‡Ó ‰¯aLpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú .‰ÓÁÏn‰«ƒ¿»»¬«»ƒ∆ƒ¿¿»≈≈∆»

ÌÈ¯eÒ‡ ‰È¯·L95,CÎÈÙÏ .‰eÏh·iL „Ú ,‰‡‰a ¿»∆»¬ƒ«¬»»«∆¿«¿»¿ƒ»
ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È¯·L ‡ˆBn‰«≈ƒ¿≈¬«»ƒ¬≈≈¬ƒ

ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ‰eÏh· ‡Ï ‡nL ,‰‡‰a96Ì‡Â . «¬»»∆»…ƒ¿»»¿≈»ƒ¿ƒ
ÌÈ˜¯t ÏL ‰˙È‰97ËBÈ„‰Â ,98CÈ¯ˆ - Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ »¿»∆¿»ƒ¿∆¿»¿«¬ƒ»»ƒ

‰È˜¯tÓ ˜¯Ùe ˜¯t Ïk Ïh·Ï99ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆∆∆∆ƒ¿»∆»¿ƒ≈»
Ïk eÏËa ,‰pnÓ „Á‡ ¯·‡ ÏhaL ÔÂÈk - ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ≈»∆ƒ≈≈∆∆»ƒ∆»»¿»

ÌÈ¯·M‰100. «¿»ƒ

לחזור.93) דעתם עמהם 94)ואין לקחוה לא ולפיכך
נג:). לשברים.95)(שם, אפילו הם עובדים כי מא:) (שם,

אין 96) שברה, ולפיכך ביטלה הנכרי לומר: שיש פי על אף
וספק  עבודהֿזרה, ודאי והיא הואיל כך. כל בה מקילים אנו
מא:). (ע"ז ודאי מידי מוציא ספק ואין - לא או ביטלוה

חוליותיה.97) ונתפרקו קטנות חוליות שאינו 98)של מי
לכך. חבירו.99)אומן בביטול ניתר האחד כי 100)ואין

שבור, ככלי נידון זה הרי להחזירם יכול ההדיוט ואין הואיל
מט:). (שם ומותר נתבטל שהוא כל ובביטול

.·ÈÌbÙpL ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÁaÊÓ101‡e‰ ÔÈ„Ú - ƒ¿«¬«»ƒ∆ƒ¿«¬«ƒ
Ba¯ ı˙piL „Ú ,‰‡‰a ¯eÒ‡102.ÌÈ·ÎBk „·BÚ „Èa »«¬»»«∆ƒ»≈À¿«≈»ƒ

ÒBÓÈ·e103¯zÓ - ÌbÙpL104‰ÊŒÈ‡Â ÒBÓÈ· e‰ÊŒÈ‡ . ƒ∆ƒ¿«À»≈∆ƒ¿≈∆
Ó ‡e‰ÌÈ·‡ - ÁaÊÓ ,˙Á‡ Ô·‡ - ÒBÓÈa ?ÁaÊƒ¿≈«ƒ∆∆««ƒ¿≈«¬»ƒ
‰a¯‰105‰aL ÔÂÈk ?ÒÈÏe˜¯Ó È·‡ ÔÈÏh·Ó „ˆÈÎÂ . «¿≈¿≈«¿«¿ƒ«¿≈«¿ƒ≈»∆»»

Ô‰· ‰tÁ B‡ ÔÈa Ì‰Ó106el‡· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÎ¯c‰ ˙‡ ≈∆ƒ¿»ƒ»»∆∆«¿»ƒ¿«≈»≈
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ô‰ È¯‰ -107˙‡ ÌÈÏh·Ó „ˆÈk . ¬≈≈À»ƒ«¬»»≈«¿«¿ƒ∆

ÌÒ¯˜ ?‰¯L‡‰108‰pnÓ ˜¯Ê B‡ ‰ÏÚ ‰pnÓ »¬≈»ƒ¿≈ƒ∆»»∆»«ƒ∆»
˜BÈ109d‡ÙML B‡ ,ËÈ·¯L B‡ ÏwÓ ‰pnÓ ÏË ;110 ≈»«ƒ∆»«≈«¿ƒ∆¿»»

dk¯ˆÏ ‡lL111‰ÏË· BÊ È¯‰ -112dk¯ˆÏ d‡ÙL .113 ∆…¿»¿»¬≈¿≈»¿»»¿»¿»
‰È‡ÙLe ,‰¯eÒ‡ ‡È‰ -114ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .ÌÈ¯zÓ ƒ¬»¿»∆»À»ƒ¿ƒ»¿»∆

ÔÈ·e ‡È‰ ÔÈa ,dk¯ˆÏ ‡lL ÔÈa dk¯ˆÏ ÔÈa - Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿»¿»≈∆…¿»¿»≈ƒ≈
ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ - ‰È‡ÙL115ÏL ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚL , ¿»∆»¬»¿»∆¬«»ƒ∆

.ÌÏBÚÏ Ïeha dÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈»ƒ¿»

מקצתו.101) ניתץ 102)שניתץ שלא זמן כל כי נג:) (שם,
הפסוק: על חכמינו וסמכו לתקנו. עליו דעתם עדיין רובו
אשרים  יקומו לא מנופצות גיר כאבני מזבח אבני כל בשומו
יקומו  לא - גיר כאבני נופץ אם ט), כז, (ישעיה וחמנים
(שם, עליו יקריבו עוד יקומו, - לא ואם וחמנים, אשרים

והיא 103)נד.). עבודהֿזרה, עליה שמעמידים אבן
לה. בסיס משליכים 104)משמשת ונפגמה הואיל כי

במקומה. אחרת ונותנים נג:).105)אותה (שם,
ריצף.106) ואפילו 107)כיסה, חשש. כל בלי נ.) (שם,

מפני  קדושים, של בנם נקרא שהיה סימאי בר' מנחם רבי
של  חשש משום מטבע של בצורה מסתכל היה שלא

עליהן. מהלך היה חתך 109)קטף.108)עבודהֿזרה,
רך. במקצועה.110)ענף כדי 111)שהחליקה לא

או  בהם, להסיק לשפאים צריך שהוא מפני אלא ליפותה,
אחר. תשמיש שבמעשים 112)לצורך מפני מט:), (שם,

כן  על כי ביטלה, וכבר בעיניו היא שבזויה דעתו גילה אלה
להיפך. ולא אותו משמשת היא לצרכיו: בה הוא משתמש

מתחת 114)ליפותה.113) הנופלים הדקים השבבים
(שם).115)המקצועה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולפני 1) בחגיהם עבודהֿזרה עובדי עם ומתן משא איסור

חגיהם.

.‡¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL ÌbÁ ÈÙÏ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ¿≈«»∆¿≈»ƒ»
ÁwÏ2Ìi˜˙n‰ ¯·c Ì‰Ï ¯kÓÏÂ Ì‰Ó3Ô‰Ó ˙BÏÏ ;4 ƒ«≈∆¿ƒ¿…»∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆

Ì˙BÏ‰Ïe5Ú¯tÏ ,6¯ËL· ‰ÂÏÓ Ì‰Ï Ú¯ÙÏÂ Ô‰Ó7 ¿«¿»ƒ»«≈∆¿ƒ¿…«»∆ƒ¿∆ƒ¿»
ÔBkLn‰ ÏÚ B‡8,Ô‰Ó ÔÈÚ¯Ù ‰tŒÏÚ ‰ÂÏÓ Ï·‡ . «««¿¬»ƒ¿∆«∆ƒ¿»ƒ≈∆
k ‡e‰L ÈtÓÏÈvÓ9¯·c Ô‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe .Ì„iÓ ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»À»ƒ¿…»∆»»

„Ú ,ÏÈL·˙Â ˙B˜¯È ÔB‚k ,Ìi˜˙Ó BÈ‡L10.ÌbÁ ÌBÈ ∆≈ƒ¿«≈¿¿»¿«¿ƒ««»
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na11Ï‡¯NÈŒı¯‡a ?12¯‡La Ï·‡ , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ¿»

˙Bˆ¯‡13‡NÂ ¯·Ú .„·Ïa ÌbÁ ÌBÈ ‡l‡ ¯eÒ‡ BÈ‡ , ¬»≈»∆»«»ƒ¿»»«¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Ô˙B‡a Ô‰nÚ Ô˙Â¿»«ƒ»∆¿»«¿»»ƒ¬≈∆À»
‰Ê È¯‰ ,Ô‰nÚ ÌbÁ ÌBÈa Ô˙BÂ ‡NBp‰Â .‰‡‰a«¬»»¿«≈¿≈¿«»ƒ»∆¬≈∆

‰‡‰a ¯eÒ‡14. »«¬»»

סחורתו,2) במכירת ירויח שהנכרי זה ידי על כי ב.) (ע"ז
החג, לשמחת לו הנחוצים המצרכים את בקנייתו ישיג או
בדבר. הגורם יהיה והישראל לאלהיו ויודה ישמח

ביום 3) הנכרי יראהו שאז מהר, מתקלקל ואינו המשתמר
דבר  ובין המתקיים דבר בין ממנו: ולקחת בו. וישמח חגו
המונחים  הנמכר החפץ דמי כי אסור. - מתקיים שאינו
ו:). (ע"ז לעבודהֿזרה מודה והוא לבו משמחים ברשותו

לו.4) נצרך שהישראל על לאלהיו יודה שמא לחשוש שיש
ביום 5) מחסור ידע לא אבל לישראל, שנצטרך פי על אף

לעבודהֿזרה. ויודה ואף 6)חגו חוב. תשלום ממנו לקבל
לאחר  הוא שמח אבל הפרעון, בשעת מצטער שהוא פי על

ב.). (שם, אידו ביום למחר וישמח והכסף 7)זמן, הואיל
(שם, מהם להיפרע לו אסור - ממון הצלת פה ואין בטוח

ה"א).8)ו:). פ"א, ע"ז ו:).9)(ירושלמי, (ע"ז
מקולקל 10) כבר שיהיה או כבר, יהיה לא חגם וביום הואיל

(שם). יודה ולא בו ישמח לא ושוב אלה 11)ונשחת שכל
מתפרנסים 12)אסורים. אנו ואין להם זקוקים אנו שאין

יא:).13)מהם. (שם, מהם ופרנסתו יושבים אנו שבתוכם
סעיף 14) קמח, יו"ד (שו"ע ההלכה נפסקה וכבר ו:). (שם,

בזמן  אבל בזמנם: אלא אמורים הללו הדברים שאין יב):
ולתת  לשאת מותר - האלילים בטיב בקיאים שאינם הזה
הרשב"א  פי (על וכדומה ולהלוות ללוות חגם, ביום עמהם
מעות  לתת ואפילו שם: מוסיף והרמ"א ב.). ע"ז והתוספות,
נוי  או תקרובת מהם עושים אין כי איסור, אין לכהניהם

א  בהם.לעבודהֿזרה ושותים אוכלים לא

.·ÔB¯Bc ÁÏLÏ ¯eÒ‡Â15B„È‡ ÌBÈa È¯ÎÏ16Œ‡l‡ , ¿»ƒ¿…«¿»¿ƒ¿≈∆»
BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ‰„BÓ BÈ‡L BÏ Ú„B ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆≈∆«¬«»ƒ¿≈
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d„·BÚ17,BbÁ ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ÔB¯Bc ÁÏML È¯Î ÔÎÂ . ¿»¿≈»¿ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¿«
‰·È‡Ï LLÁ Ì‡Â .epnÓ epÏa˜È ‡Ï18BÏËB - …¿«¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿≈»¿

BÈ‡ È¯Îp‰ ‰fL BÏ Ú„eiL „Ú B· ‰‰ BÈ‡Â ,ÂÈÙa¿»»¿≈∆¡∆«∆ƒ»«∆∆«»¿ƒ≈
d· ‰„BÓ BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ19. ≈¬«»ƒ¿≈∆»

מלשון 16)מתנה.15) עובדֿכוכבים, של חגו ליום כינוי
לה). לב, (דברים אידם יום קרוב כי (ע"ז 17)הכתוב:

הדורון.18)סה.). את ממנו לקבל סירובו שיגרום
ו:).19) (שם,

.‚ÌÈÓÈ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô˙B‡ ÏL Ô„È‡ ‰È‰»»≈»∆»¿≈»ƒ«»»ƒ
Ô˙B‡ Ïk - ‰¯NÚ B‡ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ,‰a¯‰«¿≈¿»«¿»»¬»»»»
ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,Ô‰ „Á‡ ÌBÈk ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»≈¿À»¬ƒƒ¿»»ƒ

Ô‰ÈÙÏ20. ƒ¿≈∆

חגים 20) וביניהם חגיהם, את חכמים מנו ובמשנה ח.) (ע"ז
ימים  שמונה הנמשך "קלנדא" כגון: ימים, שמונה הנמשכים
הנמשך  ו"סטרנורא" שנתם: התחלת היא טבת, תקופת אחר
השנה  בסוף טבת תקופת לפני הוא גם הוא ימים שמונה
שלשה  גם חכמינו אסרו הם שארוכים פי על ואף למנינם.

לפניהם. ימים

.„ÔBL‡¯ ÌBÈÂ ,Ì‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÌÈÚk¿«¬ƒ¿≈»ƒ«»≈¿ƒ
Ì‰nÚ ˙‡NÏÂ ˙˙Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ì„È‡ ÌBÈ ‡e‰≈»¿ƒ»»»≈¿»≈ƒ»∆
˙aL ÏÎaL ÈML ÌBÈÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»«»
‡e‰L ,BÓˆÚ ÔBL‡¯ ÌBÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLÂ¿«»¿≈»ƒ«ƒ«¿∆
Ì‰È„È‡ ÏÎa Ì‰nÚ ÔÈ‚‰B ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÒ‡21. »¿»»¿≈¬ƒƒ»∆¿»≈≈∆

יג).21) הערה (ה"א, בפרקנו לעיל עיין

.‰Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ba ÔÈÒpk˙nL ÌBÈ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬ƒ»∆
,‡e‰ ÌbÁ ÌBÈ - Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÈÒl˜Óe ÔÈ·È¯˜Óe ,CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…≈∆«»

ÈbÁ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ÂÌ‰22ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ . «¬≈ƒ¿»«≈∆¬»≈»ƒ
BÒl˜Óe BlL ·ÎBkÏ ‰„BÓe ,BÓˆÚÏ ‚Á ‡e‰ ‰NBÚL∆∆«¿«¿∆«»∆¿«¿
B˙È¯BÏ· B‡ B˜Ê ˙ÁÏ‚z ÌBÈÂ ,Ba „ÏBpL ÌBia23, «∆«¿ƒ¿««¿»¿ƒ

ÌBÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÂ Ìi‰ ÔÓ B· ‰ÏÚL ÌBÈÂ¿∆»»ƒ«»¿∆»»ƒ≈»¬ƒ¿
‰zLÓ B· ‰NÚL24¯eÒ‡ BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ ,B·Ï ∆»»ƒ¿∆ƒ¿¿«≈»≈≈»

B˙B‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡25ÌBÈ ÔÎÂ .„·Ïa LÈ‡‰ ∆»«¿»ƒƒ¿»¿≈
‚Á e‰eNÚÈÂ ˙Ó Ba Ô‰Ï ˙eÓiL26ÌÈNBÚ‰ Ì˙B‡ - ∆»»∆≈¿«¬«»»ƒ

ÌÈÏk da ÔÈÙ¯BNL ‰˙ÈÓ ÏÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ¯eÒ‡27 ¬ƒ«¿»ƒ»∆¿ƒ»≈ƒ
˙¯Ë˜ ÌÈ¯h˜Óe28ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL Úe„Èa ,29. ¿«¿ƒ¿…∆¿»«∆∆»¬«»ƒ

Ì˙B‡ Ï·‡ ,„·Ïa ‰È„·BÚÏ ‡l‡ ,¯eÒ‡ ‚Á‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈∆»»∆»¿¿∆»ƒ¿«¬»»
ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ¯nLÓe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â Ba ÌÈÁÓNL∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‚‰Ó30Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‰ Ï·‡ ,CÏn‰ „B·k ÈtÓ B‡ ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆∆¬»≈≈ƒ
Ô‰nÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -31. ¬≈≈À»ƒ»≈¿»≈ƒ»∆

אסורים.22) - לפניהם ימים השער 23)ששלשה מניחים
האמצעי  השער שסביבותיו. מה כל ומגלחים הראש, באמצע
פי  (על אותה יגלחו בשנה ופעם בלורית, נקרא: שנשאר

מ"ג). פ"א, ע"ז לרבינו, המשנה סעודת 24)פירוש
והסרים 25)נישואין. משרתיו כלומר: למשועבדיו, פרט

עמהם, וליתן לישא ומותר זה איסור בכלל אינם למשמעתו

אדוניהם  חג ביום לעבודהֿזרה ויודו שילכו חוששים ואין
ח.). לשנה.26)(ע"ז וכלי 27)משנה מיטתו כגון:

מותם, ביום המלכים על ששורפים כדרך המת, תשמישי
אבותיך  ובמשרפות תמות בשלום ה): לד, (ירמיה ככתוב
ושריפה  לך. ישרפו כן לפניך היו אשר הראשונים המלכים
ראוי  אחר אדם אין כלומר: להם, היא חשיבות - זו
שם). ובר"ן יא., (ע"ז זה בו שנשתמש במה להשתמש

ה"ב).28) פ"א, ע"ז המת 29)(ירושלמי, חשיבות מרוב
ח.). (ע"ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום

בצלה. חוסים ח:).31)שהם (שם,

.ÂÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈ¯·c32 ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙„B·Ú d˙B‡ È„·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈ·ÎBk33ÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aL34ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ35„·BÚ‰ L¯t Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ ¯kÓÏ36B·È¯˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,37˙„B·ÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
משום:33) ישראל ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי (שם)

על  הוזהרו נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני
חגם.34)עבודהֿזרה. בימי שלא שאינו 35)אפילו כל

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.ÊÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.ÁÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
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קנה m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d„·BÚ17,BbÁ ÌBÈa Ï‡¯NÈÏ ÔB¯Bc ÁÏML È¯Î ÔÎÂ . ¿»¿≈»¿ƒ∆»«¿ƒ¿»≈¿«
‰·È‡Ï LLÁ Ì‡Â .epnÓ epÏa˜È ‡Ï18BÏËB - …¿«¿∆ƒ∆¿ƒ»«¿≈»¿

BÈ‡ È¯Îp‰ ‰fL BÏ Ú„eiL „Ú B· ‰‰ BÈ‡Â ,ÂÈÙa¿»»¿≈∆¡∆«∆ƒ»«∆∆«»¿ƒ≈
d· ‰„BÓ BÈ‡Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ19. ≈¬«»ƒ¿≈∆»

מלשון 16)מתנה.15) עובדֿכוכבים, של חגו ליום כינוי
לה). לב, (דברים אידם יום קרוב כי (ע"ז 17)הכתוב:

הדורון.18)סה.). את ממנו לקבל סירובו שיגרום
ו:).19) (שם,

.‚ÌÈÓÈ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô˙B‡ ÏL Ô„È‡ ‰È‰»»≈»∆»¿≈»ƒ«»»ƒ
Ô˙B‡ Ïk - ‰¯NÚ B‡ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL ,‰a¯‰«¿≈¿»«¿»»¬»»»»
ÌÈÓÈ ‰LÏL ÌÚ ÔÈ¯eÒ‡ ÔlÎÂ ,Ô‰ „Á‡ ÌBÈk ÌÈÓi‰«»ƒ¿∆»≈¿À»¬ƒƒ¿»»ƒ

Ô‰ÈÙÏ20. ƒ¿≈∆

חגים 20) וביניהם חגיהם, את חכמים מנו ובמשנה ח.) (ע"ז
ימים  שמונה הנמשך "קלנדא" כגון: ימים, שמונה הנמשכים
הנמשך  ו"סטרנורא" שנתם: התחלת היא טבת, תקופת אחר
השנה  בסוף טבת תקופת לפני הוא גם הוא ימים שמונה
שלשה  גם חכמינו אסרו הם שארוכים פי על ואף למנינם.

לפניהם. ימים

.„ÔBL‡¯ ÌBÈÂ ,Ì‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÌÈÚk¿«¬ƒ¿≈»ƒ«»≈¿ƒ
Ì‰nÚ ˙‡NÏÂ ˙˙Ï ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ .Ì„È‡ ÌBÈ ‡e‰≈»¿ƒ»»»≈¿»≈ƒ»∆
˙aL ÏÎaL ÈML ÌBÈÂ ÈLÈÓÁ ÌBÈ Ï‡¯NÈŒı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»«»
‡e‰L ,BÓˆÚ ÔBL‡¯ ÌBÈ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙aLÂ¿«»¿≈»ƒ«ƒ«¿∆
Ì‰È„È‡ ÏÎa Ì‰nÚ ÔÈ‚‰B ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÒ‡21. »¿»»¿≈¬ƒƒ»∆¿»≈≈∆

יג).21) הערה (ה"א, בפרקנו לעיל עיין

.‰Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ba ÔÈÒpk˙nL ÌBÈ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬ƒ»∆
,‡e‰ ÌbÁ ÌBÈ - Ì‰È‰Ï‡Ï ÌÈÒl˜Óe ÔÈ·È¯˜Óe ,CÏÓ∆∆«¿ƒƒ¿«¿ƒ≈…≈∆«»

ÈbÁ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ÂÌ‰22ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ . «¬≈ƒ¿»«≈∆¬»≈»ƒ
BÒl˜Óe BlL ·ÎBkÏ ‰„BÓe ,BÓˆÚÏ ‚Á ‡e‰ ‰NBÚL∆∆«¿«¿∆«»∆¿«¿
B˙È¯BÏ· B‡ B˜Ê ˙ÁÏ‚z ÌBÈÂ ,Ba „ÏBpL ÌBia23, «∆«¿ƒ¿««¿»¿ƒ

ÌBÈÂ ,ÌÈ¯eÒ‡‰Œ˙ÈaÓ ‡ˆiLÂ Ìi‰ ÔÓ B· ‰ÏÚL ÌBÈÂ¿∆»»ƒ«»¿∆»»ƒ≈»¬ƒ¿
‰zLÓ B· ‰NÚL24¯eÒ‡ BÈ‡ - el‡· ‡ˆBiÎÂ ,B·Ï ∆»»ƒ¿∆ƒ¿¿«≈»≈≈»

B˙B‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ ‡l‡25ÌBÈ ÔÎÂ .„·Ïa LÈ‡‰ ∆»«¿»ƒƒ¿»¿≈
‚Á e‰eNÚÈÂ ˙Ó Ba Ô‰Ï ˙eÓiL26ÌÈNBÚ‰ Ì˙B‡ - ∆»»∆≈¿«¬«»»ƒ

ÌÈÏk da ÔÈÙ¯BNL ‰˙ÈÓ ÏÎÂ .ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈ¯eÒ‡27 ¬ƒ«¿»ƒ»∆¿ƒ»≈ƒ
˙¯Ë˜ ÌÈ¯h˜Óe28ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL Úe„Èa ,29. ¿«¿ƒ¿…∆¿»«∆∆»¬«»ƒ

Ì˙B‡ Ï·‡ ,„·Ïa ‰È„·BÚÏ ‡l‡ ,¯eÒ‡ ‚Á‰ ÌBÈ ÔÈ‡≈∆»»∆»¿¿∆»ƒ¿«¬»»
ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ¯nLÓe ,ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â Ba ÌÈÁÓNL∆¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈

‚‰Ó30Ba ÔÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‰ Ï·‡ ,CÏn‰ „B·k ÈtÓ B‡ ƒ¿»ƒ¿≈¿«∆∆¬»≈≈ƒ
Ô‰nÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ -31. ¬≈≈À»ƒ»≈¿»≈ƒ»∆

אסורים.22) - לפניהם ימים השער 23)ששלשה מניחים
האמצעי  השער שסביבותיו. מה כל ומגלחים הראש, באמצע
פי  (על אותה יגלחו בשנה ופעם בלורית, נקרא: שנשאר

מ"ג). פ"א, ע"ז לרבינו, המשנה סעודת 24)פירוש
והסרים 25)נישואין. משרתיו כלומר: למשועבדיו, פרט

עמהם, וליתן לישא ומותר זה איסור בכלל אינם למשמעתו

אדוניהם  חג ביום לעבודהֿזרה ויודו שילכו חוששים ואין
ח.). לשנה.26)(ע"ז וכלי 27)משנה מיטתו כגון:

מותם, ביום המלכים על ששורפים כדרך המת, תשמישי
אבותיך  ובמשרפות תמות בשלום ה): לד, (ירמיה ככתוב
ושריפה  לך. ישרפו כן לפניך היו אשר הראשונים המלכים
ראוי  אחר אדם אין כלומר: להם, היא חשיבות - זו
שם). ובר"ן יא., (ע"ז זה בו שנשתמש במה להשתמש

ה"ב).28) פ"א, ע"ז המת 29)(ירושלמי, חשיבות מרוב
ח.). (ע"ז לחג מותו יום המדינה 30)קבעו שלום משום

בצלה. חוסים ח:).31)שהם (שם,

.ÂÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ÔÈ„ÁÈÓ Ô‰L ÌÈ¯·c32 ¿»ƒ∆≈¿À»ƒ¿ƒƒƒ≈¬«»ƒ
˙„B·Ú d˙B‡ È„·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜Ó B˙B‡aL∆¿»»ƒ¿…¿¿≈»¬«

ÌÈ·ÎBk33ÌÏBÚÏ ÌB˜n‰ B˙B‡aL34ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ; »ƒ∆¿«»¿»¿»ƒ∆≈»
Ì˙Ò Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ,dÏ ÔÈ„ÁÈÓ35„·BÚ‰ L¯t Ì‡Â . ¿À»ƒ»¿ƒ»¿»¿ƒ≈«»≈

¯eÒ‡ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ì˙B‡ ‰B˜ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk»ƒ∆∆»«¬«»ƒ»
BÏ ¯kÓÏ36B·È¯˜‰lÓ BÏÒt ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,37˙„B·ÚÏ ƒ¿…∆»ƒ≈¿»ƒ¿«¿ƒ«¬«

.ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÒÁ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»≈«¬«»ƒ

יג:).32) (שם, כמבואר זכה, ולבונה לבנות תאנות כגון
משום:33) ישראל ועובר לעבודהֿזרה, שיקריבום לפי (שם)

על  הוזהרו נח בני גם כי מכשול", תתן לא עור "ולפני
חגם.34)עבודהֿזרה. בימי שלא שאינו 35)אפילו כל

קונה. הוא עבודהֿזרה שלצורך הקנייה בשעת מפרש
לעבודהֿזרה.36) מיוחדים שאינם דברים כגון 37)אפילו

להקריבו  שנהגם לבן מתרנגול אצבע שמכר בטרם שקטע
יקריבוהו  לא שוב הוא אבר שמחוסר שמאחר לעבודהֿזרה,

(שם).

.ÊÔÈ‡L ÌÈ¯·c ÌÚ ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÌÈ¯·c ÔÈ·¯ÚÓ eÈ‰»¿…»ƒ¿»ƒ«¿À»ƒƒ¿»ƒ∆≈
‰kÊ ‰B·Ï ÔB‚k ,ÔÈ„ÁÈÓ38‰¯ÁL ‰B·Ï ÏÏÎa39- ¿À»ƒ¿¿»«»ƒ¿«¿»¿…»

‰kf‰ ËwÏÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò Ïk‰ ¯ÎBÓ≈«…¿»¿≈¿ƒ∆»¿«≈««»
‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ dc·Ï40. ¿«»«¬«»ƒ¿≈…«≈»∆

לעבודהֿזרה.38) מיוחדת.39)המיוחדת שאינה
התרנגולים",40) בין תרנגול לו למכור "מותר (שם).

ואסור  לעבודהֿזרה מיוחד לבן שתרנגול פי על אף כלומר:
מצבע  תרנגולים הרבה לו מוכר אם אבל עצמו, בפני למכרו
השאר, עם למכרו מותר - לבן תרנגול נמצא וביניהם אחר
שלא  הדבר מוכח אחרים, תרנגולים גם שקונה מכיון כי
המעורבים. הדברים בכל וכן קונה. הוא עבודהֿזרה לשם
מוכר  הוא "ומכולם אמרו: יד.) (שם, שבגמרא להעיר וראוי
כלומר: מנים", שלשה משקל - חבילה? וכמה חבילה. להם
המיוחדים  "מינים של גדולה כמות להם למכור שמותר
לעבודהֿזרה, שיקריבום חוששים אנו ואין לעבודהֿזרה",
יש  עדיין תאמר: ושמא מתכוננים. הם לסחורה ודאי כי
לשם  לעבודהֿזרה" המיוחדים "דברים מכירת של חשש
לצרכנים  ימכרום שהסוחרים לחשוש שיש עבודהֿזרה,
עור" "לפני על (שם) בגמרא השיבו כבר יקריבום? שהם
שאין  כל כי - חוששים אנו אין דלפני" "לפני על חוששים,

לו. אחראים אנו אין אנו, מידינו קונה הצרכן

.ÁÌÈ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
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ÔÈ˜ÈÊÁnL41ÔÈ‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô‰È„È Ô‰a ∆«¬ƒƒ»∆¿≈∆«¬«»ƒ»≈
ÌÈa¯Ï ˜Ê Ba LiL ¯·c Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ42ÌÈac ÔB‚k , ¿ƒ»∆»»∆∆∆∆»«ƒ¿Àƒ

˙B‡ÏLÏLÂ ÌÈÏ·Îe ÔÈÊŒÈÏÎe ˙BÈ¯‡Â43ÔÈ‡Â ; «¬»¿≈«ƒ¿»ƒ¿«¿¿»¿≈
ÔÈÊÈÁLÓ44ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï45B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡L ÏÎÂ . «¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿…∆»¿»¿

Ï „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ B¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¯kÓ ¿≈»ƒ»¿»¿¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…
Ï‡¯NÈÏ ˜Ê ÈÏk ¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ¿≈»ƒ¿…¿≈∆∆¿ƒ¿»≈

ÌÈËÒÏ46. ƒ¿ƒ

להם.41) ישראל 42)שמסייעים את בהם יזיקו שלא כדי
טו:). ורגליהם 43)(ע"ז, אדם בני ידי בהם שקושרים

אותם. והרומח.45)מחדדים.44)ומענים החרב כגון:
שפיכות 46) על חשוד ואינו רוצח שאינו פי על אף (שם)

בעליו  מידי ממון השומט גזלן שהוא מתוך אבל דמים,
עצמו, ומציל בנשק נלחם הוא אחריו וכשרודפים ונמלט,

שם). רש"י, (מלשון ממונו זה יאבד ובינתים

.Ëe˙¯ÎÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈa ÌÈÎBL Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿ƒ≈»¿≈»ƒ¿»¿
CÏn‰ È„·ÚÏ ÔÈÊŒÈÏk ¯kÓÏ ¯zÓ - ˙È¯a Ì‰Ï»∆¿ƒÀ»ƒ¿…¿≈«ƒ¿«¿≈«∆∆

ÂÈ˙BÒÈ‚Â47È¯ˆ ÌÚ ‰ÓÁÏÓ Ì‰a ÌÈNBÚL ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆ƒ»∆ƒ¿»»ƒ»≈
e‡ È¯‰L ,eÈÏÚ ÌÈp‚Ó e‡ˆÓÂ ,dÏÈv‰Ï ‰È„n‰«¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿¿¿ƒƒ»≈∆¬≈»

ÌÎB˙a ÔÈÈe¯L48¯ÈÚ .49,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¿ƒ¿»ƒ∆∆»¬«»ƒ
‰ˆeÁ Cl‰Ï ¯zÓ50dÎB˙a Òk‰Ï ¯eÒ‡Â ,dl51‰È‰ . À»¿«≈»»¿»¿ƒ»≈¿»»»

.dÎB˙a Cl‰Ï ¯zÓ - ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dl ‰ˆeÁ»»¬«»ƒÀ»¿«≈¿»

שלו.47) טז.).48)חיילות בדפוסים 49)(שם,
מתוך  אבל שלפניה, ט' להלכה זו הלכה נמשכת האחרונים
וכן  חדשה: הלכה התחלת שכאן נראה הדברים מרוצת

הישנים. הדפוסים מתוך נמשכים 50)נראה הם שאין
להם. הסמוכה שבעיר עבודהֿזרה יא:).51)אחרי (ע"ז

להיכנס  שאסור "לפי למשנה: בפירושו רבינו שם יאמר וכה
שכן  וכל בתוכה, לדור שכן כל עבודהֿזרה, בה שיש בעיר
בראשם, והראב"ד המפרשים רוב אבל וכו'. בה" לסחור
יריד  בה שיש שבעיר שם): (ע"ז, המשנה את מפרשים
אבל  עמהם: ולתת לשאת אלא אינו האיסור וכל ידובר,
לא  אם איסור, בה אין - ומתן משא בלא לתוכה הכניסה

עמהם. ויתן ישא שמא לחוש שיש חגם ביום

.È¯·ÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÏB‰‰52¯ÈÚa «≈ƒ»¿»»«¬…¿ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL∆∆»¬«»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙„ÁÈÓ C¯c‰L ÔÓÊa53LÈ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜Ó B˙B‡Ï ƒ¿«∆«∆∆¿À∆∆¿»¬»ƒ∆
‰¯˜Â ,˙¯Á‡ C¯c ÌL54¯zÓ - BÊa CÏ‰Â55. »∆∆«∆∆¿ƒ¿»¿»«»À»

לעיר 52) דרכה לעבור אלא בתוכה, לשהות שלא אפילו
הדרך. מאותה ליהנות שאסור מפני - שאין 53)אחרת

הוא  אז זו, עיר דרך אלא מקום לאותו להגיע אחרת דרך
"נהנה". מקרה.54)נקרא: הנאתו 55)וקרה אין כי

(שם). אחרת עיר דרך ללכת לו ואפשר הואיל ניכרת,

.‡È‰tk ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÌÚ ˙B·Ï ¯eÒ‡56 »ƒ¿ƒ»¿≈»ƒƒ»
,‰·e ¯·Ú Ì‡Â .ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da ÌÈ„ÈÓÚnL∆«¬ƒƒ»¬«»ƒ¿ƒ»«»»

¯zÓ B¯ÎN57B‡ ÔÈÏ˜¯h‰ ‰lÁzÎÏ ‡e‰ ‰Ba Ï·‡ . ¿»À»¬»∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ
‰tk‰ d˙B‡ da LiL ¯ˆÁ‰58. ∆»≈∆∆»»«ƒ»

מעמידים 56) ובה מקומרת תקרה עם קשת כמין עשוי בנין
עבודהֿזרה. כמשמשי זה והרי האליל, יט:)57)את (ע"ז

אסור  אבל שיעבדו, עד אסורים אינם עבודהֿזרה משמשי כי
לכתחילה. מותר 58)לבנותה לכיפה "הגיע טז.) (שם

ס"ק  קמג, דעה יורה הגר"א, (הגהות לכתחילה אפילו לבנות
להם, לסייע אלא מותר שאינו ד), ס"ק (שם, הט"ז והעיר ו).
לבדו  שהישראל אבל עמהם", "בונים (שם): המשנה כלשון

שאסור. ודאי - הנכרים עזרת בלי הבונה יהיה

.·È˙BiÁ d· eÈ‰Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú da LiL ¯ÈÚƒ∆∆»¬«»ƒ¿»»¬À
˙B¯hÚÓ59˙B‰Ï ¯eÒ‡ ˙B¯hÚÓ‰ - ˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ¿À»¿∆≈»¿À»«¿À»»≈»

ÔÎB˙aM ‰Ó ÏÎa ,Ô‰a60ÏÏ‚aL Ô˙˜ÊÁL ÈtÓ , »∆¿»«∆¿»ƒ¿≈∆∆¿»»∆ƒ¿«
e¯hÚ˙ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú61˙B¯zÓ ,˙B¯hÚÓ ÔÈ‡LÂ ; ¬«»ƒƒ¿«¿¿∆≈»¿À»À»

‰‡‰a62ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ˙BiÁ .63,Ô¯ÎNÏ ¯eÒ‡ , «¬»»¬À∆¬«»ƒ»¿»¿»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ‰p‰nL ÈtÓ64. ƒ¿≈∆¿«∆¬«»ƒ

בפירות.59) או והדסים בוורדים אפילו 60)מקושטות
עצמו. הקישוט מן שבתוכן 61)שלא מה כל ולכן

ורבים  יב:). (שם, הם לעבודהֿזרה" המיוחדים כ"דברים
מכס  מעלות אלה שחנויות מפני האיסור: טעם מפרשים
ולכן  - וניכרות מסומנות להיות ונתקשטו עבודהֿזרה לכהני
י  (רש, וכהניה עבודהֿזרה הוא מהנה כי בהן, לקנות אסור

לעבודהֿזרה.63)(שם).62)ור"ן). קנין שהם
ה"ג).64) פ"ד, ע"ז (ירושלמי,

.‚ÈÌÈ¯eÒ‡ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ˙Èa ¯ÎBn‰«≈«ƒ«¬«»ƒ»»¬ƒ
‰‡‰a65ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈÂ ,66ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ï·‡ . «¬»»¿ƒ≈¿»«∆«¬»¿≈»ƒ

˙„B·Ú B· e„ÈÓÚ‰Â B˙È· eÏÊ‚Â Ï‡¯NÈ eÒ‡L∆»¿ƒ¿»≈¿»¿≈¿∆¡ƒ¬«
ÔÈ¯zÓ ÂÈÓc ,ÌÈ·ÎBk67·˙BÎÂ ,68˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe »ƒ»»À»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»

Ì‰lL69. ∆»∆

ביתו 65) שמכר קנס, משום מד.) גיטין פ"ז: דע"ז, (תוספתא
שאלו 66)לעבודהֿזרה. וכבר ה"ט). (פ"ז, לעיל מבואר

בכל  "וכי "שוחק"): דיבורֿהמתחיל: מג: (ע"ז ה"תוספות"
ולזרות  לשחוק שאפשר ותירצו: המלח? לים ילך שעה
אלא  המלח" "ים נאמר: ולא צמחים, מגדל שאינו במקום

צמחים. מגדל שאינו מקום הוא 67)להצריך אנוס שהרי
לקנסו. מכירה.68)ואין לחתום 69)שטר דינם בבתי

שטרו  על שמחתימם בזה מחשיבם שהוא פי על ואף עליו.
(שם). מידם כמציל שהוא מפני מותר, -

.„ÈÔÈÏÈÏÁÂ70„tÒÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÏL «¬ƒƒ∆¿≈»ƒ»ƒ¿…
Ô‰a71„È¯ÈÏ ÔÈÎÏB‰ .72ÔÈÁ˜BÏÂ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL »∆¿ƒ¿»ƒ∆¿≈»ƒ¿¿ƒ

Ô˙ei‚a ,˙BÁÙLe ÌÈ„·Ú ,‰Ó‰a Ô‰Ó73ÌÈz·e , ≈∆¿≈»¬»ƒ¿»¿«»»ƒ
Ô‰lL ˙B‡k¯Úa ‰ÏÚÓe ·˙BÎÂ ,ÌÈÓ¯Îe ˙B„NÂ74, ¿»¿»ƒ¿≈«¬∆¿«¿»∆»∆

Ì„iÓ ÏÈvÓk ‡e‰L ÈtÓ75?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈∆¿«ƒƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Á˜Bl‰ Ï·‡ ,ÒÎÓ Ô˙B BÈ‡L ˙Èa‰ŒÏÚaÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ««««ƒ∆≈≈∆∆¬»«≈«

¯bz‰ ÔÓ ÌL76,ÒÎÓ Ô˙B ‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ , »ƒ««»»ƒ¿≈∆≈∆∆
˙„B·Ú ‰p‰Ó ‰Ê ‡ˆÓÂ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÒÎn‰Â¿«∆∆«¬«»ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¬«
,Á˜Ï ‰Ó‰a Ì‡ - ¯bz‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯·Ú .ÌÈ·ÎBk»ƒ»«¿»«ƒ««»ƒ¿≈»»«

¯MÓ77˙eÒk Ì‡Â ;‰hÓÏe ‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰È˙BÒ¯t ¿«≈«¿∆»ƒ»«¿À»¿«»¿ƒ¿
˙BÎzÓ ÈÏÎe ˙BÚÓ Á˜Ï .e·˜¯È - Á˜Ï ÌÈÏÎÂ78, ¿≈ƒ»«≈»≈»«»¿≈«»
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ÌÈÏÚÓ ‡Ï - „·Ú Á˜Ï .ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ79‡ÏÂ ƒ≈¿»«∆«»«∆∆…«¬ƒ¿…
ÔÈ„È¯BÓ80. ƒƒ

במשנה 70) כנזכר המת, את בהם שמספידים כליֿנשיפה
מ"א). פ"ו, פ"ז).71)(ב"מ דע"ז, שוק 72)(תוספתא

חגם  בימי ושלא הסביבה, מכל לסחורה אליו שבאים גדול
כנענים"73)ידובר. "עבדים שכן וכל נכרים: עדיין שהם

לנכרים  כך אחר ונמכרו ונימולו לישראל פעם נמכרו שכבר
יג.). (ע"ז גרמא הזמן שאין במצוות אז חייבין שהם -

שיודו 74) לחשוש ויש להם, הוא וכבוד שתפארת פי על אף
זה. על ומסייעים 75)לאלילים עדים לו יהיו כך "שמתוך

שם). רש"י, (לשון העוררים" מן סוחר.76)להצילו
מקום 77) הארכובה, מן למטה פרסותיה וחותך עוקר מפיל.

ואסור  נטרפת, הארכובה מן למעלה כי טריפה: עושה שאינו
ייהנה  שלא כדי - ה"נישור" וטעם בידים. בהמה לטרוף לנו
וגם  לעבודה ראויה אינה פרסותיה שנעקרו אחרי כי בה,
בגמרא  ושם שם). רש"י, (כדעת אסור - ולאכלה לשחטה
"את  ו): יא, (יהושע שנאמר ממה זה, ל"עיקור" סמך מצאו

תעקר". נרקבים.78)סוסיהם הבור 79)שאינם מן אותו
לתוכו. הנכרים 80)כשנפל כל כדין בידים, ולהמיתו לבור

יג:). (שם, מורידים ולא מעלים שלא עבודהֿזרה עובדי
הוא  הרי - הנימול כנעני" "עבד אבל בגויותו", "עבד ודוקא

(שם). להעלותו ומצוה כישראל

.ÂË‰zLÓ Bz·Ï B‡ B·Ï ‰NÚL ÌÈ·ÎBk „·BÚ81, ≈»ƒ∆»»ƒ¿¿ƒƒ¿∆
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï elÙ‡Â .B˙„eÚqÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡»≈»ƒ¿»«¬ƒ∆¡…¿ƒ¿

¯eÒ‡ ,ÌL BlMÓ Ï‡¯Ni‰82È„·BÚ ˙aÒÓ·e ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒƒ¿ƒ«¿≈
?BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ È˙ÓÈ‡Óe .BÏÎ‡ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¬»≈≈»«»∆¡…∆¿
ÈÓÈ ÏÎÂ ,‰„eÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ˜ÒÚÏ ÏÈÁ˙iMÓƒ∆«¿ƒ«¬…¿»ƒ»¿≈¿»¿»¿≈
Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ‰zLn‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,‰zLn‰«ƒ¿∆¿««¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡eNp‰ ˙ÓÁÓ ˙¯Á‡ ‰„eÚÒ ‰NÚ83¯Á‡Ï elÙ‡ - »»¿»«∆∆≈¬««ƒƒ¬ƒ¿««
ÏÎÂ .L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,¯eÒ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»«¿≈»»…∆¿»

ÌÈ·ÎBk ÏL ‰„B·Ú ÈtÓ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰‰84,‡e‰ ««¿»»«…ƒ¿≈¬»∆»ƒ
BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â" :¯Ó‡pL85ÂÈ˙aÓ zÁ˜ÏÂ , ∆∆¡«¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿¿»«¿»ƒ¿…»
.'B‚Â "eÊÂ EÈ·Ï¿»∆¿»¿

נישואין.81) ח.).82)לשמחת לו 83)(ע"ז שאמר
הנישואין. מחמת למסיבתו שמזמינו שלא 84)בפירוש:

כדעת  ולא היתירה, התקרבותו ידי על לעבדה אחריה יימשך
יודה  שהנכרי מפני האיסור, את המנמק (שם) רש"י

תקרובת. לה ויקריב רבי 85)לעבודהֿזרה (שם): ואמרו
עבודהֿזרה  עובדי לארץ שבחוצה ישראל אומר: ישמעאל
כיצד  רש"י). לב, על שמים ואינם כוונה, (בלא הם בטהרה
על  אף שבעירו, היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה נכרי
עומד  שלהם ושמש משלהם, ושותים משלהם שאוכלים פי
מתים  מזבחי אכלו כאילו הכתוב עליהם מעלה - לפניהם
ואכלת  לך "וקרא שנאמר: עבודהֿזרה), לתקרובת (כינוי
אכילתך  על אני מעלה לו, קורא שאתה משעה - מזבחו"

מזבחו. היא כאילו

.ÊË˙„·BÚ ÏL da ˙‡ ˜ÈÈ˙ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈…≈ƒ∆¿»∆∆∆
ÌÈ·ÎBk86‡ÏÂ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ôa ˙Ïc‚nL ÈtÓ , »ƒƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¬«»ƒ¿…

,¯ÎNa ‡È‰ ˙„lÈÓ Ï·‡ .Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰ ˙‡ „lÈ¿̇«≈∆«»¿ƒ«¬»¿«∆∆ƒ¿»»
‰·È‡ ÌeMÓ87˙a ˙‡ ˙„lÈÓ Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰Â . ƒ≈»¿«»¿ƒ«¿«∆∆∆«

da ˙‡ ‰˜ÈÓe Ï‡¯NÈ88d˙eL¯a89‡lL È„k , ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿≈∆…
ep‚¯‰˙90. ««¿∆

ידי 86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי בשכר, ואפילו
בעלי  בעיני להתגנות רוצה איני לומר: היא יכולה כי זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע"ז
רפואתה. משום להיניק לה מותר - מצטערת והיא הרבה

היא 87) יכולה כי איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי. להרויח לעבודתי ללכת אני צריכה לומר:
כי  בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסףֿמשנה" עליהם.
כי  ה"יב), פ"ב, שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי
אומניך  מלכים "והיו כג): מט, (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק שמותר הרי - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע"ז
ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
שפיכותֿ על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.ÊÈ˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿
ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»

‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»
Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»

¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»
¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי
"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא
יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא

לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה
(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו

לג.).

.ÁÈ„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ
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ÌÈÏÚÓ ‡Ï - „·Ú Á˜Ï .ÁÏn‰ ÌÈÏ ÌÎÈÏBÈ79‡ÏÂ ƒ≈¿»«∆«»«∆∆…«¬ƒ¿…
ÔÈ„È¯BÓ80. ƒƒ

במשנה 70) כנזכר המת, את בהם שמספידים כליֿנשיפה
מ"א). פ"ו, פ"ז).71)(ב"מ דע"ז, שוק 72)(תוספתא

חגם  בימי ושלא הסביבה, מכל לסחורה אליו שבאים גדול
כנענים"73)ידובר. "עבדים שכן וכל נכרים: עדיין שהם

לנכרים  כך אחר ונמכרו ונימולו לישראל פעם נמכרו שכבר
יג.). (ע"ז גרמא הזמן שאין במצוות אז חייבין שהם -

שיודו 74) לחשוש ויש להם, הוא וכבוד שתפארת פי על אף
זה. על ומסייעים 75)לאלילים עדים לו יהיו כך "שמתוך

שם). רש"י, (לשון העוררים" מן סוחר.76)להצילו
מקום 77) הארכובה, מן למטה פרסותיה וחותך עוקר מפיל.

ואסור  נטרפת, הארכובה מן למעלה כי טריפה: עושה שאינו
ייהנה  שלא כדי - ה"נישור" וטעם בידים. בהמה לטרוף לנו
וגם  לעבודה ראויה אינה פרסותיה שנעקרו אחרי כי בה,
בגמרא  ושם שם). רש"י, (כדעת אסור - ולאכלה לשחטה
"את  ו): יא, (יהושע שנאמר ממה זה, ל"עיקור" סמך מצאו

תעקר". נרקבים.78)סוסיהם הבור 79)שאינם מן אותו
לתוכו. הנכרים 80)כשנפל כל כדין בידים, ולהמיתו לבור

יג:). (שם, מורידים ולא מעלים שלא עבודהֿזרה עובדי
הוא  הרי - הנימול כנעני" "עבד אבל בגויותו", "עבד ודוקא

(שם). להעלותו ומצוה כישראל

.ÂË‰zLÓ Bz·Ï B‡ B·Ï ‰NÚL ÌÈ·ÎBk „·BÚ81, ≈»ƒ∆»»ƒ¿¿ƒƒ¿∆
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï elÙ‡Â .B˙„eÚqÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡»≈»ƒ¿»«¬ƒ∆¡…¿ƒ¿

¯eÒ‡ ,ÌL BlMÓ Ï‡¯Ni‰82È„·BÚ ˙aÒÓ·e ÏÈ‡B‰ , «ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒƒ¿ƒ«¿≈
?BÏˆ‡ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ È˙ÓÈ‡Óe .BÏÎ‡ ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¬»≈≈»«»∆¡…∆¿
ÈÓÈ ÏÎÂ ,‰„eÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ˜ÒÚÏ ÏÈÁ˙iMÓƒ∆«¿ƒ«¬…¿»ƒ»¿≈¿»¿»¿≈
Ì‡Â .ÌBÈ ÌÈLÏL ‰zLn‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ïe ,‰zLn‰«ƒ¿∆¿««¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ

ÔÈ‡eNp‰ ˙ÓÁÓ ˙¯Á‡ ‰„eÚÒ ‰NÚ83¯Á‡Ï elÙ‡ - »»¿»«∆∆≈¬««ƒƒ¬ƒ¿««
ÏÎÂ .L„Á ¯NÚŒÌÈL „Ú ,¯eÒ‡ ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ»«¿≈»»…∆¿»

ÌÈ·ÎBk ÏL ‰„B·Ú ÈtÓ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰‰84,‡e‰ ««¿»»«…ƒ¿≈¬»∆»ƒ
BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â" :¯Ó‡pL85ÂÈ˙aÓ zÁ˜ÏÂ , ∆∆¡«¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿¿»«¿»ƒ¿…»
.'B‚Â "eÊÂ EÈ·Ï¿»∆¿»¿

נישואין.81) ח.).82)לשמחת לו 83)(ע"ז שאמר
הנישואין. מחמת למסיבתו שמזמינו שלא 84)בפירוש:

כדעת  ולא היתירה, התקרבותו ידי על לעבדה אחריה יימשך
יודה  שהנכרי מפני האיסור, את המנמק (שם) רש"י

תקרובת. לה ויקריב רבי 85)לעבודהֿזרה (שם): ואמרו
עבודהֿזרה  עובדי לארץ שבחוצה ישראל אומר: ישמעאל
כיצד  רש"י). לב, על שמים ואינם כוונה, (בלא הם בטהרה
על  אף שבעירו, היהודים כל וזימן לבנו משתה שעשה נכרי
עומד  שלהם ושמש משלהם, ושותים משלהם שאוכלים פי
מתים  מזבחי אכלו כאילו הכתוב עליהם מעלה - לפניהם
ואכלת  לך "וקרא שנאמר: עבודהֿזרה), לתקרובת (כינוי
אכילתך  על אני מעלה לו, קורא שאתה משעה - מזבחו"

מזבחו. היא כאילו

.ÊË˙„·BÚ ÏL da ˙‡ ˜ÈÈ˙ ‡Ï Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈…≈ƒ∆¿»∆∆∆
ÌÈ·ÎBk86‡ÏÂ ;ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ôa ˙Ïc‚nL ÈtÓ , »ƒƒ¿≈∆¿«∆∆≈«¬«»ƒ¿…

,¯ÎNa ‡È‰ ˙„lÈÓ Ï·‡ .Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰ ˙‡ „lÈ¿̇«≈∆«»¿ƒ«¬»¿«∆∆ƒ¿»»
‰·È‡ ÌeMÓ87˙a ˙‡ ˙„lÈÓ Ì"ekÚ ˙È¯Îp‰Â . ƒ≈»¿«»¿ƒ«¿«∆∆∆«

da ˙‡ ‰˜ÈÓe Ï‡¯NÈ88d˙eL¯a89‡lL È„k , ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿»ƒ¿»¿≈∆…
ep‚¯‰˙90. ««¿∆

ידי 86) על שתתעורר לאיבה לחוש אין כי בשכר, ואפילו
בעלי  בעיני להתגנות רוצה איני לומר: היא יכולה כי זה,
חלב  לה יש שאם מיימוניות": ה"הגהות וכתבו כו). (ע"ז
רפואתה. משום להיניק לה מותר - מצטערת והיא הרבה

היא 87) יכולה כי איבה, חשש אין שכר בלא אבל (שם).
ובגמרא  מזונותי. להרויח לעבודתי ללכת אני צריכה לומר:
כי  בשכר, אפילו ליילד לה אסור שבשבת אמרו: (שם)
לנו  מותר - השבת את שישמרו בנינו לומר: היא יכולה
נחללה  לא - שבת שומרי שאינם שלכם, עליהם: לחללה
הלכה  רבינו הזכיר לא למה תמה: וה"כסףֿמשנה" עליהם.
כי  ה"יב), פ"ב, שבת (הלכות רבינו מביאה באמת אבל זו?

מקומה. למדוה 88)שם ה"א) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי
אומניך  מלכים "והיו כג): מט, (ישעיה מפורש ממקרא
נכרית. מאשה לינוק שמותר הרי - מיניקותיך" ושרותיהם

ובנוכחותה.89) הישראלית של כו.).90)בביתה (ע"ז
ותינוקת  תינוק להשהות שאסור (שם) ה'תוספות' וכתבו
שפיכותֿ על שחשודים מפני לרפואתם, הנכרי בבית יחידים
ימשכום  שמא אסור, - קצת גדולים הם ואפילו דמים.

למינות.

.ÊÈ˙et¯˙Ï ÔÈÎÏB‰‰91˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡ ,Ì"ekÚ «¿ƒ¿«¿«»»≈¿»≈
Ô‰nÚ92ÔÈ¯zÓ ÌÈ‡a‰Â ,93eÈ‰È ‡lL ,‡e‰Â . ƒ»∆¿«»ƒÀ»ƒ¿∆…ƒ¿
ÔÈ¯eL˜94ÔzÚ„ ‡nL - ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡L ,‰Ê· ‰Ê ¿ƒ∆»∆∆ƒ»¿ƒ∆»«¿»

‰ÎÈÏ‰a - Ì"ekÚ ˙et¯˙Ï CÏB‰‰ Ï‡¯NÈ .¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»≈«≈¿«¿««¬ƒ»
Ba ¯ÊÁÈ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯zÓ95‰¯ÈÊÁ·e , À»»≈¿»≈ƒ∆»«¬…«¬ƒ»

¯eÒ‡96,‰¯ÈÊÁa ÔÈa ‰ÎÈÏ‰a ÔÈa - ¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ . »ƒ¿»≈»≈«¬ƒ»≈«¬ƒ»
¯eÒ‡97. »

שהולכים 91) עבודהֿזרה לבתי בזיון ודרך גנאי של כינוי
"תרף") (ערך "הערוך" ולפי למרחוק. מאמיניהם אליהם
מתורגם  יד) מד, (תהלים וקלס" "לעג רומית. בלשון מקורו
פירשו: ה"ג) פ"ב, (ע"ז ובירושלמי ותורפיתא. ממקנותא
יט). לא, (בראשית בתורה הנזכרים "תרפים" מלשון

לחוש,92) יש וכן לעבודהֿזרה. ויודה שילך כט:) (ע"ז
לעבודהֿזרה. ויקריבום דברים אצלנו יקנו כי 93)שמא

לב:). (שם, עוד לחוש אין משם, שחזרו שלא 94)אחרי
כל  ילך מסתמא ואז בבד, בד אלא חבורות חבורות ילכו

לג.). (שם, להודות יחזור ולא לביתו ילך 95)אחד ולא
כלל. ויחזור 96)שמה בעבודהֿזרה שדבק לחוש שיש

לה. וגם 97)להודות נכרי, ככל בהליכתו לע"ז שיודה
(ע"ז  ביותר בה אדוק והוא הואיל לה ויודה ישוב בחזירתו

לג.).

.ÁÈ„È¯ÈÏ CÏ‰L Ï‡¯NÈ98‰¯ÈÊÁa - Ì"ekÚ ÏL ƒ¿»≈∆»«¿»ƒ∆««¬ƒ»
¯ÎÓ Ì"ekÚ ‡nL ,BnÚ ˙˙ÏÂ ˙‡NÏ ¯eÒ‡99Ô‰Ï »»≈¿»≈ƒ∆»«»«»∆

„È·e ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ï‡¯NÈ „Èa Ì"ekÚ ÈÓ„e ;ÌL»¿≈«¿«ƒ¿»≈¬ƒ«¬»»¿«
‰‡‰a ÔÈ¯zÓ Ì"ekÚ100‰Ê ÈtÓe .101ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB «À»ƒ«¬»»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿ƒ
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‡a‰ Ì"ekÚ ÌÚ102Ì"ekÚ ÏL ˙et¯z‰ ÔÓ103ÔÈ‡Â , ƒ««»ƒ««¿∆«¿≈
˙et¯z‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯NÈ ÌÚ ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡NB104 ¿ƒ¿¿ƒƒƒ¿»≈«»ƒ««¿

B˙ÎÈÏ‰· ‡Ï ,¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‡ÏÂ ;‡e‰‰105‡ÏÂ «¿…ƒƒ¿»≈»…«¬ƒ»¿…
B˙¯ÈÊÁ·106. «¬ƒ»

ויש 98) לסחורה הסביבה מכל שם שמתקבצים גדול שוק
היריד. ימי כל אותה שעובדים עבודהֿזרה כי 99)שם

אלא  שמה, הולך היה לא למכור אחר חפץ בידו היה אילו
(שם). לנו כאן מוכרו כי 100)היה והטעם: סד.). (שם,

חרם  מ"והיית למדים אנו דמיה תופסת שעבודהֿזרה מה
הוא  הרי ממנו מהווה שאתה "כל כו), ז, (דברים כמוהו"
נח, בבן ולא נאמר בישראל זה ופסוק נד:). (ע"ז כמוהו"
שם, (תוספות מותרים נכרי ביד עבודהֿזרה דמי ולפיכך

"מסתברא"). המתחיל: ביד 101)דיבור עבודהֿזרה שדמי
מותרים. - יש 102)נכרים כי אסור, - שם בהליכתו אבל

(ע"ז, הרי"ף כגירסת שביריד, לעבודהֿזרה שיודה לחוש
- בחזירתו אסור, - בהליכתו ליריד: ההולך "נכרי פ"ב):
שעובדים  ביריד עבודהֿזרה ויש הואיל והטעם: מותר".
וליתן  לישא שאסור חגם לפני ימים כשלשה זה הרי אותה,
להודות  ישוב לא שהרי לחוש, אין בחזירתו אבל עמהם:
דמי  כי - לחוש אין עבודהֿזרה ולדמי לעבודהֿזרה.

מותרים. נכרי ביד דפוס 103)עבודהֿזרה ונציה, כנוסחת
תרפות. אחר: ונוסח לדמי 104)קדום. לחוש יש כי

כי  להודות, ישוב שמא לחוש אין אבל שבידו: עבודהֿזרה
לא  ע"ז. שם אין זמנו עבור ואחרי קבוע זמן לו יש ה"יריד"
לחוש  יש היא, וקבועה הואיל ה"יז) (לעיל, ב"תרפות" כן

להודות. ישוב לעבודה105ֿ)שמא ויודה לשם ילך כי
המלך).106)זרה. (עבודת בידו ע"ז דמי משום

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ' רביעי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
ישראל 1) בארץ לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת

ישראל. עניי עם גויים עניי שמפרנסים ובחו"ל;

.‡ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a ÔÈ˙¯Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:¯Ó‡pL ,Ì"ekÚ „·ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«
B‡ Ì˙„B·ÚÓ e¯ÊÁÈ ‡l‡ ."˙È¯a Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»

Ì‰ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¯eÒ‡Â .e‚¯‰È3‡ÏÂ" :¯Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…
"ÌpÁ˙4,¯‰pa Ú·BË B‡ „·B‡ Ì‰Ó ‰‡¯ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»

˙eÓÏ ÈeË e‰‡¯ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï·‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»
¯eÒ‡ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ¯B·Ï BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»
ÌÈ¯·c ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯ÒBn‰ Ï·‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰Ú·La ?ÌÈ¯eÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡¯NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ¯‡a „Ú Ô„È¯B‰Ïe9ÌÈ¯ˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ È¯Á‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈÒÓe Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈ·e11"·˜¯È ,ÌÈÚ˘¯ Ì˘" - Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץֿישראל 2) יושבי וכו', והאמורי והחיתי הכנעני והם

ונוסח  והשופטים. יהושע בימי הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי אוקספורד: ונוסח רס"ט קושטא, דפוס
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי שבכל הרמב"ם, שיטת כן כי

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק כדי - זאת וכל מלחמה.

ה'. עליהון;4)מאחרי תרחם ולא אונקלוס: כתרגום
יט). לג, (שמות אחון אשר את וחנותי ונוסח 5)מגיזרת:

למות. לקוח -6)אוקספורד: "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה מורידין" ולא מעלין המלשינים 7)לא

בידי  וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני
נקראים 8)שונאיהם. והם תענוגים, ורודפי בעיקר כופרים

שהיה  לפחב"ש) 340ֿ411) אפיקור היווני הפילוסוף שם על
הם  הזה העולם תענוגי כי והורה נהפש בהישארות כופר
למשנה  בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית
שנוהג  מי הפקר: מלשון השם את פירש י) פרק (סנהדרין
אליהו  והמדקדק ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
מין  אומר: "פקור" בשורש: "תשבי" בספרו הבחור,
והנמשכים  דת, בעלי היו שלא אנשים שני היו ואפיקורוס
המינים  על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם
ג). פרק תשובה, (הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים

ולא 9) מורידין - והמומרים והמסורות המינים כמאמרם:
כו:). (עבודהֿזרה וצוררים.10)מעלין מציקים

ויצאו 11) רבם תורת שעיקמו סוכו איש אנטיגנוס תלמידי
ה). פרק נתן דרבי (אבות רעה כנוסח 12)לתרבות

הפיסקה. חסרה אחרות ובנוסחאות ועוד. אוקספורד

.·Ô‡kÓ13˙‡t¯Ï ¯eÒ‡L ,„ÓÏ ‰z‡14Ì"ekÚ ƒ»«»»≈∆»¿«…«
‡¯È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎN· elÙ‡15‰È‰L B‡ Ô‰Ó ¬ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿»≈≈∆∆»»

‰·È‡ ÌeMÓ LLBÁ16ÌpÁa Ï·‡ ,¯ÎN· ‡t¯Ó - ≈ƒ≈»¿«≈¿»»¬»¿ƒ»
¯eÒ‡17·LBz ¯‚Â .18B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡Â ÏÈ‡B‰ ,19, »¿≈»ƒ¿«»¿À∆¿«¬

.ÌpÁa B˙B‡ ÌÈ‡t¯Ó¿«¿ƒ¿ƒ»

הטובע.13) את מעלין ואין דרפואה 14)הואיל (שם)
(כסףֿמשנה). מעלין חייו 15)היינו - ירפאם לא שאם

ישראל.16)בסכנה. לכלל או הוא 17)לו שיכול מפני
אשר  מלאכתו לעשות לדרכו הוא אץ כי ולומר, להתנצל

מחייתו. ימצא לנו 18)ממנה שמותר מפני כן, נקרא
פרק  ביאה איסורי (הלכות ישראל בארץ בתוכנו, להושיבו
המצוות  שבע את לקיים עליו שקיבל גר וזהו ז); הלכה  י"ד,
ב) ומשפטים, דינים א) הן: ואלו עליהן, נצטוו נח שבני
גילוי  ה) דמים. שפיכת ד) עבודהֿזרה. ג) השם. ברכת

נו.). (סנהדרין החי מן אבר ז) גזל, ו) לו 19)עריות. ליתן
שאמרה  וכמו סה.). (עבודהֿזרה צדקה בתורת מזונותיו

לה). כה, (ויקרא עמך וחי ותושב גר תורה:

.‚˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡20;Ï‡¯NÈŒı¯‡a ≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡È¯eÒ·e21˙B„N ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ,22. ¿¿»¿ƒ»∆»ƒ¬»…»

Ï·e ,Ï‡¯NÈŒı¯‡a ÌÈza Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓe‡lL „· «¿ƒƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆…
‰eÎL eNÚÈ23ÔÈ‡Â .‰LÏMÓ ˙BÁt ‰eÎL ÔÈ‡Â . «¬¿»¿≈¿»»ƒ¿»¿≈

˙B„N Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ24Ì‰Ï ÔÈ¯ÈkNÓ ,‡È¯eÒ·e . «¿ƒƒ»∆»¿¿»«¿ƒƒ»∆
˙B„N25da LiL ÈtÓ ?‰„Na e¯ÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . »ƒ¿≈»∆¡ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»

dÚÈ˜ÙÓ :ÌÈzL26‰ÈÁ Ì‰Ï Ô˙BÂ ,˙B¯NÚn‰ ÔÓ ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ«««¿¿≈»∆¬»»
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Ú˜¯wa27‰ˆeÁa ˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe . ««¿»À»ƒ¿…»∆»ƒ¿»¿»
.eˆ¯‡ dÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿≈

ד):20) (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
ישתקעו  ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע להם תהיה כשלא

ארם 21)בה. צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות
דברי  השווה ארץֿישראל, כקדושת קדושתן שאין נהריים
חוץ  מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק תרומות (הלכות רבינו
ירדה  מה ומפני הגיעה". לא ישראל ארץ ולכלל לארץ
קודם  אותה כבש שדוד "מפני - ארץֿישראל? ממעלת
בה  נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ ארץֿישראל כל שכבש
לגבולותיה  ארץֿישראל כל תפס ואילו עממים. משבעת
כארץֿ כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי

דבר". לכל מפני 22)ישראל מבבית: בשדה חומר
ומבאר  הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני שבשדה

שמם.23)בסמוך. על שייקרא מיוחד גזירה 24)רחוב
למכור. גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום

אינה 25) בסוריא גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין
בארץֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא
אינה  - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא,

לגזירה. גזירה חיוב 26)אלא מידי אותה מוציא מסלקה.
יפריש  לא הנכרי ברשות שהשדה עוד כל כי המעשרות;
לעכו"ם  קניין שאין זאת למרות מעשרותיה, את ממנה
עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע בארץֿישראל

שם).27)כא.). (עבודהֿזרה,

.„e¯Èz‰L ÌB˜Óa Û‡28‰¯Èc ˙È·Ï ‡Ï ,¯ÈkN‰Ï «¿»∆ƒƒ¿«¿ƒ…¿≈ƒ»
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯Èz‰ƒƒƒ¿≈∆«¿ƒ¿»¬«»ƒ
¯ÈkNÓ Ï·‡ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡Â¿∆¡«…»ƒ≈»∆≈∆¬»«¿ƒ

¯ˆB‡ Ô˙BNÚÏ ÌÈza Ô‰Ï29˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â . »∆»ƒ«¬»»¿≈¿ƒ»∆≈
Ú˜¯˜Ï ¯aÁÓa Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·˙e30¯ÎBÓ Ï·‡ , ¿»¿«≈»∆ƒ¿À»¿«¿«¬»≈

ı˜iMÓ ‡e‰31˙ÓŒÏÚ BÏ ¯ÎBÓ B‡ ,32.ıˆB˜Â ,ı˜Ï ƒ∆»…≈«¿»»…¿≈
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ?Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe33 ƒ¿≈»≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿…¿»≈
Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú˜¯wa ‰ÈÁ Ì‰Ï Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈»∆¬»»««¿«∆ƒ…ƒ¿∆»∆
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .‡È‰ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ Ô˙·ÈLÈ ,Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»»¿ƒ«¬«ƒ¿≈»¿«≈
‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰‡ ‰nk :¯ÓBÏ elÙ‡Â ,ÔÁ·La¿ƒ¿»«¬ƒ««»»∆≈»ƒ∆

B˙¯eˆa34B‡ ,ÂÈNÚÓ Á·La ¯tÒiL ¯ÓÁÂŒÏ˜ ! ¿»«»…∆∆¿«≈¿∆««¬»
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰È¯·cÓ ¯·c ·aÁiL35- ∆¿«≈»»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿…¿»≈

BnÚ ˜·c‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ ,EÈÈÚa ÔÁ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»∆≈¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈ƒ
˙zÓ Ì‰Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚnÓ „ÓÏÏÂ¿ƒ¿…ƒ«¬»»»ƒ¿»ƒ≈»∆«¿«

ÌpÁ36·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,37¯bÏ" :¯Ó‡pL , ƒ»¬»≈¿≈»∆∆¡««≈
- "È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLa ¯L‡¬∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒ

.‰È˙· ‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»

שכונה.28) עושים כשאין בארץֿישראל בתים כגון
להשכיר 29) אסור ליין כי הראב"ד: ומעיר לסחורה. מחסן

רבינו  דברי עיין בהנאה. אסור נסך יין שהרי אוצר, בתור גם
ג). הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות עוד 30)(הלכות כל

שבינתיים  מפני בקרקע, והתבואה באילן מחוברים שהפירות
בה. ויתערה בארץ ישב - והקטיף הקציר עת שתגיע עד -

האילן.31) פרי ונקטף השדה תבואת נקצרה כשכבר

(32- היבול בישול גמר עם שתיכף בפירוש, עימו שמתנה
לו. וילך ויקטוף חונים 33)יקצור יהיו שלא חנה, ָֹמשורש

בקביעות. כוונתו 34)בארץ אם אבל כ.). (עבודהֿזרה
לו  ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח לתת

מיימוניות). (הגהות מותר - שנגזר 35)בעולמו פועל זה
"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:

וטריפות 37) נבילות ואוכל בניֿנח, מצוות שבע עליו שקיבל
(שם).

.‰ÌÈÒ¯ÙÓ38,Ï‡¯NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„·BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎ¯c ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·Ï44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„·Î·e ‰Ù¯ ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM· B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡¯45. …

סב.).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא
הכול. כנגד השלום גדול כי ובינינו, בינם ומשטמה

ישראל.40) עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי 43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי כי 44)"מפני
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב

ישמע לא שנאמר: לזה, יג).הגורם כג, (שמות פיך על
(שם).45)

.Âel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡¯NÈ „iL ÔÓÊa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÁÈp‰Ï eÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ B‡ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ ·LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰¯BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ¯‡a ¯·ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
e·LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡ - "Eˆ¯‡a48Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
,·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,Ï·Bi‰ ÔÓÊ· ‡lL Ï·‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈
¯b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„·Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי
רוקח). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב"ד

"לא  והכתוב: מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי  שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי
"לא  פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?Â·ÚÏ¯ביניהם; על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן לומר: כט.).49)תלמוד (ערכין
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Ú˜¯wa27‰ˆeÁa ˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ¯kÓÏ ¯zÓe . ««¿»À»ƒ¿…»∆»ƒ¿»¿»
.eˆ¯‡ dÈ‡L ÈtÓ ,ı¯‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿≈

ד):20) (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
ישתקעו  ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע להם תהיה כשלא

ארם 21)בה. צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות
דברי  השווה ארץֿישראל, כקדושת קדושתן שאין נהריים
חוץ  מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק תרומות (הלכות רבינו
ירדה  מה ומפני הגיעה". לא ישראל ארץ ולכלל לארץ
קודם  אותה כבש שדוד "מפני - ארץֿישראל? ממעלת
בה  נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ ארץֿישראל כל שכבש
לגבולותיה  ארץֿישראל כל תפס ואילו עממים. משבעת
כארץֿ כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי

דבר". לכל מפני 22)ישראל מבבית: בשדה חומר
ומבאר  הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני שבשדה

שמם.23)בסמוך. על שייקרא מיוחד גזירה 24)רחוב
למכור. גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום

אינה 25) בסוריא גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין
בארץֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא
אינה  - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא,

לגזירה. גזירה חיוב 26)אלא מידי אותה מוציא מסלקה.
יפריש  לא הנכרי ברשות שהשדה עוד כל כי המעשרות;
לעכו"ם  קניין שאין זאת למרות מעשרותיה, את ממנה
עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע בארץֿישראל

שם).27)כא.). (עבודהֿזרה,

.„e¯Èz‰L ÌB˜Óa Û‡28‰¯Èc ˙È·Ï ‡Ï ,¯ÈkN‰Ï «¿»∆ƒƒ¿«¿ƒ…¿≈ƒ»
,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,e¯Èz‰ƒƒƒ¿≈∆«¿ƒ¿»¬«»ƒ
¯ÈkNÓ Ï·‡ ."E˙Èa Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡Â¿∆¡«…»ƒ≈»∆≈∆¬»«¿ƒ

¯ˆB‡ Ô˙BNÚÏ ÌÈza Ô‰Ï29˙B¯t Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â . »∆»ƒ«¬»»¿≈¿ƒ»∆≈
Ú˜¯˜Ï ¯aÁÓa Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·˙e30¯ÎBÓ Ï·‡ , ¿»¿«≈»∆ƒ¿À»¿«¿«¬»≈

ı˜iMÓ ‡e‰31˙ÓŒÏÚ BÏ ¯ÎBÓ B‡ ,32.ıˆB˜Â ,ı˜Ï ƒ∆»…≈«¿»»…¿≈
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ?Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe33 ƒ¿≈»≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿…¿»≈
Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú˜¯wa ‰ÈÁ Ì‰Ï Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈»∆¬»»««¿«∆ƒ…ƒ¿∆»∆
¯tÒÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ .‡È‰ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ Ô˙·ÈLÈ ,Ú˜¯«̃¿«¿ƒ»»¿ƒ«¬«ƒ¿≈»¿«≈
‰Ê ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰‡ ‰nk :¯ÓBÏ elÙ‡Â ,ÔÁ·La¿ƒ¿»«¬ƒ««»»∆≈»ƒ∆

B˙¯eˆa34B‡ ,ÂÈNÚÓ Á·La ¯tÒiL ¯ÓÁÂŒÏ˜ ! ¿»«»…∆∆¿«≈¿∆««¬»
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰È¯·cÓ ¯·c ·aÁiL35- ∆¿«≈»»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿…¿»≈

BnÚ ˜·c‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ ,EÈÈÚa ÔÁ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»∆≈¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈ƒ
˙zÓ Ì‰Ï ÔzÏ ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚnÓ „ÓÏÏÂ¿ƒ¿…ƒ«¬»»»ƒ¿»ƒ≈»∆«¿«

ÌpÁ36·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B Ï·‡ ,37¯bÏ" :¯Ó‡pL , ƒ»¬»≈¿≈»∆∆¡««≈
- "È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ dÏÎ‡Â ‰pzz EÈ¯ÚLa ¯L‡¬∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒ

.‰È˙· ‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»

שכונה.28) עושים כשאין בארץֿישראל בתים כגון
להשכיר 29) אסור ליין כי הראב"ד: ומעיר לסחורה. מחסן

רבינו  דברי עיין בהנאה. אסור נסך יין שהרי אוצר, בתור גם
ג). הלכה י"א, פרק אסורות מאכלות עוד 30)(הלכות כל

שבינתיים  מפני בקרקע, והתבואה באילן מחוברים שהפירות
בה. ויתערה בארץ ישב - והקטיף הקציר עת שתגיע עד -

האילן.31) פרי ונקטף השדה תבואת נקצרה כשכבר

(32- היבול בישול גמר עם שתיכף בפירוש, עימו שמתנה
לו. וילך ויקטוף חונים 33)יקצור יהיו שלא חנה, ָֹמשורש

בקביעות. כוונתו 34)בארץ אם אבל כ.). (עבודהֿזרה
לו  ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח לתת

מיימוניות). (הגהות מותר - שנגזר 35)בעולמו פועל זה
"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:

וטריפות 37) נבילות ואוכל בניֿנח, מצוות שבע עליו שקיבל
(שם).

.‰ÌÈÒ¯ÙÓ38,Ï‡¯NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„·BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈ·ÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎ¯c ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˙È·Ï44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„·Î·e ‰Ù¯ ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM· B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡¯45. …

סב.).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא
הכול. כנגד השלום גדול כי ובינינו, בינם ומשטמה

ישראל.40) עניי עם יחד מללקוט בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי 43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די שלום" דרכי כי 44)"מפני
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב

ישמע לא שנאמר: לזה, יג).הגורם כג, (שמות פיך על
(שם).45)

.Âel‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈ¯eÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ÔÈ·Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡¯NÈ „iL ÔÓÊa Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÁÈp‰Ï eÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ B‡ È‡¯Ú ˙·ÈLÈ ·LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰¯BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ¯‡a ¯·ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
e·LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡ - "Eˆ¯‡a48Ú·L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
,·LBz ¯b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .·LBz ¯‚ ‰Ê È¯‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,Ï·Bi‰ ÔÓÊ· ‡lL Ï·‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈
¯b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„·Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי ופרנסת בארץֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי
רוקח). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב"ד

"לא  והכתוב: מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי  שמעון דרבי במכילתא טהור מקורם רבינו דברי
"לא  פסוק: על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?Â·ÚÏ¯ביניהם; על יכול בארץֿישראל.
לי". אותך יחטיאו "פן לומר: כט.).49)תלמוד (ערכין
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ביובל: שכתוב נוהג, היובל כבר היה לא שני בית ובימי
בארץ דרור È·˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏ שכל בזמן - ו) כה, (ויקרא

השבטים  עשרת כבר היו לא שני בית ובימי עליה, יושביה
לב:). וכן 50)(ערכין מצוות. תרי"ג כל עליו המקבל זה

מדבר  חוץ תורה דברי לקבל שבא נכרי ל:): (בכורות אמרו
אומר: יהודה רבי בן יוסי רבי אותו. מקבלין אין - אחד
רבינו  דברי השווה סופרים. מדקדוקי אחד דקדוק אפילו

ח). הלכה יד, פרק ביאה איסורי הלכות תורה, (משנה

עׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מנחש,1) איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה על

ומכשף. עונן דיני קוסם; ואיזהו

.‡ÔÈncÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡≈¿ƒ¿À»¿≈»ƒ¿…ƒ«ƒ
¯ÚN· ‡ÏÂ LeaÏn· ‡Ï ,Ô‰Ï2:¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ »∆…««¿¿…«≈»¿«≈»∆∆∆¡«

‡Ï Ì‰È˙wÁ·e" :¯Ó‡Â ,"ÌÈBb‰ ˙wÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À…«ƒ¿∆¡«¿À…≈∆…
"eÎÏ˙3- "Ì‰È¯Á‡ L˜pz Ôt EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡Â , ≈≈¿∆¡«ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆

‡l‡ ;Ô‰Ï ‰ncÈ ‡lL ,¯È‰ÊÓ ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚa Ïk‰«…¿ƒ¿»∆»«¿ƒ∆…ƒ«∆»∆∆»
BLeaÏÓa Úe„ÈÂ Ô‰Ó Ïc·Ó Ï‡¯Ni‰ ‰È‰È4¯‡L·e ƒ¿∆«ƒ¿»≈À¿»≈∆¿»«¿«¿ƒ¿»
BÚcÓa Ô‰Ó Ïc·Ó ‡e‰L BÓk ,ÂÈNÚÓ5ÂÈ˙BÚ„·e6. «¬»¿∆À¿»≈∆¿«»¿≈»

Ïc·‡Â" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ7‡Ï ."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ¿≈≈»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ…
LaÏÈ8„ÁÈÓ‰ LeaÏÓa9˙ÈˆÈˆ Ïc‚È ‡ÏÂ ,Ô‰Ï10 ƒ¿«¿«¿«¿À»»∆¿…¿«≈ƒƒ

ÔÈ„„v‰ ÔÓ Ál‚È ‡ÏÂ ,ÌL‡¯ ˙ÈˆÈˆ BÓk BL‡…̄¿ƒƒ…»¿…¿««ƒ«¿»ƒ
Â‡¯˜p‰ ‰ÊÂ ,ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ÚˆÓ‡a ¯ÚN‰ ÁÈpÈ¿«ƒ««≈»»∆¿«¿∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»

˙È¯BÏa11ÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÂÈt „‚kÓ ¯ÚN‰ Ál‚È ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…¿«««≈»ƒ¿∆∆»»≈…∆¿…∆
Ú¯t‰ ÁÈpÈÂ12Ô‰ ÔÈNBÚL C¯„k ,ÂÈ¯Á‡lÓ13‡ÏÂ . ¿«ƒ««∆«ƒ¿«¬»¿∆∆∆ƒ≈¿…

Ì"ekÚ ÏL ˙BÏÎÈ‰ ÔÈ·k ˙BÓB˜Ó ‰·È14È„k ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆«¿≈
‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ,ÌÈa¯ Ô‰· eÒkiL∆ƒ»¿»∆«ƒ¿∆≈ƒ¿»»∆

‰˜BÏ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ˙Á‡15. ««≈≈¿«≈»∆∆

בסמוך.2) כמבואר ובגידולו, השער אמרו 3)בתספורת
והלא  אמרו? שלא הכתוב הניח מה "וכי אחרי): (ספרא,
ובתו  בנו מעביר בך ימצא "לא י): יח, (דברים נאמר כבר
תלכו? לא "ובחוקותיהם לומר: תלמוד ומה וכיו"ב, באש"
להם, החקוקים בדברים שלהם, בנימוסות תלכו שלא -

וכו'. וקרקסאות" תיאטראות (ספרי,4)כגון: שאמרו כמו
והם  הואיל תאמר: שלא - וגו' אחריהם" תנקש "פן ראה):
באבטיגא; יוצא אני אף - מלבוש) (מין באבטיגא יוצאים
וכו'. בארגמן יוצא אני אף - בארגמן יוצאים והם הואיל
"וכבר  ואומר: מוסיף ל) ל"ת (ב"ספרֿהמצוות", ורבינו
כוונתו  נכרי", מלבוש הלובשים כל על הנביא לשון ידעת

ח). א, (צפניה הנביא עולמו.5)לדברי ובהשקפת בתורתו
הרי 7)במידותיו.6) - העמים מן אתם מובדלים "אם

וחבריו" נבוכדנצר של אתם הרי - לאו ואם שלי, אתם
קדושים). שאמר 8)(ספרא, מה בזה ומפרט הולך רבינו

כלל. בדרך כאן אלא 9)עד לאסור רבינו נתכוון לא
צניעות  משום ממנו הישראלים ופרשו להם המיוחד מלבוש
ממנו, שפרשו אחרי כעת ילבשוהו הישראלים ואם וכדומה;
אבל  אחריהם. ונמשכים בהם מודים הם כאילו נראה יהא
להשתנות  חייב הישראל אין - להם מיוחד שאינו מלבוש

קולון). מהר"י בשם (כס"מ, ועיקר כלל קווצות 10)מהם

ראשי  בציצית ויקחני מלשון: למצח, שממעל השער
ג). ח, כט.).11)(יחזקאל (ע"ז שער 12)כמבואר קווצת

הראש. מאחורי ונופלת היורדת הנקרא 13)ארוכה והוא
רש"י: שם ופירש פג.). (ב"ק קומי מספר חז"ל: בפי
מאחריהם". בלורית ומשיירין מלפניהם "שמספרין

האמורי:ובתוס  מדרכי דברים "אלה שנינו: דשבת פ"ז פתא
בלורית". והעושה קומי, וכתבניתם.14)המספר כדמותם

מה  על מסברא להוסיף "שאין מיימוניות): (הגהות וכתבו
מחוקות  שהוא - בידם קבלה שהיתה - חכמים שמנו

קומי 15)הגויים". "המספר ס"ב): (דבריםֿרבה, אמרו וכן
הארבעים". את סופג - חייב? מהו בלורית... והעושה

.·ÚÈb‰L ÔÂÈk - Ï‡¯NiÓ ¯tzÒÓ ‰È‰L Ì"ekÚ«∆»»ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈≈»∆ƒƒ«
B˙È¯BÏ·Ï16ËÓBL ,Áe¯ ÏÎÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL ·B¯˜17 ƒ¿ƒ»»∆¿»¿»«≈

.B„È ˙‡∆»

(ה"א).16) לעיל כמבואר ראשו באמצע משאיר שהוא
הבלורית 17) בגידול ועוזר מתקן יהא שלא ידו, את מסלק

כט.). (ע"ז עבודהֿזרה לשם שהיא

.‚ÈÙÏ ·LÈÏ CÈ¯ˆÂ ˙eÎÏnÏ ·B¯˜ ‰È‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»»»««¿¿»ƒ≈≈ƒ¿≈
È¯‰ - Ô‰Ï ‰Ó„È ‡lL ÈÙÏ ,È‡‚ BÏ ‰È‰Â ,Ì‰ÈÎÏÓ«¿≈∆¿»»¿«¿ƒ∆…ƒ¿∆»∆¬≈
C¯„k ,ÂÈt „‚k Ál‚Ïe Ô‰ÈLeaÏÓa LaÏÏ ¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿¿«¿≈∆¿«≈«¿∆∆»»¿∆∆

ÔÈNBÚ Ô‰L18. ∆≈ƒ

בןֿראובן 18) שאבטולוס מט:): (סוטה חז"ל אמרו שכן
אמרו  וכן למלכות. קרוב שהיה מפני קומי, לספר לו התירו
קומי  מספר שהיה בןֿאיסטרובלי ראובן ר' על יז.) (מעילה

השרים. לפני וישב והלך

.„ÔÈLÁÓ ÔÈ‡19."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì"ekÚk ≈¿«¬ƒ»«∆∆¡«…¿«¬
„ˆÈkÏÈ‡B‰ :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔB‚k ?LÁp‰ ‡e‰ ≈««««¿≈∆¿ƒƒ

ÈzÙ ‰ÏÙÂ20CÏB‰ ÈÈ‡ ,È„iÓ ÈÏ˜Ó ÏÙ B‡ ÈtÓ ¿»¿»ƒƒƒƒ»««¿ƒƒ»ƒ≈ƒ≈
!ÌÈNÚ ÈˆÙÁ ÔÈ‡ ,CÏ‡ Ì‡L ,ÌBi‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ«∆ƒ≈≈≈¬»««¬ƒ
È˙Èa Á˙tÓ ‡ˆBÈ ÈÈ‡ ,ÈÈÓÈÓ ÏÚeL ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«»ƒƒƒ≈ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÎÂ !È‡n¯ Ì„‡ ÈÚbÙÈ ,‡ˆ‡ Ì‡L ,ÌBi‰«∆ƒ≈≈ƒ¿»≈ƒ»»««¿≈≈

ÛBÚ‰ ÛeˆÙˆ ÌÈÚÓBML21‡ÏÂ CÎ ‰È‰È :ÌÈ¯ÓB‡Â ∆¿ƒƒ¿»¿¿ƒƒ¿∆»¿…
¯·c ˙BNÚÏ Ú¯Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BNÚÏ ·BË !CÎ ‰È‰Èƒ¿∆»«¬»»¿ƒ¿««¬»»
‡¯wL ,‰Ê ÏB‚¯z ËÁL :ÌÈ¯ÓB‡L el‡ ÔÎÂ !ÈBÏt¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿««¿¿∆∆»»

˙È·¯Ú22!ÏB‚¯˙ BÓk ‰‡¯wL ,BÊ ˙Ï‚¯z ËÁL ! «¿ƒ¿««¿¿…∆∆»¿»¿«¿¿
,CÎÂ Ck ÈÏ Ú¯‡È Ì‡ :BÓˆÚÏ ÌÈÓÈÒ ÌÈNn‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ∆¡«ƒ»»»
!‰NÚ‡ ‡Ï ,ÈÏ Ú¯‡È ‡Ï Ì‡Â ,ÈBÏt ¯·c ‰NÚ‡∆¡∆»»¿ƒ¿ƒ…∆¡«ƒ…∆¡∆

Ì‰¯·‡ „·Ú ¯ÊÚÈÏ‡k23ÌÈ¯·c· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ; ∆¡ƒ∆∆∆∆«¿»»¿≈…«≈«¿»ƒ
¯·„ ÈtÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰»≈«…»¿»»∆«¬∆ƒ¿≈»»

.‰˜BÏ ,el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈∆

כז).19) ל, (בראשית בגללך ה' ויברכני ניחשתי מלשון:
על  עתידות ולהגיד לקסום וסימן; לאות דבר איזה לחשוב

שונים. אותות סה:).20)פי סו.).21)(סנהדרין (שם,
סז:).22) שבת (רש"י, עורב ניחושו 23)כמו על שסמך

ואשתה, כדך נא הטי אליה אומר אשר הנערה והיה ואמר:
לעבדך  הוכחת אותה אשקה, גמליך וגם שתה ואמרה:
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בניחושו, בטוח לבו היה כך וכל יד). כד, (בראשית ליצחק
עוד  ידיה, על צמידים נתן גמליו את השקותה אחרי שתיכף
ממשפחת  כי ידע ובטרם היא מי בת אותה: ששאל בטרם
רבינו  את קשה מתקיף בהשגותיו והראב"ד היא, אברהם
ואיך  ומותר! מותר זה דבר שהרי גדול, שיבוש "זה ואומר:
ויונתן  אברהם עבד אליעזר כמו כמותם, צדיקים על חשב
באמרו  הפלשתים, עם במלחמתו ניחש הוא שגם - בןֿשאול
לנו  וזה ועלינו... עלו, יאמרו: כה ואם כליו: נושא לנער
"לא  על ועברו ניחשו שהם - י) יד , (שמואל האות
שאינו  נחש "כל צה:): (חולין חז"ל שאמרו ומה תנחשו?!"
לא  - נחש" אינו בןֿשאול וכיונתן אברהם עבד כאליעזר
נחש  על לסמוך ראוי שאין לומר: אלא נאמר, איסור לענין
שהדגישו  ויונתן, אליעזר כנחש מראש הותנה שלא אחר
לא  - כך יארע לא ואם זה; נעשה - כך יארע אם ואמרו:
היו  בחיים הם היו "אלמלי מסיים: והראב"ד נעשה".
דעת  דבר של לאמיתו אבל דנורא". פולסי לו מצליפים
אליעזר  של כזה ונחש ז"ל, רבותינו לדעת מתאימה רבינו
לענין  חולין, שבמסכת הנ"ל המאמר שהרי אסור. ויונתן
את  גם ליישב כדי אולם הראב"ד. כדעת ולא נאמר איסור
"לא  על ויונתן אליעזר עברו איך הראב"ד של תמיהתו
שאסרה  שה"נחש" שם), (חולין, הר"ן יפה מגדיר תנחשו",
מחייב  השכל שאין בסימן מעשיו את בתולה רק היא תורה
מפיו" פתו "נפל כגון: להפסדו, או הדבר של לתועלתו אותו
- אותו מחייב שהשכל בסימן מעשהו התולה אבל וכדומה.
אם  ויונתן: אליעזר של הניחוש וזהו נחש, זה אין וודאי
את  גם ותשקה ותשאב תתרשל ולא לו תיענה הנערה
וראויה  לב וטובת היא חרוצה כי הוא, ומופת אות - הגמלים
יאמרו: לא הפלשתים אם וכן לבןֿאדוניו. לאשה להיות היא
אות  אלינו!" "עלו ויאמרו: אליכם", הגיענו עד "דומו!
לא  כאלה ולסימנים עליהם. העברים פחד נפל כי הוא,
ותחבולותיהם  אדם בני מעשי כל הם כך כי "נחש", נאמר:

הגיוניים. ואותות סימנים על בנויים

.‰‰˙È‰ ·BË ÔÓÈÒ ,È˙ÈaL BÊ ‰¯Èc :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«ƒ»∆»ƒƒƒ»»¿»
ÈÏÚ24˙Î¯·Ó È˙ÈwL BÊ ‰Ó‰·e È˙‡NpL BÊ ‰M‡ ! »«ƒ»∆»»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿…∆∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ !Èz¯LÚ ,‰È˙ÈwL ˙ÚÓ ;‰˙È‰»¿»≈≈∆¿ƒƒ»»«¿ƒ¿≈«≈
˜eÒt BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ?„ÓBÏ ‰z‡ ˜eÒÙ ‰ÊŒÈ‡ :˜BÈ˙Ï¿ƒ≈∆»«»≈ƒ»«»

ÔÓÈÒ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÁÓNÈ ,˙BÎ¯a‰ ÔÓ25Ïk - !·BË ƒ«¿»ƒ¿«¿…«∆ƒ»»
‡ÏÂ ÂÈNÚÓ ÔeÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆À»ƒ¿…ƒ≈«¬»¿…

˙BNÚlÓ ÚÓ26¯·„Ï BÓˆÚÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ‰NÚ ‡l‡ , ƒ¿«ƒ«¬∆»»»∆ƒ»¿«¿¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ¯·kL27. ∆¿»»»¬≈∆À»

מכוון 24) אינו אבל בעסקי; הצלחתי שבניתיה מאז כי
זה. סימן לפי לעתיד לכוון 25)מעשיו בדעתו אין אבל

יעשה. שלא או יעשה, אשר פעולותיו את פיו על 26)על
הסימן. ואשה 27)פי תינוק "בית, צה:): (חולין כמבואר

עליהם  לנחש כלומר: סימן", יש נחש, שאין פי על אף -
בתור  אותם לקבוע אבל אסור, - בעתיד למעשים בנוגע
חולקים  ורבים מותר. - בעבר שהצליחו למעשיו טוב סימן
על  לסמוך שמותר היא: ודעתם הראב"ד ובראשם רבינו על
(הובא  והסמ"ג לבוא. לעתיד המעשים כלפי גם אלה סימנים
לתינוק: שאמרו גדולים כמה מצינו כתב: ב"כסףֿמשנה")

זה, פי על מעשיהם ועשו שם) (חולין, פסוקיך לי פסוק
נבואה. כעין זאת בחשבם

.Â¯‡MÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ‰Ê ?ÌÒB˜ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆»∆«¬∆ƒ¿»
ÌMiL È„k ,˙BiNÚn‰28ÏkÓ Bz·LÁÓ ‰t˙Â ««¬ƒ¿≈∆ƒ…¿ƒ»∆«¬«¿ƒ»

·c‰ÌÈ¯29,˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL „Ú , «¿»ƒ«∆…«¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt ¯·c :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e¯‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯L ¯Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ·‡· B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

¯‰BbL30ÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı¯‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ· B‡ ÏÊ¯a ÏL ‰‡¯Óa31ÌÈ¯ÓB‡Â32. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B· ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .¯a„Óe Bz·LÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa33."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק שיהיה לו, שמסביב

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ, ויביט מחשבותיו ויעזוב משונות זעקות "שיזעק לא):
כח  פי על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי ענין כמו
שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.ÊÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.ÁÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב
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בניחושו, בטוח לבו היה כך וכל יד). כד, (בראשית ליצחק
עוד  ידיה, על צמידים נתן גמליו את השקותה אחרי שתיכף
ממשפחת  כי ידע ובטרם היא מי בת אותה: ששאל בטרם
רבינו  את קשה מתקיף בהשגותיו והראב"ד היא, אברהם
ואיך  ומותר! מותר זה דבר שהרי גדול, שיבוש "זה ואומר:
ויונתן  אברהם עבד אליעזר כמו כמותם, צדיקים על חשב
באמרו  הפלשתים, עם במלחמתו ניחש הוא שגם - בןֿשאול
לנו  וזה ועלינו... עלו, יאמרו: כה ואם כליו: נושא לנער
"לא  על ועברו ניחשו שהם - י) יד , (שמואל האות
שאינו  נחש "כל צה:): (חולין חז"ל שאמרו ומה תנחשו?!"
לא  - נחש" אינו בןֿשאול וכיונתן אברהם עבד כאליעזר
נחש  על לסמוך ראוי שאין לומר: אלא נאמר, איסור לענין
שהדגישו  ויונתן, אליעזר כנחש מראש הותנה שלא אחר
לא  - כך יארע לא ואם זה; נעשה - כך יארע אם ואמרו:
היו  בחיים הם היו "אלמלי מסיים: והראב"ד נעשה".
דעת  דבר של לאמיתו אבל דנורא". פולסי לו מצליפים
אליעזר  של כזה ונחש ז"ל, רבותינו לדעת מתאימה רבינו
לענין  חולין, שבמסכת הנ"ל המאמר שהרי אסור. ויונתן
את  גם ליישב כדי אולם הראב"ד. כדעת ולא נאמר איסור
"לא  על ויונתן אליעזר עברו איך הראב"ד של תמיהתו
שאסרה  שה"נחש" שם), (חולין, הר"ן יפה מגדיר תנחשו",
מחייב  השכל שאין בסימן מעשיו את בתולה רק היא תורה
מפיו" פתו "נפל כגון: להפסדו, או הדבר של לתועלתו אותו
- אותו מחייב שהשכל בסימן מעשהו התולה אבל וכדומה.
אם  ויונתן: אליעזר של הניחוש וזהו נחש, זה אין וודאי
את  גם ותשקה ותשאב תתרשל ולא לו תיענה הנערה
וראויה  לב וטובת היא חרוצה כי הוא, ומופת אות - הגמלים
יאמרו: לא הפלשתים אם וכן לבןֿאדוניו. לאשה להיות היא
אות  אלינו!" "עלו ויאמרו: אליכם", הגיענו עד "דומו!
לא  כאלה ולסימנים עליהם. העברים פחד נפל כי הוא,
ותחבולותיהם  אדם בני מעשי כל הם כך כי "נחש", נאמר:

הגיוניים. ואותות סימנים על בנויים

.‰‰˙È‰ ·BË ÔÓÈÒ ,È˙ÈaL BÊ ‰¯Èc :¯Ó‡L ÈÓƒ∆»«ƒ»∆»ƒƒƒ»»¿»
ÈÏÚ24˙Î¯·Ó È˙ÈwL BÊ ‰Ó‰·e È˙‡NpL BÊ ‰M‡ ! »«ƒ»∆»»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿…∆∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ !Èz¯LÚ ,‰È˙ÈwL ˙ÚÓ ;‰˙È‰»¿»≈≈∆¿ƒƒ»»«¿ƒ¿≈«≈
˜eÒt BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ?„ÓBÏ ‰z‡ ˜eÒÙ ‰ÊŒÈ‡ :˜BÈ˙Ï¿ƒ≈∆»«»≈ƒ»«»

ÔÓÈÒ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÁÓNÈ ,˙BÎ¯a‰ ÔÓ25Ïk - !·BË ƒ«¿»ƒ¿«¿…«∆ƒ»»
‡ÏÂ ÂÈNÚÓ ÔeÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯zÓ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆À»ƒ¿…ƒ≈«¬»¿…

˙BNÚlÓ ÚÓ26¯·„Ï BÓˆÚÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ‰NÚ ‡l‡ , ƒ¿«ƒ«¬∆»»»∆ƒ»¿«¿¿»»
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È‰ ¯·kL27. ∆¿»»»¬≈∆À»

מכוון 24) אינו אבל בעסקי; הצלחתי שבניתיה מאז כי
זה. סימן לפי לעתיד לכוון 25)מעשיו בדעתו אין אבל

יעשה. שלא או יעשה, אשר פעולותיו את פיו על 26)על
הסימן. ואשה 27)פי תינוק "בית, צה:): (חולין כמבואר

עליהם  לנחש כלומר: סימן", יש נחש, שאין פי על אף -
בתור  אותם לקבוע אבל אסור, - בעתיד למעשים בנוגע
חולקים  ורבים מותר. - בעבר שהצליחו למעשיו טוב סימן
על  לסמוך שמותר היא: ודעתם הראב"ד ובראשם רבינו על
(הובא  והסמ"ג לבוא. לעתיד המעשים כלפי גם אלה סימנים
לתינוק: שאמרו גדולים כמה מצינו כתב: ב"כסףֿמשנה")

זה, פי על מעשיהם ועשו שם) (חולין, פסוקיך לי פסוק
נבואה. כעין זאת בחשבם

.Â¯‡MÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ‰Ê ?ÌÒB˜ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆»∆«¬∆ƒ¿»
ÌMiL È„k ,˙BiNÚn‰28ÏkÓ Bz·LÁÓ ‰t˙Â ««¬ƒ¿≈∆ƒ…¿ƒ»∆«¬«¿ƒ»

·c‰ÌÈ¯29,˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL „Ú , «¿»ƒ«∆…«¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt ¯·c :¯Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e¯‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡¯L ¯Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ·‡· B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

¯‰BbL30ÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı¯‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ· B‡ ÏÊ¯a ÏL ‰‡¯Óa31ÌÈ¯ÓB‡Â32. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B· ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .¯a„Óe Bz·LÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa33."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק שיהיה לו, שמסביב

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ, ויביט מחשבותיו ויעזוב משונות זעקות "שיזעק לא):
כח  פי על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי ענין כמו
שיעשו  מבלי יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב)30) יח, (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב: מלשון
הארץ. על משתטח לארץ: עצמו את כופף ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי, אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.ÊÌÒ˜Ï ¯eÒ‡34Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏ35ÌÒBw‰ Ï·‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ36- Ô‰· ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע, לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.ÁÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡37ÌÈ¯ÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡a38ÌBÈ !Ú¯ ÈBÏt ÌBÈ !·BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡¯ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt ¯·„Ï Ú¯ ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י), כא, (שמות יגרע חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע"ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי
שמה  רבינו וחושב ומהלכם. הכוכבים מעמד פי על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי שאמר
פי  על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב
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.Ë‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ ¯eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈ·Êk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰39È¯·c Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È¯·„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰40˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈
È¯·B‰ eÚ·wL41‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓL42:¯Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«

ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"43‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡44 …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆
‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B¯‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»

ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -45‰˜BÏÂ ,46. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב. בדמיונם לחשוב טועים
שמים  הוברי שחכמת מ"ז), פ"ד, (ע"ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי בזה נפתים בניֿאדם שרוב יודע שאני "לפי
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני החסידים הטובים, כי
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי  להעיר, וראוי הכזב". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט) יו"ד, הטור (על יוסף" ה"בית
פ"ז  לסוף יוסף" ה"נימוקי את גם ובתוכם שונים מקורות
בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח, (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב"ם. עצת פי מז,41)על (ישעיה
ו"הוברי  חלק. גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר ֵַָָֹֹיג).
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק, וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע את 44)שאינם להטיו במעשי מטעה

- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי הוא. שכן להם כמדומה
מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני תֿההתפעל בחסרון

ה"ו). פ"ב, דעות (הלכות כועס" ואינו נגזר 45)כועס
האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב דרכים: בשתי "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסףֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי על ואף
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ,
ה"טו).

.È¯·BÁ e‰ÊÈ‡47ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ¯a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿

ÌÚ48ÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â49,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿
,ÌÈ¯ÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,·¯˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ¯ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
‡ˆBiÎÂ ÚÏÒ B‡ ÁzÙÓ ¯a„nL ˙Úa B„Èa ÊÁB‡ -≈¿»¿≈∆¿«≈«¿≈«∆«¿«≈
ÊÁ‡L BÓˆÚ ¯·BÁ‰Â .¯eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰ ÌÈ¯·„·«¿»ƒ»≈«…»¿«≈«¿∆»«
elÙ‡ ,B¯eac ÌÚ ‰NÚÓ ‰NÚL B‡ ÌeÏÎ B„Èa¿»¿∆»»«¬∆ƒƒ¬ƒ
‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - BÚaˆ‡· ‰‡¯‰∆¿»¿∆¿»¬≈∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
,„·Ïa ÌÈ¯·c ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ."¯·Á ¯·ÁÂ ,'B‚Â E·¿¿¿…≈»∆¬»ƒ»«¿»ƒƒ¿«
;ÌeÏÎ B„È· ‰È‰ ‡ÏÂ ,L‡¯ ‡ÏÂ Úaˆ‡ ‡Ï „È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ…∆¿«¿……¿…»»¿»¿
‡e‰Â ,˙BÏBw‰ Ô˙B‡ ¯aÁ‰ ÂÈÏÚ ¯Ó‡L Ì„‡ ÔÎÂ¿≈»»∆»«»»««»»«¿
B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰‡‰ ‰Ê· BÏ LiL ‰n„Óe ÂÈÙÏ ·LBÈ≈¿»»¿«∆∆∆»∆¬»»«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ50ÏÎÂ .¯aÁ‰ ˙eÏÎÒa ÛzzLpL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»¿»
‡Ï ,ÌÈ¯ÚÎÓ‰ ,ÌÈpLÓ‰ ˙BÓM‰Â ˙BÏBw‰ Ô˙B‡»«¿«≈«¿Àƒ«¿…»ƒ…

Ì˙B‡ ÔÈ‡ ·ËÈ‰ Ì‚Â ,eÚ¯È51. »≈¿«≈≈≈»

יח,47) (דברים חבר וחובר בך... ימצא לא תורה: שאמרה
כב.):48)יֿיא). (סוטה שאמרו כמו בעלמא, הברות אלא

ידע  ולא מלמל (המכשף אמר מאי ידע ולא מגושא רטין
רטן. ורטין תרגומו: - חבר" "וחובר שמלמל). מה ְְָָבעצמו
הרבה  המחבר זה - חבר חובר מפרשים: מרבותינו רבים
רש"י  גם פירש וכן אחד. למקום ואוספם ועקרבים נחשים
רבינו  ודברי סה:). (סנהדרין חז"ל דברי סמך על התורה על

(מכות, בתוספתא סמוכים שם:מוצאים שמצינו פ"ד)
פירוש  דעתו שלפי הבהמה", ואת האדם את "החובר
יזיקו  שלא הבהמה ועל אדם על לוחש שהוא הדברים:

ומובן.49)וכדומה. מלקות 50)תוכן לא  אבל
שאין  לאו על לוקין אין כי אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

טז.). (מכות מעשה ה).51)בו י, (ירמיה הכתוב כלשון

.‡ÈÏÚ LÁÏÏ ¯zÓ ,LÁ B‡ ·¯˜Ú BÎLpL ÈÓƒ∆¿»«¿»»»À»ƒ¿…«
˙aLa elÙ‡Â ,‰ÎÈLp‰ ÌB˜Ó52BzÚc ·MÈÏ È„k , ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«»¿≈¿«≈«¿

,ÌeÏk ÏÈÚBÓ ¯·c‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BaÏ ˜fÁÏe¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»»ƒ¿
BzÚc Û¯h˙ ‡lL È„k ,BÏ e¯Èz‰ ,‡e‰ ÔkÒÓe ÏÈ‡B‰ƒ¿À»ƒƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿

ÂÈÏÚ53. »»

בטלה.52) בשיחה בו להרבות פחד 53)שאסור מרוב
קא.). (סנהדרין מותר - נפש פיקוח ומשום וצער;

.·È‰kn‰ ÏÚ LÁBl‰54ÔÎÂ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ˜eÒÙ ‡¯B˜Â «≈«««»¿≈»ƒ«»¿≈
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÁÈpn‰Â ,˙ÚaÈ ‡lL ˜BÈz‰ ÏÚ ‡¯Bw‰«≈««ƒ∆…ƒ»≈¿««ƒ«≈∆»

ÔLÈiL ÏÈ·La ÔËw‰ ÏÚ ÔÈlÙ˙ B‡55Ì‰Ï È„ ‡Ï - ¿ƒƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ«…«»∆
ÏÏÎa Ô‰L ‡l‡ ,ÌÈ¯·BÁÂ ÌÈLÁÓ ÏÏÎa Ì‰L∆≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ¿«
˙‡eÙ¯ ‰¯B˙ È¯·c ÔÈNBÚ Ô‰L ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»∆≈ƒƒ¿≈»¿«
eÈ‰ÈÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ ˙‡eÙ¯ ‡l‡ ÔÈ‡Â ,Ûeb¿≈»∆»¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿
¯BÓÊÓe ÔÈ˜eÒÙ ‡¯wL ‡È¯a‰ Ï·‡ ."ELÙÏ ÌÈiÁ«ƒ¿«¿∆¬»«»ƒ∆»»¿ƒƒ¿
˙B¯vÓ ÏˆpÈÂ Ô˙‡È¯˜ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ Ô‚zL È„k ,ÌÈl‰zÓƒ¿ƒƒ¿≈∆»≈»»¿¿ƒ»»¿ƒ»≈ƒ»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜ÊpÓe56. ƒ¿»ƒ¬≈∆À»

שהיו 54) ויש המכה. לרפואת כסגולה לחשים דברי
התורה  מן בפסוקים גם זו לתכלית לפעמים משתמשים
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צ.). ה"ב).55)(סנהדרין פ"ו, שבת כמו 56)(ירושלמי,
פסוקים  קורא שהיה טו:), (שבועות בריב"ל שמצינו
אמר: עצמו שהוא פי על אף שנתו, לפני תהלים ממזמורי
בדברי  להשתמש אבל תורה"; בדברי להתרפאות ש"אסור
צריכים  וכן מותר. - להינזק שלא הגנה אמצעי בתור תורה
תינוק  על ספרֿתורה להניח ש"אסור רבינו: דברי לפרש
כשהוא  אבל כבר; שחלה אחרי אלא אינו שיישן", בשביל
שלא  הגנה אמצעי בתור אלה, בכגון להשתמש מותר בריא

(כסףֿמשנה). יחלה

.‚ÈÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯Bc e‰ÊÈ‡57˙‡ ·ÈÚ¯n‰ ‰Ê ? ≈∆≈∆«≈ƒ∆««¿ƒ∆
˙B¯·w‰ ˙È·a ÔÏÂ CÏB‰Â ,BÓˆÚ58˙Ó ‡B·iL È„k , «¿¿≈¿»¿≈«¿»¿≈∆»≈

Ì‰L ,ÌÈ¯Á‡ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ï‡MM ‰Ó BÚÈ„BÈÂ ÌBÏÁa«¬¿ƒ«∆»«»»¿≈¬≈ƒ∆≈
,ÌÈ¯·c ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈÚe„È ÌÈLeaÏÓ ÌÈL·BÏ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
‡B·iL È„k ,Ôc·Ï ÌÈLÈÂ ,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ¿…∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿≈∆»
Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ÌBÏÁa BnÚ ¯tÒÈÂ ÈBÏt ˙Ó≈¿ƒƒ«≈ƒ«¬¿»∆»»»
:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,BÚÈ„BÈÂ ˙n‰ ‡·iL È„k ‰NBÚ‰»∆¿≈∆»…«≈¿ƒ∆∆∆¡«
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Â ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈∆«≈ƒ

המתים 57) אל ודורש בך... ימצא לא תורה: שאמרה
יֿיא). יח, סה:).58)(דברים (סנהדרין

.„È:¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ÏÚa B‡ ·B‡ ÏÚa Ï‡LÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««««ƒ¿ƒ∆∆¡«
."ÈÚcÈÂ ·B‡ Ï‡LÂ ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈¿ƒ¿…ƒ
‰ÏÈ˜Òa ÔÓˆÚ ÈBÚcÈÂ ·B‡ ÏÚaL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ59, ƒ¿≈»»≈∆««¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰¯‰Ê‡a - Ô‰a Ï‡Lp‰Â60. ¿«ƒ¿»»∆¿«¿»»«ƒ«««¿
‰˜BÏ - Ô¯Ó‡Ó ÈÙk ‰NÚÂ ÂÈNÚÓ Ôek Ì‡Â61. ¿ƒƒ≈«¬»¿»»¿ƒ«¬»»∆

(ספרא,59) הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ואזהרתם:
השווה פ"ט). לז.קדושים ל"ת המצוות", ולא 60)"ספר

היא  שהשאלה ששאל, בזה מעשה עשה שלא מפני מלקות,
בעלמא. דברים מעשה.61)רק בו שיש לאו כל כדין

.ÂË‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ÛMÎÓ‰62‰NÚÓ ‰NÚL ,‡e‰Â . «¿«≈«»¿ƒ»¿∆»»«¬≈
ÌÈÙLÎ63ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ Ï·‡ .64‰‡¯iL ,‡e‰Â , ¿»ƒ¬»»≈∆»≈«ƒ¿∆«¿∆

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰˜BÏ - ‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰NÚL65ÈtÓ ; ∆»»¿…»»∆«««¿ƒ¿≈
‰Ê Â‡lL66"E· ‡ˆnÈ ‡Ï" ÏÏÎa ÛMÎÓa ¯Ó‡pL67 ∆»∆∆∆¡«ƒ¿«≈ƒ¿«…ƒ»≈¿

‡e‰ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL Â‡ÏÂ ,‡e‰68ÔÈ‡Â , ¿»∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ69."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL , ƒ»»∆∆¡«¿«≈»…¿«∆

נג.).62) מלאה 63)(סנהדרין שדה שהיתה כגון:
בכשפים. כולה ליקטה והוא כאילו 64)קישואים שהראה

זזו  לא שהקישואים בעוד הקישואים, את מלקט הוא
משום 65)ממקומם. עקיבא רבי כדברי ממש, מלקות ולא

חייב; - ליקט אחד קישואים: לוקטים "שנים יהושע: רבי
את  האוחז חייב; - מעשה העושה פטור. - ליקט ואחד

סז). (שם, פטור" - את 66)העינים ומפרש הולך רבינו
ממלקות. פטור הוא מדוע בך...67)הטעם ימצא לא

י). יח, (דברים ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם
לא 68) "מכשפה שנאמר: (שם), בסקילה המכשף שדין

חייב  שאינו בשעה אפילו לוקין אין כזה לאו ועל תחיה",
משום  אבל עינים. באחיזת רק מכשף שהוא כאן כמו מיתה,
לעיל  אמרנו כבר שהרי לפטרו אין מעשה" בו שאין "לאו

מעשה. בה יש עינים שאחיזת ובעל 69)(ה"י) יג:). (מכות
בו  כשהתרו היא, כאן רבינו שכוונת לומר עלינו כרחנו
לאו  שזה מפני ממלקות, פטור הוא ואז "מכשף" משום
משום  בו כשהתרו אבל הוא; ביתֿדין מיתת לאזהרת שניתן
את  אוחז כשהיה התורה מן מלקות חייב הוא אז "מעונן"
למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,

(כסףֿמשנה). עיין ט). (הלכה

.ÊËÌÈ¯·„e70Ì‰Â ,Ô‰ ·ÊÎÂ ¯˜L È¯·c ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô‰· eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ¯‡‰71,Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .Ô‰È¯Á‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ·‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL ·Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :¯Ó‡Â ,"Ï‡¯NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ·˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ L¯BÈ ‰z‡ ¯L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa ·MÁÓe ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡ - Ô˙¯Ò‡ ‰¯Bz‰ Ï·‡ ,‰ÓÎÁ ¯·„e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ
ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ

‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"jidl` 'd mr didz minz"

נחלקו  אלוקיך" ה' עם תהיה "תמים הפסוק בפירוש
על  כללי כציווי פירשו שהרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ם
שהוא  ומכיון הקב"ה, ציוויי כל קיום שכולל הדעת שלימות

עצמה. בפני כמצוה אותו מנה לא - כולל ציווי
בהשגותיו הרמב"ן ח.)אבל מ"ע העשין במנין מנאו (סהמ"צ

לשיטתו  כי וכו'" יתברך עמו תמים לבנו להיות "שנצטווינו
עוסק  מכל־מקום האמונה, על כללי בציווי שמדובר הגם
לשנות  ביכולתו "אשר ית' באמונתו מסויימים בפרטים
דברי  אצלם לחקור צריך אין שלכן כו' הכוכבים מערכות

עתידות.
היינו  בתמימות", עמו "התהלך פירש בחומש ורש"י

חריף. ואינו בקי שאינו כתם להתנהג
(69 cenr ci wlg y"ewl itÎlr)

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
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צ.). ה"ב).55)(סנהדרין פ"ו, שבת כמו 56)(ירושלמי,
פסוקים  קורא שהיה טו:), (שבועות בריב"ל שמצינו
אמר: עצמו שהוא פי על אף שנתו, לפני תהלים ממזמורי
בדברי  להשתמש אבל תורה"; בדברי להתרפאות ש"אסור
צריכים  וכן מותר. - להינזק שלא הגנה אמצעי בתור תורה
תינוק  על ספרֿתורה להניח ש"אסור רבינו: דברי לפרש
כשהוא  אבל כבר; שחלה אחרי אלא אינו שיישן", בשביל
שלא  הגנה אמצעי בתור אלה, בכגון להשתמש מותר בריא

(כסףֿמשנה). יחלה

.‚ÈÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯Bc e‰ÊÈ‡57˙‡ ·ÈÚ¯n‰ ‰Ê ? ≈∆≈∆«≈ƒ∆««¿ƒ∆
˙B¯·w‰ ˙È·a ÔÏÂ CÏB‰Â ,BÓˆÚ58˙Ó ‡B·iL È„k , «¿¿≈¿»¿≈«¿»¿≈∆»≈

Ì‰L ,ÌÈ¯Á‡ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ï‡MM ‰Ó BÚÈ„BÈÂ ÌBÏÁa«¬¿ƒ«∆»«»»¿≈¬≈ƒ∆≈
,ÌÈ¯·c ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÌÈÚe„È ÌÈLeaÏÓ ÌÈL·BÏ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
‡B·iL È„k ,Ôc·Ï ÌÈLÈÂ ,‰Úe„È ˙¯Ë˜ ÔÈ¯ÈË˜Óe«¿ƒƒ¿…∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿≈∆»
Ïk :¯·c ÏL BÏÏk .ÌBÏÁa BnÚ ¯tÒÈÂ ÈBÏt ˙Ó≈¿ƒƒ«≈ƒ«¬¿»∆»»»
:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,BÚÈ„BÈÂ ˙n‰ ‡·iL È„k ‰NBÚ‰»∆¿≈∆»…«≈¿ƒ∆∆∆¡«
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯„Â ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈∆«≈ƒ

המתים 57) אל ודורש בך... ימצא לא תורה: שאמרה
יֿיא). יח, סה:).58)(דברים (סנהדרין

.„È:¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ÏÚa B‡ ·B‡ ÏÚa Ï‡LÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««««ƒ¿ƒ∆∆¡«
."ÈÚcÈÂ ·B‡ Ï‡LÂ ,'B‚Â ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈¿ƒ¿…ƒ
‰ÏÈ˜Òa ÔÓˆÚ ÈBÚcÈÂ ·B‡ ÏÚaL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ59, ƒ¿≈»»≈∆««¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰¯‰Ê‡a - Ô‰a Ï‡Lp‰Â60. ¿«ƒ¿»»∆¿«¿»»«ƒ«««¿
‰˜BÏ - Ô¯Ó‡Ó ÈÙk ‰NÚÂ ÂÈNÚÓ Ôek Ì‡Â61. ¿ƒƒ≈«¬»¿»»¿ƒ«¬»»∆

(ספרא,59) הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ואזהרתם:
השווה פ"ט). לז.קדושים ל"ת המצוות", ולא 60)"ספר

היא  שהשאלה ששאל, בזה מעשה עשה שלא מפני מלקות,
בעלמא. דברים מעשה.61)רק בו שיש לאו כל כדין

.ÂË‰ÏÈ˜Ò ·iÁ - ÛMÎÓ‰62‰NÚÓ ‰NÚL ,‡e‰Â . «¿«≈«»¿ƒ»¿∆»»«¬≈
ÌÈÙLÎ63ÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ Ï·‡ .64‰‡¯iL ,‡e‰Â , ¿»ƒ¬»»≈∆»≈«ƒ¿∆«¿∆

˙ec¯Ó ˙kÓ ‰˜BÏ - ‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰NÚL65ÈtÓ ; ∆»»¿…»»∆«««¿ƒ¿≈
‰Ê Â‡lL66"E· ‡ˆnÈ ‡Ï" ÏÏÎa ÛMÎÓa ¯Ó‡pL67 ∆»∆∆∆¡«ƒ¿«≈ƒ¿«…ƒ»≈¿

‡e‰ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL Â‡ÏÂ ,‡e‰68ÔÈ‡Â , ¿»∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ69."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL , ƒ»»∆∆¡«¿«≈»…¿«∆

נג.).62) מלאה 63)(סנהדרין שדה שהיתה כגון:
בכשפים. כולה ליקטה והוא כאילו 64)קישואים שהראה

זזו  לא שהקישואים בעוד הקישואים, את מלקט הוא
משום 65)ממקומם. עקיבא רבי כדברי ממש, מלקות ולא

חייב; - ליקט אחד קישואים: לוקטים "שנים יהושע: רבי
את  האוחז חייב; - מעשה העושה פטור. - ליקט ואחד

סז). (שם, פטור" - את 66)העינים ומפרש הולך רבינו
ממלקות. פטור הוא מדוע בך...67)הטעם ימצא לא

י). יח, (דברים ומכשף ומנחש מעונן קסמים קוסם
לא 68) "מכשפה שנאמר: (שם), בסקילה המכשף שדין

חייב  שאינו בשעה אפילו לוקין אין כזה לאו ועל תחיה",
משום  אבל עינים. באחיזת רק מכשף שהוא כאן כמו מיתה,
לעיל  אמרנו כבר שהרי לפטרו אין מעשה" בו שאין "לאו

מעשה. בה יש עינים שאחיזת ובעל 69)(ה"י) יג:). (מכות
בו  כשהתרו היא, כאן רבינו שכוונת לומר עלינו כרחנו
לאו  שזה מפני ממלקות, פטור הוא ואז "מכשף" משום
משום  בו כשהתרו אבל הוא; ביתֿדין מיתת לאזהרת שניתן
את  אוחז כשהיה התורה מן מלקות חייב הוא אז "מעונן"
למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,

(כסףֿמשנה). עיין ט). (הלכה

.ÊËÌÈ¯·„e70Ì‰Â ,Ô‰ ·ÊÎÂ ¯˜L È¯·c ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ô‰· eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ¯‡‰71,Ï‡¯NÈÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â .Ô‰È¯Á‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ·‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL ·Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :¯Ó‡Â ,"Ï‡¯NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ·˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ L¯BÈ ‰z‡ ¯L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa ·MÁÓe ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡ - Ô˙¯Ò‡ ‰¯Bz‰ Ï·‡ ,‰ÓÎÁ ¯·„e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ
ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎ·e ,˙Úc‰ È¯ÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ

‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡L72ÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï·‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈
ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkL ,˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï·‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ È¯·c ÌÈ‡ ‰¯B˙ ‰¯Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎ¯c Ïk eLËÂ ˙Úc‰ È¯ÒÁ Ô‰· eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰¯È‰Ê‰Lk ‰¯B˙ ‰¯Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ·‰‰ el‡73."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

ãycew zegiyn zecewpã

"jidl` 'd mr didz minz"

נחלקו  אלוקיך" ה' עם תהיה "תמים הפסוק בפירוש
על  כללי כציווי פירשו שהרמב"ם והרמב"ן. הרמב"ם
שהוא  ומכיון הקב"ה, ציוויי כל קיום שכולל הדעת שלימות

עצמה. בפני כמצוה אותו מנה לא - כולל ציווי
בהשגותיו הרמב"ן ח.)אבל מ"ע העשין במנין מנאו (סהמ"צ

לשיטתו  כי וכו'" יתברך עמו תמים לבנו להיות "שנצטווינו
עוסק  מכל־מקום האמונה, על כללי בציווי שמדובר הגם
לשנות  ביכולתו "אשר ית' באמונתו מסויימים בפרטים
דברי  אצלם לחקור צריך אין שלכן כו' הכוכבים מערכות

עתידות.
היינו  בתמימות", עמו "התהלך פירש בחומש ורש"י

חריף. ואינו בקי שאינו כתם להתנהג
(69 cenr ci wlg y"ewl itÎlr)

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי וכל וידעוני, אוב
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב). ז, (שמואלֿא ה' אחרי ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי על ואף המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ"ז). פ"ד, (ע"ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים

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

m"ekr zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn 'k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בו  בוטח היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?
(רשב"ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

עׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח הראש הקפת דיני

מהן; וכו'.פטורות קעקע כתובת דיני

.‡È˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡2ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡¯‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ3˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ ·iÁÂ ."ÌÎL‡¯4Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL5‰˜BÏ - ˙Á‡ ‰‡¯˙‰Â ˙Á‡ ˙·a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ¯ÚN ÁÈpÓe „·Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡¯‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡¯‰6‰˜BÏ ,7, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰8LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï·‡ ,Ál‚Ó‰9‰˜BÏ BÈ‡10Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡11ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ12‰˜BÏ13. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי על הצומח השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח איסור את מנמק רבינו

וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני הזקן: גילוח איסור את ז)
קפא  סי' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב:
מצות  כי למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף" ומרן טעמה". נדע לא אם אף עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח שנוגע
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף" אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח איסור גם שבודאי תתנו",
("ספר  רבינו שמדברי (שם): כותב והב"ח הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי רואים, מג) ל"ת  המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי מנהגם היה שכך לז): ח"ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי  כאן, המצוה בטעם זה כל כתב ורבינו בספריהם. הרבה
הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,

והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק רקותיו.
תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים

בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד
נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי הראב"ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אףֿעלֿפי ואומר: משיג
מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסףֿמשנה" בעל

עובר  שהוא לומר שייך דלא לי נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח אין הלא - ראשו פאת לו להקיף למגלח

גם 11) שניהם: ואז למגלח, והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף וגם בר12ֿ)המקיף שאינו

על 13)עונשין. אף תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

.·- ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰¯eËt14‡ÏÂ ÌÎL‡¯ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…

'˙ÈÁLz Ï·'a BLiL Ïk - "E˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL˙15 «¿ƒ¿«¿»∆…∆∆¿¿««¿ƒ
,'˙ÈÁLz Ï·'a dÈ‡L ,‰M‡Â ;'ÛÈwz Ï·'a BpLÈ∆¿¿««ƒ¿ƒ»∆≈»¿««¿ƒ

'ÛÈwz Ï·'a dÈ‡ ,Ô˜Ê dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ16CÎÈÙÏ . ¿ƒ∆≈»»»≈»¿««ƒ¿ƒ»
ÌÈ„·Ú‰17ÌÈ¯eÒ‡ ,Ô˜Ê Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,18.‰Ùw‰a »¬»ƒƒ¿≈»∆»»¬ƒ¿«»»

ל"נתגלחה":14) "גילחה" בין הפרש ויש ממלקות.
על  מוזהר הניקף שהרי אסורה, אבל פטורה היא - כשגילחה
אף  ומותרת פטורה היא - וכשנתגלחה להקיפו: ואסור הקפה
פטורה  סתם: כתב יחד, עירבם שרבינו ומפני לכתחילה.

זקן.15)(כסףֿמשנה). לו שיש איש (קידושין 16)כגון:
- פאת שוה": מ"גזירה גם זה ללמוד הוסיפו ושם לה:).
את  תשחית "ולא ישראל: בסתם כאן נאמר אהרן. מבני פאת
- יגלחו" לא זקנם "ופאת אהרן: בבני ונאמר זקנך", פאת
בפרשה  אמורים אהרן" "בני שהרי פטורות, נשים להלן מה
ולא  קיצר ורבינו פטורות. נשים כאן אף אהרן", "בנות ולא

(כסףֿמשנה). שוה" ה"גזירה את אף 17)הזכיר כנענים,
בהן, חייבות שנשים במצוות אלא חייבים שאינם פי על

ד.). (חגיגה במסכת כמו 18)כמבואר לפטרם יסוד אין כי
מהן, בזה הם ועדיפים זקנך", "פאת עלֿידי הנשים שנפטרו

(כסףֿמשנה). זקן להם ויש הואיל

.‚‡Ï ˙BˆÓ Ïk„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ ,‰¯BzaL ‰NÚ˙Œ »ƒ¿…«¬∆∆«»∆»¬»ƒ¿∆»
ÌÈ·iÁ ÌÈL19Ï·'e 'ÛÈwz Ï·'e '˙ÈÁLz Ïa'Ó ıeÁ , »ƒ«»ƒƒ««¿ƒ««ƒ«
Ô‰Î ‡nhÈ20ÔÓfÓ ‡È‰L ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .'ÌÈ˙nÏ ƒ«»…≈«≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒƒ¿«

ÔÓÊÏ21‰¯È„z dÈ‡Â22˙B¯eËt ÌÈL ,23LecwÓ ıeÁ , ƒ¿«¿≈»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰24‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Â ,25ÁÒt‰ ÈÏÈÏa26˙ÏÈÎ‡Â , ««¬ƒ««»¿≈≈«∆««¬ƒ«

B˙ËÈÁLe ÁÒt‰27Ï‰˜‰Â ,28‰ÁÓNÂ ,29ÌÈLp‰L , «∆«¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ
.˙B·iÁ«»

מכל 19) יעשו כי אשה או איש שנאמר: לה.). (קידושין
לאיש  אשה הכתוב השוה - ו) ה, (במדבר האדם חטאות

שבתורה. עונשים היטמאות 20)לכל של באזהרה כי
אהרן" "בנות ולא כתיב אהרן" "בני א) כא, (ויקרא למתים

לה:). (קידושין נשיהם וקלֿוחומר קבועות 21)- בשעות
במשך  קבועים וזמנים ימים או ולילה), (יום היממה במשך
גרמא. שהזמן מצותֿעשה נקראת: כזאת מצוה השנה.

שעה.22) ובכל עת בכל הוקשה 23)תמיד, התורה כל כי
תהיה  למען ידך... על לאות והיה ככתוב: תפילין, למצוות
תפילין  שמצות וכשם ט). יג, (שמות בפיך ה' תורה
ביום  אלא נוהגת שאינה היא, גרמא שהזמן "מצותֿעשה
הימנה  פטורות ונשים ומועד, בשבת ולא בחול בלילה, ולא
ותפילין  פטורות. נשים גרמא שהזמן מצותֿעשה כל כך -
ולימדתם  כתוב: תורה. מתלמוד - פטורות? שנשים מנין
בנותיכם. ולא "בניכם", - יט) יא, (דברים בניכם את אותם
ידכם  על לאות אותם וקשרתם כתוב: מזה למעלה וסמוך
כך  תורה, מתלמוד פטורות שנשים כשם להגיד: - יח) (שם,

לד.). (קידושין מתפילין פטורות שהוא 24)הן שבת של
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חייבות  "נשים חז"ל: אמרו וכן גרמא. שהזמן מצותֿעשה
יום  את זכור שנאמר: כ:), (ברכות תורה" דבר היום בקידוש
כתוב: השניות ובדיברות ח): כ, (שמות לקדשו השבת
כל  הוא: וכלל יב). ה, (דברים לקדשו השבת יום את שמור
(ע"ז  בלאֿתעשה אלא אינו - ואל פן השמר, שנאמר: מקום
לא  הוא השבת" יום את "שמור הציווי: זה, ולפי נא:).
מלאכה  תעשה "לא כמו לאֿתעשה, מצות אלא מצותֿעשה
נשים, ואחד אנשים אחד ל"ת, ומצוות - השבת" ביום
שישנו  "כל שם): (ברכות, חכמינו אמרו ולפיכך חייבים.
של  בשמירה ישנן שנשים ומפני בזכירה". ישנו בשמירה,
יום  את "זכור של בזכירה גם ישנן מלאכה", כל תעשה "לא
היין. על אותו שזוכרים היום קידוש שהוא לקדשו", השבת

עליו 25) תאכל לא בתורה: כתוב מג:): (פסחים כמבואר
כל  - ג) טז, (דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ,
והנשים, מצה. באכילת ישנו חמץ", תאכל ב"בל שישנו
על  חייבות - ל"ת שהיא חמץ אכילת על והוזהרו הואיל

מצה. חובת 26)אכילת אין הפסח ימי שאר בכל כי
חמץ. אכילת של איסור רק יש מצה: שנאמר 27)אכילת

יד), יב, (שמות השה על תכוסו נפשות במכסת פסח: בקרבן
צא:). (פסחים במשמע אשה גם - מצות 28)"נפשות"

בחג  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן מתקיימת היתה הקהל
בתורה: כמפורש השמיטה, שנת מקץ את הסוכות הקהל

יב). לא, (דברים וגו' והנשים האנשים שמחת 29)העם,
וגו' ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת בתורה: כמפורש החג,

יד). טז, (שם

.„ÌeËÓË30ÒBÈ‚B¯c‡Â31˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ ,32ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¬≈≈»≈¿ƒ
LÈ‡‰ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ33‰M‡‰ È¯ÓÁÂ34,ÌB˜Ó ÏÎa ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»¿≈»ƒ»¿»»
Ïka ÌÈ·iÁÂ35ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ - e¯·Ú Ì‡Â .36. ¿«»ƒ«…¿ƒ»¿≈»ƒ

המין.30) הבדל את בו להבחין שאין טמטם. אטם, משורש
אנדרו,31) לזכר: קוראים ביוונית ונקבות. זכרות לו שיש

נזכרים  שניהם "אנתרופי"). ערך ("הערוך", גינוס ולנקבה:
מ"א). פ"ב, חגיגה מ"ה: פ"א, (ביכורים אם 32)במשנה

אשה. או וב"בל 33)איש תקיף" ב"בל להתחייב
בכל  וכן למת, יטמא" ב"בל - הם כהנים ואם תשחית":
מ"ב). פ"ד, (ביכורים כמבואר גרמא, שהזמן המצוות

עם 34) בנחלה חולק שאינו אנשים, עם מתייחד שאינו
(שם, כמבואר וכיו"ב, המקדש בקדשי אוכל ואינו הבנים

ונשים.35)מ"ג9. הספק 36)כאנשים על לוקים שאין

(שם).

.‰,dL‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ˙¯zÓ ‰M‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ»À∆∆¿«≈«¿«…»
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37elÙ‡Â ;LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ¬≈ƒ¬»¿«≈«¿«…»ƒ«¬ƒ
ÔË˜38.‰‡t BÏ Ál‚Ï dÏ ¯eÒ‡ , »»»»¿«≈«≈»

תקיף 37) בבל אינה גופה והיא הואיל לוקה, אינה אבל
(כס"מ). מדרבנן רק הוא עונשים.38)והאיסור בר שאינו

.ÂÌÈÓÎÁ B· e˙ ‡Ï ,ÌÈÚ„va ÌÈÁÈpnL BÊ ‰‡Ùe≈»∆«ƒƒ«¿»ƒ…»¿¬»ƒ
˙BÁt ÁÈpÓ BÈ‡L ,eÈ˜fÓ eÚÓLÂ .¯eÚLƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆≈«ƒ«»

˙B¯ÚN ÌÈÚa¯‡Ó39ËwÏÏ ¯zÓe .40˙B‡t‰ ≈«¿»ƒ¿»À»¿«≈«≈
¯Ú˙a ‰˙ÁL‰ ‡l‡ ¯Ò‡ ‡Ï ;ÌÈ¯tÒÓa41. ¿ƒ¿»«ƒ…∆¡«∆»«¿»»¿»«

(בית 39) שערות מארבעים פחות יהיה לא הפאה שרוחב
קפא). יו"ד, טור לדברי 41)לגזוז.40)יוסף, המקור

חייב  "אינו שם: שמפורש מ"ג), מכות (תוספתא, הוא רבינו
הראש  שהקפת "היראים", וכפירוש בתער". שיקיפנו עד
תקיפו  לא לזו: זו סמוכות ששתיהן הזקן מהשחתת נלמדת
- כז) יט, (ויקרא זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת

המלך). (עבודת בהשחתה זו אף בהשחתה, זו מה

.ÊÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È‰k C¯c42. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰¯B˙ ‰¯Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :Ba43ÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,44ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ45‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡Ùe46BÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ - ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯Ú˙· epÁl‚iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb - "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈ¯tÒÓa47¯eËt ,48‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „Ú49LÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙¯zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰¯eËt - LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ¯ÚN dÏ50. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט, היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה
יגלחו  שהם עכו"ם גלחי בקישוט היום מפורסם שהוא

טריה 43)זקנם". חמור לחי ובמקרא: לצדעים. המחובר
נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה

מ"ה). פ"ג, מכות (הרע"ב, צדדיו משני השער 45)לעצם
הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי כ.), (מכות

ופאה, פאה כל על לחייב - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית
מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי

(רש"י). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים
(כס"מ).48) לכתחילה אף השער 49)ומותר את וימציא

אסורה.50)למגלח. אבל

.Á¯Ú˙a BÁl‚Ï ¯zÓ ,‰ÙN‰51ÏÚL ¯ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ ·b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰52e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬
Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡¯NÈ53‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ·kÚÈ54. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח.).51) (מ"ק הזקן גילוח משום בו אל 52)ואין חוזר
הזקן 53)השפם. בגילוח כמו במספרים, אלא בתער לא

קפא). יו"ד שם).54)(ב"ח, (מ"ק,

.ËÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ¯‡MÓ ¯ÚN‰ ˙¯·Ú‰55 «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ56‰na .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,B¯È·Ún‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆
‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï·‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,¯È·Ú‰57¯‡L ¯ÚN ¯È·Ú‰Ï ¯zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯tÒÓa ÌÈ¯·È‡58. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי שמתחת  (נזיר 56)השקע
ולתקן  להתקשט לאיש ואסור נשים מקישוטי שזה מפני נט.)
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חייבות  "נשים חז"ל: אמרו וכן גרמא. שהזמן מצותֿעשה
יום  את זכור שנאמר: כ:), (ברכות תורה" דבר היום בקידוש
כתוב: השניות ובדיברות ח): כ, (שמות לקדשו השבת
כל  הוא: וכלל יב). ה, (דברים לקדשו השבת יום את שמור
(ע"ז  בלאֿתעשה אלא אינו - ואל פן השמר, שנאמר: מקום
לא  הוא השבת" יום את "שמור הציווי: זה, ולפי נא:).
מלאכה  תעשה "לא כמו לאֿתעשה, מצות אלא מצותֿעשה
נשים, ואחד אנשים אחד ל"ת, ומצוות - השבת" ביום
שישנו  "כל שם): (ברכות, חכמינו אמרו ולפיכך חייבים.
של  בשמירה ישנן שנשים ומפני בזכירה". ישנו בשמירה,
יום  את "זכור של בזכירה גם ישנן מלאכה", כל תעשה "לא
היין. על אותו שזוכרים היום קידוש שהוא לקדשו", השבת

עליו 25) תאכל לא בתורה: כתוב מג:): (פסחים כמבואר
כל  - ג) טז, (דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ,
והנשים, מצה. באכילת ישנו חמץ", תאכל ב"בל שישנו
על  חייבות - ל"ת שהיא חמץ אכילת על והוזהרו הואיל

מצה. חובת 26)אכילת אין הפסח ימי שאר בכל כי
חמץ. אכילת של איסור רק יש מצה: שנאמר 27)אכילת

יד), יב, (שמות השה על תכוסו נפשות במכסת פסח: בקרבן
צא:). (פסחים במשמע אשה גם - מצות 28)"נפשות"

בחג  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן מתקיימת היתה הקהל
בתורה: כמפורש השמיטה, שנת מקץ את הסוכות הקהל

יב). לא, (דברים וגו' והנשים האנשים שמחת 29)העם,
וגו' ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת בתורה: כמפורש החג,

יד). טז, (שם

.„ÌeËÓË30ÒBÈ‚B¯c‡Â31˜ÙÒ Ô‰ È¯‰ ,32ÔÈ˙B - À¿¿«¿¿ƒ¬≈≈»≈¿ƒ
LÈ‡‰ È¯ÓÁ Ô‰ÈÏÚ33‰M‡‰ È¯ÓÁÂ34,ÌB˜Ó ÏÎa ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»¿≈»ƒ»¿»»
Ïka ÌÈ·iÁÂ35ÔÈ˜BÏ ÌÈ‡ - e¯·Ú Ì‡Â .36. ¿«»ƒ«…¿ƒ»¿≈»ƒ

המין.30) הבדל את בו להבחין שאין טמטם. אטם, משורש
אנדרו,31) לזכר: קוראים ביוונית ונקבות. זכרות לו שיש

נזכרים  שניהם "אנתרופי"). ערך ("הערוך", גינוס ולנקבה:
מ"א). פ"ב, חגיגה מ"ה: פ"א, (ביכורים אם 32)במשנה

אשה. או וב"בל 33)איש תקיף" ב"בל להתחייב
בכל  וכן למת, יטמא" ב"בל - הם כהנים ואם תשחית":
מ"ב). פ"ד, (ביכורים כמבואר גרמא, שהזמן המצוות

עם 34) בנחלה חולק שאינו אנשים, עם מתייחד שאינו
(שם, כמבואר וכיו"ב, המקדש בקדשי אוכל ואינו הבנים

ונשים.35)מ"ג9. הספק 36)כאנשים על לוקים שאין

(שם).

.‰,dL‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ˙¯zÓ ‰M‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ»À∆∆¿«≈«¿«…»
‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰37elÙ‡Â ;LÈ‡‰ L‡¯ ˙‡t Ál‚Ï ¬≈ƒ¬»¿«≈«¿«…»ƒ«¬ƒ
ÔË˜38.‰‡t BÏ Ál‚Ï dÏ ¯eÒ‡ , »»»»¿«≈«≈»

תקיף 37) בבל אינה גופה והיא הואיל לוקה, אינה אבל
(כס"מ). מדרבנן רק הוא עונשים.38)והאיסור בר שאינו

.ÂÌÈÓÎÁ B· e˙ ‡Ï ,ÌÈÚ„va ÌÈÁÈpnL BÊ ‰‡Ùe≈»∆«ƒƒ«¿»ƒ…»¿¬»ƒ
˙BÁt ÁÈpÓ BÈ‡L ,eÈ˜fÓ eÚÓLÂ .¯eÚLƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆≈«ƒ«»

˙B¯ÚN ÌÈÚa¯‡Ó39ËwÏÏ ¯zÓe .40˙B‡t‰ ≈«¿»ƒ¿»À»¿«≈«≈
¯Ú˙a ‰˙ÁL‰ ‡l‡ ¯Ò‡ ‡Ï ;ÌÈ¯tÒÓa41. ¿ƒ¿»«ƒ…∆¡«∆»«¿»»¿»«

(בית 39) שערות מארבעים פחות יהיה לא הפאה שרוחב
קפא). יו"ד, טור לדברי 41)לגזוז.40)יוסף, המקור

חייב  "אינו שם: שמפורש מ"ג), מכות (תוספתא, הוא רבינו
הראש  שהקפת "היראים", וכפירוש בתער". שיקיפנו עד
תקיפו  לא לזו: זו סמוכות ששתיהן הזקן מהשחתת נלמדת
- כז) יט, (ויקרא זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת

המלך). (עבודת בהשחתה זו אף בהשחתה, זו מה

.ÊÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È‰k C¯c42. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰¯B˙ ‰¯Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :Ba43ÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,44ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ45‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡Ùe46BÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ - ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯Ú˙· epÁl‚iL „Ú ·iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb - "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈ¯tÒÓa47¯eËt ,48‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „Ú49LÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙¯zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰¯eËt - LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ¯ÚN dÏ50. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט, היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה
יגלחו  שהם עכו"ם גלחי בקישוט היום מפורסם שהוא

טריה 43)זקנם". חמור לחי ובמקרא: לצדעים. המחובר
נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה

מ"ה). פ"ג, מכות (הרע"ב, צדדיו משני השער 45)לעצם
הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי כ.), (מכות

ופאה, פאה כל על לחייב - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית
מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי

(רש"י). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים
(כס"מ).48) לכתחילה אף השער 49)ומותר את וימציא

אסורה.50)למגלח. אבל

.Á¯Ú˙a BÁl‚Ï ¯zÓ ,‰ÙN‰51ÏÚL ¯ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ¯ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ ·b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

¯zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰52e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬
Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡¯NÈ53‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ·kÚÈ54. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח.).51) (מ"ק הזקן גילוח משום בו אל 52)ואין חוזר
הזקן 53)השפם. בגילוח כמו במספרים, אלא בתער לא

קפא). יו"ד שם).54)(ב"ח, (מ"ק,

.ËÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ¯‡MÓ ¯ÚN‰ ˙¯·Ú‰55 «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ
È¯·cÓ ‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ BÈ‡ ,‰Â¯Ú‰ ˙È·e≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ56‰na .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,B¯È·Ún‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆
‡l‡ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï·‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,¯È·Ú‰57¯‡L ¯ÚN ¯È·Ú‰Ï ¯zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯tÒÓa ÌÈ¯·È‡58. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי שמתחת  (נזיר 56)השקע
ולתקן  להתקשט לאיש ואסור נשים מקישוטי שזה מפני נט.)
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להעבירו. לו אסור במספרים ואפילו נשים: בתיקוני עצמו
פ"ב).57) (ע"ז, בר"ן שהובאת גאון שרירא רב דעת היא

שעלֿכלֿפנים  משמע - אותו" מכים "אין רבינו: ומדברי
איסור. האנשים 58)ישנו מנהג שאין במקום אפילו

מובא  הגאונים ובשם המלך). (עבודת אבריהם שער להעביר
ועד  מראשו שערו: כל שמגלח "שמי מיימוניות") ב"הגהות
- וביתֿהערוה ביתֿהשחי שער גם לגלח לו מותר - רגליו

לו". הוא ניוול אלא יפוי, זה שאין

.È‰cÚ˙ ‡Ï59È„Ú ‰M‡60ÌÈNzL ÔB‚k ,LÈ‡‰ …«¿∆ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ
ÔBÈ¯L LaÏ˙ B‡ ,Ú·BÎ B‡ ˙ÙˆÓ dL‡¯a61‡ˆBiÎÂ ¿…»ƒ¿∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿«≈

LÈ‡k dL‡¯ ÁlbzL B‡ ,B·62È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡ÏÂ . ∆¿««…»¿ƒ¿…«¿∆ƒ¬ƒ
·‰Ê ÈÏÁÂ ÔÈBÚ·ˆ È„‚a LaÏiL ÔB‚k ,‰M‡63 ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»»
ÌÈÓÈNÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ ÔÈL·BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈ‡ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ - ÌÈL ‡l‡ ÈÏÁ‰ B˙B‡«¬ƒ∆»»ƒ«…¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ
- LÈ‡ È„Ú ‰˙„ÚL ‰M‡Â ,‰M‡ È„Ú ‰„ÚL∆»»¬ƒƒ»¿ƒ»∆»¿»¬ƒƒ

ÔÈ˜BÏ64,˙B¯ÁM‰ CBzÓ ˙B·Ï ˙B¯ÚN ËwÏÓ‰ . ƒ«¿«≈¿»¿»ƒ«¿…
B˜fÓ B‡ BL‡¯Ó65‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰¯ÚN ËwÏiMÓ -66, ≈…ƒ¿»ƒ∆¿«≈«¬»««∆

- ¯BÁL B¯ÚN Ú·ˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰M‡ È„Ú ‰„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»»¬ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»»
‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰·Ï ¯ÚN ÚaˆiMÓ67ÌeËÓË . ƒ∆ƒ¿«≈»¿»»««∆À¿

ÛËBÚ BÈ‡ ÒBÈ‚B¯c‡Â68BL‡¯ Ál‚Ó ‡ÏÂ ,‰M‡k ¿«¿¿ƒ≈≈¿ƒ»¿…¿«≈«…
LÈ‡k69.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»≈≈∆

תתקשט.59) עדיך 60)לא הורד מלשון: האיש, קישוטי
ה). לג, (שמות נז.):61)מעליך (נזיר בןֿיעקב אליעזר כר'

לא  שנאמר: למלחמה? זין בכלי תצא שלא לאשה מניין
מתרגם  וכן ה). כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה
אתתא. על דגבר זין תיקון יהא לא אונקלוס:

אנדרוגינוס:62) על שם שנאמר מ"ב) פ"ד, (ביכורים
בתספורת  אסורה שאשה משמע - כאנשים" "ומסתפר
(יו"ד  הגר"א מציין רבינו לדברי הזה המקור את אנשים.
ראשה. שתגלה או הנוסח: תימן ובכתבֿיד ח). ס"ק קפב,

וחליתה 63) נזמה ותעד כמו: חליה, או חלי, תכשיט: שם
טו). ב, ילבש 64)(הושע לא שבתורה: ל"ת על שעברו

כב, (דברים אשה על גבר כלי יהיה ולא אשה, שמלת גבר
כ:).65)ה). מכות (רש"י, אשה בנויי (שם).66)מתנאה
(כסף67ֿ) שחורות מתוך לבנות שערות ממלקט נלמד זה

מתלבש.68)משנה). לגלח 69)אינו לה אסור האשה כי
(ביכורים, במסכת אבל למעלה. כמבואר כאיש, ראשה
"ומסתפר  הוא: הנוסח זו, להלכה המקור ששם פ"ב),
תימן  בכתבֿיד אולם רבינו. מדברי ההיפך וזה כאנשים"
משום  אותו מכסה אלא - כאיש" ראשו מגלה "ולא הנוסח:

כאשה. צניעות

.‡È¯Bz· ‰¯eÓ‡‰ Ú˜Ú˜ ˙·˙k‰70ÏÚ Ë¯NiL ,‡e‰ ¿…∆«¬«»¬»«»∆ƒ¿…«
ÏBÁk ‰ËÈ¯N‰ ÌB˜Ó ‡lÓÈÂ ,B¯Na71B‡ BÈ„ B‡ ¿»ƒ«≈¿«¿ƒ»¿¿

ÌÈBÚ·ˆ ¯‡L72ÌÈÓLB¯‰73Ì"ekÚ‰ ‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿∆»»ƒ¿«»«
ÔÈÓLB¯L74‡e‰L ,¯ÓBÏk ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚ ∆¿ƒ«¿»«¬«»ƒ¿«∆

ÌL¯iL ˙ÚÓe .d˙„B·ÚÏ ÌL¯Óe dÏ ¯eÎÓ „·Ú∆∆»»À¿»«¬»»≈≈∆ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰ÊŒÈ‡a Ë¯NiL ¯Á‡ ÔÈÓLB¯‰ ÌÈ¯·cÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ««∆ƒ¿…¿≈∆»

·˙k .‰˜BÏ - ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ûeb‰ ÔÓ75‡ÏÂ ƒ«≈ƒ≈ƒ»∆»«¿…

- ‰ËÈ¯Na ·˙Î ‡ÏÂ Ú·ˆa ÌL¯L B‡ ,Ú·ˆa ÌL»̄«¿∆«∆»«¿∆«¿…»«ƒ¿ƒ»
˙·˙Îe" :¯Ó‡pL ,Ú˜Ú˜ÈÂ ·zÎiL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ«¬≈«∆∆¡«¿…∆

"Ú˜Ú˜76ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .77·˙BÎa ?78‰Ê Ï·‡ , «¬««∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»∆
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ ,B· eÚ˜Ú˜Â B¯N·a e·˙kL∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈«»∆»ƒ≈

‰NÚÓ ‰NÚiL È„k ,ÚiÒ79‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¿≈∆«¬∆«¬∆¬»ƒ…»»
.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌeÏk¿≈∆

כח).70) יט, (ויקרא בכם תתנו לא קעקע וכתובת
עיניהן.71) את בו כוחלות שנשים כא.).72)צבע (מכות
ניכר.73) חותם 74)שרישומם להיות עצמם את שמסמנים

מוקדשים. הם לעכו"ם כי הכל שיכירו בבשרם: תמיד ברית
וקעקע.76)שרט.75) כתובת שתיהן: שצריכים משמע
בעצמו.78)שלוקה.77) ורושם כותב כשהוא
(כסףֿמשנה).79) הראש הקפת מדין נלמד זה שדין כנראה

.·È˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯BN‰80:¯Ó‡pL ,‰˜BÏ , «≈¿ƒ»««««≈∆∆∆¡«
„Á‡Â Ô‰k „Á‡ - "ÌÎ¯N·a ez˙ ‡Ï LÙÏ Ë¯NÂ"¿∆∆»∆∆…ƒ¿ƒ¿«¿∆∆»…≈¿∆»

Ï‡¯NÈ81B‡ ÌÈ˙Ó LÓÁ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈ¯N Ë¯N . ƒ¿»≈»«¿ƒ»«««»≈≈ƒ
LÓÁ ‰˜BÏ - „Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BËÈ¯N LÓÁ82,‡e‰Â ; »≈¿ƒ«≈∆»∆»≈¿
˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L83. ∆ƒ¿«»««¿∆»

אבל80) אצל 81)וצער.מתוך גם מפורש זה לאו שהרי
וגם  ה), כא, (ויקרא שרטת ישרטו לא ובבשרם כהנים:

כח). יט, (שם -82)בישראל לנפש" "ושרט שנאמר:
(שם): דרשו וכן כ:). (מכות ונפש נפש כל על לחייבו
ושריטה. שריטה כל על לחייב - לנפש" "ושרט

אבל 83) כאן: ידובר זו אחר זו שריטות חמש כששרט
אח  בבת אצבעותיו בחמש אותן חמש,כששרט לוקה - ת

אצל  בסמוך כמבואר אחת, פעם אלא בו התרו כשלא אפילו
(ה"טו). קרחה

.‚È˙Á‡ ,‰ËÈ¯Ne ‰„È„b84eÈ‰L ÌLÎe .‡È‰ ¿ƒ»¿ƒ»««ƒ¿≈∆»
,¯Úv‰ ÈtÓ Ì‰È˙Ó ÏÚ Ì¯N·a ÌÈË¯BN Ì"ekÚ‰»«¿ƒƒ¿»»«≈≈∆ƒ¿≈«««

ÔÈÏ·BÁ eÈ‰ Ck85ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ÔÓˆÚa86:¯Ó‡pL , »»¿ƒ¿«¿»«¬«»ƒ∆∆¡«
‰¯Ò‡ ‰Ê Ìb - "ÌËtLÓk e„„b˙iÂ"87,‰¯B˙ «ƒ¿…¿¿ƒ¿»»«∆»¿»»

Ë¯N ÔÈa ,˙Ó ÏÚL ‡l‡ ."e„„b˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿∆»∆«≈≈»«
ÈÏÎa :ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ;‰˜BÏ ,ÈÏÎa Ë¯N ÔÈa B„Èa¿»≈»«ƒ¿ƒ∆«¬«»ƒƒ¿ƒ

¯eËt - B„Èa ,˙e˜ÏÓ ·iÁ -88. «»«¿¿»»

ויתגודדו 84) ככתוב: בכלי, הוא ש"גדידה" פי על אף
ביד. היא ושריטה כח), יח, (מל"א בחרבות כמשפטם
חייב  - לנפש" "ושרט משום בו והתרו בכלי גדד אם ולפיכך

משחית.85)(כסףֿמשנה). עובדים 86)בכלי שהיו לא
הגדידה  על סקילה חייבים היו כן שאלמלי - בכך אותה
אצל  רחמים לעורר כדי אלא - עבודהֿזרה עובד משום
(כסףֿ המשובשת דעתם כפי תפילתם. לקבל פסיליהם

בעכ"ום 87)משנה). תתגודדו" ש"לא פי על אף כלומר:
חייב. כן גם - מת על בכלי גדד אם זאת בכל כתוב,

כא.88) ).(מכות

.„È‰¯‰Ê‡ ÏÏÎ·e89ÈL eÈ‰È ‡lL ,‰Ê90ÔÈÈ„ŒÈz· ƒ¿««¿»»∆∆…ƒ¿¿≈»≈ƒƒ
‚‰Ók ‚‰B ‰ÊÂ ‰Ê ‚‰Ók ‚‰B ‰Ê ,˙Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ««∆≈¿ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿»
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:¯Ó‡pL ,˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓÏ Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,¯Á‡«≈∆»»∆≈¿«¬¿∆∆¡«
˙Bc‚‡ ˙Bc‚‡ eNÚ˙ ‡Ï - "e„„b˙˙ ‡Ï"91. …ƒ¿…¿…≈»¬À¬À

תתגודדו.89) לא "לא 90)של האומר: אביי כדברי
מורים  הללו אחת, בעיר בתיֿדינין שני כגון: - תתגודדו"
שבכל  ולפי יד.). (יבמות כביתֿהלל והללו כביתֿשמאי
הכהן  דוד רבי נדחק רבא, לגבי כאביי הלכה אין מקום
חלוקים  שחבריו אחד לביתֿדין שכוונתם רבינו, דברי לפרש
להיות: וצריך הדמיון כ' פה שחסר וייתכן בדעותיהם.
כגון: (שם): האומר וכרבא בתיֿדינין", כשני יהיו "שלא
ופלג  כביתֿשמאי מורים (חציו) פלג אחת, בעיר ביתֿדין
(כסףֿ מותר - אחת בעיר בתיֿדינים שני אבל כביתֿהלל:

תגודו 91)משנה). לא או תגודדו, לא כתוב: שלא מפני
אגודות  ליעשות שלא גם מזה למדו תתגודדו", "לא אלא -

(שם). שונות כתות אגודות,

.ÂË‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,˙n‰ ÏÚ ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»««≈∆∆∆¡«¿…
„Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ."˙ÓÏ ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆»ƒ¿»≈¿∆»
˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ,˙n‰ ÏÚ Ë¯NL Ô‰k92. …≈∆»«««≈≈∆∆»∆»

‰˜BÏ ,„Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BÁ¯˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ Á¯Bw‰«≈««¿«»≈¿»«≈∆»∆
‰Á¯˜ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L ,‡e‰Â ;˙BÁ¯w‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««¿»¿∆ƒ¿«»»¿»

ÌÒ· B‡ B„Èa Á¯Bw‰ „Á‡ .‰Á¯˜Â93ÏÈaË‰ B‡ , ¿»¿»∆»«≈«¿»¿«ƒ¿ƒ
BL‡¯a ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa ÌÁÈp‰Â ÌÒa ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿«¿ƒƒ»«¬ƒ»¿¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ¯˜ LÓÁ Á¯˜Â ÏÈ‡B‰ - ˙Á‡ ˙·a¿«««ƒ¿»«»≈¿»««ƒ
ÔÈ‡a ÔlÎ È¯‰L ,LÓÁ ‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»««∆»≈∆¬≈À»»ƒ

˙Á‡k94L‡¯‰ Ïk ÏÚ ·iÁÂ .95,ÌÈÈÚ‰ ÔÈ·k ¿««¿«»«»»…¿≈»≈«ƒ
¯eÚL ‰nÎÂ ."ÌL‡¯a ‰Á¯˜ eÁ¯˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿»¿»¿…»¿«»ƒ

ÒÈ¯‚k BL‡¯Ó ‰‡¯iL È„k ?‰Á¯w‰96ÈÏa Èet «»¿»¿≈∆≈»∆≈…ƒ¿ƒ»¿ƒ
.¯ÚN≈»

יקרחו 92) לא בכהנים: ונאמר הואיל לומר: תטעה שלא
ולא  סתם: בתורה ונאמר ה), כא, (ויקרא בראשם קרחה
זה  לפי א), יד, (דברים למת עיניכם בין קרחה תשימו
לוקה  "אינו אומר: הוא לפיכך - שתים הכהנים יתחייבו

אחת". השער.93)אלא את המשירה חריפה משחה
כ:).94) קרחה 95)(מכות תשימו ולא שכתוב: פי על אף

קרחה  שוה' ב'גזירה אנו לומדים שם), (דברים, עיניכם בין
בראשם  קרחה יקרחו לא בהם: שכתוב מכהנים קרחה -
כ:). (מכות הראש כל שערות על לחייב - ה) כא, (ויקרא

כמבואר 96) שערות, ושש כשלשים ושיעורו: הפול, כחצי
מ"א. פ"ו, נגעים במסכת

.ÊËÏÙpL B˙Èa ÏÚ B¯N·a Ë¯BN‰ B‡ BL‡¯ Á¯Bw‰«≈«…«≈ƒ¿»«≈∆»«
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt - Ìi· ‰ÚaËpL B˙ÈÙÒ ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿»«»»¿≈∆∆»

˙n‰ ÏÚ97ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ë¯BN‰ B‡ ,„·Ïa98. ««≈ƒ¿««≈«¬«»ƒ
‰ËÈ¯N Ë¯BN‰Â ,B¯·Á ÏL BL‡¯a ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»¿…∆¬≈¿«≈¿ƒ»
,B¯·Á ÏL B¯N·a Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰Â ,B¯·Á ¯N·aƒ¿«¬≈¿«≈¿…∆«¬«ƒ¿»∆¬≈
Ô‰ÈL ,ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰ÈML ÔÓÊa - ÚiÒÓ B¯·Á ‰È‰Â¿»»¬≈¿«≈«ƒ¿«∆¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈ˜BÏ99Ì‰ÈMÓ „ÈÊn‰ - „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡ ; ƒ∆»≈¿∆»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
.¯eËt ‚‚BM‰Â ‰˜BÏ∆¿«≈»

כ:).97) (ה"יג),98)(מכות לעיל כמבואר בכלי, ודווקא

(מעשה  גם פירש וכן בכלי: שהיא הגדידה על רק שחייב
פ"ג).99)רוקח). מכות (תוספתא,

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"א חמישי יום

-rcndxtq
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B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰ ·eLiL ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿∆»«≈≈∆¿
.‰cÂ˙ÈÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«∆

- dÏÏ‚a dnÚ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈ¯wÚÂ BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שמתכפרות 1) עבירות דברים; ווידוי התשובה, מעלת

שמתכפרות  ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן
זמן. לאחר

.‡- ‰NÚ˙Œ‡Ï ÔÈa ,‰NÚ ÔÈa - ‰¯BzaL ˙BˆÓ Ïk»ƒ¿∆«»≈¬≈≈…«¬∆
‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú Ì‡ƒ»«»»«««≈∆≈¿»≈ƒ¿»»

‰·eLz ‰NÚiLk -2B‡ËÁÓ ·eLÈÂ3˙BcÂ˙‰Ï ·iÁ ,4 ¿∆«¬∆¿»¿»≈∆¿«»¿ƒ¿«
Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»∆∆¡«ƒƒ»ƒ
‰Ê - "eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â .'B‚Â eNÚÈ«¬¿¿ƒ¿«∆«»»¬∆»∆

ÌÈ¯·c ÈecÂ5?ÔÈcÂ˙Ó „ˆÈk .‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÈecÂ . ƒ¿»ƒƒ∆ƒ¿«¬≈≈«ƒ¿«ƒ
È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡6È˙ÈÂÚ ,7ÈzÚLt ,8EÈÙÏ ≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆

ÈzL·e ÈzÓÁ È¯‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈNÚÂ9,ÈNÚÓa ¿»ƒƒ»»»«¬≈ƒ«¿ƒ…¿ƒ¿«¬«
¯ÊBÁ ÈÈ‡ ÌÏBÚÏe10.ÈecÂ ÏL B¯wÚ e‰ÊÂ ;‰Ê ¯·„Ï ¿»≈ƒ≈¿»»∆¿∆ƒ»∆ƒ

‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÔÈÚa CÈ¯‡Óe ˙BcÂ˙‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆¿ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿»∆¬≈∆
˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈÏÚa ÔÎÂ .ÁaLÓ11ÔÈ‡È·nL ˙Úa , ¿À»¿≈«¬≈«»«¬»¿≈∆¿ƒƒ
ÔB„Ê ÏÚ B‡ Ô˙‚‚L ÏÚ Ô‰È˙Ba¯˜12¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿¿≈∆«ƒ¿»»«¿»≈ƒ¿«≈
)‰·eLz eNÚiL „Ú Ìa¯˜a Ô‰Ï13ÈecÂ ecÂ˙ÈÂ »∆¿»¿»»«∆«¬¿»¿ƒ¿«ƒ

ÔÎÂ ."‰ÈÏÚ ‡ËÁ ¯L‡ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·c¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«»¬∆»»»∆»¿≈
ÔÈ‡ - ˙e˜ÏÓ È·iÁÓe ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk»¿À»≈ƒ≈ƒ¿À»≈«¿≈
‰·eLz eNÚiL „Ú ,Ô˙i˜Ï· B‡ Ô˙˙ÈÓa Ô‰Ï ¯tk˙Óƒ¿«≈»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»«∆«¬¿»

ecÂ˙ÈÂ14- BBÓÓ ˜Èfn‰Â B¯·Áa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿≈«≈«¬≈¿««ƒ»
BÈ‡ ,BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó BÏ ÌlML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈«∆«»≈
,ÌÏBÚÏ ‰Êk ˙BNÚlÓ ·eLÈÂ ‰cÂ˙iL „Ú ¯tk˙Óƒ¿«≈«∆ƒ¿«∆¿»ƒ«¬»∆¿»

L"Ì„‡‰ ˙‡hÁŒÏkÓ" :¯Ó‡p15. ∆∆¡«ƒ»«…»»»

תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו כשיגמור
לעשותו.3) יוסיף ולהביע 4)שלא חטא כי בפיו להודות

זה. על חרטתו ולפרש 5)את לפרוט צריך שהמתוודה
בשפתיו. חטאו תחטא 6)את כי נפש ככתוב: בשגגה,

ב). ד, (ויקרא תיכרת 7)בשגגה היכרת שנאמר: בזדון,
לא). טו, (במדבר בה עוונה ההיא להכעיס,8)הנפש

(מלכיםֿב  בי פשע מואב מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד
שכן  לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי וסדר ז). ג,
ועוינו, חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב: לשון מצינו

ה). ט, (דניאל ומרדנו בושתי 9)הרשענו הכתוב: מעין
ו). ט, (עזרא אליך פני אלוקי, להרים, ונכלמתי

ח,10) פרק יומא (ירושלמי, עושה" איני - שעשיתי "וכשם
ז). אשם.11)הלכה או חטאת קרבן להביא שנתחייבו
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:¯Ó‡pL ,˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓÏ Ì¯B‚ ‰Ê ¯·cL ,¯Á‡«≈∆»»∆≈¿«¬¿∆∆¡«
˙Bc‚‡ ˙Bc‚‡ eNÚ˙ ‡Ï - "e„„b˙˙ ‡Ï"91. …ƒ¿…¿…≈»¬À¬À

תתגודדו.89) לא "לא 90)של האומר: אביי כדברי
מורים  הללו אחת, בעיר בתיֿדינין שני כגון: - תתגודדו"
שבכל  ולפי יד.). (יבמות כביתֿהלל והללו כביתֿשמאי
הכהן  דוד רבי נדחק רבא, לגבי כאביי הלכה אין מקום
חלוקים  שחבריו אחד לביתֿדין שכוונתם רבינו, דברי לפרש
להיות: וצריך הדמיון כ' פה שחסר וייתכן בדעותיהם.
כגון: (שם): האומר וכרבא בתיֿדינין", כשני יהיו "שלא
ופלג  כביתֿשמאי מורים (חציו) פלג אחת, בעיר ביתֿדין
(כסףֿ מותר - אחת בעיר בתיֿדינים שני אבל כביתֿהלל:

תגודו 91)משנה). לא או תגודדו, לא כתוב: שלא מפני
אגודות  ליעשות שלא גם מזה למדו תתגודדו", "לא אלא -

(שם). שונות כתות אגודות,

.ÂË‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ,˙n‰ ÏÚ ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»««≈∆∆∆¡«¿…
„Á‡Â Ï‡¯NÈ „Á‡ ."˙ÓÏ ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆»ƒ¿»≈¿∆»
˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ,˙n‰ ÏÚ Ë¯NL Ô‰k92. …≈∆»«««≈≈∆∆»∆»

‰˜BÏ ,„Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BÁ¯˜ LÓÁ B‡ Úa¯‡ Á¯Bw‰«≈««¿«»≈¿»«≈∆»∆
‰Á¯˜ Ïk ÏÚ B· e¯˙‰L ,‡e‰Â ;˙BÁ¯w‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««¿»¿∆ƒ¿«»»¿»

ÌÒ· B‡ B„Èa Á¯Bw‰ „Á‡ .‰Á¯˜Â93ÏÈaË‰ B‡ , ¿»¿»∆»«≈«¿»¿«ƒ¿ƒ
BL‡¯a ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa ÌÁÈp‰Â ÌÒa ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿«¿ƒƒ»«¬ƒ»¿¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ¯˜ LÓÁ Á¯˜Â ÏÈ‡B‰ - ˙Á‡ ˙·a¿«««ƒ¿»«»≈¿»««ƒ
ÔÈ‡a ÔlÎ È¯‰L ,LÓÁ ‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰‡¯˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»««∆»≈∆¬≈À»»ƒ

˙Á‡k94L‡¯‰ Ïk ÏÚ ·iÁÂ .95,ÌÈÈÚ‰ ÔÈ·k ¿««¿«»«»»…¿≈»≈«ƒ
¯eÚL ‰nÎÂ ."ÌL‡¯a ‰Á¯˜ eÁ¯˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿»¿»¿…»¿«»ƒ

ÒÈ¯‚k BL‡¯Ó ‰‡¯iL È„k ?‰Á¯w‰96ÈÏa Èet «»¿»¿≈∆≈»∆≈…ƒ¿ƒ»¿ƒ
.¯ÚN≈»

יקרחו 92) לא בכהנים: ונאמר הואיל לומר: תטעה שלא
ולא  סתם: בתורה ונאמר ה), כא, (ויקרא בראשם קרחה
זה  לפי א), יד, (דברים למת עיניכם בין קרחה תשימו
לוקה  "אינו אומר: הוא לפיכך - שתים הכהנים יתחייבו

אחת". השער.93)אלא את המשירה חריפה משחה
כ:).94) קרחה 95)(מכות תשימו ולא שכתוב: פי על אף

קרחה  שוה' ב'גזירה אנו לומדים שם), (דברים, עיניכם בין
בראשם  קרחה יקרחו לא בהם: שכתוב מכהנים קרחה -
כ:). (מכות הראש כל שערות על לחייב - ה) כא, (ויקרא

כמבואר 96) שערות, ושש כשלשים ושיעורו: הפול, כחצי
מ"א. פ"ו, נגעים במסכת

.ÊËÏÙpL B˙Èa ÏÚ B¯N·a Ë¯BN‰ B‡ BL‡¯ Á¯Bw‰«≈«…«≈ƒ¿»«≈∆»«
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯eËt - Ìi· ‰ÚaËpL B˙ÈÙÒ ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿»«»»¿≈∆∆»

˙n‰ ÏÚ97ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ë¯BN‰ B‡ ,„·Ïa98. ««≈ƒ¿««≈«¬«»ƒ
‰ËÈ¯N Ë¯BN‰Â ,B¯·Á ÏL BL‡¯a ‰Á¯˜ Á¯Bw‰«≈«»¿»¿…∆¬≈¿«≈¿ƒ»
,B¯·Á ÏL B¯N·a Ú˜Ú˜ ˙·˙k ·˙Bk‰Â ,B¯·Á ¯N·aƒ¿«¬≈¿«≈¿…∆«¬«ƒ¿»∆¬≈
Ô‰ÈL ,ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰ÈML ÔÓÊa - ÚiÒÓ B¯·Á ‰È‰Â¿»»¬≈¿«≈«ƒ¿«∆¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈ˜BÏ99Ì‰ÈMÓ „ÈÊn‰ - „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡ ; ƒ∆»≈¿∆»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
.¯eËt ‚‚BM‰Â ‰˜BÏ∆¿«≈»

כ:).97) (ה"יג),98)(מכות לעיל כמבואר בכלי, ודווקא

(מעשה  גם פירש וכן בכלי: שהיא הגדידה על רק שחייב
פ"ג).99)רוקח). מכות (תוספתא,

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"א חמישי יום

-rcndxtq
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B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰ ·eLiL ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿∆»«≈≈∆¿
.‰cÂ˙ÈÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«∆

- dÏÏ‚a dnÚ ÌÈ¯¯‚p‰ ÌÈ¯wÚÂ BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùaƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
שמתכפרות 1) עבירות דברים; ווידוי התשובה, מעלת

שמתכפרות  ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן
זמן. לאחר

.‡- ‰NÚ˙Œ‡Ï ÔÈa ,‰NÚ ÔÈa - ‰¯BzaL ˙BˆÓ Ïk»ƒ¿∆«»≈¬≈≈…«¬∆
‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú Ì‡ƒ»«»»«««≈∆≈¿»≈ƒ¿»»

‰·eLz ‰NÚiLk -2B‡ËÁÓ ·eLÈÂ3˙BcÂ˙‰Ï ·iÁ ,4 ¿∆«¬∆¿»¿»≈∆¿«»¿ƒ¿«
Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»∆∆¡«ƒƒ»ƒ
‰Ê - "eNÚ ¯L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â .'B‚Â eNÚÈ«¬¿¿ƒ¿«∆«»»¬∆»∆

ÌÈ¯·c ÈecÂ5?ÔÈcÂ˙Ó „ˆÈk .‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÈecÂ . ƒ¿»ƒƒ∆ƒ¿«¬≈≈«ƒ¿«ƒ
È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :¯ÓB‡6È˙ÈÂÚ ,7ÈzÚLt ,8EÈÙÏ ≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆

ÈzL·e ÈzÓÁ È¯‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈNÚÂ9,ÈNÚÓa ¿»ƒƒ»»»«¬≈ƒ«¿ƒ…¿ƒ¿«¬«
¯ÊBÁ ÈÈ‡ ÌÏBÚÏe10.ÈecÂ ÏL B¯wÚ e‰ÊÂ ;‰Ê ¯·„Ï ¿»≈ƒ≈¿»»∆¿∆ƒ»∆ƒ

‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÔÈÚa CÈ¯‡Óe ˙BcÂ˙‰Ï ‰a¯n‰ ÏÎÂ¿»««¿∆¿ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿»∆¬≈∆
˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈÏÚa ÔÎÂ .ÁaLÓ11ÔÈ‡È·nL ˙Úa , ¿À»¿≈«¬≈«»«¬»¿≈∆¿ƒƒ
ÔB„Ê ÏÚ B‡ Ô˙‚‚L ÏÚ Ô‰È˙Ba¯˜12¯tk˙Ó ÔÈ‡ - »¿¿≈∆«ƒ¿»»«¿»≈ƒ¿«≈
)‰·eLz eNÚiL „Ú Ìa¯˜a Ô‰Ï13ÈecÂ ecÂ˙ÈÂ »∆¿»¿»»«∆«¬¿»¿ƒ¿«ƒ

ÔÎÂ ."‰ÈÏÚ ‡ËÁ ¯L‡ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·c¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«»¬∆»»»∆»¿≈
ÔÈ‡ - ˙e˜ÏÓ È·iÁÓe ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ È·iÁÓ Ïk»¿À»≈ƒ≈ƒ¿À»≈«¿≈
‰·eLz eNÚiL „Ú ,Ô˙i˜Ï· B‡ Ô˙˙ÈÓa Ô‰Ï ¯tk˙Óƒ¿«≈»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»«∆«¬¿»

ecÂ˙ÈÂ14- BBÓÓ ˜Èfn‰Â B¯·Áa Ï·BÁ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿≈«≈«¬≈¿««ƒ»
BÈ‡ ,BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó BÏ ÌlML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈«∆«»≈
,ÌÏBÚÏ ‰Êk ˙BNÚlÓ ·eLÈÂ ‰cÂ˙iL „Ú ¯tk˙Óƒ¿«≈«∆ƒ¿«∆¿»ƒ«¬»∆¿»

L"Ì„‡‰ ˙‡hÁŒÏkÓ" :¯Ó‡p15. ∆∆¡«ƒ»«…»»»

תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב בליבו כשיגמור
לעשותו.3) יוסיף ולהביע 4)שלא חטא כי בפיו להודות

זה. על חרטתו ולפרש 5)את לפרוט צריך שהמתוודה
בשפתיו. חטאו תחטא 6)את כי נפש ככתוב: בשגגה,

ב). ד, (ויקרא תיכרת 7)בשגגה היכרת שנאמר: בזדון,
לא). טו, (במדבר בה עוונה ההיא להכעיס,8)הנפש

(מלכיםֿב  בי פשע מואב מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד
שכן  לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי וסדר ז). ג,
ועוינו, חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב: לשון מצינו

ה). ט, (דניאל ומרדנו בושתי 9)הרשענו הכתוב: מעין
ו). ט, (עזרא אליך פני אלוקי, להרים, ונכלמתי

ח,10) פרק יומא (ירושלמי, עושה" איני - שעשיתי "וכשם
ז). אשם.11)הלכה או חטאת קרבן להביא שנתחייבו
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על 12) שבאה העדות שבועת חטאת גזלות, אשם כגון:
על  אלא באים אינם הקרבנות שרוב בעוד כשוגג; הזדון
סז). עמוד שגגות (הלכות המצוות" "מניין ראה השוגג.

יג.).13) כל 14)(שבועות שם: אמרו מג:). (סנהדרין
מתווד  הבא;המומתים לעולם חלק לו יש המתוודה שכל ים,

לה' כבוד נא שים בני, יהושע: לו שאמר בעכן מצינו שכן
אנוכי  אמנה עכן: ויען (וידוי). תודה לו ותן ישראל אלוקי
למות, ונוטה שחלה מי כן כמו יטֿכ). ז, (יהושע וגו' חטאתי

לב.). (שבת התוודה! לו: לבין 15)אומרים שבינו ממה
(ספרי  הרע לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על חבירו:
מראה  המצוות" וב"ספר נשא). שמעוני, בילקוט הובא זוטא,

לפניו. שהייתה במכילתא ההלכה לכל המקור את רבינו

.·ÁlzLn‰ ¯ÈÚN16Ïk ÏÚ ‰¯tk ‡e‰L ÈÙÏ - »ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ∆«»»«»
Ïk ÔBLÏ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙Ó ÏB„b Ô‰k ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈…≈»ƒ¿«∆»»«¿»

Ï‡¯NÈ17˙BBÚ ŒÏkŒ˙‡ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«»»»∆»¬
˙B¯·Ú Ïk ÏÚ ¯tÎÓ ÁlzLn‰ ¯ÈÚN ."Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»ƒ«ƒ¿«≈«¿«≈«»¬≈
ÔÈa ,ÔB„Êa ¯·ÚL ÔÈa - ˙B¯eÓÁ‰Â ˙Blw‰ ,‰¯BzaL∆«»««¿«¬≈∆»«¿»≈

Ú„B‰L ÔÈa ;‰‚‚La ¯·ÚL18BÏ Ú„B‰ ‡lL ÔÈa ,BÏ ∆»«ƒ¿»»≈∆«≈∆…«
¯tk˙Ó Ïk‰ -19‰NÚL ,‡e‰Â ;ÁlzLn‰ ¯ÈÚNa20 «…ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿∆»»

¯ÈÚN‰ ÔÈ‡ ,‰·eLz ‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .‰·eLz¿»¬»ƒ…»»¿»≈«»ƒ
Ô‰ ‰Óe ˙Blw‰ Ô‰ ‰Óe .˙Blw‰ ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯tÎÓ¿«≈∆»«««»≈««»≈
˙˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ,Ô‰ ˙B¯eÓÁ‰ ?˙B¯eÓÁ‰«¬«¬≈∆«»ƒ¬≈∆ƒ«

˙¯k B‡ ÔÈcŒ˙Èa21‡ÂL ˙Úe·Le .22¯˜LÂ23ŒÏÚŒÛ‡ , ≈ƒ»≈¿«»¿»∆∆««
˙B¯eÓÁ‰ ÔÓ Ô‰ È¯‰ ,˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L Èt24¯‡Le . ƒ∆≈»∆»≈¬≈≈ƒ«¬¿»

Ì‰ - ˙¯k Ô‰a ÔÈ‡L ‰NÚ ˙BˆÓe ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿¬≈∆≈»∆»≈≈
.˙Blw‰««

י).16) טז, (ויקרא בתורה כמפורש ביוםֿהכיפורים, לעזאזל
עמך 17) לפניך פשעו עוו, חטאו, עליו: בוידויו אומר שהיה

סו.). (יומא ישראל יום 18)בית לפני לו שנודע בין
ומהו? לו. נודע שלא ובין עבירה ספק לידי שבא הכיפורים
שומן  של אחת חתיכות: שתי לפניו מונחות שהיו כגון
שומן  של אם יודע ואינו מהן אחת ואכל חלב, של ואחת
שכפרתו  מפני תלוי", "אשם להביא שדינו אכל, חלב של או
חלב  או אכל, שומן אם נכון אל שידע עד ועומדת תלוייה

לו. ונסלח חטאת קרבן מביא הוא ואז תלוי 19)- אשם
להביאו  צריך אינו יוםֿהכיפורים, לפני הביאו לא אם זה
השעיר  ידי על נתכפר שכבר מפני יוםֿהכיפורים, אחר
המשתלח  השעיר אין וחטאות וודאי אשם אבל המשתלח.
ויתכפר  יוםֿהכיפורים אחר קרבנו להביא צריך אלא - מכפר
פרק  שגגות הלכות תורה, משנה כה.; (כריתות כמבואר לו,

ט). הלכה יב:).20)ג, (שבועות כרבי ולא כחכמים
א).21) הלכה ח, (פרק לקמן שנשבע 22)כמבואר כגון,

זהב, שהוא אבן של עמוד על שנשבע הידוע: את לשנות
אבן  שהוא אבן של עמוד על כשנשבע וכן להיפך. או

כט.). בו 23)(שבועות וכפר בידו היה חבירו שממון מי
וכן  שקר. שבועת זו הרי - נשבע והוא הדיינים והשביעוהו
וכיוצא  אלה על - להיפך או אכל, ולא - שאכל כשנשבע
יב). יט, (ויקרא לשקר בשמי תשבעו ולא תורה: אמרה בהן

את 24) ה' ינקה לא כי בהן: שנאמר מפני לט.). (שבועות
ז). כ, (שמות לשוא שמו את ישא אשר

.‚eÏ ÔÈ‡Â Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈«ƒ¿»«»¿≈»
‰¯tkŒÁaÊÓ25ÌL ÔÈ‡ -26‰·eLz ‡l‡27‰·eLz‰ . ƒ¿««»»≈»∆»¿»«¿»

˙B¯·Ú‰ Ïk ÏÚ ˙¯tÎÓ28‰NÚÂ ÂÈÓÈ Ïk ÚL¯ elÙ‡ . ¿«∆∆«»»¬≈¬ƒ»«»»»¿»»
¯·c ÌeL BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ‰B¯Á‡a ‰·eL¿̇»»«¬»≈«¿ƒƒ»»

BÚL¯Ó29daŒÏLkÈ ‡Ï ÚL¯‰ ˙ÚL¯" :¯Ó‡pL , ≈ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«»»»…ƒ»∆»
BÓˆÚÂ ."BÚL¯Ó B·eL ÌBÈa30ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ¿≈ƒ¿¿«¿∆«ƒƒ

ÌÈ·MÏ ¯tÎÓ31¯tÎÈ ‰f‰ ÌBi· Èk" :¯Ó‡pL , ¿«≈«»ƒ∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
."ÌÎÈÏÚ¬≈∆

המכפר 25) המשתלח השעיר וכן עלינו; יכפרו שהקרבנות
על  גם ובתשובה תשובה, בלא אפילו קלות עבירות על

ומיתה. יסורים בלי חמורות לשון 26)עבירות דרך על
א). הלכה א, פרק התורה יסודי (הלכות לעיל ראה ערב.

מטומאת 27) להיטהר אחרת תחבולה ואין עצה אין כלומר:
תשובה. אלא - (הלכה 28)החטא לקמן וראה כלל, בדרך

מ:).29)ד). יום 30)(קידושין הקדוש, היום עצם
לבדה  שתשובה לאֿתעשה עבירות על מכפר הכיפורים.
ד). (הלכה בסמוך לקמן כמבואר פו.), (יומא מועילה אינה

שבים.31) לשאינם לא אבל

.„˙¯tÎÓ ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡32BÓˆÚÂ Ïk‰ ÏÚ ««ƒ∆«¿»¿«∆∆««…¿«¿
Ô‰L ˙B¯·Ú LÈ - ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL∆«ƒƒ¿«≈≈¬≈∆≈

ÌÈ¯tk˙Ó33Ô˙ÚLÏ34ÌÈ¯tk˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯·Ú LÈÂ , ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿≈¬≈∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Ì„‡ ¯·Ú ?„ˆÈk .ÔÓÊ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««¿»≈«»«»»«ƒ¿«¬≈

˙¯k da ÔÈ‡L35„Ú ÌMÓ ÊÊ BÈ‡ - ‰·eL˙ ‰NÚÂ ∆≈»»≈¿»»¿»≈»ƒ»«
ÔÈÏÁBnL36,ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡ el‡·e .BÏ ∆¬ƒ»≈∆¡«»ƒ»ƒ
‰t¯‡37‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú ."'B‚Â ÌÎÈ˙·eLÓ ∆¿»¿…≈∆¿»««ƒ¿«…«¬∆

˙¯k da ÔÈ‡L38- ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ∆≈»»≈¿…ƒ«≈ƒ¿»»¿»
‰ÏBz ‰·eLz39:¯Ó‡ el‡·e .¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ¿»»¿«ƒƒ¿«≈»≈∆¡«

‰f‰ ÌBi· Èk"40˙B˙¯k ÏÚ ¯·Ú ."ÌÎÈÏÚ ¯tÎÈ ƒ««∆¿«≈¬≈∆»««»≈
ŒÌBÈÂ ‰·eLz - ‰·eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓeƒ≈ƒ¿»»¿»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ‡a‰ ÔÈ¯eqÈÂ ,ÔÈÏBz ÌÈ¯etk‰41BÏ ÔÈ¯ÓBb «ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ»»¿ƒ
ÌÏBÚÏe .‰¯tk‰42„Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó ÔÈ‡ ««»»¿»≈ƒ¿«≈«»»¿»«

Ë·La Èz„˜Ùe" :¯Ó‡ el‡·e .ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡B·iL∆»»»ƒƒ»≈∆¡«»«¿ƒ¿≈∆
ÌÈÚ‚·e ÌÚLt43ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."ÌBÚ44? ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‡lLa45ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;¯·ÚL ‰ÚMa ¿∆…ƒ≈∆«≈«»»∆»«¬»«¿«≈
ŒÌBÈ ÚÈb‰Â ,‰·eLz ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌM‰ ˙‡∆«≈««ƒ∆»»¿»¿ƒƒ«
- ÔÈ¯eqÈ ÂÈÏÚ e‡·e ,B˙·eL˙a „ÓBÚ ‡e‰Â ÌÈ¯etk‰«ƒƒ¿≈ƒ¿»»»»ƒƒ
‡l‡ .˙eÓiL „Ú ‰¯eÓ‚ ‰¯tk BÏ ¯tk˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈«»»¿»«∆»∆»
,ÔÈÏBz ÔzLÏL ,ÔÈ¯eqÈÂ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ,‰·eLz¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ
,˙B‡·ˆ '‰ ÈÊ‡· ‰Ï‚Â" :¯Ó‡pL ,˙¯tÎÓ ‰˙ÈÓeƒ»¿«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»¿»

‰f‰ ÔBÚ‰ ¯tÎÈ Ì‡46"Ôe˙Óz „Ú ÌÎÏ47. ƒ¿À«∆»«∆»∆«¿À

ואופני 32) המכפרת התשובה על רבינו דיבר כאן עד
דרכיה  את מבאר הוא ואילך מכאן כלל, בדרך כפרתה

ואינה 33)בפרוטרוט. תלוייה שאינה וסופית גמורה כפרה
נוספים. לגורמים עשיית 34)זקוקה בשעת תיכף
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מצה 35)התשובה. אכילת כגון: במזיד, עליה כשעוברים
בזה. וכיוצא פסחים גמורה.36)בלילי מחילה מיד,

לכם.37) ארפא - כשתשובו תלבש 38)ומיד "לא כגון:
תלוייה 39)שעטנז". והיא גמורה כפרה נתכפר לא עדיין
עבירה 40)ועומדת. שיש למדת: הא לכן. קודם לא אבל

כיפור. יום של לעצמו עוונותיו.41)שצריכה וממרקים
יוםֿהכיפורים.42) פעמים הרבה עליו כשעברו אפילו
שעונש 43) ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש למדת:

חמור. עוון על וחמור קל, עוון על שיסורים 44)קל
פו.). (יומא לו ומתכפר אדם של עוונותיו ממרקים

ולדעת 45) שם). (רש"י, אחרים ומחטיא חוטא היה שלא
מצוות  מכל אחת על אונס בלא מדעתו העובר כל רבינו:
את  מחלל זה הרי - להכעיס נפש בשאט בתורה האמורות

י). הלכה ה, פרק יסודיֿהתורה (הלכות של 46)השם
אליו  לשוב נביאיו ידי על לכם קרא שה' השם: חילול
לו  צחקתם ואתם הפורענות, בוא לפני שלימה בתשובה

שם). (רד"ק, השם חילול וזהו - ושתיתם הא 47)ואכלתם
אלא  כפרה לה שאין השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת:

פו.). (יומא במיתה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביותר;1) מקובלת התשובה זמן באיזה מהי; גמורה תשובה

בקשת  סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו
מחבירו. מחילה

.‡¯·c B„ÈÏ ‡aL ‰Ê ?‰¯eÓ‚ ‰·eLz ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿»¿»∆∆»¿»»»
‰NÚ ‡ÏÂ L¯Ùe ,B˙BNÚÏ B„Èa ¯LÙ‡Â ,Ba ¯·ÚL∆»«¿∆¿»¿»«¬»«¿…»»

‰·eLz‰ ÈtÓ2‰‡¯iÓ ‡Ï ;3ÁkŒÔBÏLkÓ ‡ÏÂ4. ƒ¿≈«¿»…ƒƒ¿»¿…ƒƒ¿…«
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰¯·Úa ‰M‡ ÏÚ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«ƒ»«¬≈»¿««¿«

dnÚ „ÁÈ˙5BÙeb ÁÎ·e da B˙·‰‡a „ÓBÚ ‡e‰Â , ƒ¿«≈ƒ»¿≈¿«¬»»¿…«
da ¯·ÚL ‰È„n·e6ÏÚa e‰Ê - ¯·Ú ‡ÏÂ L¯Ùe , «¿ƒ»∆»«»»«¿…»«∆««

˙‡ ¯ÎÊe" :¯Ó‡ ‰ÓÏMM ‡e‰ .‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»∆¿……»«¿…∆
"EÈ˙B¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba7ÈÓÈa ‡l‡ ·L ‡Ï Ì‡Â . ¿∆ƒ≈¿∆¿ƒ…»∆»ƒ≈

‰È‰M ‰Ó ˙BNÚÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ˙Ú·e B˙e˜Êƒ¿¿≈∆ƒ∆¿»«¬«∆»»
‰lÚÓ ‰·eLz dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰NBÚ8˙ÏÚBÓ , ∆««ƒ∆≈»¿»¿À»∆∆

,ÂÈÓÈ Ïk ¯·Ú elÙ‡ .‡e‰ ‰·eLz ÏÚ·e BÏ ‡È‰ƒ««¿»¬ƒ»«»»»
Ïk - B˙·eL˙a ˙Óe B˙˙ÈÓ ÌBÈa ‰·eLz ‰NÚÂ¿»»¿»¿ƒ»≈ƒ¿»»
CLÁ˙Œ‡Ï ¯L‡ „Ú" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬∆…∆¿«
¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ ,ÌÈ·ÎBk‰Â Á¯i‰Â ¯B‡‰Â LÓM‰«∆∆¿»¿«»≈«¿«»ƒ¿»∆»ƒ««
¯ÎÊ Ì‡L ,ÏÏkÓ .‰˙Èn‰ ÌBÈ ‡e‰L - "ÌLb‰«»∆∆«ƒ»ƒ¿»∆ƒ»«

BÏ ÁÏÒ - ˙eÓiL Ì„˜ ·LÂ B‡¯Ba9. ¿¿»…∆∆»ƒ¿«

שלימה.2) בתשובה לחזור בלבו שגמר משום 3)מפני
שהוא. ממי מתיירא הגוף.4)שהוא נזדמנו 5)חולשת
אחד. למקום במקרה באותו 6)יחד נמצא הוא כלומר:

העבירה. את כשעבר אז שהיה התנאים ובאותם המצב
ומצוי 7) מוצא שאתה עד "עשה קנא:): (שבת חז"ל כמאמר

בידך". ועידן חיים 8)לך בתקופת אצלו שבאה מפני
ירא  איש אשרי יט.): (ע"ז שאמרו וכמו בה. חפץ כבר שאין
אלא  - אשה?! ולא איש, אשרי - א) קיא, (תהלים ה' את

(בגבורתו). איש כשהוא תשובה שעושה מי וכן 9)אשרי
יגון  שמכניסים שבישראל גמורים רשעים "אלו אמרו:

עולמם  לבית שנכנסים בשעה (שמתחרטים) בלבם ואנחה
מתוך  ומתו תשובה ועשו חזרו אם - שעשו מעשים בשביל
הפסוק: על בלק, (ילקוט, הבא" עולם בני הם תשובה,

נטיו). כנחלים

.·B‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ·ÊÚiL ,‡e‰ ?‰·eLz‰ ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¿»∆«¬…«≈∆¿
,„BÚ e‰NÚÈ ‡lL BaÏa ¯Ó‚ÈÂ ,Bz·LÁnÓ B¯ÈÒÈÂƒƒƒ«¬«¿¿ƒ¿…¿ƒ∆…«¬≈
ÏÚ ÌÁ˙È ÔÎÂ ."'B‚Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…»»«¿¿¿≈ƒ¿«≈«

L ,¯·ÚL„ÈÚÈÂ ."ÈzÓÁ È·eL È¯Á‡ Èk" :¯Ó‡p10 ∆»«∆∆¡«ƒ«¬≈ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ
˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ÂÈÏÚ11‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·eLÈ ‡lL , »»≈««¬∆…»¿∆«≈¿

„BÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ12‰NÚÓÏ eÈ‰Ï‡ ¿»∆∆¡«¿……«¡…≈¿«¬≈
˙BÈÚ ¯ÓBÏÂ ÂÈ˙ÙNa ˙BcÂ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ ."'B‚Â eÈ„È»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»

.BaÏa ¯ÓbL el‡≈∆»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."mlerl `hgd dfl aeyi `ly zenelrz rcei eilr cirie..."

לתשובה, התנאים אחד שזהו משמע, לשונו מפשטות
אלוקינו  עוד נאמר "...ולא מהפסוק זה על ראיה ומביא

לעד. הקב"ה את עליו שלוקח היינו כו'", ידינו למעשה
קשה: ולכאורה

כו' עליו שיעיד כזה באופן צ"ל שהתשובה לחדש מניין א.
תשובתו  אין ושנה עבר אם לפי־זה הרי לעולם, יחטא שלא
תשובה, עשה שלא למפרע מילתא אתגלי שהרי תשובה,
ישוב  שלא בתשובה תנאי שישנו בהלכה מצינו ולא
אם  בחינה עושים בי"ד שאין מצינו אדרבה! לעולם.

כ  באופן היא (כדלקמן).התשובה לעולם עוד ישוב שלא זה
עליו  העידו ש"אם הוא והדין , לעדות" פסולין "הרשעים ב.
לעדות" פסול זה הרי פלונית עבירה שעשה עדים שני
שעשה  שיודע עד ידון ולא בעדותו ממון מוציאין "ואין
של  בעדותו ממון להוציא בי"ד יכולים איך וא"כ תשובה",
שעשה  בי"ד ידעו ומניין בספק, מוטלת שכשרותו מי

חייו. ימי כל למשך לעולם עוד יחטא ולא תשובה
רואים  כי המציאות, היפך הוא לעולם" ישוב ש"לא זה ג.
על  ממון מוציאים ובי"ד תשובה שעשה יהודי שיש בפועל
כשר  מוחזק הוא ואעפ"כ ושנה" "עבר זמן ולאחר פיו,

הזמן. לאותו
הוא  עליו" "שיעיד זו בהלכה כוונתו שאין לומר, ויש
בתשובה, דרגות כמה מבאר שהרמב"ם אלא לעיכובא,

תשובה. של השלימות בתכלית מדבר זו ובהלכה
יראת  מצד אלא ממש מרצונו שאינה מיראה תשובה א:

כשגגות". לו נעשות ו"זדונות העונש,
כזכויות". לו נעשו ש"זדונות מאהבה, תשובה ב:

בו... שעבר דבר לידו "בא מאהבה תשובה שעשה אחרי ג:
יותר  נעלית שלימות והיא התשובה.." מפני עשה ולא

מאהבה. בתשובה
תעלומות  יודע עליו "שיעיד השלימות תכלית והיא ד:

לעולם". החטא לזה ישוב שלא
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מצה 35)התשובה. אכילת כגון: במזיד, עליה כשעוברים
בזה. וכיוצא פסחים גמורה.36)בלילי מחילה מיד,

לכם.37) ארפא - כשתשובו תלבש 38)ומיד "לא כגון:
תלוייה 39)שעטנז". והיא גמורה כפרה נתכפר לא עדיין
עבירה 40)ועומדת. שיש למדת: הא לכן. קודם לא אבל

כיפור. יום של לעצמו עוונותיו.41)שצריכה וממרקים
יוםֿהכיפורים.42) פעמים הרבה עליו כשעברו אפילו
שעונש 43) ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש למדת:

חמור. עוון על וחמור קל, עוון על שיסורים 44)קל
פו.). (יומא לו ומתכפר אדם של עוונותיו ממרקים

ולדעת 45) שם). (רש"י, אחרים ומחטיא חוטא היה שלא
מצוות  מכל אחת על אונס בלא מדעתו העובר כל רבינו:
את  מחלל זה הרי - להכעיס נפש בשאט בתורה האמורות

י). הלכה ה, פרק יסודיֿהתורה (הלכות של 46)השם
אליו  לשוב נביאיו ידי על לכם קרא שה' השם: חילול
לו  צחקתם ואתם הפורענות, בוא לפני שלימה בתשובה

שם). (רד"ק, השם חילול וזהו - ושתיתם הא 47)ואכלתם
אלא  כפרה לה שאין השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת:

פו.). (יומא במיתה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביותר;1) מקובלת התשובה זמן באיזה מהי; גמורה תשובה

בקשת  סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו
מחבירו. מחילה

.‡¯·c B„ÈÏ ‡aL ‰Ê ?‰¯eÓ‚ ‰·eLz ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿»¿»∆∆»¿»»»
‰NÚ ‡ÏÂ L¯Ùe ,B˙BNÚÏ B„Èa ¯LÙ‡Â ,Ba ¯·ÚL∆»«¿∆¿»¿»«¬»«¿…»»

‰·eLz‰ ÈtÓ2‰‡¯iÓ ‡Ï ;3ÁkŒÔBÏLkÓ ‡ÏÂ4. ƒ¿≈«¿»…ƒƒ¿»¿…ƒƒ¿…«
ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰¯·Úa ‰M‡ ÏÚ ‡aL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«ƒ»«¬≈»¿««¿«

dnÚ „ÁÈ˙5BÙeb ÁÎ·e da B˙·‰‡a „ÓBÚ ‡e‰Â , ƒ¿«≈ƒ»¿≈¿«¬»»¿…«
da ¯·ÚL ‰È„n·e6ÏÚa e‰Ê - ¯·Ú ‡ÏÂ L¯Ùe , «¿ƒ»∆»«»»«¿…»«∆««

˙‡ ¯ÎÊe" :¯Ó‡ ‰ÓÏMM ‡e‰ .‰¯eÓ‚ ‰·eLz¿»¿»∆¿……»«¿…∆
"EÈ˙B¯eÁa ÈÓÈa EÈ‡¯Ba7ÈÓÈa ‡l‡ ·L ‡Ï Ì‡Â . ¿∆ƒ≈¿∆¿ƒ…»∆»ƒ≈

‰È‰M ‰Ó ˙BNÚÏ BÏ ¯LÙ‡ È‡L ˙Ú·e B˙e˜Êƒ¿¿≈∆ƒ∆¿»«¬«∆»»
‰lÚÓ ‰·eLz dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰NBÚ8˙ÏÚBÓ , ∆««ƒ∆≈»¿»¿À»∆∆

,ÂÈÓÈ Ïk ¯·Ú elÙ‡ .‡e‰ ‰·eLz ÏÚ·e BÏ ‡È‰ƒ««¿»¬ƒ»«»»»
Ïk - B˙·eL˙a ˙Óe B˙˙ÈÓ ÌBÈa ‰·eLz ‰NÚÂ¿»»¿»¿ƒ»≈ƒ¿»»
CLÁ˙Œ‡Ï ¯L‡ „Ú" :¯Ó‡pL ,ÔÈÏÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬∆…∆¿«
¯Á‡ ÌÈ·Ú‰ e·LÂ ,ÌÈ·ÎBk‰Â Á¯i‰Â ¯B‡‰Â LÓM‰«∆∆¿»¿«»≈«¿«»ƒ¿»∆»ƒ««
¯ÎÊ Ì‡L ,ÏÏkÓ .‰˙Èn‰ ÌBÈ ‡e‰L - "ÌLb‰«»∆∆«ƒ»ƒ¿»∆ƒ»«

BÏ ÁÏÒ - ˙eÓiL Ì„˜ ·LÂ B‡¯Ba9. ¿¿»…∆∆»ƒ¿«

שלימה.2) בתשובה לחזור בלבו שגמר משום 3)מפני
שהוא. ממי מתיירא הגוף.4)שהוא נזדמנו 5)חולשת
אחד. למקום במקרה באותו 6)יחד נמצא הוא כלומר:

העבירה. את כשעבר אז שהיה התנאים ובאותם המצב
ומצוי 7) מוצא שאתה עד "עשה קנא:): (שבת חז"ל כמאמר

בידך". ועידן חיים 8)לך בתקופת אצלו שבאה מפני
ירא  איש אשרי יט.): (ע"ז שאמרו וכמו בה. חפץ כבר שאין
אלא  - אשה?! ולא איש, אשרי - א) קיא, (תהלים ה' את

(בגבורתו). איש כשהוא תשובה שעושה מי וכן 9)אשרי
יגון  שמכניסים שבישראל גמורים רשעים "אלו אמרו:

עולמם  לבית שנכנסים בשעה (שמתחרטים) בלבם ואנחה
מתוך  ומתו תשובה ועשו חזרו אם - שעשו מעשים בשביל
הפסוק: על בלק, (ילקוט, הבא" עולם בני הם תשובה,

נטיו). כנחלים

.·B‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ·ÊÚiL ,‡e‰ ?‰·eLz‰ ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¿»∆«¬…«≈∆¿
,„BÚ e‰NÚÈ ‡lL BaÏa ¯Ó‚ÈÂ ,Bz·LÁnÓ B¯ÈÒÈÂƒƒƒ«¬«¿¿ƒ¿…¿ƒ∆…«¬≈
ÏÚ ÌÁ˙È ÔÎÂ ."'B‚Â Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…»»«¿¿¿≈ƒ¿«≈«

L ,¯·ÚL„ÈÚÈÂ ."ÈzÓÁ È·eL È¯Á‡ Èk" :¯Ó‡p10 ∆»«∆∆¡«ƒ«¬≈ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ
˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ÂÈÏÚ11‡ËÁ‰ ‰ÊÏ ·eLÈ ‡lL , »»≈««¬∆…»¿∆«≈¿

„BÚ ¯Ó‡ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ12‰NÚÓÏ eÈ‰Ï‡ ¿»∆∆¡«¿……«¡…≈¿«¬≈
˙BÈÚ ¯ÓBÏÂ ÂÈ˙ÙNa ˙BcÂ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ ."'B‚Â eÈ„È»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»

.BaÏa ¯ÓbL el‡≈∆»«¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."mlerl `hgd dfl aeyi `ly zenelrz rcei eilr cirie..."

לתשובה, התנאים אחד שזהו משמע, לשונו מפשטות
אלוקינו  עוד נאמר "...ולא מהפסוק זה על ראיה ומביא

לעד. הקב"ה את עליו שלוקח היינו כו'", ידינו למעשה
קשה: ולכאורה

כו' עליו שיעיד כזה באופן צ"ל שהתשובה לחדש מניין א.
תשובתו  אין ושנה עבר אם לפי־זה הרי לעולם, יחטא שלא
תשובה, עשה שלא למפרע מילתא אתגלי שהרי תשובה,
ישוב  שלא בתשובה תנאי שישנו בהלכה מצינו ולא
אם  בחינה עושים בי"ד שאין מצינו אדרבה! לעולם.

כ  באופן היא (כדלקמן).התשובה לעולם עוד ישוב שלא זה
עליו  העידו ש"אם הוא והדין , לעדות" פסולין "הרשעים ב.
לעדות" פסול זה הרי פלונית עבירה שעשה עדים שני
שעשה  שיודע עד ידון ולא בעדותו ממון מוציאין "ואין
של  בעדותו ממון להוציא בי"ד יכולים איך וא"כ תשובה",
שעשה  בי"ד ידעו ומניין בספק, מוטלת שכשרותו מי

חייו. ימי כל למשך לעולם עוד יחטא ולא תשובה
רואים  כי המציאות, היפך הוא לעולם" ישוב ש"לא זה ג.
על  ממון מוציאים ובי"ד תשובה שעשה יהודי שיש בפועל
כשר  מוחזק הוא ואעפ"כ ושנה" "עבר זמן ולאחר פיו,

הזמן. לאותו
הוא  עליו" "שיעיד זו בהלכה כוונתו שאין לומר, ויש
בתשובה, דרגות כמה מבאר שהרמב"ם אלא לעיכובא,

תשובה. של השלימות בתכלית מדבר זו ובהלכה
יראת  מצד אלא ממש מרצונו שאינה מיראה תשובה א:

כשגגות". לו נעשות ו"זדונות העונש,
כזכויות". לו נעשו ש"זדונות מאהבה, תשובה ב:

בו... שעבר דבר לידו "בא מאהבה תשובה שעשה אחרי ג:
יותר  נעלית שלימות והיא התשובה.." מפני עשה ולא

מאהבה. בתשובה
תעלומות  יודע עליו "שיעיד השלימות תכלית והיא ד:

לעולם". החטא לזה ישוב שלא
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"ומה  אחד בהמשך הכל שכתב הלשון שמפשטות והגם
לזה  ישוב שלא תעלומות יודע עליו שיעיד התשובה... היא
להיות  צריכה התשובה שהתחלת משמע לעולם", החטא
זו  שאין י"ל האמורות השאלות מצד אעפ"כ זה, באופן

תשובה. של השלימות תכלית כי־אם התשובה התחלת
(al oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

וארץ.10) שמים עליו המעיד כאחד לעד, לו את 11)ויקח
ממנו. נעלם דבר שאין אל 12)ה', מחובר זה פסוק

ולא  עוון... תשא כל אליו: אמרו ה', אל "ושובו שלפניו:
זה: על לעד יתברך אותו שלוקחים הרי - וגו' עוד" נאמר
(לחםֿמשנה). עוון לאותו עוד נשוב ולא עוד... נאמר שלא
ישראל  שובה הפסוק: על בילקוט וכן כהנא, דרב ובפסיקתא

הקב"ה:עד  לפני ישראל "אומרים א): יד, (הושע אלהיך ה'
עלינו? מעיד מי תשובה, עושים אנו אם עולם! של רבונו
וקרבתי  שנאמר: עד, נעשיתי לרעה הקב"ה: להם אמר
ובנשבעים  במכשפים... ממהר עד והייתי למשפט, אליכם
איני  ולטובה ה), ג, (מלאכי וגו' שכיר שכר ובעושקי לשקר
אלהיך". ה' (עד) עד ישראל שובה הוי, עד?! לכם נעשה

.‚È¯‰ ,·ÊÚÏ BaÏa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ÌÈ¯·„a ‰cÂ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…¬≈
Ï·BËÏ ‰ÓB„ ‰Ê13ı¯LÂ14‰ÏÈ·h‰ ÔÈ‡L ,B„Èa ∆∆¿≈¿∆∆¿»∆≈«¿ƒ»

ı¯M‰ CÈÏLiL „Ú BÏ ˙ÏÚBÓ15:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆«¿ƒ«∆∆¿≈≈
·ÊBÚÂ ‰„BÓe"16‡ËÁ‰ ˙‡ Ë¯ÙÏ CÈ¯ˆÂ ."ÌÁ¯È17, ∆¿≈¿À»¿»ƒƒ¿…∆«≈¿

eNÚiÂ ‰ÏB„‚ ‰‡ËÁ ‰f‰ ÌÚ‰ ‡ËÁ ‡p‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«»»»»»»«∆¬»»¿»««¬
."·‰Ê È‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡…≈»»

מטומאתו.13) שמטמא.14)להיטהר (תענית 15)מת
ומתוודה  עבירה בו שיש אדם אהבה: בר אדא רב אמר סז.):
דומה? הוא למה לשוב), בלבו גומר (שאינו בו חוזר ואינו
מימות  בכל שטובל פי על שאף בידו, שרץ שתופס לאדם
שטבל  כיון מידו, זרקו טבילה; לו עלתה לא - שבעולם

טבילה". לו עלתה - סאה יהודה:16)בארבעים ר' אמר
ק). תהלים (ילקוט, "ועוזב" מנת על לפרוש 17)"ומודה"

כדעת  פו:), (יומא חטאתי פלוני חטא ולומר: בפיו ולבטא
כרבי  פסק תרז) סי' (או"ח, והטור בןֿבבא. יהודה רבי

לפרוט. צריך דאין עקיבא,

.„ÈÙÏ „ÈÓz ˜ÚBˆ ·M‰ ˙BÈ‰Ï ,‰·eLz‰ ÈÎ¯cÓƒ«¿≈«¿»ƒ¿«»≈»ƒƒ¿≈
BÁÎ ÈÙk ‰˜„ˆ ‰NBÚÂ ,ÌÈeÁ˙·e ÈÎ·a ÌM‰18, «≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿∆¿»»¿ƒ…

‡ËÁL ¯·c‰ ÔÓ ‰a¯‰ ˜Á¯˙Óe19‰pLÓe ,B· ƒ¿«≈«¿≈ƒ«»»∆»»¿«∆
BÓL20‰NÚL LÈ‡‰ B˙B‡ ÈÈ‡Â ,¯Á‡ È‡ :¯ÓBÏk , ¿¿«¬ƒ«≈¿≈ƒ»ƒ∆»»

C¯„Ïe ‰·BËÏ Ôlk ÂÈNÚÓ ‰pLÓe .ÌÈNÚn‰ Ô˙B‡»««¬ƒ¿«∆«¬»À»¿»¿∆∆
‰ÏB‚Â ,‰¯LÈ21˙¯tÎÓ ˙eÏbL ;BÓB˜nÓ22ÈtÓ ,ÔBÚ ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿«∆∆»ƒ¿≈

.Áe¯ŒÏÙLe ÂÚ ˙BÈ‰ÏÂ Úk‰Ï BÏ ˙Ó¯BbL∆∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿»»¿««

מתנות 18) (הלכות ורבינו ידו. תשיג כאשר יכלתו, כפי
מצוה  - נכסיו חמישית עד וכמה? יאמר: ה"ה) פ"ז, עניים
- מכאן פחות בינוני; - מנכסיו מעשרה אחד המובחר; מן

רעה. ה"ב):19)עין פ"ב, דעות (הלכות רבינו שאמר כמו
למטה  וישב הרבה בבזיון עצמו ינהוג גבהֿלב היה "שאם
וכיוצא  לובשיהם, את המבזות סחבות בלויי וילבש הכל, מן

אלו". אחר.20)בדברים בשם טז:)21)להיקרא (ר"ה
אדם, של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק: ר' אמר
- צדקה מעשה. ושינוי השם שינוי צעקה, צדקה, הם: ואלו
שכתוב: - צעקה ב); י, (משלי ממות תציל וצדקה שכתוב:
(תהלים  יוציאם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל "ויצעקו
את  תקרא לא אשתך "שרי שכתוב: - השם שינוי כח); קז,
נתתי  וגם אותה וברכתי ונאמר: שמה. שרה כי שרי, שמה
שכתוב: - מעשה שינוי טו); יז, (בראשית בן לך ממנה
וגו' הרעה על האלהים וינחם מעשיהם... את האלהים "וירא
ויאמר  שכתוב: - מקום שינוי אף אומרים: ויש י). ג, (יונה
(בראשית  גדול לגוי ואעשך מארצך... לך לך אברם אל ה'

א). לז:).22)יב, (סנהדרין

.‰ÂÈÚLt ÚÈ„BÈÂ ÌÈa¯a ‰cÂ˙iL ,·MÏ ÏB„b Á·LÂ¿∆«»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ«¿»»
ÌÈ¯Á‡Ï B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·Ú ‰l‚Óe ,Ì‰Ï23 »∆¿«∆¬≈∆≈¿≈¬≈«¬≈ƒ
Ck BÏ È˙ÈNÚÂ ÈBÏÙÏ È˙‡ËÁ ÌÓ‡ :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â¿≈»∆»¿»»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒƒ»
BÈ‡Â ‰‡b˙n‰ ÏÎÂ .ÌÁ˙Óe ·L ÌBi‰ ÈÈ¯‰Â ,CÎÂ»»«¬≈ƒ«»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆¿≈
,‰¯eÓb B˙·eLz ÔÈ‡ - ÂÈÚLt ‰qÎÓ ‡l‡ ,ÚÈ„BÓƒ«∆»¿«∆¿»»≈¿»¿»
ÌÈ¯·c ‰na ."ÁÈÏˆÈ ‡Ï ÂÈÚLt ‰qÎÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«∆¿»»…«¿ƒ««∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡24Ï·‡ ;B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Úa ? ¬ƒ«¬≈∆≈»»«¬≈¬»
ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚaÌÒ¯ «¬≈∆≈»»«»≈»ƒ¿«¿≈

BÓˆÚ25BÏ ‡È‰ ÌÈtŒ˙efÚÂ ,26Ìlb Ì‡27·L ‡l‡ . «¿¿«»ƒƒƒƒ»∆»»
‰cÂ˙Óe ,ÂÈÙÏ ÂÈ‡ËÁ Ë¯BÙe ‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»≈¬»»¿»»ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÌÈa¯ ÈÙÏ Ì‰ÈÏÚ28‡lL BÏ ‡È‰ ‰·BËÂ . ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ∆…
ÈeÒk ÚLt ÈeN È¯L‡" :¯Ó‡pL ,BBÚ ‰lb˙ƒ¿«»¬∆∆¡««¿≈¿∆«¿

."‰‡ËÁ¬»»

לו 23) שימחל מחבירו בעדו שיבקשו כדי פו:), (יומא
שם). להם 24)(רש"י, ולהודיע ברבים להתוודות שעליו

נשוי 25)פשעיו. "אשרי אומר: אחד כתוב פו:) (יומא
אומר: אחד וכתוב א), לב, (תהלים חטאה" כסוי פשע
כאן  כיצד? הא יג). כח, (משלי יצליח" לא פשעיו "מכסה
שבין  בעבירות כאן (יפרסם); לחבירו אדם שבין בעבירות
מה  שכל - שמים כבוד משום והטעם: (יכסה). למקום אדם
שמים  כבוד את בזה ממעט הוא בפרהסיא חוטא שאדם
עבירות  שעל וסובר: משיג והראב"ד שם). רש"י, (מלשון
צריך  למקום אדם בין שהן פי על אף והגלויות, המפורסמות
לפרסם  צריך כך החטא, שנתפרסם שכמו בגלוי: להתוודות
שמכלֿמקום  סובר, רבינו אבל ברבים. ויתבייש התשובה
עוד  ידע שלא אדם שם יהיה אולי לפרסמן: מצוה אין
ויש  (כס"מ). שמים שם ויתחלל לו יוודע ועכשו בדבר,
וכן  כהנא, דרב מפסיקתא רבינו לשיטת ראיה להביא
אדם  שבעולם, בנוהג אליעזר: ר' "אמר יד): (הושע, בילקוט
לרצות  מבקש הוא זמן ולאחר ברבים חברו את המבזה
ביני  לי ומתרצה ברבים, לי מבזה אתה אומר: הוא אותו,
ואני  בפניהם, שביזיתני אנשים אותם והבא לך ובינך?!
ומחרף  עומד אדם אלא כן; אינו הקב"ה אבל לך. מתרצה
ובינך  ביני תשובה עשה לו: אומר והקב"ה בשוק, ומגדף

שמח"). ("אור מקבלך" מצדו.26)ואני היא חוצפה
אבל 27) עליהן; מתבייש שאינו שדומה מפני לד:), (ברכות

יב:): (שם, ואמרו בהן. שמתבייש סימן עליהן, מכסה אם
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כל  על לו מוחלים - בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל
ואינו  חטאה). כסוי דיבורֿהמתחיל: שם, (תוספות עוונותיו"
מותר, - לצורך אבל לצורך, שלא כשפירסמן אלא אסור
וכן  תישרף; שלא כדי תמר במעשה הודה יהודה שהרי
נחשדים  אחיו שאר יהיו שלא כדי בוש, ולא הודה ראובן
(פר"ח). הבא עולם חיי ונחלו ז:), (סוטה כמבואר מאביהם,

בפרוטרוט.28) עוונותיו לפניהם פרוט לבלי

.ÂÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡29- ««ƒ∆«¿»¿«¿»»»»¿»
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓi‰ ‰¯NÚa»¬»»«»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ

¯˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰30:¯Ó‡pL ,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óe ƒ»»¿≈ƒ¿«∆∆ƒƒ»∆∆¡«
"B‡ˆn‰a '‰ eL¯c"31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓÊ Ïk - ¯eaˆ Ï·‡ ;„ÈÁÈa32‰·eLz ÌÈNBÚL ¿»ƒ¬»ƒ»¿«∆ƒ¿»
'‰k" :¯Ó‡pL ,ÔÈÚ Ì‰ ,ÌÏL ·Ïa ÔÈ˜ÚBˆÂ¿¬ƒ¿≈»≈≈«¬ƒ∆∆¡««

"ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡33. ¡…≈¿»»¿≈≈»

השנה.29) ימות ועוד:30)בכל ורצון. רחמים ימי שהם
ולפיכך  ביוה"כ, נחתם דינו וגזר בראשֿהשנה נידון אדם כל
(מהרש"א, שנחתם קודם דינו גזר לבטל היחיד גם יכול

מט:). עת 31)יבמות בכל נענה ואינו מצוי שאינו משמע
קה.). (יבמות ידועות בעתים ימות 32)אלא בשאר אפילו

(שם). נחתם 33)השנה שאפילו הציבור זכות גדולה כי
יח.). (ר"ה תשובה עלֿידי נקרע הוא דינו, גזר

.ÊÏkÏ ‰·eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ34„ÈÁiÏ , «ƒƒ¿«¿»«…¿»ƒ
ı˜ ‡e‰Â ,ÌÈa¯ÏÂ35CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈÏ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ŒÌBÈa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ïk‰ ÌÈ·iÁ«»ƒ«…«¬¿»¿ƒ¿«¿
·¯ÚÓ ÏÈÁ˙iL ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÈecÂ ˙ÂˆÓe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿«ƒ«ƒƒ∆«¿ƒ≈∆∆

ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌBi‰36˜ÁÈ ‡nL ,37Ì„˜ ‰„eÚÒa «…∆∆…«∆»≈»≈ƒ¿»…∆
¯ÊBÁ ,ÏÎ‡iL Ì„˜ ‰cÂ˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰cÂ˙iL∆ƒ¿«∆¿««ƒ∆ƒ¿«»…∆∆…«≈
‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁÂ ,˙È·¯Ú ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈŒÈÏÈÏa ‰cÂ˙Óeƒ¿«∆¿≈≈«ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«∆
?‰cÂ˙Ó ÔÎÈ‰Â .‰ÏÈÚ·e ‰ÁÓ·e ÛÒeÓ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿«∆

B˙lÙz ¯Á‡ - „ÈÁÈ38ÚˆÓ‡a - ¯eaˆŒÁÈÏLe , »ƒ««¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿∆¿«
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ,B˙lÙz39. ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒƒ

(ויקרא 34) תטהרו" ה' "לפני ביוםֿהכפורים: נאמר שהרי
ל). יום 35)טז, ועד מראשֿהשנה שהם המחילה ימי גמר

רוקח"). ("מעשה המפסקת.36)הכפורים הסעודה את
הגמרא 37) בנוסח אבל שם. הרי"ף גירסת לפי פז:) (יומא

(מחמת  בסעודה" דעתו תיטרף "שמא כתוב: שלפנינו
שם). רש"י, כפירוש תפילת 38)שיכרּות, שגמר אחרי

הברכה 39)"שמונהֿעשרה". שהיא היום, ברכת היא
שבתפילת  האחרונות ושלש הראשונות שלש בין האמצעית

(שם). "שמונהֿעשרה"

.Áe‡ËÁ eÁ‡ Ï·‡" :Ï‡¯NÈ Ïk Ba e‚‰pL Èece‰«ƒ∆»¬»ƒ¿»≈¬»¬«¿»»
"(elÎ)40Èece‰ ¯wÚ ‡e‰Â ,41‰cÂ˙‰L ˙B¯·Ú . À»¿ƒ««ƒ¬≈∆ƒ¿«»

Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁ - ‰Ê ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒƒ∆≈ƒ¿«∆¬≈∆
„ÓBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Á‡ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ«≈««ƒ∆≈

B˙·eL˙a42È˙‡hÁÂ Ú„‡ È‡ ÈÚLÙ Èk" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»«¬ƒ≈»¿«»ƒ
"„ÈÓ˙ Èc‚43. ∆¿ƒ»ƒ

מנטובה.40) ממשיך 41)כנוסח גם והוא פז:) (יומא

כמבואר  הוא, הוידוי מעיקר זה שכל פשענו, עוינו, ואומר:
ה"לחםֿמשנה"). וכדברי ה"א, (פ"א, יודע 42)לעיל ואינו

וחטא. עוון שום סבור 43)בעצמו "איני פו:) (יומא
(מלשון  עומד" נגדי הוא כאילו תמיד הוא והרי לי, שכיפרת

שם). רש"י,

.ËÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ‡ÏÂ ‰·eLz‰ ÔÈ‡≈«¿»¿…«ƒƒ¿«¿ƒ∆»«
¯·c ÏÎ‡L ÈÓ ÔB‚k ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Ú¯eÒ‡ ¬≈∆≈»»«»¿ƒ∆»«»»»

˙B¯·Ú Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰¯eÒ‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ· B‡»«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬»¬≈
B¯·Á ˙‡ Ï·BÁ‰ ÔB‚k ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL44B‡ ∆≈»»«¬≈¿«≈∆¬≈

BÏ ÏÁÓ BÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏÊB‚ B‡ B¯·Á Ïl˜Ó‰«¿«≈¬≈¿¿«≈»∆≈ƒ¿»
BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó B¯·ÁÏ ÔziL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ≈«¬≈«∆«»

e‰v¯ÈÂ45·iÁ ‡e‰L ÔBÓÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ«≈««ƒ∆∆¡ƒ»∆«»
BÏ ÏÁÓiL epnÓ Ï‡LÏÂ B˙Bv¯Ï CÈ¯ˆ - BÏ46elÙ‡ . »ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ∆∆ƒ¿«¬ƒ

BÒiÙÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·„· ‡l‡ B¯·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï47 …ƒ¿ƒ∆¬≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿
BÏ ÏÁÓÏ B¯·Á ‰ˆ¯ ‡Ï .BÏ ÏÁÓiL „Ú Ba ÚbÙÏÂ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«…»»¬≈ƒ¿…
ÂÈÚ¯Ó Ì„‡ŒÈa ‰LÏL ÏL ‰¯eL BÏ ‡È·Ó -≈ƒ»∆¿»¿≈»»≈≈»

ÔÈL˜·Óe Ba ÔÈÚ‚BÙe48- Ô‰Ï ‰v¯˙ ‡Ï .epnÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆…ƒ¿«»»∆
CÏB‰Â BÁÈpÓ - ‰ˆ¯ ‡Ï .˙ÈLÈÏLe ‰iL BÏ ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…»»«ƒ¿≈

‡ËBÁ‰ ‡e‰ ÏÁÓ ‡lL ‰ÊÂ ,BÏ49- Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆∆…»««≈¿ƒ»»«
BÏ ÏÁÓiL „Ú ,ÌÈÓÚt ÛÏ‡ elÙ‡ ‡·e CÏB‰50. ≈»¬ƒ∆∆¿»ƒ«∆ƒ¿«

אלעזר 45)בגופו.44) רבי דרש זו "את פה:). (יומא
שבין  עבירות - תטהרו" ה' לפני חטאתיכם "מכל בןֿעזריה:
לחבירו  אדם שבין עבירות מכפר, יוםֿהכפורים למקום אדם

חבירו. את שירצה עד מכפר, יוםֿהכפורים (ב"ק 46)אין
ולא  בחבירו בחובל אלא זה נאמר לא שם אבל מ"ז). פ"ח,
על  ס:) (ב"ק חז"ל מדרשת ראיה מביאים ויש בגוזלו.
טו): לג, (יחזקאל ישלם" גזלה רשע, ישיב "חבל הפסוק:
לא  כשעוד זה וכל הוא". רשע - משלם שגזילה פי על "אף

הרמב"ם). על ("קובץ" חבירו את פז:).47)פייס (יומא
ורהב  והתרפס לך פיך... באמרי נוקשת ב): ו, (משלי שנאמר
ממנו. מחילה עליך שיבקשו רעים עליו הרבה - רעיך

ועתה 48) נא, שא "אנא, טז): נ, (בראשית שנאמר (שם),
לשון  אלא "נא" ואין "נא", פעמים שלש הרי - נא" שא

יט)49)בקשה. אות (חוקת, תנחומא ובמדרש צב.), (ב"ק
חטאתי! לו: ואומר לחבירו אדם סרח שאם "ומניין אמרו:
יב, (שמואלֿא שנאמר חוטא? נקרא - לו מוחל אינו שאם
להתפלל  מחדול לה' מחטוא לי חלילה אנכי "גם כג):
(שם): שנאמר חטאנו, ואמרו: כשבאו - אימתי? בעדכם".
רעה". חטאתנו כל על יספנו כי עבדיך... בעד "התפלל

רבו 50) חנינא רבי את לפייס שהלך ברב, שמצינו כמו
בכבודו  שפגע על יוםֿכפורים, ערב בכל שנה, שלשֿעשרה

פז:). (יומא

.ÈÈ¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡51‡‰È ‡l‡ ,Òit˙È ‡ÏÂ »»»»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈∆»¿≈
epnÓ Lw·nL ‰ÚL·e .ÒÚÎÏ ‰L˜Â ˙Bˆ¯Ï ÁB«ƒ¿¿»∆ƒ¿…¿»»∆¿«≈ƒ∆
.‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ·Ïa ÏÁBÓ ,ÏÁÓÏ ‡ËBÁ‰«≈ƒ¿…≈¿≈»≈¿∆∆¬≈»
.¯hÈ ‡ÏÂ ÌwÈ ‡Ï ,‰a¯‰ BÏ ‡ËÁÂ BÏ ¯ˆ‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈«¿»»«¿≈…ƒ…¿…ƒ…

ÌaÏÂ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏL Ìk¯c e‰ÊÂ52Ï·‡ ;ÔBÎp‰ ¿∆«¿»∆∆«ƒ¿»≈¿ƒ»«»¬»
Ô˙¯·ÚÂ" :‡l‡ ,Ôk ÔÈ‡ ·ÏŒÈÏ¯Ú ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰»¿≈»ƒ¬¿≈≈≈»≈∆»¿∆¿»»
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כל  על לו מוחלים - בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל
ואינו  חטאה). כסוי דיבורֿהמתחיל: שם, (תוספות עוונותיו"
מותר, - לצורך אבל לצורך, שלא כשפירסמן אלא אסור
וכן  תישרף; שלא כדי תמר במעשה הודה יהודה שהרי
נחשדים  אחיו שאר יהיו שלא כדי בוש, ולא הודה ראובן
(פר"ח). הבא עולם חיי ונחלו ז:), (סוטה כמבואר מאביהם,

בפרוטרוט.28) עוונותיו לפניהם פרוט לבלי

.ÂÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ‰·eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡29- ««ƒ∆«¿»¿«¿»»»»¿»
ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓi‰ ‰¯NÚa»¬»»«»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ

¯˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰30:¯Ó‡pL ,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óe ƒ»»¿≈ƒ¿«∆∆ƒƒ»∆∆¡«
"B‡ˆn‰a '‰ eL¯c"31?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓÊ Ïk - ¯eaˆ Ï·‡ ;„ÈÁÈa32‰·eLz ÌÈNBÚL ¿»ƒ¬»ƒ»¿«∆ƒ¿»
'‰k" :¯Ó‡pL ,ÔÈÚ Ì‰ ,ÌÏL ·Ïa ÔÈ˜ÚBˆÂ¿¬ƒ¿≈»≈≈«¬ƒ∆∆¡««

"ÂÈÏ‡ e‡¯˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡33. ¡…≈¿»»¿≈≈»

השנה.29) ימות ועוד:30)בכל ורצון. רחמים ימי שהם
ולפיכך  ביוה"כ, נחתם דינו וגזר בראשֿהשנה נידון אדם כל
(מהרש"א, שנחתם קודם דינו גזר לבטל היחיד גם יכול

מט:). עת 31)יבמות בכל נענה ואינו מצוי שאינו משמע
קה.). (יבמות ידועות בעתים ימות 32)אלא בשאר אפילו

(שם). נחתם 33)השנה שאפילו הציבור זכות גדולה כי
יח.). (ר"ה תשובה עלֿידי נקרע הוא דינו, גזר

.ÊÏkÏ ‰·eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ34„ÈÁiÏ , «ƒƒ¿«¿»«…¿»ƒ
ı˜ ‡e‰Â ,ÌÈa¯ÏÂ35CÎÈÙÏ .Ï‡¯NÈÏ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ŒÌBÈa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ïk‰ ÌÈ·iÁ«»ƒ«…«¬¿»¿ƒ¿«¿
·¯ÚÓ ÏÈÁ˙iL ,ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÈecÂ ˙ÂˆÓe .ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ¿«ƒ«ƒƒ∆«¿ƒ≈∆∆

ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌBi‰36˜ÁÈ ‡nL ,37Ì„˜ ‰„eÚÒa «…∆∆…«∆»≈»≈ƒ¿»…∆
¯ÊBÁ ,ÏÎ‡iL Ì„˜ ‰cÂ˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰cÂ˙iL∆ƒ¿«∆¿««ƒ∆ƒ¿«»…∆∆…«≈
‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁÂ ,˙È·¯Ú ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈŒÈÏÈÏa ‰cÂ˙Óeƒ¿«∆¿≈≈«ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«∆
?‰cÂ˙Ó ÔÎÈ‰Â .‰ÏÈÚ·e ‰ÁÓ·e ÛÒeÓ·e ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿«∆

B˙lÙz ¯Á‡ - „ÈÁÈ38ÚˆÓ‡a - ¯eaˆŒÁÈÏLe , »ƒ««¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿∆¿«
˙ÈÚÈ·¯ ‰Î¯·a ,B˙lÙz39. ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒƒ

(ויקרא 34) תטהרו" ה' "לפני ביוםֿהכפורים: נאמר שהרי
ל). יום 35)טז, ועד מראשֿהשנה שהם המחילה ימי גמר

רוקח"). ("מעשה המפסקת.36)הכפורים הסעודה את
הגמרא 37) בנוסח אבל שם. הרי"ף גירסת לפי פז:) (יומא

(מחמת  בסעודה" דעתו תיטרף "שמא כתוב: שלפנינו
שם). רש"י, כפירוש תפילת 38)שיכרּות, שגמר אחרי

הברכה 39)"שמונהֿעשרה". שהיא היום, ברכת היא
שבתפילת  האחרונות ושלש הראשונות שלש בין האמצעית

(שם). "שמונהֿעשרה"

.Áe‡ËÁ eÁ‡ Ï·‡" :Ï‡¯NÈ Ïk Ba e‚‰pL Èece‰«ƒ∆»¬»ƒ¿»≈¬»¬«¿»»
"(elÎ)40Èece‰ ¯wÚ ‡e‰Â ,41‰cÂ˙‰L ˙B¯·Ú . À»¿ƒ««ƒ¬≈∆ƒ¿«»

Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙Óe ¯ÊBÁ - ‰Ê ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒƒ∆≈ƒ¿«∆¬≈∆
„ÓBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯Á‡ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ«≈««ƒ∆≈

B˙·eL˙a42È˙‡hÁÂ Ú„‡ È‡ ÈÚLÙ Èk" :¯Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»«¬ƒ≈»¿«»ƒ
"„ÈÓ˙ Èc‚43. ∆¿ƒ»ƒ

מנטובה.40) ממשיך 41)כנוסח גם והוא פז:) (יומא

כמבואר  הוא, הוידוי מעיקר זה שכל פשענו, עוינו, ואומר:
ה"לחםֿמשנה"). וכדברי ה"א, (פ"א, יודע 42)לעיל ואינו

וחטא. עוון שום סבור 43)בעצמו "איני פו:) (יומא
(מלשון  עומד" נגדי הוא כאילו תמיד הוא והרי לי, שכיפרת

שם). רש"י,

.ËÏÚ ‡l‡ ÔÈ¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ‡ÏÂ ‰·eLz‰ ÔÈ‡≈«¿»¿…«ƒƒ¿«¿ƒ∆»«
¯·c ÏÎ‡L ÈÓ ÔB‚k ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·Ú¯eÒ‡ ¬≈∆≈»»«»¿ƒ∆»«»»»

˙B¯·Ú Ï·‡ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰¯eÒ‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ· B‡»«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬»¬≈
B¯·Á ˙‡ Ï·BÁ‰ ÔB‚k ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL44B‡ ∆≈»»«¬≈¿«≈∆¬≈

BÏ ÏÁÓ BÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏÊB‚ B‡ B¯·Á Ïl˜Ó‰«¿«≈¬≈¿¿«≈»∆≈ƒ¿»
BÏ ·iÁ ‡e‰M ‰Ó B¯·ÁÏ ÔziL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ≈«¬≈«∆«»

e‰v¯ÈÂ45·iÁ ‡e‰L ÔBÓÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ«≈««ƒ∆∆¡ƒ»∆«»
BÏ ÏÁÓiL epnÓ Ï‡LÏÂ B˙Bv¯Ï CÈ¯ˆ - BÏ46elÙ‡ . »ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ∆∆ƒ¿«¬ƒ

BÒiÙÏ CÈ¯ˆ - ÌÈ¯·„· ‡l‡ B¯·Á ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï47 …ƒ¿ƒ∆¬≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿
BÏ ÏÁÓÏ B¯·Á ‰ˆ¯ ‡Ï .BÏ ÏÁÓiL „Ú Ba ÚbÙÏÂ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«…»»¬≈ƒ¿…
ÂÈÚ¯Ó Ì„‡ŒÈa ‰LÏL ÏL ‰¯eL BÏ ‡È·Ó -≈ƒ»∆¿»¿≈»»≈≈»

ÔÈL˜·Óe Ba ÔÈÚ‚BÙe48- Ô‰Ï ‰v¯˙ ‡Ï .epnÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆…ƒ¿«»»∆
CÏB‰Â BÁÈpÓ - ‰ˆ¯ ‡Ï .˙ÈLÈÏLe ‰iL BÏ ‡È·Ó≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…»»«ƒ¿≈

‡ËBÁ‰ ‡e‰ ÏÁÓ ‡lL ‰ÊÂ ,BÏ49- Ba¯ ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆∆…»««≈¿ƒ»»«
BÏ ÏÁÓiL „Ú ,ÌÈÓÚt ÛÏ‡ elÙ‡ ‡·e CÏB‰50. ≈»¬ƒ∆∆¿»ƒ«∆ƒ¿«

אלעזר 45)בגופו.44) רבי דרש זו "את פה:). (יומא
שבין  עבירות - תטהרו" ה' לפני חטאתיכם "מכל בןֿעזריה:
לחבירו  אדם שבין עבירות מכפר, יוםֿהכפורים למקום אדם

חבירו. את שירצה עד מכפר, יוםֿהכפורים (ב"ק 46)אין
ולא  בחבירו בחובל אלא זה נאמר לא שם אבל מ"ז). פ"ח,
על  ס:) (ב"ק חז"ל מדרשת ראיה מביאים ויש בגוזלו.
טו): לג, (יחזקאל ישלם" גזלה רשע, ישיב "חבל הפסוק:
לא  כשעוד זה וכל הוא". רשע - משלם שגזילה פי על "אף

הרמב"ם). על ("קובץ" חבירו את פז:).47)פייס (יומא
ורהב  והתרפס לך פיך... באמרי נוקשת ב): ו, (משלי שנאמר
ממנו. מחילה עליך שיבקשו רעים עליו הרבה - רעיך

ועתה 48) נא, שא "אנא, טז): נ, (בראשית שנאמר (שם),
לשון  אלא "נא" ואין "נא", פעמים שלש הרי - נא" שא

יט)49)בקשה. אות (חוקת, תנחומא ובמדרש צב.), (ב"ק
חטאתי! לו: ואומר לחבירו אדם סרח שאם "ומניין אמרו:
יב, (שמואלֿא שנאמר חוטא? נקרא - לו מוחל אינו שאם
להתפלל  מחדול לה' מחטוא לי חלילה אנכי "גם כג):
(שם): שנאמר חטאנו, ואמרו: כשבאו - אימתי? בעדכם".
רעה". חטאתנו כל על יספנו כי עבדיך... בעד "התפלל

רבו 50) חנינא רבי את לפייס שהלך ברב, שמצינו כמו
בכבודו  שפגע על יוםֿכפורים, ערב בכל שנה, שלשֿעשרה

פז:). (יומא

.ÈÈ¯ÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡51‡‰È ‡l‡ ,Òit˙È ‡ÏÂ »»»»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈∆»¿≈
epnÓ Lw·nL ‰ÚL·e .ÒÚÎÏ ‰L˜Â ˙Bˆ¯Ï ÁB«ƒ¿¿»∆ƒ¿…¿»»∆¿«≈ƒ∆
.‰ˆÙÁ LÙ·e ÌÏL ·Ïa ÏÁBÓ ,ÏÁÓÏ ‡ËBÁ‰«≈ƒ¿…≈¿≈»≈¿∆∆¬≈»
.¯hÈ ‡ÏÂ ÌwÈ ‡Ï ,‰a¯‰ BÏ ‡ËÁÂ BÏ ¯ˆ‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈«¿»»«¿≈…ƒ…¿…ƒ…

ÌaÏÂ Ï‡¯NÈ Ú¯Ê ÏL Ìk¯c e‰ÊÂ52Ï·‡ ;ÔBÎp‰ ¿∆«¿»∆∆«ƒ¿»≈¿ƒ»«»¬»
Ô˙¯·ÚÂ" :‡l‡ ,Ôk ÔÈ‡ ·ÏŒÈÏ¯Ú ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰»¿≈»ƒ¬¿≈≈≈»≈∆»¿∆¿»»
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"Áˆ ‰¯ÓL53ÈÙÏ ÌÈBÚ·b‰ ÏÚ ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿»»∆«¿≈≈««ƒ¿ƒ¿ƒ
eÏÁÓ ‡lL54eÒit˙ ‡ÏÂ55ÈaÓ ‡Ï ÌÈÚ·b‰Â" : ∆…»¬¿…ƒ¿«¿¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈

"‰n‰ Ï‡¯NÈ56. ƒ¿»≈≈»

צ 51) שאבימלך (ב"ק אחרי אבינו, באברהם שמצינו כמו ב.)
עליו  שהתפלל אלא עוד ולא נתפייס. - מחילה ממנו ביקש
אל  אברהם ויתפלל יז): כ, (בראשית שנאמר כמו לה',

אמר:52)האלהים. דאת הא החובל) פרק (בירושלמי,
לו  הוציא אבל רע; שם לו הוציא "בשלא - למחול שצריך
מיימוניות). (הגהות עולמית" מחילה לו אין - רע שם

יא).53) א, (עמוס הכתוב המלך 54)מלשון לשאול
כא). (שמואלֿב, שמסופר כמו הגבעונים, את שהמית

לכם 55) אעשה "מה אותם: כששאל המלך, דוד ידי על
וראה  (שם). בלבם הקשה עברתם את ושמרו אכפר?" ובמה

עח:). (יבמות ה'56)במסכת בקהל לבוא ראויים ואינם
זו  באומה יש סימנים "שלשה דוד: אמר וכך עט.). (שם,
בו  שיש כל חסדים. וגומלי ביישנים רחמנים, (ישראל):
ואלה  זו; באומה להידבק ראוי - הללו סימנים שלשה
להידבק  ראויים אינם - רחמנים שאינם מתוך הגבעונים,
ישראל  מבני לא והגבעונים ואמר: עליהם גזר ומיד בהם".

ב). כא, (שמואלֿב המה

.‡È‰ÏÈÁÓ Lw·iL Ì„˜ B¯·Á ˙Óe ,B¯·ÁÏ ‡ËBÁ‰«≈«¬≈≈¬≈…∆∆¿«≈¿ƒ»
¯Ó‡ÈÂ ,B¯·˜ ÏÚ Ô„ÈÓÚÓe Ì„‡ŒÈa ‰¯NÚ ‡È·Ó -≈ƒ¬»»¿≈»»«¬ƒ»«ƒ¿¿…«

Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ï È˙‡ËÁ :Ì‰ÈÙa57‰Ê ÈBÏÙÏÂ ƒ¿≈∆»»ƒ«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ∆
B¯ÈÊÁÈ - ÔBÓÓ BÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡Â .BÏ È˙ÈNÚ CÎÂ CkL∆»»»»ƒƒ¿ƒ»»«»»«¬ƒ
Œ˙È·a epÁÈpÈ - ÔÈL¯BÈ BÏ Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï .ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ…»»≈«¿ƒ«ƒ∆¿≈

ÔÈc58.‰cÂ˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿«∆

מחבירו 57) מחילה המבקש בין יש וחילוק פז.). (יומא
הוא  - שבראשון מותו: אחרי ממנו המבקש ובין בחייו,
לפני  מתוודה הוא ואחריֿכן קודם מחבירו מחילה מבקש
מאת  מחילה מעוכב הוא חבירו את פייס שלא עוד כל כי ה',
מבקש  כך ואחר ה' לפני קודם מתוודה הוא - ובשני ה';
לכבוד  שמים כבוד להקדים לו: נאה וכך חבירו, מחילת

רוקח"). ("מעשה המת ביד 58)חבירו מונח הממון ויהי
כטוב  בו יעשו ביתֿהדין או היורשים; שיבואו עד ביתֿדין

מ"ה). פ"ט, (ב"ק רבינו כפירוש בעיניהם.

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שופר 1) לתקיעת טעם רשע; או בינוני צדיק, נקרא מי

לעולם  חלק להם יש העולם אומות חסידי בראשֿהשנה;
המינים  הבא; לעולם חלק להם שאין הם מי הבא;

למיניהם. והאפיקורסים

.‡.˙BBÚÂ ˙BiÎÊ BÏŒLÈ Ì„‡‰ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈»»»∆¿À«¬
ÈÓe ,˜Ècˆ - ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BiÎfL ÈÓƒ∆¿À»¿≈«¬»«ƒƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .ÚL¯ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ˙B¯˙È ÂÈ˙BBÚL∆¬»¿≈«¿À»»»∆¡»¿∆¡»
‰È·LBÈ Ïk ˙BiÎÊ eÈ‰ Ì‡ - ‰È„n‰ ÔÎÂ .ÈBÈa -≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ»¿À»¿∆»
eÈ‰ Ì‡Â ;˙˜cˆ BÊ È¯‰ ,Ô‰È˙BBÚ ÏÚ ˙Ba¯Ó¿À«¬≈∆¬≈«∆∆¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰ÚL¯ BÊ È¯‰ ,ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ¬≈∆¿Àƒ¬≈¿»»¿≈»»»

Blk2. À

לפי 2) אומר: שמעון ברבי אלעזר רבי מ:) (קידושין
מצוה  עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם
זכות: לכף העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו, - אחת
העולם  כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי - אחת עבירה עבר
(קהלת  הרבה טובה יאבד אחד וחוטא שנאמר: חובה, לכף
ומכל  ממנו אבד זה שחטא יחידי חטא בשביל - יח) ט,
שיקול  לנו מועיל מה תשאל: ושמא הרבה. טובה העולם
העולם  את דנים הלא רשעה, או היא צדקת אם המדינה
להשיב: יש זה על העולם? שיקול אחרי הולך והכל כולו,
חציו  כולו כשהעולם כגון: לפעמים, נצרך המדינה" "שיקול
מה  כפי מדינה כל ורואים שוקלים אז חייב, וחציו זכאי
היא  - צדקת היא ואם נחרבת: היא - רשעה היא אם שהיא:

(לחםֿמשנה). נאבדים המועטים וחוטאיה ניצולת

.·˙Ó ‡e‰ „iÓ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó ÂÈ˙BBÚL Ì„‡»»∆¬»¿Àƒ«¿À»ƒ»≈
BÚL¯a3"EBÚ ·¯ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,4‰È„Ó ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆∆¡««…¬¿¿≈¿ƒ»

:¯Ó‡pL ,˙„·B‡ ‡È‰ „iÓ - ÔÈa¯Ó ‰È˙BBÚL∆¬∆»¿Àƒƒ»ƒ∆∆∆∆¡«
‰a¯ Èk ‰¯ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ"5ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ."'B‚Â «¬«¿…«¬…»ƒ»»¿¿≈»»»

Ô‰ „iÓ ,Ô‰È˙BiÎfÓ ÔÈa¯Ó Ì‰È˙BBÚ eÈ‰ Ì‡ - BlkÀƒ»¬≈∆¿Àƒƒ¿À≈∆ƒ»≈
"Ì„‡‰ ˙Ú¯ ‰a¯ Èk '‰ ‡¯iÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ˙ÁL6. ƒ¿»ƒ∆∆¡«««¿ƒ«»»«»»»
ÈÙÏ ‡l‡ ,˙BBÚ‰Â ˙BiÎf‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÈ‡ ‰Ê ÏewLÂ¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿««¿À¿»¬∆»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙BBÚ ‰nk „‚k ‡È‰L ˙eÎÊ LÈ :ÌÏ„‚»¿»≈¿∆ƒ¿∆∆«»¬∆∆¡«

"·BË ¯·c B· ‡ˆÓ ÔÚÈ"7„‚k ‡e‰L ÔBÚ LÈÂ . ««ƒ¿»»»¿≈»∆¿∆∆
„Á‡ ‡ËBÁÂ" :¯Ó‡pL ,˙BiÎÊ ‰nk8‰·BË „a‡È «»¿À∆∆¡«¿∆∆»¿«≈»

,˙BÚc Ï‡ ÏL BzÚ„· ‡l‡ ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡Â ."‰a¯‰«¿≈¿≈¿ƒ∆»¿«¿∆≈≈
.˙BBÚ‰ „‚k ˙BiÎf‰ ÔÈÎ¯BÚ C‡È‰ Ú„Bi‰ ‡e‰Â¿«≈«≈«¿ƒ«¿À¿∆∆»¬

שעוונותיהם 3) גמורים רשעים רואים שאנו פי על ואף
זה, "שיקול" אולם - ימים ומאריכים זכויותיהם על מרובים
גדלן, לפי אלא והעבירות המצוות מספר רוב לפי אינו
שידמה  אדם אפשר ולכן זו. הלכה בסוף בסמוך כמבואר
שבזכותה  אחת מצוה עשה הוא אבל גמור, רשע שהוא לנו
שרבינו  מפרשים: ויש (כסףֿמשנה). ארוכים לחיים זכה
ימות  אם האדם: מיתת בשעת הנעשה בשיקול כאן ידבר
לחיי  יזכה או הבא, העולם מחיי וייכרת כבהמה בחטאו
שבשיקול  (ה"ג) בסמוך רבינו מדברי מוכח וכן הבא. עולם

(לחםֿמשנה). כאן ידובר מיתה בשעת הרי 4)העשוי
עוונותיו. רוב לפי נידון נידונית 5)שהאדם שהעיר הרי

עוונותיה. רוב האדם.6)לפי ירעבם 7)מין בן באביה
וחטאות  חטאותיו שלמרות הללו, הדברים נאמרו בןֿנבט
יבוא  לבדו זה "כי ככתוב: ישראל, לקבורת יבוא אביו
(מ"ק  חז"ל ואמרו טוב". דבר בו נמצא יען קבר, אל לירבעם
אביו  ירבעם שהושיב (משמרות) פרדסאות "שביטל כל.):
שלפעמים  אנו, רואים לרגל". ישראל יעלו שלא הדרכים על

טו  לא הרבה כנגד שקול אחד טוב כפשוטו 8)בים.דבר
וטובות. גדולות זכויות הרבה יאבד לפעמים אחד חטא

.‚‰‰˙Â ‰NÚL ˙Bˆn‰ ÏÚ ÌÁpL ÈÓ Ïk9ÏÚ »ƒ∆ƒ«««ƒ¿∆»»¿»»«
È‡ÂÏ‰ ,Ô˙iNÚa ÈzÏÚB‰ ‰Óe :BaÏa ¯Ó‡Â ,˙BiÎf‰«¿À¿»«¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ»»«¿«
ÔÈ‡Â ,Ôlk ˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰ - Ô˙B‡ È˙ÈNÚ ‡Ï…»ƒƒ»¬≈∆ƒ≈∆À»¿≈
˙˜„ˆÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚa ˙eÎÊ ÌeL BÏ ÌÈ¯ÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿«
‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - "BÚL¯ ÌBÈa epÏÈv˙ ‡Ï ˜Ècv‰««ƒ…«ƒ∆¿ƒ¿≈∆∆»
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˙BBL‡¯‰ ÏÚ ‰‰B˙a10Ì„‡ ˙BiÎÊ ÔÈÏ˜BML ÌLÎe . ¿∆«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿À»»
ÔÈÏ˜BL ‰LÂ ‰L ÏÎa Ck ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÂÈ˙BBÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ»»¿»»»¿»»¿ƒ
ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ ÌÏBÚ‰ È‡aÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙BBÚ¬»∆»¿∆»ƒ»≈»»ƒ¿À»
- ˜Ècˆ ‡ˆÓpL ÈÓ .‰M‰ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈa¿∆…«»»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
.‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - ÚL¯ ‡ˆÓpL ÈÓe ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ∆¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿»»»∆¿»¿ƒ»
‰NÚ Ì‡ :ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú B˙B‡ ÔÈÏBz - ÈBÈa‰Â¿«≈ƒƒ««ƒƒƒ»»
‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ - ‰·eL˙11. ¿»∆¿»¿«ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ»

ו,9) (בראשית האדם את עשה כי ה' וינחם וניחם. התחרט
(הערוך). ה' קדם מן תהי והוה ירושלמי: תרגום ו).

צדקתו 10) תצילנו לא מדוע כן לא אם כי מ:) (קידושין
לא  ומדוע עוונותיו? על מרובות זכויותיו הרי פשעו, ביום
עוונות  מחצה מחצה: על כמחצה הפחות לכל לו יחשבו
על  ומתחרט שתוהה במי כרחך, על אלא זכויות? ומחצה

מדבר. הכתוב שעשה הזכרנו 11)הטוב כבר טז:). (ר"ה
שכמה  אנו רואים הרי הידועה: השאלה את (ה"ב) למעלה
מתים: מעוונותיהם, מרובות זכויותיהם אשר צדיקים
ימים? ומאריכים חיים - מרובים שעוונותיהם ורשעים
ר"ה) בר"ן, (הובא הגמול" ב"שער הרמב"ן מתרץ זו שאלה
בדין  לצדיקים הכוונה כאן, האמורים ורשעים שצדיקים כך:
מחמת  בדין זכאים שיצאו אלה כי זה. בדין לרשעים או זה
זכו  זה שבדין היות גמורים, צדיקים כאן: נקראים זכות איזו
כך  כי כלל. בדרך חוטאים היותם למרות זכאים ויצאו
זכות  איזו על הזה בעולם שכר לשלם הקב"ה של מידתו
שזכויותיהם  הצדיקים וכן דינו. בשעת הנידון של מיוחדת
קלה  עבירה מפני עכשיו דין באיזה שנתחייבו כיון מרובות,
הכתוב: שאמר כמו זה, לדין ביחס רשעים נקראים: שעשו,
א). כה, (דברים הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו
בראשֿהשנה  נידון האדם אין (שם): הרמב"ן כותב ועוד
אין  למיתה או לחיים שאמרו: וזה הזה. עולם עניני על אלא
כל  אלא ימים), קוצר או ימים (אורך בלבד בימים זה
ועוני  בנים מיתת ופגעים, מנגעים הזה: שבעולם הענשים
השכר  ואת מיתה, בלשון: חכמינו אותם כינו בזה, וכיוצא

חיים. בלשון: - הטוב והגמול
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·e˙k‰12ÌÈLÈ e¯eÚ :¯ÓBÏk ,da LÈ ÊÓ¯ - «»∆∆∆»¿«¿≈ƒ
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ÌÈ‚BLÂ ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÁÎBM‰15Ïk «¿ƒ∆»¡∆¿«¿≈«¿«¿ƒ»
eËÈa‰ - ÏÈvÈ ‡ÏÂ ÏÈÚBÈ ‡Ï ¯L‡ ˜È¯Â Ï·‰a Ì˙L¿»»¿∆∆»ƒ¬∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ
Ïk ·ÊÚÈÂ ,ÌÎÈÏÏÚÓe ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰Â ÌÎÈ˙BLÙÏ¿«¿≈∆¿≈ƒ«¿≈∆««¿≈∆¿«¬…»
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Ïlt˙‰Ïe el‡ ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ‰ÏÈla Ìe˜Ï ÌlÎÀ»»««¿»«¬»»»ƒ≈¿ƒ¿«≈
ÔÈLeaÎ·e ÌÈeÁz È¯·„a ˙BiÒÎŒÈz·a20¯B‡iL „Ú ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ«∆≈

.ÌBi‰«

(12- תוקעים? "למה חז"ל: כלשון לדבר, טעם תת מבלי
טז.). (ר"ה תקעו" אמר: דרשת 13)רחמנא מצינו וכן

(תהלים  שופר בחודש "תקעו אמור): (ויקראֿרבה, חז"ל
שפרו  - "בשופר" מעשיכם: חדשו - "בחודש" ד), פא,
כשופר: לכם נעשה הריני - מעשיכם שיפרתם אם מעשיכם.
מכסא  עומד אני אף בזו, ומוציא בזו מכניס זה שופר מה
(פיסקא  כהנא דרב ובפסיקתא רחמים". כסא על ויושב דין
שתהיו  לכם: התקנתי "שכך אמרו: השביעי) בחודש
מתקיעת  חרדים שתהיו בראשֿהשנה, בשופר תוקעים

לתשובה. עצמכם להתקין והנרדמים.14)השופר הישנים
הובאו 15) הדרשן משה ר' ולדברי בהתמסרות. עוסקים

יט), ה, (משלי תמיד תשגה באהבתה הפסוק: על ברש"י
מפרשים  ויש וטיפול. עסק והוראתה: בערבית המלה מקור

במעשיהם. תועים משגה. מה 16)מלשון: אל חוזר
בין  רובו, אחרי נידון האדם כי הקודמות, בהלכות שנאמר
רובו. אחר נידון העולם וכן מיתה: בשעת ובין בראשֿהשנה
הוא  וכן וכו'. אדם כל צריך - קובע והרוב הואיל לפיכך,

מ:). (קידושין בברייתא היסוד 17)הנוסח הוא וכאילו
קיים. העולם שיקול 18)שעליו ימי הם האלה שהימים

במעשים. ופישפוש דרכים חיפוש ועת והעוונות, הזכויות
ה"ח).19) פ"ח, פאה (פ"ב 20)(ירושלמי, תענית במסכת

כיבושין", דברי לפניהם אומר שבהם "הזקן שנינו: מ"א)
אותו  ומחזירים הלב את הכובשים מוסר דברי ופירושו:
לעורר  לפרשו: יש אולי בתפילה, שהמדובר וכאן למוטב.

מעלינו. כעסו שיכבוש הקב"ה של רחמיו

.‰ÔÈ‡ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙BBÚ ÔÈÏ˜BML ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ¬»»ƒ¿À»≈
ÁL ÔBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓÈL ‡ÏÂ ‰lÁz B· ‡Ë21‡l‡ , ¿«¿ƒ»»»∆»»¿ƒ»¿…≈ƒ∆»
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,ÌÈÙ¯ËˆÓ ˙BBÚ ÈzL Ì˙B‡ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ«¿À»»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ

ÂÈ˙BiÎÊ e‡ˆÓ Ì‡Â ;Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„Â22„‚k ¿»ƒ««…¿ƒƒ¿¿¿À»¿∆∆
Ïk ÌÈ¯È·ÚÓ - CÏÈ‡Â ÈLÈÏL ÔBÚÓ ¯L‡ ÂÈ˙BBÚ¬»¬∆≈»¿ƒƒ»≈»«¬ƒƒ»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ÂÈ˙BBÚ23·LÁ ÈLÈÏM‰L ÈÙÏ , ¬»ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ È¯‰ ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ;ÌÈM‰ eÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡ƒ̄∆¿»ƒ¿¬«¿«ƒ¿≈»¿ƒƒ¬≈

ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,ÈLÈÏM‰ ÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡¯24‰na . ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈«»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c25‰l‡ ÏkŒÔ‰" :¯Ó‡pL ,„ÈÁÈa ? ¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆∆¡«∆»≈∆

"¯·bŒÌÚ LBÏL ÌÈÓÚt Ï‡ŒÏÚÙÈ26,¯eav‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¬«ƒ»ƒ»∆¬»«ƒ
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏLe ÈL ,ÔBL‡¯ ÔBÚ Ô‰Ï ÔÈÏBzƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆∆¡««
."ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ Ï‡¯NÈ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿««¿»»…¬ƒ∆
Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓ ‰Ê C¯c ÏÚ - Ô‰Ï ÔÈ·MÁnLÎe¿∆¿«¿ƒ»∆«∆∆∆¿«¿ƒ»∆

ÈÚÈ·¯Ó27‰ˆÁÓ ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈBÈa‰ .CÏÈ‡Â ≈¿ƒƒ¿≈≈«≈ƒƒ»»ƒ¿«∆¡»
B˙B‡ ÔÈc ,ÌÏBÚÓ ÔÈlÙz ÁÈp‰ ‡lL ,Ô‰lL ˙BBÚ¬∆»∆∆…ƒƒ«¿ƒƒ≈»»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

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



קעג daeyz zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BBL‡¯‰ ÏÚ ‰‰B˙a10Ì„‡ ˙BiÎÊ ÔÈÏ˜BML ÌLÎe . ¿∆«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿À»»
ÔÈÏ˜BL ‰LÂ ‰L ÏÎa Ck ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÂÈ˙BBÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ»»¿»»»¿»»¿ƒ
ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ ÌÏBÚ‰ È‡aÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙BBÚ¬»∆»¿∆»ƒ»≈»»ƒ¿À»
- ˜Ècˆ ‡ˆÓpL ÈÓ .‰M‰ŒL‡¯ ÏL ·BËŒÌBÈa¿∆…«»»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
.‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - ÚL¯ ‡ˆÓpL ÈÓe ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ∆¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿»»»∆¿»¿ƒ»
‰NÚ Ì‡ :ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ „Ú B˙B‡ ÔÈÏBz - ÈBÈa‰Â¿«≈ƒƒ««ƒƒƒ»»
‰˙ÈÓÏ ÌzÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ - ‰·eL˙11. ¿»∆¿»¿«ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ»

ו,9) (בראשית האדם את עשה כי ה' וינחם וניחם. התחרט
(הערוך). ה' קדם מן תהי והוה ירושלמי: תרגום ו).

צדקתו 10) תצילנו לא מדוע כן לא אם כי מ:) (קידושין
לא  ומדוע עוונותיו? על מרובות זכויותיו הרי פשעו, ביום
עוונות  מחצה מחצה: על כמחצה הפחות לכל לו יחשבו
על  ומתחרט שתוהה במי כרחך, על אלא זכויות? ומחצה

מדבר. הכתוב שעשה הזכרנו 11)הטוב כבר טז:). (ר"ה
שכמה  אנו רואים הרי הידועה: השאלה את (ה"ב) למעלה
מתים: מעוונותיהם, מרובות זכויותיהם אשר צדיקים
ימים? ומאריכים חיים - מרובים שעוונותיהם ורשעים
ר"ה) בר"ן, (הובא הגמול" ב"שער הרמב"ן מתרץ זו שאלה
בדין  לצדיקים הכוונה כאן, האמורים ורשעים שצדיקים כך:
מחמת  בדין זכאים שיצאו אלה כי זה. בדין לרשעים או זה
זכו  זה שבדין היות גמורים, צדיקים כאן: נקראים זכות איזו
כך  כי כלל. בדרך חוטאים היותם למרות זכאים ויצאו
זכות  איזו על הזה בעולם שכר לשלם הקב"ה של מידתו
שזכויותיהם  הצדיקים וכן דינו. בשעת הנידון של מיוחדת
קלה  עבירה מפני עכשיו דין באיזה שנתחייבו כיון מרובות,
הכתוב: שאמר כמו זה, לדין ביחס רשעים נקראים: שעשו,
א). כה, (דברים הרשע את והרשיעו הצדיק את והצדיקו
בראשֿהשנה  נידון האדם אין (שם): הרמב"ן כותב ועוד
אין  למיתה או לחיים שאמרו: וזה הזה. עולם עניני על אלא
כל  אלא ימים), קוצר או ימים (אורך בלבד בימים זה
ועוני  בנים מיתת ופגעים, מנגעים הזה: שבעולם הענשים
השכר  ואת מיתה, בלשון: חכמינו אותם כינו בזה, וכיוצא

חיים. בלשון: - הטוב והגמול
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.ÌBi‰«

(12- תוקעים? "למה חז"ל: כלשון לדבר, טעם תת מבלי
טז.). (ר"ה תקעו" אמר: דרשת 13)רחמנא מצינו וכן

(תהלים  שופר בחודש "תקעו אמור): (ויקראֿרבה, חז"ל
שפרו  - "בשופר" מעשיכם: חדשו - "בחודש" ד), פא,
כשופר: לכם נעשה הריני - מעשיכם שיפרתם אם מעשיכם.
מכסא  עומד אני אף בזו, ומוציא בזו מכניס זה שופר מה
(פיסקא  כהנא דרב ובפסיקתא רחמים". כסא על ויושב דין
שתהיו  לכם: התקנתי "שכך אמרו: השביעי) בחודש
מתקיעת  חרדים שתהיו בראשֿהשנה, בשופר תוקעים

לתשובה. עצמכם להתקין והנרדמים.14)השופר הישנים
הובאו 15) הדרשן משה ר' ולדברי בהתמסרות. עוסקים

יט), ה, (משלי תמיד תשגה באהבתה הפסוק: על ברש"י
מפרשים  ויש וטיפול. עסק והוראתה: בערבית המלה מקור

במעשיהם. תועים משגה. מה 16)מלשון: אל חוזר
בין  רובו, אחרי נידון האדם כי הקודמות, בהלכות שנאמר
רובו. אחר נידון העולם וכן מיתה: בשעת ובין בראשֿהשנה
הוא  וכן וכו'. אדם כל צריך - קובע והרוב הואיל לפיכך,

מ:). (קידושין בברייתא היסוד 17)הנוסח הוא וכאילו
קיים. העולם שיקול 18)שעליו ימי הם האלה שהימים

במעשים. ופישפוש דרכים חיפוש ועת והעוונות, הזכויות
ה"ח).19) פ"ח, פאה (פ"ב 20)(ירושלמי, תענית במסכת

כיבושין", דברי לפניהם אומר שבהם "הזקן שנינו: מ"א)
אותו  ומחזירים הלב את הכובשים מוסר דברי ופירושו:
לעורר  לפרשו: יש אולי בתפילה, שהמדובר וכאן למוטב.

מעלינו. כעסו שיכבוש הקב"ה של רחמיו

.‰ÔÈ‡ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙BBÚ ÔÈÏ˜BML ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ¬»»ƒ¿À»≈
ÁL ÔBÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓÈL ‡ÏÂ ‰lÁz B· ‡Ë21‡l‡ , ¿«¿ƒ»»»∆»»¿ƒ»¿…≈ƒ∆»

CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓ ÂÈ˙BBÚ e‡ˆÓ Ì‡ .CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓƒ¿ƒƒ»≈»ƒƒ¿¿¬»ƒ¿ƒƒ¿≈≈
,ÌÈÙ¯ËˆÓ ˙BBÚ ÈzL Ì˙B‡ - ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈa¯Ó¿Àƒ«¿À»»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ

ÂÈ˙BiÎÊ e‡ˆÓ Ì‡Â ;Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„Â22„‚k ¿»ƒ««…¿ƒƒ¿¿¿À»¿∆∆
Ïk ÌÈ¯È·ÚÓ - CÏÈ‡Â ÈLÈÏL ÔBÚÓ ¯L‡ ÂÈ˙BBÚ¬»¬∆≈»¿ƒƒ»≈»«¬ƒƒ»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ÂÈ˙BBÚ23·LÁ ÈLÈÏM‰L ÈÙÏ , ¬»ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ È¯‰ ÈÚÈ·¯‰ ÔÎÂ ;ÌÈM‰ eÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡ƒ̄∆¿»ƒ¿¬«¿«ƒ¿≈»¿ƒƒ¬≈

ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,ÈLÈÏM‰ ÏÁÓ ¯·kL ,ÔBL‡¯24‰na . ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈«»«∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c25‰l‡ ÏkŒÔ‰" :¯Ó‡pL ,„ÈÁÈa ? ¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆∆¡«∆»≈∆

"¯·bŒÌÚ LBÏL ÌÈÓÚt Ï‡ŒÏÚÙÈ26,¯eav‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¬«ƒ»ƒ»∆¬»«ƒ
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏLe ÈL ,ÔBL‡¯ ÔBÚ Ô‰Ï ÔÈÏBzƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆∆¡««
."ep·ÈL‡ ‡Ï ‰Úa¯‡ ÏÚÂ Ï‡¯NÈ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿««¿»»…¬ƒ∆
Ô‰Ï ÔÈ·MÁÓ ‰Ê C¯c ÏÚ - Ô‰Ï ÔÈ·MÁnLÎe¿∆¿«¿ƒ»∆«∆∆∆¿«¿ƒ»∆

ÈÚÈ·¯Ó27‰ˆÁÓ ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ - ÌÈBÈa‰ .CÏÈ‡Â ≈¿ƒƒ¿≈≈«≈ƒƒ»»ƒ¿«∆¡»
B˙B‡ ÔÈc ,ÌÏBÚÓ ÔÈlÙz ÁÈp‰ ‡lL ,Ô‰lL ˙BBÚ¬∆»∆∆…ƒƒ«¿ƒƒ≈»»ƒ
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B‡ËÁ ÈÙk28Ïk ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ , ¿ƒ∆¿¿∆≈∆»»«»¿≈»
ÈÙk Ô˙B‡ ÔÈc - ÌÈa¯Ó Ô‰È˙BBÚL ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ∆¬≈∆¿Àƒ»ƒ»¿ƒ

Ì‰È‡ËÁ29Ï‡¯NÈ ÏkL ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï LÈÂ , ¬»≈∆¿≈»∆≈∆»»«»∆»ƒ¿»≈
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ30,e‡ËÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ≈»∆≈∆»»«»««ƒ∆»¿

- "ı¯‡ eL¯ÈÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«≈À»«ƒƒ¿»ƒ¿»∆
ÌÏBÚ‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÁ‰ ı¯‡ :¯ÓBÏk ,ÏLÓ BÊ ı¯‡∆∆»»¿«∆∆««ƒ¿»»

‡a‰31ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁ ÔÎÂ .32˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ , «»¿≈¬ƒ≈À»»≈»∆≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ33. »»«»

פו:).21) עוון 23)שקולות.22)(יומא נושא שנאמר:
מעביר  ישמעאל: ר' דבי "תנא יח). ז, (מיכה פשע על ועובר
ראשון  מעבירו הבינונים עוון כלומר: ראשון", ראשון,
לחשבון, צירפם ולא הראשונים שנים שהעביר כמו ראשון.
זה  בינוני של השלישי העוון את ולמחול להעביר מתחיל כן

יז.). (ר"ה זכויותיו כנגד שקולים ושמא 24)שעוונותיו
תולים  וה"בינוני (ה"ג) לעיל רבינו כתב למה כן אם תאמר:
למיתה", נחתם - תשובה עשה לא ואם יוםֿהכפורים, עד לו
נמחלו  כבר כן ואם ראשון, ראשון עוונותיו מעבירים הלא
לומר: ויש לחיים? להיחתם איפוא היה וצריך עוונותיו כל
ראשון, לו מעבירים אין ואז בראשֿהשנה מדבר שלעיל
לדעת  עוונותיו ששוקלים מיתה בשעת ידובר וכאן ראשון:
(כסףֿמשנה). לגיהנום או לגןֿעדן ילך אם

ואילך.25) משלישי האדם עוונות לחשוב שמתחילים
על 26) חשבונותיו לעשות אל יפעל השלישית שמהפעם

חוטא. כף 27)גבר על הראשונים ג' מניחים שאין
עוונותיהם  נמצאו ואם עוונותיהם. כל שישקלו עד המאזנים
אליהם  מצרפים אז זכויותיהם, על מרובים ואילך מרביעי
נמצאו  ואם הכל: על אותם ודנים הראשונים השלשה את גם
מעבירים  אז - ואילך מרביעי עוונותיהם כנגד זכויותיהם

ראשון. ראשון, שהבינונים 28)עוונותיהם שאמרנו מה
כשאין  רק זהו לגיהנם, נידונים ואינם נמחלים עוונותיהם
נמצא  אם אבל תפילין: מצות ביטול עוון עוונותיהם בין
ישראל  "פושע נקרא: אותו שהעושה זה חמור עוון ביניהם
נוחל  הוא ענשו שקיבל ואחרי בגיהנם, נידון הוא - בגופו"

יז.). (ר"ה הבא עולם פ"י,30)(שם).29)חיי (סנה'
עלי 31)מ"א). החיים אחרי החיים הם הנפשות עולם

לשון 32)אדמות. וזה נח. בני מצוות שבע עליהם שקיבלו
שבע  עליו המקבל "כל ה"יא): פ"ח, מלכים (הל' רבינו
על  העולם", אומות מחסידי זה הרי - לעשותן ונזהר מצוות
פ"י, עבודתֿכוכבים (הל' בביאורנו למעלה עיין המצוות ז'

קה.).33)ה"ו). (סנהדרין

.Â‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆≈∆»»«»∆»
ÔÈBcÂ ÌÈ„·B‡Â ÌÈ˙¯Î34Ì˙‡hÁÂ ÌÚL¯ Ï„b ÏÚ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«…∆ƒ¿»¿«»»

ÌÈÈn‰ :ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ35,ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰Â , ¿»¿¿≈»ƒ«ƒƒ¿»∆ƒ¿ƒ
˙‡È··e ÌÈ˙n‰ ˙iÁ˙a ÌÈ¯ÙBk‰Â ,‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰Â¿«¿ƒ«»¿«¿ƒƒ¿ƒ««≈ƒ¿ƒ«

ÌÈ„¯BÓ‰ ,Ï‡Bb‰36ÔÈL¯Bt‰Â ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓe «≈«¿ƒ«¬ƒ≈»«ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ÈÎ¯cÓ37‰ÈÒ‰¯Ùa ‰Ó¯ „Èa ˙B¯·Ú ‰NBÚ‰Â ƒ«¿≈ƒ¿»∆¬≈¿»»»¿«¿∆¿»
ÌÈ˜ÈB‰Èk38¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓe ÌÈ¯ÒBn‰Â ƒ»ƒ¿«¿ƒ«ƒ≈≈»««ƒ

ÌÈÓL ÌLÏ ‡lL39Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚ·e ÌÈÓ„ ÈÎÙBLÂ40 ∆…¿≈»«ƒ¿¿≈»ƒ«¬≈»»«
B˙Ï¯Ú CLBn‰Â41. ¿«≈»¿»

ביארם 35)בגיהנם.34) ו' בהלכה כאן המנויים אלה כל
זה. שבפרק הבאות בהלכות אוקספורד,36)רבינו כגירסת

יז.: לר"ה חננאל רבי בפירוש הגירסא וכן קושטא. דפוס
המורדים. אחרת: בברייתא 37)ונוסחה שנויים אלה כל

יז.). סיפרו 38)(ר"ה וחז"ל ה"א). פ"א, פאה (ירושלמי,
להרגיז  ידעו לא לפני שהיו "המלכים אומר: שהיה עליו,
שאנו  פרווים זהב לנו יש לאורו? צריכים אנו כולם ה'. את
(דבריֿ עליו מעיד והכתוב אורו!" לו יטול בו, משתמשים
אשר  ותועבותיו יהויקים דברי "ויתר ח): לו, הימיםֿב

קג:). (סנהדרין בסמוך 39)עשה" ומפורשים יז.), (ר"ה
יאֿיב). בשם 40)(הלכה ה"א פ"א, פאה (ירושלמי,

"ולשון  מ"יז): פ"א, (אבות רבינו לשון וזה תוספתא).
הזה  בעולם האדם מן נפרעים דברים שלשה על התוספתא:
עריות  גילוי עבודהֿזרה, הבא: לעולם חלק לו ואין
להעיר  וראוי כולן". כנגד הרע ולשון - דמים ושפיכות
האדם  מן "נפרעים כתוב: שלפנינו פ"א) (פאה, שבתוספתא
אחד  המכוון אבל - הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
לו  אין - הרע לשון המספר "כל נג: פ' בפדר"א וכן הוא.

הבא. לעולם שהוא 41)חלק מהול, שהוא יכירו שלא
באבות  ששנינו וזהו אבינו. אברהם של בבריתו מתבייש
אין  אבינו... אברהם של בריתו המפר מ"יא): פ"ג, (אבות

הבא. לעולם חלק לו

.ÊÓ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰MÓÁÌL ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÌÈÈ ¬ƒ»≈«ƒ¿»ƒƒƒ»≈∆≈»
‚È‰Ó ÌÏBÚÏ ÔÈ‡Â dBÏ‡42ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ; ¡«¿≈»»«¿ƒ¿»≈∆≈»

ÌÈL Ô‰ Ï·‡ ,‚È‰Ó43ÌL LiL ¯ÓB‡‰Â ;¯˙BÈ B‡ «¿ƒ¬»≈¿«ƒ≈¿»≈∆≈»
‰eÓz ÏÚ·e Ûe‚ ‡e‰L Ï·‡ ,„Á‡ ÔBa¯44ÔÎÂ . ƒ∆»¬»∆««¿»¿≈
ÏkÏ ¯eˆÂ ÔBL‡¯‰ Bc·Ï BÈ‡L ,¯ÓB‡‰45ÔÎÂ . »≈∆≈¿«»ƒ¿«…¿≈

BÈa ıÈÏÓ ˙BÈ‰Ï È„k ,B˙ÏeÊÂ ÏfÓ B‡ ·ÎBk „·BÚ‰»≈»«»¿»¿≈ƒ¿≈ƒ≈
ÌÈÓÏBÚ‰ŒÔBa¯ ÔÈ·e46‡e‰ el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ïk ; ≈ƒ»»ƒ»∆»≈¬ƒ»≈

.ÔÈÓƒ

מינות.42) זו - לבבכם" "אחרי יב:): (ברכות שאמרו כמו
א). יד, (תהלים אלהים אין בלבו: נבל אמר אומר: הוא וכן
(משלי  כן לא כסילים ולב דרשו: א) (פרק תהלים ובמדרש
העולם, הוא אבטומטוס שאומרים: המינים אלו - ז) טו,
עצמו. מנהיג והוא ומנהיג, בורא לו שאין כלומר:

יהיו 43) שלא יחידי, אדם נברא "לפיכך שאמרו: כמו
פ"ד, (סנהדרין בשמים" רשויות הרבה אומרים המינים

ה"ו). פ"א, התורה יסודי הלכות (ראה והרי 44)מ"ה).
תארי  וכל טו). ד, (דברים תמונה כל ראיתם לא כי נאמר:
הנביאים  ובספרות בתורתנו ה' אצל הנמצאים הגוף
מפני  האוזן: את לשבר ומליצה לשון אלא אינם והכתובים,
תורה  דיברה לפיכך - הגופות אלא מכירים בניֿאדם שאין
פ"א, התורה יסודי (הלכות למעלה ראה בניֿאדם. כלשון
לזה: קרא "למה ושואל: זה על משיג והראב"ד ה"ט).
בזו  הלכו הרמב"ם) (מן ממנו וטובים גדולים וכמה "מין"?
בדברי  שראו ממה ויותר במקראות שראו לפי המחשבה,
משתומם  וה"כסףֿמשנה" הדעות". את המשבשות האגדות
איך  קדוש פה על לתמוה "ויש ואומר הראב"ד השגת על
וטובים  "גדולים תמונה: ובעל גוף שהוא לאומרים יקרא
מסיים  אחרים ודעת עצמו דעת את להניח וכדי ממנו?!"
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השגת  של הנוסחה שעיקר "ואפשר ואומר: ה"כסףֿמשנה"
מאמר  (פ"כ. העיקרים" ב"ספר שכתוב כמו הראב"ד,
האמונה  שעיקר פי על אף אברהם: אמר לשונו: וזה ראשון)
- גוף היותו המאמין זאת בכל הרמב"ם), (כדברי הוא כן
אין  - כפשוטן והמדרשות הפוסקים לשונות תפיסתו מצד
נוסח  מגיה שמח" "אור בעל והגאון מין. לקרותו: ראוי
במובן: ממנו", וטובים "גדולים ומתקן: שלפנינו הראב"ד
הראב"ד  התכוון ז"ל הרמב"ם אל ולא ראשון, בגוף מאתנו
ולא  תמונה לבורא שאין רבינו, של זו דעה "ממנו". באמרו:
ויש  הרבנים, בעולם גדולה התנגדות עוררה הגוף דמות
מכתב  ערך והרמב"ן זה. בגלל המדע" "ספר את לגנוז שרצו
ואחרים, ואומר: רבינו מלחמת לוחם הוא ובו צרפת, לרבני
באמרו: המדע" "ספר על תופשים שאתם אומרים שמעתי,
עליו  תפשתם רבותינו, ולמה, ותבנית". צורה למעלה "שאין
חכמינו  וכל בחיבוריהם, הגאונים כל הרי הזה? בדבר
מזה  הנוטה את יחשבו הכל - בספרד בפיוטיהם הקדמונים
נסים  ורבינו גאון האי רב דברי (ראה ההבל". אחר כהולך
והובאו  נט.), (ברכות יעקב" ל"עין ב"הכותב" ז"ל גאון
התוארים  שכל לברכות: הגאונים" ב"אוצר דבריהם
משל  אלא אינם ובמדרשים, בפסוקים הנמצאים הגשמיים
"סוף  בניֿאדם). בלשון תורה דיברה כי האוזן, את לשבר
- נשמע הכל צרפת, לרבני במכתבו הרמב"ן ממשיך דבר,
אשר  צרפת לחכמי גם אומנה. אומתנו האמונה זאת על כי
ראיתי  וכן בחיבוריהם. כן שכתוב מצאתי צרופה אימרתם
"יסוד  בשער ז"ל מגרמזיא אליעזר ר' החסיד הרב בחיבור
פנים  לו אין הכל "יוצר שם: שכתב והאמונה" האיחוד
לא  גשמיים, ענינים בקרא שכתוב ומה וכו'. וגובה ואחור
שלא  בתורתו הזהירנו וכבר אדם. לבני להבין אם כי נכתבו
מאד  "ונשמרתם כתוב: שכן וצורה, דמות עליו נחשוב
על  הסובר וכל תמונה..." כל ראיתם לא כי לנפשותיכם,
כלל. אלוה לו אין - ואיברים דמות צלם, לו שיש הבורא
שאין  כמו כי יבין, באלהים שהמאמין אומר: אני כן על
גוף  לבורא אין כך כבודו, מכסא שיצאה לנשה איברים
בגזירתכם  הקהילות ישמעו לא כי תדעו וידוע כלל... ודמות
ומה  מחייו... כפורש מהם והפורש הגדול... הרב ספרי לגנוז
מפתח  הוא: אלהים מכתב והמכתב המדע"? ל"ספר יאמרו

לתל  מלמד חיבוריו: לכל ומבוא בתלמוד הרב מידים לספרי
דרך  חטאים יורה תורה: תלמוד בהלכות ומורא כבוד
כי  מרגליות. מפיק והוויות, קושיות בלי "תשובה" בהלכות
ומפוזרים  מפורדים רק בתלמוד "תשובה" דברי מצינו לא
הגאונים  חיבורי ובכל בירורים. בלי וההגדות ההלכות בין
לכל  דרושים הענינים אותם מצינו לא והאחרונים הראשונים
בספר  ומבוארים מפורשים המה כאשר ומזומנים, חפציהם
ומבפנים..." מבחוץ בספרים המיוחס פנינים, הממולא ההוא

יחיד 45) אלוה שיש אמת כלומר: הכל. את וברא שיצר
שלא  קדום חומר יש כי ראשון, לבדו אינו אבל גוף, ואינו
כאותו  העולם. את אלהים ברא ההוא החומר ומן  ה', בראו
"צייר  פ"א): (בראשיתֿרבה, גמליאל לרבן שאמר הפילסוף
שסייעו  טובים סממנים שמצא אלא אלהיכם, הוא גדול
למשנה  ובפירושו וכו'. ורוח" ומים חושך ובהו, תהו אותו:
ה' כי "שנאמין רבינו: אומר הרביעי) היסוד פ"ו, (סנהדרין
קדמון  בלתי זולתו שנמצא מה וכל בהחלט, קדמון הוא

(דברים  קדם אלהי מעונה הכתוב: שאמר הוא אליו, בערכו
כז)". כאמור 46)לג, דורו, ובני אנוש טעות היתה זאת

ה"א). פ"א, כוכבים עבודת (הלכות למעלה

.ÁÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÔÈÒ¯B˜Èt‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰LÏL¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈∆≈
ÌL47ÚcÓ ÌL ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰‡e·48‡¯Ba‰Ó ÚÈbnL »¿»¿»¿≈»«»∆«ƒ«≈«≈

ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎn‰Â ;Ì„‡‰ŒÈa ·ÏÏ49; ¿≈¿≈»»»¿««¿ƒ¿»∆∆«≈
‰NÚÓ Ú„BÈ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰Â50Ïk ;Ì„‡‰ŒÈa ¿»≈∆≈«≈≈««¬≈¿≈»»»»

Ô‰ ‰LÏL .ÌÈÒ¯B˜Èt‡ Ô‰ el‡ ‰LÏMÓ „Á‡∆»ƒ¿»≈≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
.'‰ ÌÚÓ ‰¯Bz‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»»≈∆≈«»≈ƒ
‰LÓ :¯Ó‡ Ì‡ - ˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ,„Á‡ ˜eÒt elÙ‡¬ƒ»∆»¬ƒ≈»««ƒ»«∆

‰¯Bza ¯ÙBk ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡51¯ÙBk‰ ÔÎÂ . ¬»ƒƒ«¿¬≈∆≈«»¿≈«≈
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ‡e‰Â dLe¯Ùa52LÈÁÎn‰Â , ¿≈»¿»∆¿«∆¿««¿ƒ

‰È„ÈbÓ53ÒBzÈ·e ˜B„ˆ ÔB‚k ,54‡¯Ba‰L ,¯ÓB‡‰Â . «ƒ∆»¿»«¿¿»≈∆«≈
‰¯Bz ‰ÏËa ¯·Îe ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓa BÊ ‰ÂˆÓ ÛÈÏÁ‰∆¡ƒƒ¿»¿ƒ¿»¬∆∆¿»»¿»»

'‰ ÌÚÓ ‰˙È‰ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÊ55ÌÈ¯‚‰‰ ÔB‚k ; ««ƒ∆ƒ»¿»≈ƒ¿««¿ƒ
.‰¯Bza ¯ÙBk el‡ ‰LÏMÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»≈≈«»

הלשון 47) מתיקוני אבל העברי, הסגנון לפי מיותרת מלה
ביאורנו  ראה בעברית. גם בה השתמש ורבינו היא, הערבית

ה"א). פ"א, התורה יסודי החכמות:48)(הלכות מן חכמה
בחלום, או בהקיץ לנביא אלהים מאת הנמסרת ומצוה תורה
ובנביאים  בתורה מקומות והרבה ומעלתו. מדרגתו כפי
מאחיך  מקרבך נביא כמו: הנבואה, מציאות על מעידים
ולמעלה  טו). יח, (דברים תשמעון אליו ה'... לך יקים כמוני
הדת: "מיסודי רבינו: אמר ה"א) פ"ז, התורה יסודי (הלכות

האדם". בני את מנבא שהאל אדון 49)לידע, שהיה
עד  והגיע אחריו ולבאים לפניו לקודמים ואביהם, הנביאים
ונכסה  קרעו שלא מסך נשאר ו"לא המלאכים למדרגת
וראה  השביעי). היסוד פ"י, סנהדרין רבינו, (מלשון ממנו"
בין  חילוקים ארבעה ה"ו) פ"ז, התרה יסודי (הלכות למעלה

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה והפסוק 50)נבואת
ובירמיה  ה). ו, (בראשית האדם רעת רבה כי ה' וירא מעיד:
לתת  בניֿאדם דרכי כל על פקוחות עיניך אשר יט) (לב,

מעלליו. וכפרי כדרכיו דבר 51)לאיש כי צט.) (סנהדרין
מן  תורה אין האומר "זה - לא) טו, (במדבר בזה ה'
חוץ  השמים מן כולה התורה כל אמר: ואפילו השמים".
עליו  - עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו שלא אחד מפסוק
(סנהדרין  המשנה בפירוש ורבינו בזה". ה' דבר "כי נאמר:
סופר  כמו היה בנט משה יאמר: השמיני) היסוד פ"י,
הפרש  ואין מחוקק. נקרא: ולפיכך כותב, והוא לו שקוראים
לבין: פילגש" היתה ותמנע , ומצרים": כוש חם "ובני בין:
סיפרם  משה הפסוקים שאלה שאומר ומי אלהיך". ה' "אנכי
וקליפה, לב בתורה אין כופר. - חכמינו אצל הוא מדעתו,
שיבין  למי ופלאים חכמה בו יש ודיבור דיבור כל אלא
אלוהי  משיח דוד בעקבות להלך - אלא לאיש ואין אותו...
(תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל שהתפלל: יעקב

יח). התורה 52)קיט, כל אמר: "ואפילו צט.). (סנהדרין
הוא  הרי - זו שוה מגזירה זה, מדקדוק חוץ השמים מן
תורה  מכחיש בין חילוק שאין בזה", ה' דבר כי בכלל:

שבעלֿפה. תורה למכחיש התורה 53)שבכתב חכמי הם
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השגת  של הנוסחה שעיקר "ואפשר ואומר: ה"כסףֿמשנה"
מאמר  (פ"כ. העיקרים" ב"ספר שכתוב כמו הראב"ד,
האמונה  שעיקר פי על אף אברהם: אמר לשונו: וזה ראשון)
- גוף היותו המאמין זאת בכל הרמב"ם), (כדברי הוא כן
אין  - כפשוטן והמדרשות הפוסקים לשונות תפיסתו מצד
נוסח  מגיה שמח" "אור בעל והגאון מין. לקרותו: ראוי
במובן: ממנו", וטובים "גדולים ומתקן: שלפנינו הראב"ד
הראב"ד  התכוון ז"ל הרמב"ם אל ולא ראשון, בגוף מאתנו
ולא  תמונה לבורא שאין רבינו, של זו דעה "ממנו". באמרו:
ויש  הרבנים, בעולם גדולה התנגדות עוררה הגוף דמות
מכתב  ערך והרמב"ן זה. בגלל המדע" "ספר את לגנוז שרצו
ואחרים, ואומר: רבינו מלחמת לוחם הוא ובו צרפת, לרבני
באמרו: המדע" "ספר על תופשים שאתם אומרים שמעתי,
עליו  תפשתם רבותינו, ולמה, ותבנית". צורה למעלה "שאין
חכמינו  וכל בחיבוריהם, הגאונים כל הרי הזה? בדבר
מזה  הנוטה את יחשבו הכל - בספרד בפיוטיהם הקדמונים
נסים  ורבינו גאון האי רב דברי (ראה ההבל". אחר כהולך
והובאו  נט.), (ברכות יעקב" ל"עין ב"הכותב" ז"ל גאון
התוארים  שכל לברכות: הגאונים" ב"אוצר דבריהם
משל  אלא אינם ובמדרשים, בפסוקים הנמצאים הגשמיים
"סוף  בניֿאדם). בלשון תורה דיברה כי האוזן, את לשבר
- נשמע הכל צרפת, לרבני במכתבו הרמב"ן ממשיך דבר,
אשר  צרפת לחכמי גם אומנה. אומתנו האמונה זאת על כי
ראיתי  וכן בחיבוריהם. כן שכתוב מצאתי צרופה אימרתם
"יסוד  בשער ז"ל מגרמזיא אליעזר ר' החסיד הרב בחיבור
פנים  לו אין הכל "יוצר שם: שכתב והאמונה" האיחוד
לא  גשמיים, ענינים בקרא שכתוב ומה וכו'. וגובה ואחור
שלא  בתורתו הזהירנו וכבר אדם. לבני להבין אם כי נכתבו
מאד  "ונשמרתם כתוב: שכן וצורה, דמות עליו נחשוב
על  הסובר וכל תמונה..." כל ראיתם לא כי לנפשותיכם,
כלל. אלוה לו אין - ואיברים דמות צלם, לו שיש הבורא
שאין  כמו כי יבין, באלהים שהמאמין אומר: אני כן על
גוף  לבורא אין כך כבודו, מכסא שיצאה לנשה איברים
בגזירתכם  הקהילות ישמעו לא כי תדעו וידוע כלל... ודמות
ומה  מחייו... כפורש מהם והפורש הגדול... הרב ספרי לגנוז
מפתח  הוא: אלהים מכתב והמכתב המדע"? ל"ספר יאמרו

לתל  מלמד חיבוריו: לכל ומבוא בתלמוד הרב מידים לספרי
דרך  חטאים יורה תורה: תלמוד בהלכות ומורא כבוד
כי  מרגליות. מפיק והוויות, קושיות בלי "תשובה" בהלכות
ומפוזרים  מפורדים רק בתלמוד "תשובה" דברי מצינו לא
הגאונים  חיבורי ובכל בירורים. בלי וההגדות ההלכות בין
לכל  דרושים הענינים אותם מצינו לא והאחרונים הראשונים
בספר  ומבוארים מפורשים המה כאשר ומזומנים, חפציהם
ומבפנים..." מבחוץ בספרים המיוחס פנינים, הממולא ההוא

יחיד 45) אלוה שיש אמת כלומר: הכל. את וברא שיצר
שלא  קדום חומר יש כי ראשון, לבדו אינו אבל גוף, ואינו
כאותו  העולם. את אלהים ברא ההוא החומר ומן  ה', בראו
"צייר  פ"א): (בראשיתֿרבה, גמליאל לרבן שאמר הפילסוף
שסייעו  טובים סממנים שמצא אלא אלהיכם, הוא גדול
למשנה  ובפירושו וכו'. ורוח" ומים חושך ובהו, תהו אותו:
ה' כי "שנאמין רבינו: אומר הרביעי) היסוד פ"ו, (סנהדרין
קדמון  בלתי זולתו שנמצא מה וכל בהחלט, קדמון הוא

(דברים  קדם אלהי מעונה הכתוב: שאמר הוא אליו, בערכו
כז)". כאמור 46)לג, דורו, ובני אנוש טעות היתה זאת

ה"א). פ"א, כוכבים עבודת (הלכות למעלה

.ÁÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :ÔÈÒ¯B˜Èt‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ ‰LÏL¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈∆≈
ÌL47ÚcÓ ÌL ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰‡e·48‡¯Ba‰Ó ÚÈbnL »¿»¿»¿≈»«»∆«ƒ«≈«≈

ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎn‰Â ;Ì„‡‰ŒÈa ·ÏÏ49; ¿≈¿≈»»»¿««¿ƒ¿»∆∆«≈
‰NÚÓ Ú„BÈ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰Â50Ïk ;Ì„‡‰ŒÈa ¿»≈∆≈«≈≈««¬≈¿≈»»»»

Ô‰ ‰LÏL .ÌÈÒ¯B˜Èt‡ Ô‰ el‡ ‰LÏMÓ „Á‡∆»ƒ¿»≈≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
.'‰ ÌÚÓ ‰¯Bz‰ ÔÈ‡L ¯ÓB‡‰ :‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰«¿ƒ«»»≈∆≈«»≈ƒ
‰LÓ :¯Ó‡ Ì‡ - ˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ,„Á‡ ˜eÒt elÙ‡¬ƒ»∆»¬ƒ≈»««ƒ»«∆

‰¯Bza ¯ÙBk ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈtÓ B¯Ó‡51¯ÙBk‰ ÔÎÂ . ¬»ƒƒ«¿¬≈∆≈«»¿≈«≈
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ‡e‰Â dLe¯Ùa52LÈÁÎn‰Â , ¿≈»¿»∆¿«∆¿««¿ƒ

‰È„ÈbÓ53ÒBzÈ·e ˜B„ˆ ÔB‚k ,54‡¯Ba‰L ,¯ÓB‡‰Â . «ƒ∆»¿»«¿¿»≈∆«≈
‰¯Bz ‰ÏËa ¯·Îe ,˙¯Á‡ ‰ÂˆÓa BÊ ‰ÂˆÓ ÛÈÏÁ‰∆¡ƒƒ¿»¿ƒ¿»¬∆∆¿»»¿»»

'‰ ÌÚÓ ‰˙È‰ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÊ55ÌÈ¯‚‰‰ ÔB‚k ; ««ƒ∆ƒ»¿»≈ƒ¿««¿ƒ
.‰¯Bza ¯ÙBk el‡ ‰LÏMÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»≈≈«»

הלשון 47) מתיקוני אבל העברי, הסגנון לפי מיותרת מלה
ביאורנו  ראה בעברית. גם בה השתמש ורבינו היא, הערבית

ה"א). פ"א, התורה יסודי החכמות:48)(הלכות מן חכמה
בחלום, או בהקיץ לנביא אלהים מאת הנמסרת ומצוה תורה
ובנביאים  בתורה מקומות והרבה ומעלתו. מדרגתו כפי
מאחיך  מקרבך נביא כמו: הנבואה, מציאות על מעידים
ולמעלה  טו). יח, (דברים תשמעון אליו ה'... לך יקים כמוני
הדת: "מיסודי רבינו: אמר ה"א) פ"ז, התורה יסודי (הלכות

האדם". בני את מנבא שהאל אדון 49)לידע, שהיה
עד  והגיע אחריו ולבאים לפניו לקודמים ואביהם, הנביאים
ונכסה  קרעו שלא מסך נשאר ו"לא המלאכים למדרגת
וראה  השביעי). היסוד פ"י, סנהדרין רבינו, (מלשון ממנו"
בין  חילוקים ארבעה ה"ו) פ"ז, התרה יסודי (הלכות למעלה

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה והפסוק 50)נבואת
ובירמיה  ה). ו, (בראשית האדם רעת רבה כי ה' וירא מעיד:
לתת  בניֿאדם דרכי כל על פקוחות עיניך אשר יט) (לב,

מעלליו. וכפרי כדרכיו דבר 51)לאיש כי צט.) (סנהדרין
מן  תורה אין האומר "זה - לא) טו, (במדבר בזה ה'
חוץ  השמים מן כולה התורה כל אמר: ואפילו השמים".
עליו  - עצמו מפי משה אלא הקב"ה אמרו שלא אחד מפסוק
(סנהדרין  המשנה בפירוש ורבינו בזה". ה' דבר "כי נאמר:
סופר  כמו היה בנט משה יאמר: השמיני) היסוד פ"י,
הפרש  ואין מחוקק. נקרא: ולפיכך כותב, והוא לו שקוראים
לבין: פילגש" היתה ותמנע , ומצרים": כוש חם "ובני בין:
סיפרם  משה הפסוקים שאלה שאומר ומי אלהיך". ה' "אנכי
וקליפה, לב בתורה אין כופר. - חכמינו אצל הוא מדעתו,
שיבין  למי ופלאים חכמה בו יש ודיבור דיבור כל אלא
אלוהי  משיח דוד בעקבות להלך - אלא לאיש ואין אותו...
(תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל שהתפלל: יעקב

יח). התורה 52)קיט, כל אמר: "ואפילו צט.). (סנהדרין
הוא  הרי - זו שוה מגזירה זה, מדקדוק חוץ השמים מן
תורה  מכחיש בין חילוק שאין בזה", ה' דבר כי בכלל:

שבעלֿפה. תורה למכחיש התורה 53)שבכתב חכמי הם
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הכתוב". "מגיד לומר: היתה משנתם שדרך ומפרשיה,
התורה 54) את ופירשו ובמסורת החכמים בקבלת שכפרו

שאינם  הקראים, ותלמידיהם הצדוקים והם: בעיניהם כטוב
פי  על הוזהרנו: ואנו כפשוטו. המקרא בצורת אלא מחזיקים
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא יורוך... אשר התורה
(פ"א, לאבות בפירושו רבינו מדברי יא). יז, (דברים ושמאל

לנו 55)מ"ג) והנגלות כח): כט, (דברים נאמר והרי
ראה  הזאת. התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו

ה"א). פ"ט, התורה יסודי (הלכות לעיל

.Ë‰¯·ÚÏ ¯Óen‰ :Ï‡¯NiÓ ÌÈ¯Óen‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«»ƒƒƒ¿»≈«»«¬≈»
˙Á‡ ‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ .dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯Óen‰Â ,˙Á‡««¿«»¿»«»À»»«¬≈»««
ÔB„Êa ‰¯·Ú d˙B‡ ˙BNÚÏ BÓˆÚ ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê -∆∆∆¡ƒ«¿«¬»¬≈»¿»

˙Blw‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ ,da ÌÒ¯t˙Â Ïb¯‰Â56ÔB‚k , ¿À¿«¿ƒ¿«¿≈»¬ƒ»¿»ƒ««¿
ÊËÚL LaÏÏ „ÈÓz ˜ÊÁ‰L57,‰‡t ÛÈw‰Ï B‡ ∆À¬«»ƒƒ¿««¿≈¿«ƒ≈»

È¯‰ - BÏˆ‡ ÌÏBÚ‰ ÔÓ BÊ ‰ÂˆÓ ‰ÏËa el‡k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¬≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰NÚiL ,‡e‰Â ;¯·„ B˙B‡Ï ¯ÓeÓ ‰Ê58. ∆»¿»»¿∆«¬∆¿«¿ƒ

lk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓÈ˙„Ï ÌÈ¯ÊBÁ‰ ÔB‚k - d »¿»«»À»¿«¿ƒ¿»≈
‰¯Êb ÔÈ¯ÊBbL ‰ÚLa ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ‰59Ì‰a ˜a„ÈÂ , »¿≈»ƒ¿»»∆¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«»∆

ÌÈÏÙL Ì‰L ,Ï‡¯NÈa ˜ac‰Ï ÈÏ Úˆa ‰Ó :¯Ó‡ÈÂ¿…««∆«ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿»≈∆≈¿»ƒ
‰ÙÈwz Ì„iL el‡a ˜a„‡L ÈÏ ·BË ;ÌÈÙc¯Â60- ¿ƒ¿»ƒƒ∆∆¿«¿≈∆»»«ƒ»

.dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ¯ÓeÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿»«»À»

גרידא.56) לאו איסור אלא כרת עונש בה שאין
יא.).57) ואיסור 58)(הוריות שהיתר כל - להכעיס מומר

ומומר  ההיתר: את ומניח באיסור ואוחז לפניו מונחים
ויש  כישראל דינו להנאתו, אלא עובר שאינו זה - לתיאבון

ד.). (חולין הבא לעולם חלק ויש 59)לו ישראל, על קשה
כמבואר  בורח, ואינו נפשו ולמלט לברוח האפשרות לו

ה"ד). פ"ה, התורה יסודי החוזר 60)(הלכות וקלֿוחומר
חוזר  הוא "אם השיג: והראב"ד הגזירה. בשעת שלא לדתם
מין"? והריהו באלהיהם, מודה הוא הנה עכו"ם לדתי
הוא  "מין" מתרץ: והכס"מ ממומר. גרוע שהוא כלומר:
בפרקנו  לעיל המנויים הדברים מחמשת באחד המאמין
מתחבר  אלא בדתם, מאמין אינו עכו"ם לדתי והחוזר (ה"ז):
צור  שאין הוא יודע בלבו אבל נרדף, יהא שלא כדי אליהם

אלהינו. זולתי

.È¯·„a ‡ÈËÁ‰L „Á‡ ?„ˆÈk ÌÈa¯‰ È‡ÈËÁÓ«¬ƒ≈»«ƒ≈«∆»∆∆¡ƒ¿»»
ÌÚ·¯È ÔB‚k ,ÏB„b61ÒBzÈ·e ˜B„ˆÂ62„Á‡Â ; »¿»»¿»¿»«¿¿∆»

‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Ï elÙ‡ ,Ï˜ ¯·„a ‡ÈËÁ‰L63; ∆∆¡ƒ¿»»«¬ƒ¿«≈ƒ¿«¬≈
‰È‰L ,‰MÓk e‡ËÁiL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÒB‡‰ „Á‡Â¿∆»»≈¬≈ƒ«∆∆∆¿ƒ¿«∆∆»»

ÌÈ·ÎBkŒ˙„B·Ú e„·ÚiL „Ú Ï‡¯NÈ ˙‡ ‚¯B‰64B‡ , ≈∆ƒ¿»≈«∆««¿¬«»ƒ
ÌÁÈc‰Â ÌÈ¯Á‡ ‰ÚË‰L65. ∆ƒ¿»¬≈ƒ¿ƒƒ»

לעבודהֿזרה.61) אחרים את והחטיא כמבואר 62)שחטא
(ה"ח). בביאורנו המובאת 63)לעיל בברייתא מבואר

ה"א): (פ"ד, לקמן הביאה ורבינו יומא): מסכת (סוף ברי"ף
בידו  מספיקים אין - מצוה מלעשות הרבים את "המעכב

תשובה". עליו 64)לעשות שמעיד כמו קג:) (סנהדרין
(מלכיםֿב  וגו' מאד הרבה מנשה שפך נקי דם וגם הכתוב:

טז). ומרמה.65)כא, חלקות בדברי הישרה מהדרך

.‡È¯·Ú ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eaˆ ÈÎ¯cÓ L¯Bt‰«≈ƒ«¿≈ƒ««ƒ∆…»«
˙BˆÓ ‰NBÚ BÈ‡Â Ï‡¯NÈ ˙„ÚÓ Ïc· ‡l‡ ,˙B¯·Ú¬≈∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿
,Ô˙ÈÚ˙a ‰pÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô˙¯ˆa ÒÎ ‡ÏÂ ,ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒ¿»¿»»»¿…ƒ¿«∆¿«¬ƒ»
BÈ‡ el‡Îe ,ı¯‡‰ ÈÈBbÓ „Á‡k Bk¯„a CÏB‰ ‡l‡∆»≈¿«¿¿∆»ƒ≈»»∆¿ƒ≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰Ó66˙B¯·Ú ‰NBÚ‰ . ≈∆≈≈∆»»«»»∆¬≈
˙Bl˜ ‰NÚL ÔÈa - ÌÈ˜ÈB‰Èk ‰Ó¯ „Èa67‰NÚL ÔÈa , ¿»»»ƒ»ƒ≈∆»»«≈∆»»

˙B¯eÓÁ68‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬≈≈∆»»«»¿∆«ƒ¿»
‰¯Bza ÌÈÙ ‰l‚Ó69ÂÈÙ ‰l‚Â BÁˆÓ ÊÚ‰L ÈtÓ , ¿«∆»ƒ«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿¿ƒ»»»

.‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ LB· ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈»

יז.).66) (ר"ה מקורו כי ו), (הלכה לעיל העירונו כבר
כרת.67) בהם מיתה.68)שאין או כרת שענשן
ה"א).69) פ"א, פאה (ירושלמי,

.·ÈÌ"ekÚ „Èa B¯·Á ¯ÒBn‰ :ÔÈ¯ÒBn‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«¿ƒ«≈¬≈¿««
„Èa B¯·Á ÔBÓÓ ¯ÒBn‰Â ,B˙Bk‰Ï B‡ B‚¯‰Ï¿»¿¿«¿«≈»¬≈¿«

Ì"ekÚ70Òp‡ „Èa B‡ ,71ÔÈ‡ Ì‰ÈLe ;Ì"ekÚk ‡e‰L «¿««»∆¿«¿≈∆≈
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»

כהנא 70) ברב קיז.) (ב"ק כמבואר מסור, נקרא: זה גם
דברי  השווה נכרי. ביד ישראל ממון שמסר מי את שהרג
המגיד  הרב ודברי ה"י), פ"ח, ומזיק חובל (הלכות רבינו

חמסן.71)(שם). זרוע, איש

.‚È‰Ê - ÌÈÓLŒÌLÏ ‡lL ¯eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓ«ƒ≈≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆
,epnÓ ÌÈ„ÁÙÓe ÌÈ‡¯È Ì‰Â ,‰˜ÊÁa ¯eaˆ ‰„B¯‰»∆ƒ¿»¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬ƒƒ∆
,ÌÈÓL „B·ÎÏ ‡lL ÂÈˆÙÁ ÏÎÂ ,BÓˆÚ „B·ÎÏ B˙eÎÂ¿«»»ƒ¿«¿¿»¬»»∆…ƒ¿»«ƒ

Ì"ekÚ‰ ÈÎÏÓ ÔB‚k72. ¿«¿≈»«

לכבוד 72) והכל - תבל ומרגיזים בארץ חתיתם הנותנים
עצמם.

.„ÈÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk‰Úa¯‡ÂŒÌÈ¯N73el‡ ÌÈL‡ »∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ≈
˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,Ï‡¯NiÓ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - eÈnL∆»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ¿»≈≈»∆≈∆
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,el‡Ó ˙Bl˜ ˙B¯·Ú LÈÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿≈¬≈«≈≈¿««ƒ
ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ô‰a ÏÈ‚¯‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ÔÎ≈»¿¬»ƒ∆»»ƒ»∆≈»∆≈∆»»
:Ô‰ el‡Â .Ô‰a ¯‰f‰Ïe Ô‰Ó ˜Á¯˙‰Ï Ô‰ È„Îe ,‡a‰«»¿«≈¿ƒ¿«≈≈∆¿ƒ»≈»∆¿≈≈

B¯·ÁÏ ÌL ‰pÎÓ‰74BÈepÎa B¯·ÁÏ ‡¯Bw‰Â ,75, «¿«∆≈«¬≈¿«≈«¬≈¿ƒ
ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰Â76ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â , ¿««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ¿

B¯·Á77ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ‰f·Ó‰Â ,78,ÂÈ˙Ba¯ ‰f·Ó‰Â , ¬≈¿«¿«∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿«∆«»
˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰f·Ó‰Â79ÌÈL„w‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â ,80. ¿«¿«∆∆«¬¿«¿«≈∆«√»ƒ

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»∆»≈≈≈≈∆
·L Ì‡ Ï·‡ ;‰·eL˙ ‡Ïa ˙nLk ?‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿∆≈¿…¿»¬»ƒ»
ÈaÓ ‰Ê È¯‰ - ‰·eLzŒÏÚa ‡e‰Â ˙Óe BÚL¯Ó≈ƒ¿≈¿««¿»¬≈∆ƒ¿≈
ÈÙa „ÓBÚL ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆≈¿»»∆≈ƒ¿≈

‰·eLz‰81‰B¯Á‡·e ,ÂÈÓÈ Ïk ¯wÚa ¯Ùk elÙ‡ . «¿»¬ƒ»«»ƒ»»»»»«¬»
ÌBÏL" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈ - ·L»∆≈∆»»«»∆∆¡«»

˜BÁ¯Ï ÌBÏL82Ïk ."ÂÈ˙‡Ù¯e '‰ ¯Ó‡ ·B¯wÏÂ »»»¿«»»«¿»ƒ»
- ‰·eL˙· e¯ÊÁL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óen‰Â ÌÈÚL¯‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆»¿ƒ¿»

˙BiBÓËÓa ÔÈa ,ÈeÏ‚a ÔÈa83,Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó - ≈¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - "ÌÈ··BL ÌÈa e·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ»ƒ««ƒ∆¬«ƒ
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ÔÈÏa˜Ó ,ÈeÏ‚· ‡ÏÂ ·L ¯˙qa È¯‰L ,‡e‰ ··BL»∆¬≈«≈∆»¿…¿»¿«¿ƒ
‰·eL˙a B˙B‡84. ƒ¿»

שני 73) כופרים, שלשה אפיקורסים, שלשה מינים, חמשה
בביאת  כופר המתים, בתחיית כופר מוסרים, שני מומרים,
עושה  ציבור, מדרכי פורש הרבים, את מחטיא הגואל,
לשון  דמים, שופך הצבור, על אימה מטיל רמה, ביד עבירות
וארבעה. לעשרים עולים יחד אלה כל - בערלתו מושך הרע,

נח:).74) כ:).75)(ב"מ תענית (שם: אחרים שכינוהו
ימים? הארכת במה אהבה: בר אדא רב את תלמידיו "שאלו
אומרים: ויש בחניכתי: לחברי קראתי ולא להם: אמר
שלא  - "בחניכתי" הערוך: ופירש הערוך) (כגרסת בחניכתו"
אחרים  לו שכינו שם שאפילו - "בחניכתו" שם. לו כניתי

קראתיו. נח:).76)לא ב"מ מ"יא: פ"ג, (אבות
ה"א).77) פ"ב, חגיגה צט:).78)(ירושלמי, (סנהדרין
חולֿהמועד 79) בימי מלאכה שעושה מ"יא) פ"ג, (אבות

כבחול. בהם לידי 80)ונוהג זבח קדשי שמביא (שם)
בדק  ומקדשי מזבח מקדשי ונהנה המועל או ונותר: פיגול

ה"א).81)הבית. פ"א, פאה שהיה 82)(ירושלמי, לזה
ונתקרב. ובטמון.83)רחוק והכס"מ 84)בסתר ז:) (ע"ז

פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל כתב רבינו הלא שאל:
בתשובה  אותם מקבלין אין - מישראל "האפיקורסים ה"ה):
נשאלה  זאת שאלה ישובון?" לא באיה כל שנאמר: לעולם,
סתירה, שום כאן אין כי תדע "ידוע והשיב: רבינו בחיי כבר
שאנו  הוא: בתשובה" אותם מקבלים "אין המאמר: ענין כי
בעלי  במעלת בעניניו יהיו ולא תשובה מהם נקבל לא
מפני  אולי - ובחסידות ביושר מתנהגים גם ואם תשובה...
האחר  המאמר וענין כאן. יש הבריות דעת וגניבת היראה,
אז  - בוראם ובין בינם לבבם בכל באמת שבו אם הוא:
לדבר  נוגע כן אם וזה הבא: לעולם חלק להם יש בודאי
שבינם  לדבר נוגעת האחרת וההלכה בוראם. לבין שבינם
הוצאת  קא, סימן הרמב"ם (תשובות האנשים" שאר לבין
ה"ה) פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל ראה פרימן).

בביאורנו.

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ב שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לך 1) שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה עשרים

התשובה. בפני העומד דבר

.‡ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚÂ ‰Úa¯‡2.‰·eLz‰ ˙‡ «¿»»¿∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â ,ÏB„b ÔBÚ Ô‰Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆»»¿»∆∆»≈∆≈

˜ÈtÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰3ÈÙÏ ‰·eLz ˙BNÚÏ B„Èa «»»«¿ƒ¿»«¬¿»¿ƒ
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .B‡ËÁ Ï„b4; …∆∆¿¿≈≈««¬ƒ∆»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ ÌÈa¯‰ ˙‡ ·kÚÓ‰ ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e5. ƒ¿«»∆«¿«≈∆»«ƒƒ«¬ƒ¿»
ÔB‚k ,‰Ú¯Ï C¯„· ‰·BË C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ‰hn‰Â (·¿««∆∆¬≈ƒ∆∆»¿∆∆¿»»¿

˙ÈÒÓ6ÁÈcÓe7‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ‡ˆBÈ B· ‰‡B¯‰ (‚ . ≈ƒ«ƒ«»∆¿≈¿«¿»»
‰ÁÓ el‡ - B˙eL¯a B·e ÏÈ‡B‰ ;B„Èa ‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»
Ïk ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e .B‡ÈËÁÓk ‡ˆÓÂ ,L¯Bt ‰È‰ Ba»»≈¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿«»∆…

ÌÈ¯Á‡a ˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L8ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ∆∆¿»¿»¿««¬≈ƒ≈»ƒ≈
(„ .ÌBÏLÎa ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…ƒ»∆»«ƒ≈¿ƒ¿»

,‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰ ‰Ê ÏÏÎ·e !·eL‡Â ‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰Â¿»≈∆¡»¿»ƒ¿«∆»≈∆¡»
¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ9! ¿«ƒƒ¿«≈

בשם 2) האלה הדברים את הביא יומא  מסכת בסוף הרי"ף
מקור  על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא.
ולא  בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא
זולתו  חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים
("תשובות  שנתבאר" ממה יוצא נתבאר שלא והשאר
תרצ"ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב"ם"
ולא  בלב תתעורר שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין

כמו 3)תבוא. לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
לטהר  "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים
בתשובה  מעצמו שב אם אבל לח:); (יומא אותו" מסייעים
תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי - שלימה
ה"עשרים  את חילק רבינו זה. פרק סוף לקמן כמבואר
שאין  א) הן: ואלו חלוקות, לחמש דברים" וארבעה
תשובה  דרכי הנועלים ב) תשובה, לעשות בידו מספיקים
בתשובה  לשוב אותם לעושה שאיֿאפשר ג) עושיהם. מפני
דברים  ה) מהם, לשוב חזקתו אין אותם שהעושה ד) גמורה.
המלך). (עבודת מהם לפרוש אותם העושה לאדם לו שקשה

בנפשם 4) שנתחייב ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא "כדי
עשוק  אדם יז): כח, (משלי ואומר צווח והכתוב בגיהנם"

פז.). (יומא בו יתמכו אל ינוס בור עד - נפש כמו 5)בדם
תשובה  לעשות בידו הספיקו לא גחזי: על חכמינו שאמרו
ללמוד  נתנם ולא אלישע של מישיבתו תלמידים שדחה מפני

קז:). (סנהדרין לעבודהֿזרה.6)תורה היחיד את 7)את
ב) הלכה ה, פרק כוכבים עבודת (הלכות כמבואר הרבים,
דברי  את העתיק התשובה בשער צדיקים" "ארחות ובספר
מדרך  חבירו או הרבים, את "והמטה כתוב: ושם אלה, רבינו

רעה". לדרך נד:).8)טובה ח,9)(שבת פרק (יומא
ט), ולעולם משנה מאוד, קשה תשובתו - כן המחשב כל כי

על  לו, ונסלח שישוב חושב שהוא מכיוון לחטוא, יחדל לא
התשובה). שער צדיקים", ("ארחות בעיניו קלה העבירה כן

.·ÌÈÏÚBp‰ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe10‰·eLz‰ ÈÎ¯c ≈∆¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ«¿≈«¿»
¯eav‰ ÔÓ L¯Bt‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈNBÚ ÈÙa11, ƒ¿≈≈∆¿≈≈«≈ƒ«ƒ

BÈ‡Â ,Ô‰nÚ ‰È‰È ‡Ï ‰·eLz eNÚiL ÔÓÊaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«∆«¬¿»…ƒ¿∆ƒ»∆¿≈
È¯·c ÏÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .ÔÈNBÚL ˙eÎfa Ô‰nÚ ‰ÎBÊ∆ƒ»≈«¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
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ÔÈÏa˜Ó ,ÈeÏ‚· ‡ÏÂ ·L ¯˙qa È¯‰L ,‡e‰ ··BL»∆¬≈«≈∆»¿…¿»¿«¿ƒ
‰·eL˙a B˙B‡84. ƒ¿»

שני 73) כופרים, שלשה אפיקורסים, שלשה מינים, חמשה
בביאת  כופר המתים, בתחיית כופר מוסרים, שני מומרים,
עושה  ציבור, מדרכי פורש הרבים, את מחטיא הגואל,
לשון  דמים, שופך הצבור, על אימה מטיל רמה, ביד עבירות
וארבעה. לעשרים עולים יחד אלה כל - בערלתו מושך הרע,

נח:).74) כ:).75)(ב"מ תענית (שם: אחרים שכינוהו
ימים? הארכת במה אהבה: בר אדא רב את תלמידיו "שאלו
אומרים: ויש בחניכתי: לחברי קראתי ולא להם: אמר
שלא  - "בחניכתי" הערוך: ופירש הערוך) (כגרסת בחניכתו"
אחרים  לו שכינו שם שאפילו - "בחניכתו" שם. לו כניתי

קראתיו. נח:).76)לא ב"מ מ"יא: פ"ג, (אבות
ה"א).77) פ"ב, חגיגה צט:).78)(ירושלמי, (סנהדרין
חולֿהמועד 79) בימי מלאכה שעושה מ"יא) פ"ג, (אבות

כבחול. בהם לידי 80)ונוהג זבח קדשי שמביא (שם)
בדק  ומקדשי מזבח מקדשי ונהנה המועל או ונותר: פיגול

ה"א).81)הבית. פ"א, פאה שהיה 82)(ירושלמי, לזה
ונתקרב. ובטמון.83)רחוק והכס"מ 84)בסתר ז:) (ע"ז

פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל כתב רבינו הלא שאל:
בתשובה  אותם מקבלין אין - מישראל "האפיקורסים ה"ה):
נשאלה  זאת שאלה ישובון?" לא באיה כל שנאמר: לעולם,
סתירה, שום כאן אין כי תדע "ידוע והשיב: רבינו בחיי כבר
שאנו  הוא: בתשובה" אותם מקבלים "אין המאמר: ענין כי
בעלי  במעלת בעניניו יהיו ולא תשובה מהם נקבל לא
מפני  אולי - ובחסידות ביושר מתנהגים גם ואם תשובה...
האחר  המאמר וענין כאן. יש הבריות דעת וגניבת היראה,
אז  - בוראם ובין בינם לבבם בכל באמת שבו אם הוא:
לדבר  נוגע כן אם וזה הבא: לעולם חלק להם יש בודאי
שבינם  לדבר נוגעת האחרת וההלכה בוראם. לבין שבינם
הוצאת  קא, סימן הרמב"ם (תשובות האנשים" שאר לבין
ה"ה) פ"ב, כוכבים עבודת (הלכות לעיל ראה פרימן).

בביאורנו.

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ב שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לך 1) שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה עשרים

התשובה. בפני העומד דבר

.‡ÔÈ·kÚÓ ÌÈ¯·c ÌÈ¯NÚÂ ‰Úa¯‡2.‰·eLz‰ ˙‡ «¿»»¿∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â ,ÏB„b ÔBÚ Ô‰Ó ‰Úa¯‡«¿»»≈∆»»¿»∆∆»≈∆≈

˜ÈtÒÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰3ÈÙÏ ‰·eLz ˙BNÚÏ B„Èa «»»«¿ƒ¿»«¬¿»¿ƒ
ÌÈa¯‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .B‡ËÁ Ï„b4; …∆∆¿¿≈≈««¬ƒ∆»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ ÌÈa¯‰ ˙‡ ·kÚÓ‰ ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e5. ƒ¿«»∆«¿«≈∆»«ƒƒ«¬ƒ¿»
ÔB‚k ,‰Ú¯Ï C¯„· ‰·BË C¯cÓ B¯·Á ˙‡ ‰hn‰Â (·¿««∆∆¬≈ƒ∆∆»¿∆∆¿»»¿

˙ÈÒÓ6ÁÈcÓe7‰Ú¯ ˙ea¯˙Ï ‡ˆBÈ B· ‰‡B¯‰ (‚ . ≈ƒ«ƒ«»∆¿≈¿«¿»»
‰ÁÓ el‡ - B˙eL¯a B·e ÏÈ‡B‰ ;B„Èa ‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»
Ïk ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎ·e .B‡ÈËÁÓk ‡ˆÓÂ ,L¯Bt ‰È‰ Ba»»≈¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿«»∆…

ÌÈ¯Á‡a ˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L8ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ∆∆¿»¿»¿««¬≈ƒ≈»ƒ≈
(„ .ÌBÏLÎa ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈa«̄ƒ¿…ƒ»∆»«ƒ≈¿ƒ¿»

,‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰ ‰Ê ÏÏÎ·e !·eL‡Â ‡ËÁ‡ :¯ÓB‡‰Â¿»≈∆¡»¿»ƒ¿«∆»≈∆¡»
¯tÎÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ9! ¿«ƒƒ¿«≈

בשם 2) האלה הדברים את הביא יומא  מסכת בסוף הרי"ף
מקור  על מתשובותיו באחת רבינו השיב וכבר ברייתא.
ולא  בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא
זולתו  חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים
("תשובות  שנתבאר" ממה יוצא נתבאר שלא והשאר
תרצ"ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב"ם"
ולא  בלב תתעורר שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין

כמו 3)תבוא. לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
לטהר  "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים
בתשובה  מעצמו שב אם אבל לח:); (יומא אותו" מסייעים
תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי - שלימה
ה"עשרים  את חילק רבינו זה. פרק סוף לקמן כמבואר
שאין  א) הן: ואלו חלוקות, לחמש דברים" וארבעה
תשובה  דרכי הנועלים ב) תשובה, לעשות בידו מספיקים
בתשובה  לשוב אותם לעושה שאיֿאפשר ג) עושיהם. מפני
דברים  ה) מהם, לשוב חזקתו אין אותם שהעושה ד) גמורה.
המלך). (עבודת מהם לפרוש אותם העושה לאדם לו שקשה

בנפשם 4) שנתחייב ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא "כדי
עשוק  אדם יז): כח, (משלי ואומר צווח והכתוב בגיהנם"

פז.). (יומא בו יתמכו אל ינוס בור עד - נפש כמו 5)בדם
תשובה  לעשות בידו הספיקו לא גחזי: על חכמינו שאמרו
ללמוד  נתנם ולא אלישע של מישיבתו תלמידים שדחה מפני

קז:). (סנהדרין לעבודהֿזרה.6)תורה היחיד את 7)את
ב) הלכה ה, פרק כוכבים עבודת (הלכות כמבואר הרבים,
דברי  את העתיק התשובה בשער צדיקים" "ארחות ובספר
מדרך  חבירו או הרבים, את "והמטה כתוב: ושם אלה, רבינו

רעה". לדרך נד:).8)טובה ח,9)(שבת פרק (יומא
ט), ולעולם משנה מאוד, קשה תשובתו - כן המחשב כל כי

על  לו, ונסלח שישוב חושב שהוא מכיוון לחטוא, יחדל לא
התשובה). שער צדיקים", ("ארחות בעיניו קלה העבירה כן

.·ÌÈÏÚBp‰ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe10‰·eLz‰ ÈÎ¯c ≈∆¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ«¿≈«¿»
¯eav‰ ÔÓ L¯Bt‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈNBÚ ÈÙa11, ƒ¿≈≈∆¿≈≈«≈ƒ«ƒ

BÈ‡Â ,Ô‰nÚ ‰È‰È ‡Ï ‰·eLz eNÚiL ÔÓÊaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«∆«¬¿»…ƒ¿∆ƒ»∆¿≈
È¯·c ÏÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .ÔÈNBÚL ˙eÎfa Ô‰nÚ ‰ÎBÊ∆ƒ»≈«¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
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;‰·eLz C¯c BÏ ÁÈp‰ ‡Ï È¯‰L ,˙BÁÎBz‰ ˙‡∆«»∆¬≈…ƒƒ«∆∆¿»
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¯BL Ú„È" ;"‡ËBÁ ÈBb‰L˜ Èk ÈzÚcÓ" ;"e‰B˜ ≈»«≈ƒ«¿ƒƒ»∆
:¯Ó‡pL ,ÌÈ‡hÁÏ ÁÈÎB‰Ï Ï‡‰ e‰eˆ ÔÎÂ ."‰z‡»»¿≈ƒ»»≈¿ƒ«¿«»ƒ∆∆¡«
eÁÈÎB‰ ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÔÎÂ ."CNÁz Ï‡ ÔB¯‚· ‡¯˜"¿»¿»««¿¿≈»«¿ƒƒƒ
„ÈÓÚ‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰·eL˙· e¯ÊÁL „Ú Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ

ÏB„b ÌÎÁ Ï‡¯NiÓ Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa14Œ‡¯ÈÂ Ô˜ÊÂ ¿»»»¿»»ƒƒ¿»≈»»»¿»≈ƒ≈
Ì‰Ï ·e‰‡Â ÂÈ¯eÚpÓ ÌÈÓL15ÌÈa¯Ï ÁÈÎBÓ ‡‰iL , »«ƒƒ¿»¿»»∆∆¿≈ƒ«»«ƒ

BÈ‡ ˙BÁÎBz‰ ˙‡ ‡BNL ‰ÊÂ .‰·eL˙a Ô¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»ƒ¿»¿∆∆≈∆«»≈
„ÓÚÈ CÎÈÙÏ ,ÂÈ¯·c ÚÓBL ‡ÏÂ ÁÈÎBnÏ ‡a»«ƒ«¿…≈«¿»»¿ƒ»«¬…

.ÌÈ·BË ÂÈÈÚa Ì‰L ,ÂÈ˙‡hÁa¿«…»∆≈¿≈»ƒ

תשובה 10) שערי מוצא הוא לשוב, ובא מתעורר כשהוא
ומבאר. הולך שהוא כמו בפניו, נכנס 11)נעולים אינו

ישראל. מכלל אינו כאילו בתעניתם, מתענה ואינו בצרתם
הפורשים  "כל אומר: י) הלכה א, פרק אבל (הלכות ורבינו
מעל  המצוות עול שפרקו האנשים והם: הציבור. מדרכי
המצוות  בעשיית ישראל בכלל נכללים ואינם צווארם,
כבני  הם הרי אלא כנסיות... בתי וישיבת המועדות ובכיבוד

לעצמם" קז:).12)חורין נועל 13)(סנהדרין הוא ובזה
בפניו. התשובה שערי את טז.).14)בעצמו (תענית

בלעם 15) מפי להיאמר התוכחות היו "ראויות שאמרו: כמו
ישראל  היו בלעם, הוכיחם אילו אלא - משה מפי והברכות
אומות  היו משה, בירכם ואילו מוכיחנו! שונא אומרים:
הקדושֿברוךֿהוא: אמר בירכם! אוהבם אומרות: העולם
שיתבררו  ששונאם, בלעם ויברכם שאוהבם משה יוכיחם

א). פרשה (דבריםֿרבה, ישראל" ביד והתוכחות הברכות

.‚BÏ ¯LÙ‡ È‡ ,Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ì‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ∆¿»
Ì„‡ ÔÈaL ˙BBÚ Ì‰L ÈÙÏ ,‰¯eÓ‚ ‰·eL˙a ·eLiL∆»ƒ¿»¿»¿ƒ∆≈¬∆≈»»
BÏ ¯ÈÊÁiL È„k BÏ ‡ËÁL B¯·Á Ú„BÈ BÈ‡Â ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈≈«¬≈∆»»¿≈∆«¬ƒ
˙‡ Ïl˜Ó‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .BÏ ÏÁÓÏ epnÓ Ï‡LÈ B‡ƒ¿«ƒ∆ƒ¿…¿≈≈«¿«≈∆
epnÓ Ï‡LiL È„k Úe„È Ì„‡ Ïl˜ ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿…ƒ≈»»»«¿≈∆ƒ¿«ƒ∆
‰·b Ú„BÈ BÈ‡L ÈÙlL ,·pb ÌÚ ˜ÏBÁ‰Â (· .‰¯tk«»»¿«≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈≈«¿≈»
BÏ ‡È·Óe ÌÈa¯Ï ·Bb ·pb‰ ‡l‡ ,‡È‰ ÈÓ ÏL BÊ∆ƒƒ∆»««»≈¿«ƒ≈ƒ

˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,„BÚÂ ;Á˜BÏ ‡e‰Â16·pb‰ „È ¿≈«»∆«¬ƒ«««»
„Ú ‰ÈÏÚ ÊÈ¯ÎÓ BÈ‡Â ‰„·‡ ‡ˆBn‰Â (‚ .B‡ÈËÁÓe«¬ƒ¿«≈¬≈»¿≈«¿ƒ»∆»«
,‰·eLz ‰NÚiLk ÔÓÊ ¯Á‡Ï - ‰ÈÏÚ·Ï d¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿««¿«¿∆«¬∆¿»

¯BL ÏÎB‡‰Â („ .¯ÈÊÁÈ ÈÓÏ Ú„BÈ BÈ‡17ÌÈiÚ ≈≈«¿ƒ«¬ƒ¿»≈¬ƒƒ
,Ì‰ ÔÈÏÏÓ‡ Ì„‡ŒÈa el‡ ;˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙ÈÂƒƒ¿«¿»≈¿≈»»À¿»ƒ≈
ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ÌÈÏB‚Â ,ÌÈÓÒ¯ÙÓe ÌÈÚe„È ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈
ep¯ÈÊÁÈÂ ‡e‰ ÈÓ ÏL ‰Ê ¯BL Ú„iL È„k ¯ÈkÓ Ì‰Ï»∆«ƒ¿≈∆≈«∆∆ƒ¿«¬ƒ∆
„Ú Ú„BÈ BÈ‡ ,ÔÈc ˙Bh‰Ï „ÁL Ïa˜Ó‰Â (‰ .BÏ¿«¿«≈…«¿«ƒ≈≈««

ÚÈb‰ ÔÎÈ‰18dÁk ‡È‰ ‰nÎÂ BÊ ‰Èh‰19È„k ≈»ƒƒ««»»¿«»ƒ…»¿≈
¯ÈÊÁiL20‡e‰L ,„BÚÂ ;ÌÈÏ‚¯ BÏŒLÈ ¯·c‰L , ∆«¬ƒ∆«»»∆«¿«ƒ»∆

.B‡ÈËÁÓe ‰Ê „È ˜ÈÊÁÓ«¬ƒ«∆«¬ƒ

דרכו 16) יעזוב לבל מעודדו הוא עימו חולק שהוא בזה
לחטוא. מעיד 17)ויוסיף וכן מנטובה. אוקספורד, בנוסח

בדלי"ת, שוד ומצא רבינו יד בכתיבת שבדק עוז" ה"מגדל
ובספרים  ו), יב, (תהלים עניים משוד הכתוב: כלשון
הראב"ד  השיג זו נוסחה ועל שור. [=כגרסתנו] אחרים:

שוד  אלא ואינו ברי"ש שור שונה שהוא דומה וכתב:
ממנו  ולוקח בחובו העני את דוחק שהוא כלומר: בדלי"ת,
"שלי  ואומר: משוויין בפחות מטלטליו או קרקעותיו את

נוטל". אין 18)אני העיניים את יעוור והשוחד הואיל
הדין. את שהיטה כלל מרגיש המשוחד הדיין

ניזוקו19) אנשים וכמה ולהזיק, שהיטה להשחית זה ידי על
הדין. ידו.20)את על שניזוקו לאלה

.„B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»≈∆¿»
·eLÏ21·¯ ÈÈÚa ÌÈl˜ ÌÈ¯·c Ì‰L ÈÙÏ ,Ô‰Ó »≈∆¿ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿≈≈…

.‡ËÁ ‰Ê ÔÈ‡L ‰n„È ‡e‰Â ,‡ËBÁ ‡ˆÓÂ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»≈¿¿«∆∆≈∆≈¿
˙˜tÒÓ dÈ‡L ‰„eÚqÓ ÏÎB‡‰ (‡ :Ô‰ el‡Â22 ¿≈≈»≈ƒ¿»∆≈»«¿∆∆

ÏÊb ˜·‡ ‰fL ,‰ÈÏÚ·Ï23‡lL ‰n„Ó ‡e‰Â ;‡e‰ ƒ¿»∆»∆∆¬«»≈¿¿«∆∆…
(· !B˙eL¯· ‡l‡ ÈzÏÎ‡ ÌeÏk :¯Ó‡ÈÂ ‡ËÁ»»¿…«¿»«¿ƒ∆»ƒ¿

BËB·Úa LnzLn‰24ÈÚ ÏL25ÈÚ ÏL ËB·Ú‰L , «ƒ¿«≈«¬∆»ƒ∆»¬∆»ƒ
ÔÈ‡ :BaÏa ¯Ó‡ÈÂ ,‰L¯ÁÓe Ìc¯˜ ÔB‚k ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿«¿…«¬≈»¿…«¿ƒ≈»
ÏkzÒn‰ (‚ !B˙B‡ ÈzÏÊ‚ ‡Ï È¯‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ«¬≈…»«¿ƒ«ƒ¿«≈

˙BÈ¯Úa26‡e‰L ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓ , «¬»«¬∆««¿∆≈¿»¿∆
Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â !dÏˆ‡ Èz·¯˜ B‡ ÈzÏÚ· ÈÎÂ :¯ÓB‡≈¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ∆¿»¿≈≈«
ÏL ÔÙe‚Ï ˙Ó¯B‚ ‡È‰L ,ÏB„b ÔBÚ ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯L∆¿ƒ«»≈«ƒ»»∆ƒ∆∆¿»∆
È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÈ¯Ú¬»∆∆¡«¿…»«¬≈¿«¿∆¿«¬≈

"ÌÎÈÈÚ27BaÏa ¯ÓB‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰ („ . ≈≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈¿ƒ
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌL „ÓBÚ B¯·Á ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L∆≈≈¿¿ƒ∆≈¬≈≈»¿…ƒƒ«
ÌÈ·Bh‰ ÂÈNÚÓ C¯Ú ‡l‡ ,BLi· ‡ÏÂ ˙L· BÏ…∆¿…ƒ¿∆»»««¬»«ƒ
‰‡¯iL È„k ,B˙ÓÎÁ B‡ B¯·Á ‰NÚÓ ÏeÓÏ B˙ÓÎÁÂ¿»¿»¿«¬≈¬≈»¿»¿≈∆≈»∆
„LBÁ‰Â (‰ .ÈeÊa B¯·ÁÂ „aÎÓ ‡e‰L BÏÏkÓƒ¿»∆¿À»«¬≈»¿«≈
:¯ÓB‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L BaÏa ¯ÓB‡ ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ≈¿ƒ∆≈≈¿¿ƒ∆≈
‰NÚ ‡nL „LÁ ‡l‡ ÌL LÈ ÈÎÂ ?BÏ È˙ÈNÚ ‰Ó∆»ƒƒ¿ƒ∆»∆»¬»∆»»»
ÌÈNnL ,ÔBÚ ‰fL Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ;‰NÚ ‡Ï B‡…»»¿≈≈«∆∆»∆≈ƒ

‰¯·Ú ÏÚ·k BzÚ„a ¯Lk Ì„‡28. »»»≈¿«¿¿««¬≈»

שום 21) רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז אלא
במעשיו. מתוך 22)עוול או בושה מתוך מזמינו שהעני

שהוא  בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא עימו, לסעוד נימוס
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה גזל 23)יודע לא

לעולם. זה על בתשובה יהרהר לא ולכן ממש,
להשתמש;25)במשכונו.24) אסור עשיר של בעבוטו גם

נפחתים  ודמיו ערך בעל כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא
משום  בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי על
כגון  ברזל, עשוי כרגיל שהוא עני של עבוטו כן לא גזילה;
מורה  הוא - ערך פחותי שהם וכדומה, ומחרישה קרדום
נפחתים  דמיהם אלה גם כי לב, על שם ואינו לעצמו היתר

פב:). מציעא (בבא תשמיש ערווה.26)מרוב מן ריבוי
ברכות 27) (ירושלמי, הם עבירה סרסורי שני והעין הלב

ה). הלכה א, (שבת 28)פרק זה בעוון חז"ל הפליגו וכבר
צז.).

.‰CLnÈ Ì˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ»≈
CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó L¯ÙÏ Ì‰ ÌÈL˜Â „ÈÓz Ì‰È¯Á‡«¬≈∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ
Úc Ôlk Ô‰Â ,Ô‰a ˜a„È ‡nL Ô‰Ó ¯‰f‰Ï Ì„‡˙B »»¿ƒ»≈≈∆∆»ƒ¿«»∆¿≈À»≈

˙eÏÈÎ¯ :Ô‰ el‡Â .„‡Ó „Ú ˙BÚ¯29Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,30, »«¿…¿≈≈¿ƒ¿»»«
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‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ·e ,‰ÓÁ ÏÚ·e31;ÚL¯Ï ¯aÁ˙n‰Â , ««≈»«««¬»»»»¿«ƒ¿«≈»»»
‡e‰ .BaÏa ÌÈÓL¯ Ì‰Â ÂÈNÚnÓ „ÓBÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a ¯·Îe ."ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â" :‰ÓÏL ¯Ó‡L∆»«¿……¿…∆¿ƒƒ≈«¿»≈«¿
Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙BÚc ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿…»∆

.‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓÁÂŒÏ˜ ,„ÈÓz»ƒ«»…∆¿««¿»

בעיירות.29) המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים הטוען
ז,30) פרק דעות (הלכות כמבואר חבירו, בגנות המספר

ב). כלשון 31)הלכה לחבירו, להרע מחשבות החושב
בלחמו  עץ נשחיתה מחשבות: חשבו עלי כי הכתוב:

יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,‰·eLz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚnL32‡l‡ ;d˙B‡ ∆¿«¿ƒ∆«¿»≈¿ƒ»∆»

‰·eLzŒÏÚa ‰Ê È¯‰ ,Ô‰Ó ‰·eLz Ì„‡ ‰NÚ Ì‡33, ƒ»»»»¿»≈∆¬≈∆««¿»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ34. ¿∆≈∆»»«»

אפשרית.32) לבלתי לנמנע, אותה עושין שאמרו 33)אין
פאה  (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל אין חז"ל:

א). הלכה א, ג).34)פרק פרק (סוף לעיל כמבואר

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בחירתו 1) את שוללת אינה ה' ידיעת האדם; ביד שהבחירה

האדם. של

.‡BÓˆÚ ˙Bh‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»ƒ»»¿««¿
‰ˆ¯ Ì‡Â ;B„Èa ˙eL¯‰ - ˜Ècˆ ˙BÈ‰ÏÂ ‰·BË C¯„Ï¿∆∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»¿ƒ»»
˙eL¯‰ - ÚL¯ ˙BÈ‰ÏÂ ‰Ú¯ C¯„Ï BÓˆÚ ˙Bh‰Ï¿««¿¿∆∆»»¿ƒ¿»»»¿

B„Èa2„Á‡k ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ . ¿»∆»«»≈»»»»»¿««
Ì„‡ ÏL ‰Ê ÔÈÓ Ô‰ :¯ÓBÏk ;"Ú¯Â ·BË ˙Ú„Ï epnÓƒ∆»««»»¿«≈ƒ∆∆»»
,ÔÈÚ‰ ‰Êa BÏ ‰ÓBc ÈL ÔÈÓ ÔÈ‡Â ÌÏBÚa „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»»¿≈ƒ≈ƒ∆¿∆»ƒ¿»

iLBÓˆÚÓ ‡e‰ ‡‰3·Bh‰ Ú„BÈ Bz·LÁÓ·e BzÚ„a ∆¿≈≈«¿¿«¿¿«¬«¿≈««
·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡e‰L ‰Ó Ïk ‰NBÚÂ ,Ú¯‰Â¿»«¿∆»«∆»≈¿≈ƒ∆¿«≈
Ôt" - ‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ .Ú¯‰ B‡ ·Bh‰ ˙BNÚlÓ B„Èa¿»ƒ«¬«»»¿≈»∆≈∆

."B„È ÁÏLÈƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpezp mc` lkl zeyx"

הרמב"ם, כאן שמזכיר חופשית בחירה עניין להבין: צריך
ספר  לסוף איחרו מדוע וא"כ בתשובה, יסודי עניין הוא
הוא  הלא תשובה, הלכות בתחילת מיד כתבו ולא המדע,
שהוא  היינו והמצוה", התורה עמוד והוא גדול... "עיקר

והמצוות". התורה כל של ו"עמוד" עיקר
בעצם  היא לתשובה בחירה בין שהשייכות לומר ויש
כדי  הבחירה עניין כל־כך נוגע לא במצוות בכל כי מהותם,
אבל  מיוחדת, כוונה ללא גם יקיימן שאדם ויכול לקיימן,
ישנה  שלאדם והידיעה ההכרה היא התשובה עניין מהות
ורק  התורה ציווי על לעבור שהחליט והוא חופשית, בחירה

תשובה. לידי לבוא יכול כך מתוך
עניין  כאן לרמז רוצה שהרמב"ם לומר, יש יותר ובעומק

לא  נעשית האמיתית התשובה כי התשובה, באופן נוסף
אלא  מהעונש שירא מפני או האדם על צרות שבאו מחמת
האמת  דרך שזוהי פנימית מהכרה מעצמו, תשובה שעושה
עניין  כאן הקדים ולכן בקב"ה, להדבק פנימי ומרצון
בבחירה  נעשה שהחטא שכשם ללמדך החופשית הבחירה
מתוך  לבוא צריכה הנעלית התשובה גם כך חופשית,
ח"ו. וייסורים צרות עליו שבאו בגלל ולא חופשית בחירה
על  מקץ בפרשת המפרשים שאלת גם תתורץ על־פי־זה
אנחנו  אשמים "אבל שאמרו שאחרי לאחיו, ראובן דברי
תחטאו  אל אליכם אמרתי "הלא להם אמר כו'" אחינו על
הרי  בדבריו התועלת מה ולכאורה שמעתם", ולא בילד
וכשמישהו  מעשיהם, על מתחרטים כבר שהאחים ראה
הלב  שבירת לידי המביאתו ר"ל וצוקה בצרה נמצא
האנושית  שההנהגה הרי לזה, גרם עצמו שהוא ולהכרה
צער  להוסיף ולא ולנחמו לבו על לדבר להשתדל מחייבת

צערו. על
ה  שראובן עכשיו אלא עושים הם שאמנם לומר תכוון

לפני  להיות צריכה הייתה האמיתית התשובה אבל תשובה,
והיה  התשובה דרך הורה עצמו שהוא כשם הצרות, שבאו
ועליהם  אביו, יצועי שבלבל על ותעניתו" ב"שקו עסוק
אלא  עכשיו עליהם שבאה הצרה בגלל לא בתשובה לחזור
בילד" תחטאו "אל אז להם שהסביר כפי העוון, גודל מפני
לא  שגם אלא גילו מחמת עונשין בר לאו שהוא רק שלא

אלינו". "בהתחננו אליו והתאכזרתם אלי שמעתם
(198 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)

לג:),2) (ברכות שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל
בימי  לו יארעו אשר ומאורעותיו האדם מקרי כל כלומר:
או  חכם עשיר, או עני קצר, או ארוך להיותו כגון: חייו,
- רשע או צדיק להיות אבל הוא; שמים בידי הכל - טיפש
שני  לפניו נתן האדם. ביד מסר זאת שמים, בידי אינו
- המות ודרך החיים דרך הרע, ודרך הטוב דרך דרכים:

שם). רש"י, (מלשון יבחר באשר לו יבחר את 3)והוא
עצמו  דברי לפי רבינו, שאב ממנו" "כאחד של זה פירושו
שתירגם  אונקלוס מתרגום (פ"ח), אבות למסכת בהקדמתו

" הכתוב: È„ÈÁÈאת ‰Â‰ Ì„‡ Ë·בעלמא‰‡ Ú„ÈÓÏ ‰ÈÓ≈
.˘È·Â.מאתנו כאחד הוא: הרווח שפירושו בעוד

.·ÈLtË ÌÈ¯ÓB‡L ,‰Ê ¯·c Ez·LÁÓa ¯·ÚÈ Ï‡««¬…¿«¬«¿¿»»∆∆¿ƒƒ¿≈
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B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊBb ‡e‰ŒCe¯a5˙BÈ‰Ï »≈«»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿
Èe‡¯ Ì„‡ Ïk ‡l‡ .Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÚL¯ B‡ ˜Èc«̂ƒ»»≈«»»≈∆»»»»»

ea¯ ‰LÓk ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï BÏ6ÌÚ·¯Èk ÚL¯ B‡7B‡ , ƒ¿«ƒ¿∆«≈»»¿»»¿»
ÏÎÒ B‡ ÌÎÁ8ÈÏÈÎ B‡ ,È¯ÊÎ‡ B‡ ÔÓÁ¯ B‡ ,9B‡ »»»»«¬»«¿»ƒƒ«
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‰Ú¯ ‰·LÁÓ ÏÚ·e ,‰ÓÁ ÏÚ·e31;ÚL¯Ï ¯aÁ˙n‰Â , ««≈»«««¬»»»»¿«ƒ¿«≈»»»
‡e‰ .BaÏa ÌÈÓL¯ Ì‰Â ÂÈNÚnÓ „ÓBÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
e¯‡a ¯·Îe ."ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â" :‰ÓÏL ¯Ó‡L∆»«¿……¿…∆¿ƒƒ≈«¿»≈«¿
Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡ Ïk CÈ¯vL ÌÈ¯·c ˙BÚc ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿…»∆

.‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓÁÂŒÏ˜ ,„ÈÓz»ƒ«»…∆¿««¿»

בעיירות.29) המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים הטוען
ז,30) פרק דעות (הלכות כמבואר חבירו, בגנות המספר

ב). כלשון 31)הלכה לחבירו, להרע מחשבות החושב
בלחמו  עץ נשחיתה מחשבות: חשבו עלי כי הכתוב:

יט). יא, (ירמיה החיים מארץ ונכרתנו

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,‰·eLz‰ ˙‡ ÔÈ·kÚnL32‡l‡ ;d˙B‡ ∆¿«¿ƒ∆«¿»≈¿ƒ»∆»

‰·eLzŒÏÚa ‰Ê È¯‰ ,Ô‰Ó ‰·eLz Ì„‡ ‰NÚ Ì‡33, ƒ»»»»¿»≈∆¬≈∆««¿»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ34. ¿∆≈∆»»«»

אפשרית.32) לבלתי לנמנע, אותה עושין שאמרו 33)אין
פאה  (ירושלמי, התשובה בפני העומד דבר כל אין חז"ל:

א). הלכה א, ג).34)פרק פרק (סוף לעיל כמבואר

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בחירתו 1) את שוללת אינה ה' ידיעת האדם; ביד שהבחירה

האדם. של

.‡BÓˆÚ ˙Bh‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿̄¿»»»¿»ƒ»»¿««¿
‰ˆ¯ Ì‡Â ;B„Èa ˙eL¯‰ - ˜Ècˆ ˙BÈ‰ÏÂ ‰·BË C¯„Ï¿∆∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»¿ƒ»»
˙eL¯‰ - ÚL¯ ˙BÈ‰ÏÂ ‰Ú¯ C¯„Ï BÓˆÚ ˙Bh‰Ï¿««¿¿∆∆»»¿ƒ¿»»»¿

B„Èa2„Á‡k ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ . ¿»∆»«»≈»»»»»¿««
Ì„‡ ÏL ‰Ê ÔÈÓ Ô‰ :¯ÓBÏk ;"Ú¯Â ·BË ˙Ú„Ï epnÓƒ∆»««»»¿«≈ƒ∆∆»»
,ÔÈÚ‰ ‰Êa BÏ ‰ÓBc ÈL ÔÈÓ ÔÈ‡Â ÌÏBÚa „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»»¿≈ƒ≈ƒ∆¿∆»ƒ¿»

iLBÓˆÚÓ ‡e‰ ‡‰3·Bh‰ Ú„BÈ Bz·LÁÓ·e BzÚ„a ∆¿≈≈«¿¿«¿¿«¬«¿≈««
·kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡e‰L ‰Ó Ïk ‰NBÚÂ ,Ú¯‰Â¿»«¿∆»«∆»≈¿≈ƒ∆¿«≈
Ôt" - ‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ .Ú¯‰ B‡ ·Bh‰ ˙BNÚlÓ B„Èa¿»ƒ«¬«»»¿≈»∆≈∆

."B„È ÁÏLÈƒ¿«»

ãycew zegiyn zecewpã

."el dpezp mc` lkl zeyx"

הרמב"ם, כאן שמזכיר חופשית בחירה עניין להבין: צריך
ספר  לסוף איחרו מדוע וא"כ בתשובה, יסודי עניין הוא
הוא  הלא תשובה, הלכות בתחילת מיד כתבו ולא המדע,
שהוא  היינו והמצוה", התורה עמוד והוא גדול... "עיקר

והמצוות". התורה כל של ו"עמוד" עיקר
בעצם  היא לתשובה בחירה בין שהשייכות לומר ויש
כדי  הבחירה עניין כל־כך נוגע לא במצוות בכל כי מהותם,
אבל  מיוחדת, כוונה ללא גם יקיימן שאדם ויכול לקיימן,
ישנה  שלאדם והידיעה ההכרה היא התשובה עניין מהות
ורק  התורה ציווי על לעבור שהחליט והוא חופשית, בחירה

תשובה. לידי לבוא יכול כך מתוך
עניין  כאן לרמז רוצה שהרמב"ם לומר, יש יותר ובעומק

לא  נעשית האמיתית התשובה כי התשובה, באופן נוסף
אלא  מהעונש שירא מפני או האדם על צרות שבאו מחמת
האמת  דרך שזוהי פנימית מהכרה מעצמו, תשובה שעושה
עניין  כאן הקדים ולכן בקב"ה, להדבק פנימי ומרצון
בבחירה  נעשה שהחטא שכשם ללמדך החופשית הבחירה
מתוך  לבוא צריכה הנעלית התשובה גם כך חופשית,
ח"ו. וייסורים צרות עליו שבאו בגלל ולא חופשית בחירה
על  מקץ בפרשת המפרשים שאלת גם תתורץ על־פי־זה
אנחנו  אשמים "אבל שאמרו שאחרי לאחיו, ראובן דברי
תחטאו  אל אליכם אמרתי "הלא להם אמר כו'" אחינו על
הרי  בדבריו התועלת מה ולכאורה שמעתם", ולא בילד
וכשמישהו  מעשיהם, על מתחרטים כבר שהאחים ראה
הלב  שבירת לידי המביאתו ר"ל וצוקה בצרה נמצא
האנושית  שההנהגה הרי לזה, גרם עצמו שהוא ולהכרה
צער  להוסיף ולא ולנחמו לבו על לדבר להשתדל מחייבת

צערו. על
ה  שראובן עכשיו אלא עושים הם שאמנם לומר תכוון

לפני  להיות צריכה הייתה האמיתית התשובה אבל תשובה,
והיה  התשובה דרך הורה עצמו שהוא כשם הצרות, שבאו
ועליהם  אביו, יצועי שבלבל על ותעניתו" ב"שקו עסוק
אלא  עכשיו עליהם שבאה הצרה בגלל לא בתשובה לחזור
בילד" תחטאו "אל אז להם שהסביר כפי העוון, גודל מפני
לא  שגם אלא גילו מחמת עונשין בר לאו שהוא רק שלא

אלינו". "בהתחננו אליו והתאכזרתם אלי שמעתם
(198 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)

לג:),2) (ברכות שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל
בימי  לו יארעו אשר ומאורעותיו האדם מקרי כל כלומר:
או  חכם עשיר, או עני קצר, או ארוך להיותו כגון: חייו,
- רשע או צדיק להיות אבל הוא; שמים בידי הכל - טיפש
שני  לפניו נתן האדם. ביד מסר זאת שמים, בידי אינו
- המות ודרך החיים דרך הרע, ודרך הטוב דרך דרכים:

שם). רש"י, (מלשון יבחר באשר לו יבחר את 3)והוא
עצמו  דברי לפי רבינו, שאב ממנו" "כאחד של זה פירושו
שתירגם  אונקלוס מתרגום (פ"ח), אבות למסכת בהקדמתו

" הכתוב: È„ÈÁÈאת ‰Â‰ Ì„‡ Ë·בעלמא‰‡ Ú„ÈÓÏ ‰ÈÓ≈
.˘È·Â.מאתנו כאחד הוא: הרווח שפירושו בעוד
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ÚBL10˙BÚc‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ,11e‰tÎiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡Â .12 «¿≈¿»»«≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈
ÈMÓ „Á‡Ï BÎLBnL ÈÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ¿…≈»»¿…ƒ∆¿¿∆»ƒ¿≈

ÌÈÎ¯c‰13BÊŒÈ‡Ï ‰ËB BzÚcÓe BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»≈«¿ƒ«¿∆¿≈
‡Ï ÔBÈÏÚ ÈtÓ" :¯Ó‡ e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‰ˆ¯iL C¯„∆∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿¿»»«ƒƒ∆¿…

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

daeyz zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"·Bh‰Â ˙BÚ¯‰ ‡ˆ˙14ÏÚ ¯ÊBb ‡¯Ba‰ ÔÈ‡ :¯ÓBÏk , ≈≈»»¿«¿«≈«≈≈«
‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ ;Ú¯ ˙BÈ‰Ï ‡ÏÂ ·BË ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿¿…ƒ¿«¿≈»∆≈
CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ˙‡ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ ‡ËBÁ‰ ‰Ê ,‡ˆÓ -ƒ¿»∆«≈ƒ¿ƒ∆«¿¿ƒ»
‰NÚM ‰Ó ÏÚÂ ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ÔB˜Ïe ˙Bk·Ï BÏ Èe‡»̄ƒ¿¿≈«¬»»¿««∆»»
‰Ó" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú¯ dÏÓ‚e BLÙÏ¿«¿¿»»»»∆»«¬»«

ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙i15ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,"'B‚Â ƒ¿≈»»»¿¿»«¿»«ƒ
Èe‡¯ - ˙BÚ¯‰ Ïk eÈNÚ ezÚcÓe ,eÈ„Èa e˙eL¯e¿≈¿»≈ƒ«¿≈»ƒ»»»»
‰zÚ ˙eL¯‰L ,eÚL¯ ·ÊÚÏÂ ‰·eL˙a ¯ÊÁÏ eÏ»«¬…ƒ¿»¿«¬…ƒ¿≈∆»¿«»

eÈ„Èa16eÈÎ¯„ ‰NtÁ" :ÂÈ¯Á‡ ·e˙kL ‡e‰ . ¿»≈∆»«¬»«¿¿»¿»≈
."'B‚Â ‰·eLÂ ‰¯B˜ÁÂ¿«¿»¿»»¿

יסודי 4) הלכות (עיין צורה. בלי כגולם שהם מדעת, נבערים
ה"ח). פ"ד, בגורל 5)התורה המאמינים הפטליסטים, הם

בעולם, המתרחש כל של קדומה בגזירה (פטום), עיוור
ומזלו. גורלו לשנות האדם ביד מצינו 6)ושאין שכן

מעשי  יגיעו מתי לומר: חייב מישראל ואחד אחד "שכל
כה). פ' (תדב"א ויעקב יצחק אברהם, אבות: למעשי

הרבים.7) את והחטיא שחטא הקשה 8)בןֿנבט זה על
"אותו  טז:): (נדה אמרו חז"ל הלא מימוניות": "הגהות בעל
טיפה  ונוטל שמו "לילה" ההריון על הממונה מלאך
עליה: תהא מה זו "טיפה ואומר: הקב"ה לפני ומעמידה
משמע  בפירוש הרי - וכו' טיפש" או חכם חלש, או גבור
בעל  מביא הזאת הסתירה את ליישב שמים? בידי זה שגם
מרוטנברג  מאיר ר' רבו לו שתירץ התירוץ את "ההגהות"
כאן  שאמר "מה והוא: אינזיסהיים, במגדל אסור בהיותו
בסכלות, או בחכמה לאחוז - פירושו סכל" או "חכם רבינו:
עורף; להן לפנות או והחכמה, התורה על לשקוד כלומר:
(נדה  שאמרו ומה האדם. ביד וזה - ברע או בטוב לבחור
טיפש", או "חכם להיות האדם על גוזר שהקב"ה טז:),

- בהכנה טיפש או חכם לב לו לעשות בידי כוונתם: וזה
מתחילת  בכשרון מחונן יהיה שהאדם שייתכן שמים".
מחייב  זה אין אבל חכמה, לב לו עשה שה' כלומר: לידתו,
לא  לעולם למודיו, על ישקוד לא אם כי בפועל. חכם שיהא
וכן  מטבעו. בכח חכם שהוא זאת למרות בפועל חכם יהיה
בור  ימיו כל שיישאר מחייבו זה אין טיפש בלב שנולד אדם
ידועות  למעלות יגיע וילמד, יתאמץ אם אלא ועםֿהארץ;
או  מעלה בעל בטבע נולד האדם אין "כי החכמה. בסולם
מן  מלאכה בעל מטבעו נולד שאינו כמו חסרון, בעל
או  למעלה מוכן בטבע יוולד אפשר אבל המלאכות,

פ"ח). לאבות, בהקדמתו רבינו (לשון קמצן 9)לחסרון"
ה"א).10)נפרז. פ"א, דעות הלכות (ראה פזרן. נדיב

אותו.12)המידות.11) והרע.13)שיכריח הטוב
שכר 14) למתן כוונתם אין כאן, האמורים והטוב" "הרעות

של  והטובים הרעים המעשים אלא ה', מאת הבא עונש או
בחיים,15)האדם. גורלו ועל ה' על להתאונן לו שאין

לעצמו  גרם ובזה לבו, ובזדון ברצונו שעשה חטאיו על אלא
לו. הגיע אשר רשע.16)כל דרך ולעזוב במעשים לפשפש

.‚‰Ê ¯·„Â17„enÚ ‡e‰Â ,‡e‰ ÏB„b ¯wÚ18‰¯Bz‰ ¿»»∆ƒ»»¿««»
˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»∆∆¡«¿≈»«ƒ¿»∆«∆
,"ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡¯" :·È˙Îe ,"ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«

˙BNÚÏ Ì„‡‰ ıtÁiL ÏÎÂ .ÌÎ„Èa ˙eL¯‰L ,¯ÓBÏk¿«∆»¿¿∆¿∆¿…∆«¿…»»»«¬
ÌÈÚ¯ ÔÈa ,ÌÈ·BË ÔÈa - ‰NBÚ ,Ì„‡‰ Èa ‰NÚnÓ19. ƒ«¬≈¿≈»»»∆≈ƒ≈»ƒ

‰Ê Ì··Ï ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ" :¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»∆¡«ƒƒ≈¿»»¿»»∆
"Ì‰Ï20‡ÏÂ Ì„‡‰ È· ‰ÙBk ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk , »∆¿«∆≈«≈∆¿≈»»»¿…

¯eÒÓ Ïk‰ ‡l‡ ,‰Ú¯ B‡ ‰·BË ˙BNÚÏ Ô‰ÈÏÚ ¯ÊB‚≈¬≈∆«¬»»»∆»«…»
.Ì‰Ï»∆

ויכלתו.17) כרצונו לעשות בידו שעליו 18)שהברירה
ומצוותיה. התורה מאליה 19)נשענת באה והברכה

רבי  שאמר הוא הרע. לעושה - והקללה הטוב, לעושה
נותן" אנכי "ראה הפסוק: על פ"ד) (דבריםֿרבה, אלעזר
"מפי  שעה באותה בסיני, הזה הדבר הקב"ה משאמר וגו':
הרעה  באה מאליה אלא - והטוב" הרעות תצא לא עליון

הטובה. עושה על - והטובה הרעה, עושה כאילו 20)על
בהם. אלא תלוי הדבר אין

.„B‡ ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ¯ÊB‚ ‰È‰ Ï‡‰ el‡ƒ»≈»»≈«»»»ƒ¿«ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ CLBnL ¯·c ÌN ‰È‰ el‡ B‡ ;ÚL»̄»ƒ»»»»»∆≈∆»»»

Bz„ÏBz ¯wÚa21ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ C¯„Ï22ÚcÓÏ B‡ ,23ÔÓ ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ«¿»ƒ¿««ƒ
‰Ú„Ï B‡ ,˙BÚcn‰24‰NÚÓÏ B‡ ,˙BÚc‰ ÔÓ25ÔÓ ««»¿≈»ƒ«≈¿«¬∆ƒ

È¯·B‰ ÌÈLth‰ ÌalÓ ÌÈ„BaL BÓk ,ÌÈNÚn‰««¬ƒ¿∆ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÓL26:ÌÈ‡È·p‰ È„ÈŒÏÚ eÏ ‰eˆÓ ‰È‰ C‡È‰ - »«ƒ≈«»»¿«∆»«¿≈«¿ƒƒ

eÎÏz Ï‡Â ÌÎÈÎ¯„ e·ÈËÈ‰ !CÎ ‰NÚz Ï‡Â CÎ ‰NÚ¬≈»¿««¬∆»≈ƒ«¿≈∆¿«≈¿
,ÂÈÏÚ ¯Ê‚ ¯·k B˙i¯a ˙lÁzÓ ‡e‰Â !ÌÎÚL¯ È¯Á‡«¬≈ƒ¿¬∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«»»

Bz„ÏBz B‡27ÊeÊÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯·„Ï B˙B‡ CLÓz «¿ƒ¿…¿»»∆ƒ∆¿»»
‰ÊŒÈ‡·e ?dlk ‰¯Bz‰ ÏÎÏ ‰È‰ ÌB˜n ‰Óe ?epnÓƒ∆«»»»¿»«»À»¿≈∆
¯ÎN ÌlLÓ B‡ ÚL¯‰ ÔÓ Ú¯Ù ËtLÓ ‰ÊÈ‡Â ÔÈ„ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»»¿«≈»»

ËtLÓ ‰NÚÈ ‡Ï ı¯‡‰ Ïk ËÙBL‰ ?˜ÈcvÏ28!? ««ƒ¬≈»»»∆…«¬∆ƒ¿»
‰Ó Ïk ‰NBÚ Ì„‡‰ ‰È‰È C‡È‰ :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…«≈«ƒ¿∆»»»∆»«
ÌÏBÚa ‰NÚÈ ÈÎÂ - BÏ ÌÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ eÈ‰ÈÂ ıtÁiL∆«¿…¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿ƒ≈»∆»»
:¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,BˆÙÁ ‡ÏÂ BB˜ ˙eL¯· ‡lL ¯·c»»∆…ƒ¿¿…∆¿¿«»≈
,Úc !?"ı¯‡·e ÌÈÓMa ‰NÚ '‰ ıÙÁ ¯L‡ Ïk"…¬∆»≈»»«»«ƒ»»∆«
ÔÈ¯eÒÓ eÈNÚnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚÈ BˆÙÁk Ïk‰L∆«…¿∆¿≈»∆¿««ƒ∆«¬≈¿ƒ
Áe¯‰Â L‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ¯ˆBi‰L ÌLk ?„ˆÈk !eÏ»≈«¿≈∆«≈»≈ƒ¿»≈¿»«
,‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈ ı¯‡‰Â ÌÈn‰Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»¿««ƒ¿»»∆¿ƒ¿«»

ÏbÏb‰Â29ÌÏBÚ‰ ˙Bi¯a ¯‡L ÔÎÂ ,ÏebÚa ··BÒ ¿««¿«≈¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»
Ô‚‰Ók ˙BÈ‰Ï30Ì„‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ‰Îk - Ba ıÙÁL ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈»»»≈ƒ¿»»»

,BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈ¯eÒÓ ÂÈNÚÓ ÏÎÂ B„Èa B˙eL¿̄¿»¿»«¬»¿ƒ¿…ƒ¿∆
BzÚ„·e BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CLBÓ ‡ÏÂ ‰ÙBÎ ‡Ï…∆¿…≈∆»≈«¿¿«¿
.˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L Ïk ‰NBÚ ,Ï‡‰ BÏ Ô˙pL∆»«»≈∆…∆»»»»«¬
- ‰·BË ‰NÚ Ì‡ :ÂÈNÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈc CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»»»
‡e‰ .BÏ ÔÈÚ¯Ó - ‰Ú¯ ‰NÚ Ì‡Â ;BÏ ÔÈ·ÈËÓ¿ƒƒ¿ƒ»»»»¿≈ƒ
Ìb" ;"ÌÎÏ ˙‡f ‰˙È‰ ÌÎ„iÓ" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L∆«»ƒ≈ƒ∆¿∆»¿»…»∆«
:‰ÓÏL ¯Ó‡ ‰Ê ÔÈÚ·e ."Ì‰ÈÎ¯„a e¯Áa ‰n‰≈»»¬¿«¿≈∆¿ƒ¿»∆»«¿……
E‡È·È ‰l‡ŒÏkŒÏÚ Èk Ú„Â ...E˙e„ÏÈa ¯eÁa ÁÓN"¿«»¿«¿∆¿«ƒ«»≈∆¿ƒ¬
Ák E„Èa LiL Úc :¯ÓBÏk ;"ËtLna ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»¿««∆≈¿»¿…«

ÔÈc‰ ˙‡ ÔzÏ ‰z‡ „È˙ÚÂ ,˙BNÚÏ31! «¬¿»ƒ«»ƒ≈∆«ƒ

לידתו.21) מראשית באדם הטבועה סגולה או תכונה טבעו.
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daeyzקפ zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רע.22) או להשקפה 23)טוב החכמות; מן לחכמה
ודעות. להקשות 24)באמונות ואין נפש. תכונת מידה,

ה"ב), פ"א, דעות (הלכות למעלה רבינו שכתב ממה
טבע  לפי ברייתו מתחילת לאדם שהן מהן "יש שבדעות
שכתב  מה לומר: שיש - כאן שכתב ממה ההיפך שזה גופו"
כגון: מצוה, או עוון בהן יפול שלא הדעות באותן יתכן שם
להוצאת  (הערה בהן וכיוצא חריפות עצלות, עצבות,

יום.25)מנטובה). יום אדם בידי החוזים 26)העשויים
ואין  האדם נולד שבו במזל תלוי הכל האומרים בכוכבים

ומזגו.27)לשנותו. טוב 28)טבעו שכר ישלם למה
מדעתו  שלא שעשה מעשים על יענישהו למה או לאדם,
רבינו  כותב - יודע "ואני קדומה. גזירה בהכרח אלא ורצונו,
מחכמי  יחידים דברי שתמצאו שאפשר - מאגרותיו באחת
ובמשנה  קנו.), (שבת כגון: בתלמוד, ע"ה רבותינו האמת,
גרמו  אדם של לידתו שבעת מהם שמשמע ובמדרשות,
לאדם  ראוי ואין בעיניכם... זה יקשה אל - וכך כך הכוכבים
ויתלה  בהן הראיות נתאמתו שכבר דעת של דברים להניח
דבר, ממנו שנתעלם שאפשר ע"ה, החכמים מן יחיד בדברי
מן  פסוקים שכמה תראו הלא וכדומה. רמז בהם שיש או
שאי  דעת של בראיות שנודע ולפי כפשוטם; אינם התורה
(אונקלוס) המתרגם תרגמו כפשוטו, הדבר שיהיה אפשר

ולעולם אותו, סובלת שהדעת „Â˙Úענין Ì„‡ ÍÈÏ˘È Ï‡
"¯ÂÁ‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÏ Ô‰ ÌÈÈÚ‰ ÈÎ ,ÂÈ¯Á‡,הרמב"ם (אגרות

כו). עמ' ליפסיאה, המקיף 29)דפוס התשיעי הגלגל הוא
וארבע  עשרים במשך המהירה בתנועתו העולם כל את
יסודי  (הלכות כמבואר היומי, הגלגל גם ונקרא שעות,

ה"א). פ"ג, מששת 30)התורה בהן שהטביע טבען כפי
(פ"ח). אבות למסכת רבינו הקדמת השווה בראשית. ימי

סג:).31) (שבת

.‰Ïk Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z ‡nL∆»…««¬…«»»≈«»
B‡ ˜Ècˆ ‰È‰È ‰fL Ú„È ‰È‰iL Ì„˜Â ,‰È‰iM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿∆»«∆∆ƒ¿∆«ƒ
È‡ - ˜Ècˆ ‰È‰i ‡e‰L Ú„È Ì‡ :Ú„È ‡Ï B‡ ÚL»̄»…»«ƒ»«∆ƒ¿∆«ƒƒ

˜Ècˆ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡32‰È‰iL Ú„iL ,¯Ó‡z Ì‡Â ; ∆¿»∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ…«∆»«∆ƒ¿∆
ÏÚ ¯·c‰ Ú„È ‡Ï È¯‰ - ÚL¯ ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ,˜Èc«̂ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆»»¬≈…»««»»«

BÈ¯a33‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ BÊ ‰Ï‡L ˙·eLzL ,Úc ?34 À¿«∆¿«¿≈»¬À»≈∆∆ƒ»
ÌÈÓ¯ ÌÈ¯¯‰Â ÌÈÏB„b ÌÈ¯wÚ ‰nÎÂ ,ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e¿»»ƒƒ»¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»ƒ
‰Ê ¯·„a ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰z‡ CÈ¯ˆ Ï·‡ ;da ÌÈÈeÏz¿ƒ»¬»»ƒ«»≈«¿»ƒ¿»»∆

ÈL ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k :¯ÓB‡ È‡L35È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ∆¬ƒ≈¿»≈«¿¿∆∆≈ƒ≈ƒ¿¿≈
‡È‰L ‰ÚcÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰¯Bz‰«»∆«»»≈≈«ƒ≈»∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ;ÌÈL ÌzÚ„Â Ì‰L Ì„‡ŒÈ·k epnÓ ıeÁƒ∆ƒ¿≈»»∆≈¿«¿»¿«ƒ∆»
Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡Â ,„Á‡ BzÚ„Â BÓL ,‰lÚ˙Èƒ¿«∆¿¿«¿∆»¿≈«¿∆»»
Ák ÔÈ‡L ÌLÎe .BÈ¯a ÏÚ ‰Ê ¯·c ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«ƒ»»∆«À¿¿≈∆≈…«

˙zÓ‡ ‡ˆÓÏÂ ‚ÈN‰Ï Ì„‡a36Èk" :¯Ó‡pL ,‡¯Ba‰ »»»¿«ƒ¿ƒ¿…¬ƒ««≈∆∆¡«ƒ
‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ Ck - "ÈÁÂ Ì„‡‰ È‡¯È ‡Ï…ƒ¿«ƒ»»»»»»≈…«»»»¿«ƒ

BzÚc ‡ˆÓÏÂ37Èk" :¯Ó‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .‡¯Ba ÏL ¿ƒ¿…«¿∆≈∆«»ƒ»«ƒ
."ÈÎ¯c ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ ÌÎÈ˙B·LÁÓ È˙B·LÁÓ ‡Ï…«¿¿««¿¿≈∆¿…«¿≈∆¿»»

ÔkL ÔÂÈÎÂ38Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ák ea ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿≈»∆≈≈»…«≈«≈«≈«
Ï·‡ ;ÌÈNÚn‰Â ÌÈ‡e¯a‰ Ïk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»«¿ƒ¿««¬ƒ¬»
ÔÈ‡Â ,Ì„‡‰ „Èa Ì„‡‰ ‰NÚnL ,˜ÙÒ ‡Ïa Ú„≈«¿…»≈∆«¬≈»»»¿«»»»¿≈

˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ BÎLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿¿…≈»»«¬
Ck39„·Ïa ˙c‰ ˙Ïa˜ ÈtÓ ‡ÏÂ .40,‰Ê ¯·c Ú„B »¿…ƒ¿≈«»««»ƒ¿««»»∆

‰Ê ÈtÓe .‰ÓÎÁ‰ È¯·cÓ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«»¿»ƒ¿≈∆
ÈÙk ÂÈNÚÓ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcL ,‰‡e·pa ¯Ó‡∆¡««¿»∆»ƒ∆»»»««¬»¿ƒ
È¯·c ÏkL ¯wÚ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú¯ Ì‡Â ·BË Ì‡ ÂÈNÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«¿∆»ƒ»∆»ƒ¿≈

.Ba ÔÈÈeÏz ‰‡e·p‰«¿»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zaeyzy rc" "'ek ...didiy dn lk rcei d"awd `lde"
."'ek mi ipn dagxe dcn ux`n dkex` ef dl`y

המחבר  זה נהג ש"לא הראב"ד קושיית א: קשה ולכאורה
כו'". בקושיא.. הדבר והניח החכמים... מנהג

מהתרחשותו, כתוצאה באה הדבר שידיעת מובן הרי ב.
גם  יודע הוא כאחד, ועתיד הווה עבר הקב"ה שאצל ומכיון
קושיית  וא"כ קרה, כבר הדבר אצלו כי לקרות העתיד את
ש"תשובת  כתב ומדוע קיימת, לא מלכתחילה הרמב"ם

כו'". מדה מארץ ארוכה זו שאלה
שהידיעה הנ"ל שהכלל אחרי וי"ל ובאה מסובבת

אינו  ית' שהוא ומכיון השכל, גדרי ע"פ הוא ההתרחשות,
שיודע  הדבר מצד אינה ידיעתו הרי השכל, בגדרי מוגדר
כביכול  עצמו שצמצם אחרי אבל עצמו, הדבר מצד אלא
גם  (אבל מהדבר למסובבת הידיעה הפכה השכל, בגדרי
כאחד  ועתיד שעבר מצד העתיד את יודע הוא זו בבחינה
כי  כו'" כח בנו ש"אין הרמב"ם כוונת וזוהי לפניו),

השכל. לגדרי מקום אין הצמצום" "לפני כשמדובר
(474 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

בהכרח,32) זאת מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו כי
ברצונו? תלוי והכל בבחירתו חפשי שהאדם אמרנו והרי

שלם 33) שהוא הקדושֿברוךֿהוא אצל כזה דבר ייתכן ולא
השלימות. יא,34)בתכלית (איוב הכתוב כלשון מידתה,

שם.35)ט). בביאורנו וראה י, מציאותו 36)הלכה
האמתית. ידיעתו.37)ומהותו באדם 38)אופן כח שאין

והראב"ד  הבורא. של ידיעתו ואופן דעתו ולהבין להשיג
אדם  שאין חכמים: מנהג המחבר זה נהג "לא ואמר: השיג
בשאלות  החל והוא להשלימו. ידע ולא בדבר מתחיל
היה  וטוב לאמונה; והחזירו בקושיא הדבר והניח קושיות
ויניח  לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר להניח לו
זה". על בלבם הרהור יבוא אחת שעה ואולי בספק, דעתם
ליישב  כחו את עצמו הראב"ד מנסה השגתו את שגמר אחר
"וכל  ואומר: מסיים הוא אבל הנדונה, החמורה השאלה את
השאלה  את לסתור התאמצות כל כלומר: שוה", איננו זה
לעורר  כלל כדאי ואין הן רפויות התשובות היא. לשוא
מצאה  הראב"ד השגת בהפסדן. יוצא ששכרן כאלה שאלות
נכתבה  שלימה וספרות והמחקרית, התלמודית בספרות הד
הריב"ש, שו"ת (ראה הסתומה. רבינו תשובת את לבאר
מגין  וה"כסףֿמשנה" מ"טו). פ"ג, אבות תיו"ט, קיח; סימן
נתכוון, שרבינו לתרץ "ויש ואומר: זו רבינו תשובת על
לכן  דעתו, ותבלבל זו קושיא לו תקשה אדם איזה שאם
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רע.22) או להשקפה 23)טוב החכמות; מן לחכמה
ודעות. להקשות 24)באמונות ואין נפש. תכונת מידה,

ה"ב), פ"א, דעות (הלכות למעלה רבינו שכתב ממה
טבע  לפי ברייתו מתחילת לאדם שהן מהן "יש שבדעות
שכתב  מה לומר: שיש - כאן שכתב ממה ההיפך שזה גופו"
כגון: מצוה, או עוון בהן יפול שלא הדעות באותן יתכן שם
להוצאת  (הערה בהן וכיוצא חריפות עצלות, עצבות,

יום.25)מנטובה). יום אדם בידי החוזים 26)העשויים
ואין  האדם נולד שבו במזל תלוי הכל האומרים בכוכבים

ומזגו.27)לשנותו. טוב 28)טבעו שכר ישלם למה
מדעתו  שלא שעשה מעשים על יענישהו למה או לאדם,
רבינו  כותב - יודע "ואני קדומה. גזירה בהכרח אלא ורצונו,
מחכמי  יחידים דברי שתמצאו שאפשר - מאגרותיו באחת
ובמשנה  קנו.), (שבת כגון: בתלמוד, ע"ה רבותינו האמת,
גרמו  אדם של לידתו שבעת מהם שמשמע ובמדרשות,
לאדם  ראוי ואין בעיניכם... זה יקשה אל - וכך כך הכוכבים
ויתלה  בהן הראיות נתאמתו שכבר דעת של דברים להניח
דבר, ממנו שנתעלם שאפשר ע"ה, החכמים מן יחיד בדברי
מן  פסוקים שכמה תראו הלא וכדומה. רמז בהם שיש או
שאי  דעת של בראיות שנודע ולפי כפשוטם; אינם התורה
(אונקלוס) המתרגם תרגמו כפשוטו, הדבר שיהיה אפשר

ולעולם אותו, סובלת שהדעת „Â˙Úענין Ì„‡ ÍÈÏ˘È Ï‡
"¯ÂÁ‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÏ Ô‰ ÌÈÈÚ‰ ÈÎ ,ÂÈ¯Á‡,הרמב"ם (אגרות

כו). עמ' ליפסיאה, המקיף 29)דפוס התשיעי הגלגל הוא
וארבע  עשרים במשך המהירה בתנועתו העולם כל את
יסודי  (הלכות כמבואר היומי, הגלגל גם ונקרא שעות,

ה"א). פ"ג, מששת 30)התורה בהן שהטביע טבען כפי
(פ"ח). אבות למסכת רבינו הקדמת השווה בראשית. ימי

סג:).31) (שבת

.‰Ïk Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡Ï‰Â :¯Ó‡z ‡nL∆»…««¬…«»»≈«»
B‡ ˜Ècˆ ‰È‰È ‰fL Ú„È ‰È‰iL Ì„˜Â ,‰È‰iM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿∆»«∆∆ƒ¿∆«ƒ
È‡ - ˜Ècˆ ‰È‰i ‡e‰L Ú„È Ì‡ :Ú„È ‡Ï B‡ ÚL»̄»…»«ƒ»«∆ƒ¿∆«ƒƒ

˜Ècˆ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡32‰È‰iL Ú„iL ,¯Ó‡z Ì‡Â ; ∆¿»∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ…«∆»«∆ƒ¿∆
ÏÚ ¯·c‰ Ú„È ‡Ï È¯‰ - ÚL¯ ‰È‰iL ¯LÙ‡Â ,˜Èc«̂ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆»»¬≈…»««»»«

BÈ¯a33‰cÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡ BÊ ‰Ï‡L ˙·eLzL ,Úc ?34 À¿«∆¿«¿≈»¬À»≈∆∆ƒ»
ÌÈÓ¯ ÌÈ¯¯‰Â ÌÈÏB„b ÌÈ¯wÚ ‰nÎÂ ,ÌÈ ÈpÓ ‰·Á¯e¿»»ƒƒ»¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»ƒ
‰Ê ¯·„a ÔÈ·‰Ïe Ú„ÈÏ ‰z‡ CÈ¯ˆ Ï·‡ ;da ÌÈÈeÏz¿ƒ»¬»»ƒ«»≈«¿»ƒ¿»»∆

ÈL ˜¯Ùa e¯‡a ¯·k :¯ÓB‡ È‡L35È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ∆¬ƒ≈¿»≈«¿¿∆∆≈ƒ≈ƒ¿¿≈
‡È‰L ‰ÚcÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ,‰¯Bz‰«»∆«»»≈≈«ƒ≈»∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ;ÌÈL ÌzÚ„Â Ì‰L Ì„‡ŒÈ·k epnÓ ıeÁƒ∆ƒ¿≈»»∆≈¿«¿»¿«ƒ∆»
Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡Â ,„Á‡ BzÚ„Â BÓL ,‰lÚ˙Èƒ¿«∆¿¿«¿∆»¿≈«¿∆»»
Ák ÔÈ‡L ÌLÎe .BÈ¯a ÏÚ ‰Ê ¯·c ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«ƒ»»∆«À¿¿≈∆≈…«

˙zÓ‡ ‡ˆÓÏÂ ‚ÈN‰Ï Ì„‡a36Èk" :¯Ó‡pL ,‡¯Ba‰ »»»¿«ƒ¿ƒ¿…¬ƒ««≈∆∆¡«ƒ
‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ Ck - "ÈÁÂ Ì„‡‰ È‡¯È ‡Ï…ƒ¿«ƒ»»»»»»≈…«»»»¿«ƒ

BzÚc ‡ˆÓÏÂ37Èk" :¯Ó‡ ‡È·p‰L ‡e‰ .‡¯Ba ÏL ¿ƒ¿…«¿∆≈∆«»ƒ»«ƒ
."ÈÎ¯c ÌÎÈÎ¯„ ‡ÏÂ ÌÎÈ˙B·LÁÓ È˙B·LÁÓ ‡Ï…«¿¿««¿¿≈∆¿…«¿≈∆¿»»

ÔkL ÔÂÈÎÂ38Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ák ea ÔÈ‡ - ‡e‰ ¿≈»∆≈≈»…«≈«≈«≈«
Ï·‡ ;ÌÈNÚn‰Â ÌÈ‡e¯a‰ Ïk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»»«¿ƒ¿««¬ƒ¬»
ÔÈ‡Â ,Ì„‡‰ „Èa Ì„‡‰ ‰NÚnL ,˜ÙÒ ‡Ïa Ú„≈«¿…»≈∆«¬≈»»»¿«»»»¿≈

˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ¯ÊB‚ ‡ÏÂ BÎLBÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿¿…≈»»«¬
Ck39„·Ïa ˙c‰ ˙Ïa˜ ÈtÓ ‡ÏÂ .40,‰Ê ¯·c Ú„B »¿…ƒ¿≈«»««»ƒ¿««»»∆

‰Ê ÈtÓe .‰ÓÎÁ‰ È¯·cÓ ˙B¯e¯a ˙BÈ‡¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«»¿»ƒ¿≈∆
ÈÙk ÂÈNÚÓ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcL ,‰‡e·pa ¯Ó‡∆¡««¿»∆»ƒ∆»»»««¬»¿ƒ
È¯·c ÏkL ¯wÚ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú¯ Ì‡Â ·BË Ì‡ ÂÈNÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«¿∆»ƒ»∆»ƒ¿≈

.Ba ÔÈÈeÏz ‰‡e·p‰«¿»¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

zaeyzy rc" "'ek ...didiy dn lk rcei d"awd `lde"
."'ek mi ipn dagxe dcn ux`n dkex` ef dl`y

המחבר  זה נהג ש"לא הראב"ד קושיית א: קשה ולכאורה
כו'". בקושיא.. הדבר והניח החכמים... מנהג

מהתרחשותו, כתוצאה באה הדבר שידיעת מובן הרי ב.
גם  יודע הוא כאחד, ועתיד הווה עבר הקב"ה שאצל ומכיון
קושיית  וא"כ קרה, כבר הדבר אצלו כי לקרות העתיד את
ש"תשובת  כתב ומדוע קיימת, לא מלכתחילה הרמב"ם

כו'". מדה מארץ ארוכה זו שאלה
שהידיעה הנ"ל שהכלל אחרי וי"ל ובאה מסובבת

אינו  ית' שהוא ומכיון השכל, גדרי ע"פ הוא ההתרחשות,
שיודע  הדבר מצד אינה ידיעתו הרי השכל, בגדרי מוגדר
כביכול  עצמו שצמצם אחרי אבל עצמו, הדבר מצד אלא
גם  (אבל מהדבר למסובבת הידיעה הפכה השכל, בגדרי
כאחד  ועתיד שעבר מצד העתיד את יודע הוא זו בבחינה
כי  כו'" כח בנו ש"אין הרמב"ם כוונת וזוהי לפניו),

השכל. לגדרי מקום אין הצמצום" "לפני כשמדובר
(474 cenr h"k wlg y"ewl itÎlr)

בהכרח,32) זאת מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו כי
ברצונו? תלוי והכל בבחירתו חפשי שהאדם אמרנו והרי

שלם 33) שהוא הקדושֿברוךֿהוא אצל כזה דבר ייתכן ולא
השלימות. יא,34)בתכלית (איוב הכתוב כלשון מידתה,

שם.35)ט). בביאורנו וראה י, מציאותו 36)הלכה
האמתית. ידיעתו.37)ומהותו באדם 38)אופן כח שאין

והראב"ד  הבורא. של ידיעתו ואופן דעתו ולהבין להשיג
אדם  שאין חכמים: מנהג המחבר זה נהג "לא ואמר: השיג
בשאלות  החל והוא להשלימו. ידע ולא בדבר מתחיל
היה  וטוב לאמונה; והחזירו בקושיא הדבר והניח קושיות
ויניח  לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר להניח לו
זה". על בלבם הרהור יבוא אחת שעה ואולי בספק, דעתם
ליישב  כחו את עצמו הראב"ד מנסה השגתו את שגמר אחר
"וכל  ואומר: מסיים הוא אבל הנדונה, החמורה השאלה את
השאלה  את לסתור התאמצות כל כלומר: שוה", איננו זה
לעורר  כלל כדאי ואין הן רפויות התשובות היא. לשוא
מצאה  הראב"ד השגת בהפסדן. יוצא ששכרן כאלה שאלות
נכתבה  שלימה וספרות והמחקרית, התלמודית בספרות הד
הריב"ש, שו"ת (ראה הסתומה. רבינו תשובת את לבאר
מגין  וה"כסףֿמשנה" מ"טו). פ"ג, אבות תיו"ט, קיח; סימן
נתכוון, שרבינו לתרץ "ויש ואומר: זו רבינו תשובת על
לכן  דעתו, ותבלבל זו קושיא לו תקשה אדם איזה שאם
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זו  שאלה מטבע שאין שידע כדי אלה דברים לפניו הציע
היות - כאלה שאלות לשאול אין ולכן ·ÁÎÂליישבה, ÔÈ‡˘

Ú„ÂÈ ÍÈ‡ :Ú„ÈÏ ובעל ומעשיהם". הברואים כל הקב"ה
שרבינו  ואומר, הנידון הענין את יפה מסביר המלך" "עבודת

ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó Ô‡Î ‚‰- בקושיא הדבר הניח שלא רק ולא
משרשה: השאלה את עקר אלא - הראב"ד משיגו כדברי
מההשגה  למעלה שהם דברים לבאר כאן בא לא רבינו
(דבר  ה"נמנע" בגדר שהוא ענין על פה עמד אלא האנושית,
ש"הידיעה" אפשר איך והוא: להיות), אפשר שאי
כפול  שתים תאמר: כאילו זה הלא יחד, יתאימו ו"הבחירה"
הוא  נמנע דבר וכל "נמנע", דבר שזה שלש, - הן שתים
לפי  "נמנע" דבר זה אמת, רבינו: השיב זה ועל שקר?
כבר  שהוכח מאחר אולם האנושית; השגתנו וכח ידיעתנו

ושה  הקב"ה, של ידיעתו כידיעתנו לא למעלה כי יא
"נמנע" שאלת כאן אין שוב - מציאותו כידיעת מהשגתנו
עסק  לנו אין זו ובכגון מהשגתנו, למעלה שהיא שאלה אלא

פתרונן. למצוא בןֿאדם בהן ילאה לשוא כי הוא 39)כלל,
והרשות  צפוי "הכל מ"טו): פ"ג, (אבות עקיבא רבי שאמר
בניֿאדם, מעשי כל ויודע צופה שה' פי על שאף - נתונה"
כרצונו  רשע או צדיק להיות לאדם נתונה הרשות זאת בכל
רבינו, (מפירוש בחירתו את שוללת הקב"ה של ידיעתו ואין

גרידא.40)שם). שבלב אמונה מתוך

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
האדם 1) היות לכאורה, שמשמעותם, הפסוקים ביאור

במעשיו. מוכרח

.‡Ô‰L ,ÌÈ‡È· È¯·„·e ‰¯Bza LÈ ‰a¯‰ ÌÈ˜eÒt¿ƒ«¿≈≈«»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈
‰Ê ¯wÚ ÔÈ¯˙BÒk ÔÈ‡¯2,Ì„‡‰ ·¯ Ô‰a ÔÈÏLÎÂ , ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»∆…»»»

¯ÊB‚ ‡e‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L Ô‰Ó ÔzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ¿«¬∆««¿»≈∆∆«»»≈
ÏL BaÏ ÔÈ‡LÂ ,‰·BË B‡ ‰Ú¯ ˙BNÚÏ Ì„‡‰ ÏÚ«»»»«¬»»»¿∆≈ƒ∆
È‡ È¯‰Â .‰ˆ¯È ¯L‡ ÏÎÏ B˙Bh‰Ï BÏ ¯eÒÓ Ì„‡»»»¿«¿…¬∆ƒ¿∆«¬≈¬ƒ
Ô˙B‡ Ïk Le¯t Ú„z epnnL ,ÏB„b ¯wÚ ¯‡·Ó¿»≈ƒ»»∆ƒ∆≈«≈»»
‰È„Ó ÈL‡ B‡ „Á‡ Ì„‡L ÔÓÊa :ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒƒ¿«∆»»∆»«¿≈¿ƒ»
BzÚcÓ ‰NBÚL ‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ‰NBÚÂ ,ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ¿∆«≈≈¿∆∆ƒ«¿

Ú¯t‰Ï Èe‡¯ - eÚ„B‰L BÓk BBˆ¯·e3,epnÓ ƒ¿¿∆«¿»¿ƒ»«ƒ∆
,‡ËÁ LÈ .Ú¯tÈ CÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â¿«»»≈«≈ƒ»≈≈≈¿
‰f‰ ÌÏBÚa B‡ËÁ ÏÚ epnÓ ÌÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒƒ∆«∆¿»»«∆

BÙe‚a4BBÓÓa B‡5ÌÈpËw‰ ÂÈ·a B‡6ÏL ÂÈaL ; ¿¿»¿»»«¿«ƒ∆»»∆
ÏÏÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ Ì„‡»»«¿«ƒ∆≈»∆««¿…ƒƒƒ¿«
- "˙eÓÈ B‡ËÁa LÈ‡" :·È˙Îe ,Ô‰ BÈ˜k ,˙BˆÓƒ¿¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆¿»

LÈ‡ ‰NÚiL „Ú7ÔÈÚ¯ÙpL Ô˙B ÔÈc‰L ,‡ËÁ LÈÂ . «∆≈»∆ƒ¿≈≈¿∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ
˜Ê ÌeL ÂÈÏÚ ¯·BÚÏ ÔÈ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ epnÓƒ∆»»«»¿≈»≈»»∆∆
‰f‰ ÌÏBÚa epnÓ ÔÈÚ¯ÙpL ,‡ËÁ LÈÂ .‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ∆»»«∆

‡a‰ ÌÏBÚÏÂ8. ¿»»«»

כרצונו:2) ולהיות לחיות האדם של החפשית הבחירה עיקר
רשע. או צדיק טוב, או ואשלמה 3)רע כפעלו. לו לשלם

להון. ואפרע יונתן: מתרגם יא), מא, (תהלים להם
שונים.4) וחליים מיחושים עליו נפסדים 5)שבאים נכסיו

וכלים. לטמיון יורדים אבותם.6)או בעוון שמתים

בעוון 7) שימות לו אפשר "איש" לכלל הגיע שלא זמן וכל
- יומתו" בחטאו "איש תצא): (ספרי, אמרו וכן אבותיו.
וכן  אבותם. בעוון מתים קטנים עצמם: בעוון מתים גדולים
ובנותיו  בניו מכעס וינאץ ה' וירא ע"ב: ח, כתובות במסכת
על  כועס - לקב"ה מנאצים שאבות דור יט) לב, (דברים

קטנים. כשהם ומתים ובנותיהם עולם 8)בניהם הוא
אלא  שם ושאין מותו, אחרי לאדם הבא העולם, הנפשות:

ה"ח). (פ"ח, לקמן כמבואר בלבד, נפש חיי

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9;‰·eL˙ ‰NÚ ‡lL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…»»¿»
ÒÈ¯˙k ‰·eLz‰ - ‰·eL˙ ‰NÚ Ì‡ Ï·‡10ÈÙa ¬»ƒ»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

˙eÚ¯t‰11,BBˆ¯·e BzÚcÓ ‡ËBÁ Ì„‡‰L ÌLÎe . «À¿»¿≈∆»»»≈ƒ«¿ƒ¿
BBˆ¯·e BzÚcÓ ‰·eL˙ ‰NBÚ ‡e‰ Ck12. »∆¿»ƒ«¿ƒ¿

חטאותיו.9) על ממנו מגן 10)שנפרעים יקדמנה ולא מגן.
בתריסין. יקדמינה ולא תרגומו: לב), יט, (מלכיםֿב

מ"יא).11) פ"ד, חיצוני.12)(אבות מכריח וכח אונס ללא

.‚ÌÈ‡ËÁ B‡ ÏB„b ‡ËÁ Ì„‡ ‡ËÁiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆∆¡»»»≈¿»¬»ƒ
‡‰iL ,˙Ó‡‰ Ôic ÈÙÏ ÔÈc‰ ÔziL „Ú ,ÌÈa«̄ƒ«∆ƒ≈«ƒƒ¿≈««»¡∆∆¿≈

ÔBÚ¯t‰13‰NÚL el‡ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ‡ËBÁ‰ ‰fÓ «≈»ƒ∆«≈«¬»ƒ≈∆»»
ÔÈ‡Â ‰·eLz‰ epnÓ ÔÈÚBnL ,BzÚcÓe BBˆ¯aƒ¿ƒ«¿∆¿ƒƒ∆«¿»¿≈
„·‡ÈÂ ˙eÓiL È„k ,BÚL¯Ó ·eLÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆»¿…«
¯Ó‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L ‡e‰ .‰NÚiL B‡ËÁa¿∆¿∆«¬∆∆«»»»«

"'B‚Â ‰f‰ ÌÚ‰ ·Ï ÔÓL‰" :e‰ÈÚLÈ È„ÈŒÏÚ14ÔÎÂ , «¿≈¿«¿»«¿≈≈»»«∆¿¿≈
Ó eÈ‰iÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈ·ÚÏ ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÌÈÚzÚzÓe ÂÈ¯·c ÌÈÊB·e15˙ÓÁ ˙BÏÚ „Ú ÂÈ‡È·a ƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«¬¬«

ÌBˆ¯a e‡ËÁ :¯ÓBÏk ;"‡t¯Ó ÔÈ‡Ï „Ú BnÚa '‰¿««¿≈«¿≈¿«»¿ƒ¿»
,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏ e·iÁ˙pL „Ú ,ÚLÙÏ ea¯‰Â¿ƒ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«¿ƒ¿…«≈∆«¿»
˜fÁ‡ È‡Â" :‰¯Bza ·e˙k CÎÈÙÏ .‡t¯n‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈¿ƒ»»«»«¬ƒ¬«≈
Ú¯‰Â ‰lÁz BÓˆÚÓ ‡ËÁL ÈÙÏ - "‰Ú¯t ·Ï ˙‡∆≈«¿…¿ƒ∆»»≈«¿¿ƒ»¿≈«
‰ÓkÁ˙ ‰·‰" :¯Ó‡pL ,Bˆ¯‡a ÌÈ¯b‰ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«¿∆∆¡«»»ƒ¿«¿»

ÚÓÏ ÔÈc‰ Ô˙ - "BÏ16Ú¯ÙpL „Ú epnÓ ‰·eLz‰ »««ƒƒ¿…««¿»ƒ∆«∆ƒ¿«
‰ÓÏÂ .BaÏ ˙‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˜fÁ CÎÈÙÏ ,epnÓƒ∆¿ƒ»ƒ≈«»»∆ƒ¿»»
‰NÚÂ ÁlL :¯ÓB‡Â ‰LÓ „Èa BÏ ÁÏBL ‰È‰»»≈«¿«∆¿≈«««¬≈
‰z‡ ÔÈ‡ :‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ ¯Ó‡ ¯·Îe !‰·eLz¿»¿»»««»»≈«»
ÌÏe‡Â .'B‚Â ÈzÚ„È EÈ„·ÚÂ ‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,ÁlLÓ¿«≈«∆∆¡«¿«»«¬»∆»«¿ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ È‡·Ï ÚÈ„B‰Ï È„k ?"EÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê ¯e·Úa«¬…∆¡«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿»≈»»
,‡ËBÁÏ ‰·eLz‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚBnL ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆≈««»»«¿»«≈
‰lÁza ‰NÚL BÚL¯a ˙eÓÈ ‡l‡ ,·eLÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»∆»»¿ƒ¿∆»»«¿ƒ»

BÏ eÈ‰L ˙BBÚ ÈÙÏ ,ÔBÁÈÒ ÔÎÂ .BBˆ¯a17·iÁ˙ , ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿«≈
EÈ˜Ï‡ '‰ ‰L˜‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰·eLz‰ ÔÓ BÚÓÏ¿»¿ƒ«¿»∆∆¡«ƒƒ¿»¡…∆

"B··Ï ˙‡ ın‡Â BÁe¯ ˙‡18ÈÙÏ ,ÌÈÚk‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ≈∆¿»¿≈«¿«¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ eNÚL „Ú ,‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓ Ô‰È˙B·ÚBz¬≈∆»«≈∆«¿»«∆»ƒ¿»»
˙‡ ˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÌÚƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ≈≈»¿»¿«≈∆
."ÌÓÈ¯Á‰ ÔÚÓÏ Ï‡¯NÈ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡¯˜Ï ÌaÏƒ»ƒ¿««ƒ¿»»ƒƒ¿»≈¿«««¬ƒ»
ÚÓ ,ÚLÙÏ ea¯‰L ÈÙÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈≈ƒ»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…«»«
‰z‡Â" :¯Ó‡pL ,‰·eLz ÚLÙÏ ÌÈa¯n‰ Ô˙B‡Ó≈»««¿ƒƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«»
Ô‰Ó zÚÓ :¯ÓBÏk ,"˙Èp¯Á‡ ÌaÏ ˙‡ ˙aÒ‰¬ƒ…»∆ƒ»¬…«ƒ¿«»«¿»≈∆
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daeyzקפב zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰·eLz‰19‰Ú¯t ÏÚ Ï‡‰ ¯Ê‚ ‡lL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»ƒ¿≈»≈∆…»«»≈««¿…
‡ÏÂ ,Bˆ¯‡a ‡ËÁÏ ÔBÁÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú¯‰Ï¿»«¿ƒ¿»≈¿…«ƒ«¬…¿«¿¿…

·ÈÚ˙‰Ï ÌÈÚk‰ ÏÚ20„·ÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡ÏÂ , ««¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»≈«¬…
e·iÁ˙ ÌlÎÂ ,ÔÓˆÚÓ e‡ËÁ Ôlk ‡l‡ - Ì"ekÚ«∆»À»»¿≈«¿»¿À»ƒ¿«¿

.‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏƒ¿…«≈∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ozp ,el dnkgzp dad xn`py ...dligz envrn `hgy itl"
."daeyz epnn repnl oicd

חומרת  את כאן לתאר רוצה שהרמב"ם כיון להבין: צריך
המתארים  הפסוקים את ציין לא מדוע פרעה, של מעשיו
היאורה  הילוד הבן "כל ישראל עם כלפי פשעיו את

וכד'. כו'" תשליכוהו
בחירה  לפרעה היתה לא מדוע הרמב"ם מסביר שבזה אלא
אבל  בחירה, לו היתה שבתחילה אמת הן כי חופשית,
הבחירה, ממנו נלקחה כנגדי..." והתריס "שהרשיע מאחר
ית' שהוא לו, נתחכמה הבה במילים הפסוק שמרמז והוא
אשמע  אשר ה' "מי שאמר וכיון אדם, בני על עלילה נורא
מדה, כנגד מדה ה' הראהו ית', במציאותו וכפר בקולו"
אינו  שאפילו עד ובמחשבותיו בבחירתו גם השולט שהוא
מצד  היא לו" נתחכמה "הבה בו שנזרקה שהמחשבה מבין

אדם". בני על עלילה "נורא
.(37 dxrd 63 cenr 'e wlg y"ewl itÎlr)

שלא 14)העונש.13) כדי יבין, ולא נכוחות יראה שלא
הקב"ה  אין שלפעמים בזה אנו רואים יירפא. ולא ישוב

רשעתם.רוצ  גודל מפני וזהו החוטאים, של בתשובתם ה
שלא 16)ומתקלסים.15) הקב"ה שראה "כיון ומצינו:

אמר  - ואילך מכאן הראשונות, המכות מחמש בו חזר
שאפרע  כדי לבו, מחזיק אני לשוב ירצה אם אפילו - הקב"ה
פ"יג) (שם, דרשו וכן פ"יא). (שמותֿרבה, ממנו" הדין כל
יוחנן: רבי אמר - לבו" את הכבדתי אני "כי הפסוק: על
שיעשה  ממנו היתה "לא לומר: למינים פה פתחון מכאן
שיעשה  - לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
לו  אמר לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
הוא  - ללצים אם אלא מינים! של פיהם ייסתם לקיש: ריש
ראשונה, פעם באדם בו מתרה "הקב"ה לד): (משליג, יליץ
התשובה, מן לבו נועל והוא - בו חוזר ואינו שלישית שניה,

שחטא". מה ממנו לפרוע שבאו 17)כדי בטרם עוד
לגבולו. על 18)בניֿישראל ישראל בידי אותו תת למן

היה: חטאו שכל החושבים כרבים לא המרובים. עוונותיו
הם  תמהים ולכן בגבולו, עבור לבניֿישראל נתן שלא
את  אימצו השמים מן הלא סיחון, נענש מדוע ושואלים:
לבו  את אימץ וה' מכבר קשה עונש שנתחייב אלא - לבבו?
חובו, ממנו לגבות מקום למצוא כדי בישראל גם להתגרות
רבינו  (מדברי הקודמים חטאיו על ישראל בידי ונהרג

פ"ח). לאבות, האדם 19)בהקדמתו מן התשובה ומניעת
גופו  אברי תנועת של וביטולה כמניעתה היא רצונו וביטול
אצל  שמצינו כמו כרצונו, להניעם יוכל שלא עונש בתור
(מלכיםֿ אליו להשיבה יכול ולא ידו שיבשה בןֿנבט ירבעם

בסנוורים  שהוכו י) יט, (בראשית סדום באנשי וכן ד). יג, א
שם). רבינו, (מדברי הפתח את למצוא יכלו ולא

תועבה.20) מעשי לעשות

.„Ì˙lÙ˙a ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈÏ‡BL ‰Ê ÔÈÚÎe¿ƒ¿»∆¬ƒ««ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ»»
Ì¯ÊÚÏ '‰ ˙‡Ó21:„Âc ¯Ó‡L BÓk ;˙Ó‡‰ ÏÚ ≈≈¿»¿»«»¡∆¿∆»«»ƒ

C¯c È‡ËÁ ÈeÚÓÈ Ï‡ :¯ÓBÏk ,"Ek¯c '‰ È¯B‰"≈ƒ«¿∆¿««ƒ¿»ƒ¬»«∆∆
„eÁÈÂ Ek¯c Ú„‡ ‰pnnL ,˙Ó‡‰22‰Ê ÔÎÂ .EÓL »¡∆∆ƒ∆»≈««¿¿¿ƒ¿∆¿≈∆

Ò˙ ‰·È„ Áe¯Â" :¯Ó‡LÈÁe¯ ÁÈpz :¯ÓBÏk ,"ÈÎÓ ∆»«¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ«ƒ
EÈˆÙÁ ˙BNÚÏ23ÈÚÓÏ È‡ËÁ ÈÏ eÓ¯‚È Ï‡Â , «¬¬»∆¿«ƒ¿¿ƒ¬»«¿»¿≈ƒ

È„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰z ‡l‡ ,‰·eLzÓ24¯ÊÁ‡L „Ú ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿¿»ƒ«∆∆¡…
‰ÓBc‰ Ïk BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Ó‡‰ C¯c Ú„‡Â ÔÈ·‡Â¿»ƒ¿≈«∆∆»¡∆¿«∆∆»«∆

.el‡ ÌÈ˜eÒÙÏƒ¿ƒ≈

הנכונה.21) הדרך את למצוא אותם של 22)לסייע כסופו
שמך". ליראה לבבי "יחד חפצה.23)הפסוק: ונו"א:

טוב.24) מרצון מעשיה העושה נדיבה", "רוח של כמשמעה

.‰‰¯BÈ Ôk ÏÚ ,'‰ ¯LÈÂ ·BË" :„Âc ¯Ó‡L ‰Ê e‰Óe«∆∆»«»ƒ¿»»«≈∆
"'B‚Â ÌÈÂÚ C¯„È .C¯ca ÌÈ‡hÁ25ÁÏML ‰Ê ? «»ƒ«»∆«¿≈¬»ƒ¿∆∆»«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe '‰ ÈÎ¯c ÌÈÚÈ„BÓ Ì‰Ï ÌÈ‡È·¿ƒƒ»∆ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»
;ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ Ák Ì‰a Ô˙pL ,„BÚÂ .‰·eL˙aƒ¿»»∆»«»∆…«ƒ¿…¿»ƒ
ÈÎ¯„a CLÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ì„‡ ÏÎa BÊ ‰cnL∆ƒ»¿»»»∆»¿«∆ƒ¿»¿«¿≈
‡e‰Â .Ì˙B‡ Û„B¯Â Ô‰Ï ‰e‡˙Ó - ˜„v‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆∆ƒ¿«∆»∆¿≈»¿
- ¯‰hÏ ‡a :‰Î¯·Ï ÌB¯ÎÊ eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ«≈

B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ26.¯·c‰ ÏÚ ¯ÊÚ BÓˆÚ ‡ˆÓÈ :¯ÓBÏk , ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿∆¿»««»»
È¯‰ - "Ì˙‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ" :‰¯Bza ·e˙k ‡BÏ‰Â«¬»«»«¬»¿ƒ…»¬≈

¯Ê‚27ÌÚ‰ Ì˜Â" :·È˙Îe ?Ú¯ ˙BNÚÏ ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ »«««ƒ¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿»»»
ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰ - "ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÊÂ ‰f‰«∆¿»»«¬≈¡…≈≈«»»∆¬≈»««

Ï‡¯NÈ28?Ô‰Ó Ú¯Ù ‰nÏÂ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÏ ƒ¿»≈«¬…»ƒ«»¿»»ƒ¿«≈∆
‡e‰ ‰È‰iL ,Úe„i‰ ÈBÏt LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…»««ƒ¿ƒ«»«∆ƒ¿∆
„·ÚÏ ÌÈBf‰ Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰Bf‰«∆∆»»∆»¿∆»≈»«ƒ«¬…
‰È‰ ‡Ï ,„·ÚÏ ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ…»»«¬……»»

BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ ,„·BÚ29ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó ‡l‡ ‡¯Ba‰30. ≈¿…ƒ«≈∆»ƒ¿»∆»
Ô‰· ‰È‰È ‰f‰ ÌÚ‰ :¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆»≈»»«∆ƒ¿∆»∆
¯Ê‚ ¯·k ÚL¯‰ ¯Ó‡È ‰Ê ÈtÓ ‡Ï .ÌÈÚL¯e ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿≈∆…«»»»¿»ƒ¿«
eÈ‰iL ‰LÓÏ ÚÈ„B‰L ÈtÓ ,ÚL¯ ‰È‰iL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ¿
ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk ¯Ó‡pL ÔÈÚk .Ï‡¯NÈa ÌÈÚL¿̄»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒ…∆¿«∆¿

ı¯‡‰ ·¯wÓ31Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÈi¯ˆn‰ ÔÎÂ . ƒ∆∆»»∆¿≈«ƒ¿ƒƒ»∆»¿∆»≈»
Ú¯‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈÚ¯n‰Â ÌÈ¯ˆn‰«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…»»¿»«
‡l‡ ,Úe„È LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ;B„Èa ˙eL¯‰ ,Ì‰Ï»∆»¿¿»∆…»««ƒ»«∆»
.Ì‰Ï ‡Ï ı¯‡a „aÚzL‰Ï „È˙Ú BÚ¯Ê ÛBqL BÚÈ„B‰ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿∆∆…»∆

e¯Ó‡ ¯·Îe32Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈…«»»»≈«≈«≈«
.˙BÈ‰Ï ÔÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿
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‰·eLz‰19‰Ú¯t ÏÚ Ï‡‰ ¯Ê‚ ‡lL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»ƒ¿≈»≈∆…»«»≈««¿…
‡ÏÂ ,Bˆ¯‡a ‡ËÁÏ ÔBÁÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú¯‰Ï¿»«¿ƒ¿»≈¿…«ƒ«¬…¿«¿¿…

·ÈÚ˙‰Ï ÌÈÚk‰ ÏÚ20„·ÚÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‡ÏÂ , ««¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»≈«¬…
e·iÁ˙ ÌlÎÂ ,ÔÓˆÚÓ e‡ËÁ Ôlk ‡l‡ - Ì"ekÚ«∆»À»»¿≈«¿»¿À»ƒ¿«¿

.‰·eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏƒ¿…«≈∆«¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ozp ,el dnkgzp dad xn`py ...dligz envrn `hgy itl"
."daeyz epnn repnl oicd

חומרת  את כאן לתאר רוצה שהרמב"ם כיון להבין: צריך
המתארים  הפסוקים את ציין לא מדוע פרעה, של מעשיו
היאורה  הילוד הבן "כל ישראל עם כלפי פשעיו את

וכד'. כו'" תשליכוהו
בחירה  לפרעה היתה לא מדוע הרמב"ם מסביר שבזה אלא
אבל  בחירה, לו היתה שבתחילה אמת הן כי חופשית,
הבחירה, ממנו נלקחה כנגדי..." והתריס "שהרשיע מאחר
ית' שהוא לו, נתחכמה הבה במילים הפסוק שמרמז והוא
אשמע  אשר ה' "מי שאמר וכיון אדם, בני על עלילה נורא
מדה, כנגד מדה ה' הראהו ית', במציאותו וכפר בקולו"
אינו  שאפילו עד ובמחשבותיו בבחירתו גם השולט שהוא
מצד  היא לו" נתחכמה "הבה בו שנזרקה שהמחשבה מבין

אדם". בני על עלילה "נורא
.(37 dxrd 63 cenr 'e wlg y"ewl itÎlr)

שלא 14)העונש.13) כדי יבין, ולא נכוחות יראה שלא
הקב"ה  אין שלפעמים בזה אנו רואים יירפא. ולא ישוב

רשעתם.רוצ  גודל מפני וזהו החוטאים, של בתשובתם ה
שלא 16)ומתקלסים.15) הקב"ה שראה "כיון ומצינו:

אמר  - ואילך מכאן הראשונות, המכות מחמש בו חזר
שאפרע  כדי לבו, מחזיק אני לשוב ירצה אם אפילו - הקב"ה
פ"יג) (שם, דרשו וכן פ"יא). (שמותֿרבה, ממנו" הדין כל
יוחנן: רבי אמר - לבו" את הכבדתי אני "כי הפסוק: על
שיעשה  ממנו היתה "לא לומר: למינים פה פתחון מכאן
שיעשה  - לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
לו  אמר לבו?!" את הכבדתי אני כי נאמר: שהרי תשובה,
הוא  - ללצים אם אלא מינים! של פיהם ייסתם לקיש: ריש
ראשונה, פעם באדם בו מתרה "הקב"ה לד): (משליג, יליץ
התשובה, מן לבו נועל והוא - בו חוזר ואינו שלישית שניה,

שחטא". מה ממנו לפרוע שבאו 17)כדי בטרם עוד
לגבולו. על 18)בניֿישראל ישראל בידי אותו תת למן

היה: חטאו שכל החושבים כרבים לא המרובים. עוונותיו
הם  תמהים ולכן בגבולו, עבור לבניֿישראל נתן שלא
את  אימצו השמים מן הלא סיחון, נענש מדוע ושואלים:
לבו  את אימץ וה' מכבר קשה עונש שנתחייב אלא - לבבו?
חובו, ממנו לגבות מקום למצוא כדי בישראל גם להתגרות
רבינו  (מדברי הקודמים חטאיו על ישראל בידי ונהרג

פ"ח). לאבות, האדם 19)בהקדמתו מן התשובה ומניעת
גופו  אברי תנועת של וביטולה כמניעתה היא רצונו וביטול
אצל  שמצינו כמו כרצונו, להניעם יוכל שלא עונש בתור
(מלכיםֿ אליו להשיבה יכול ולא ידו שיבשה בןֿנבט ירבעם

בסנוורים  שהוכו י) יט, (בראשית סדום באנשי וכן ד). יג, א
שם). רבינו, (מדברי הפתח את למצוא יכלו ולא

תועבה.20) מעשי לעשות

.„Ì˙lÙ˙a ÌÈ‡È·p‰Â ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈÏ‡BL ‰Ê ÔÈÚÎe¿ƒ¿»∆¬ƒ««ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ»»
Ì¯ÊÚÏ '‰ ˙‡Ó21:„Âc ¯Ó‡L BÓk ;˙Ó‡‰ ÏÚ ≈≈¿»¿»«»¡∆¿∆»«»ƒ

C¯c È‡ËÁ ÈeÚÓÈ Ï‡ :¯ÓBÏk ,"Ek¯c '‰ È¯B‰"≈ƒ«¿∆¿««ƒ¿»ƒ¬»«∆∆
„eÁÈÂ Ek¯c Ú„‡ ‰pnnL ,˙Ó‡‰22‰Ê ÔÎÂ .EÓL »¡∆∆ƒ∆»≈««¿¿¿ƒ¿∆¿≈∆

Ò˙ ‰·È„ Áe¯Â" :¯Ó‡LÈÁe¯ ÁÈpz :¯ÓBÏk ,"ÈÎÓ ∆»«¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ«ƒ
EÈˆÙÁ ˙BNÚÏ23ÈÚÓÏ È‡ËÁ ÈÏ eÓ¯‚È Ï‡Â , «¬¬»∆¿«ƒ¿¿ƒ¬»«¿»¿≈ƒ

È„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰z ‡l‡ ,‰·eLzÓ24¯ÊÁ‡L „Ú ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿¿»ƒ«∆∆¡…
‰ÓBc‰ Ïk BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Ó‡‰ C¯c Ú„‡Â ÔÈ·‡Â¿»ƒ¿≈«∆∆»¡∆¿«∆∆»«∆

.el‡ ÌÈ˜eÒÙÏƒ¿ƒ≈

הנכונה.21) הדרך את למצוא אותם של 22)לסייע כסופו
שמך". ליראה לבבי "יחד חפצה.23)הפסוק: ונו"א:

טוב.24) מרצון מעשיה העושה נדיבה", "רוח של כמשמעה

.‰‰¯BÈ Ôk ÏÚ ,'‰ ¯LÈÂ ·BË" :„Âc ¯Ó‡L ‰Ê e‰Óe«∆∆»«»ƒ¿»»«≈∆
"'B‚Â ÌÈÂÚ C¯„È .C¯ca ÌÈ‡hÁ25ÁÏML ‰Ê ? «»ƒ«»∆«¿≈¬»ƒ¿∆∆»«

Ô˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓe '‰ ÈÎ¯c ÌÈÚÈ„BÓ Ì‰Ï ÌÈ‡È·¿ƒƒ»∆ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»
;ÔÈ·‰Ïe „ÓÏÏ Ák Ì‰a Ô˙pL ,„BÚÂ .‰·eL˙aƒ¿»»∆»«»∆…«ƒ¿…¿»ƒ
ÈÎ¯„a CLÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ì„‡ ÏÎa BÊ ‰cnL∆ƒ»¿»»»∆»¿«∆ƒ¿»¿«¿≈
‡e‰Â .Ì˙B‡ Û„B¯Â Ô‰Ï ‰e‡˙Ó - ˜„v‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆∆ƒ¿«∆»∆¿≈»¿
- ¯‰hÏ ‡a :‰Î¯·Ï ÌB¯ÎÊ eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ«≈

B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ26.¯·c‰ ÏÚ ¯ÊÚ BÓˆÚ ‡ˆÓÈ :¯ÓBÏk , ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿∆¿»««»»
È¯‰ - "Ì˙‡ epÚÂ Ìe„·ÚÂ" :‰¯Bza ·e˙k ‡BÏ‰Â«¬»«»«¬»¿ƒ…»¬≈

¯Ê‚27ÌÚ‰ Ì˜Â" :·È˙Îe ?Ú¯ ˙BNÚÏ ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ »«««ƒ¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿»»»
ÏÚ ¯Ê‚ È¯‰ - "ı¯‡‰ ¯Î È‰Ï‡ È¯Á‡ ‰ÊÂ ‰f‰«∆¿»»«¬≈¡…≈≈«»»∆¬≈»««

Ï‡¯NÈ28?Ô‰Ó Ú¯Ù ‰nÏÂ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·ÚÏ ƒ¿»≈«¬…»ƒ«»¿»»ƒ¿«≈∆
‡e‰ ‰È‰iL ,Úe„i‰ ÈBÏt LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…»««ƒ¿ƒ«»«∆ƒ¿∆
„·ÚÏ ÌÈBf‰ Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰Bf‰«∆∆»»∆»¿∆»≈»«ƒ«¬…
‰È‰ ‡Ï ,„·ÚÏ ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»ƒ…»»«¬……»»

BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ ,„·BÚ29ÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó ‡l‡ ‡¯Ba‰30. ≈¿…ƒ«≈∆»ƒ¿»∆»
Ô‰· ‰È‰È ‰f‰ ÌÚ‰ :¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆»≈»»«∆ƒ¿∆»∆
¯Ê‚ ¯·k ÚL¯‰ ¯Ó‡È ‰Ê ÈtÓ ‡Ï .ÌÈÚL¯e ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿≈∆…«»»»¿»ƒ¿«
eÈ‰iL ‰LÓÏ ÚÈ„B‰L ÈtÓ ,ÚL¯ ‰È‰iL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ¿
ÔBÈ·‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk ¯Ó‡pL ÔÈÚk .Ï‡¯NÈa ÌÈÚL¿̄»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒ…∆¿«∆¿

ı¯‡‰ ·¯wÓ31Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÈi¯ˆn‰ ÔÎÂ . ƒ∆∆»»∆¿≈«ƒ¿ƒƒ»∆»¿∆»≈»
Ú¯‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï el‡ ,Ï‡¯NÈÏ ÌÈÚ¯n‰Â ÌÈ¯ˆn‰«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…»»¿»«
‡l‡ ,Úe„È LÈ‡ ÏÚ ¯Ê‚ ‡lL ;B„Èa ˙eL¯‰ ,Ì‰Ï»∆»¿¿»∆…»««ƒ»«∆»
.Ì‰Ï ‡Ï ı¯‡a „aÚzL‰Ï „È˙Ú BÚ¯Ê ÛBqL BÚÈ„B‰ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿∆∆…»∆

e¯Ó‡ ¯·Îe32Ú„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈…«»»»≈«≈«≈«
.˙BÈ‰Ï ÔÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿
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ידיעתו  אין כי מכרחת ידיעתו שאין כו' צדיק יהיה שזה
עליו". גוזר ולא מושכו הקב"ה (ידיעת) ואין כו' כידיעתנו
של  בדיבורו בא הדבר כשאין דווקא שזהו לומר ויש
הרמב"ם  כלשון בו" "גזר הרי בדיבור, בא אם אבל הקב"ה,
איש  על גזר "שלא האחר לתירוץ כאן הוצרך ולכן כאן,

כו'". ידוע
(.3 dxrd 132 cenr 'd wlg y"ewl itÎlr)

בבחירתו 25) לא כי משמע, האלה הכותבים מתוך הלא
דרכו? תלויה האדם של לח:).26)החפשית (יומא

גזר 27) "שלא שאמר: (ה"ג), למעלה רבינו דברי על מוסב
ומרצונו  מעצמו שחטא אלא לישראל", להרע פרעה על האל
שה' אנו רואים הלא - התשובה את ממנו למנוע הדין ונתן

במצרים? ועינויים בניֿישראל עבדות על זה 28)גזר גם
ישראל  "וכן שם: שנאמר ההיא, ההלכה דברי על מוסב
- התשובה" את לפשוע המרבים מאותם מנע אליהו בימי
לעבוד  מכבר זה עליהם גזר ה' כי משמע, זה ממקרא הלא

אותם? ענש ומדוע הארץ, נכר רבינו.29)אלוהי למשה
ורשעים 30) ה' עובדי צדיקים ורעים: טובים בו שיהיו

ע"ז. הכרח 31)עובדי מזה אין אבל עולם: של כמנהגו
המצרים  "וענין יאמר: הראב"ד אביון. יהיה אחד שכל כלל,
אמר: הבורא כי הוא: מהם אחד עמו. ונימוקיו שאלה" אינה
וטיבעו  מהם והמיתו בפרך בהם עבדו והם - אותם" "ועינו
לרעה  עזרו והם מעט קצפתי אני שנאמר: כענין מהם,
מוצאים  אנו כזה נתחייבו. ולפיכך - טו) א, (זכריה

הקב" גזר "כך פ"ל): ישראל (שמותֿרבה שיהיו ה
עליהם  עמדו - ויחזירם שירצה עד במצרים משועבדים
כבעבדים  בהם לנהוג היה ה': להם אמר בחוזק. ושיעבדום
מעט  קצפתי אני אלא - הגזירה שתשלם עד צרכיהם ויעשו

לרעה". עזרו הגדולה 32)והם שאלתו על רבינו חוזר כאן
והבחירה": "הידיעה שאלת היא ה"ה): (פ"ה, לעיל הנזכרת
כבר  ידע שה' אחרי ברע. טו בטוב לבחור לאדם אפשר איך
שוללת  ה' ידיעת הלא רשע. או צדיק יהיה שזה מראש
צדיק  להיות לאדם לו אפשר ואי האדם, בחירת את בהכרח
שכן, נאמר: ואם רשע? שיהיה מראש ה' שידע אחרי
ואינה  בוריה על אינה ה' שידיעת יוצא הרי - שאפשר
שאם  לומר: ברצותו זו לשאלה רבינו כאן וחזר שלימה?
האיש  את מחייבת ה' גזירת שאין להוכיח הצלחנו אמנם
סוף  סוף שוללת המוקדמת ידיעתו אבל רשע, להיות הפרטי
אמרנו  וכבר משיב: הוא זה ועל כרחו? בעל  בחירתו את
רבינו  דברי והשווה (שם), לעיל עיין וכו'. באדם כח שאין
ראיותיו  את רבינו סיכם זה פרק סיום עם כ). ח"ג, (מו"נ
הרע  או הטוב לעשות בבחירתו חפשי שהאדם המכריעות,
הדרכים. משני לאחד וימשכנו שיכפהו מי ואין כרצונו,
עד  רבינו בעיני מבוססת כך כל היא זו מוסכמת הנחה
דברים  המניח "וכל מתשובותיו: באחת עליה שיאמר
שחיברנו, המדע" וב"ספר אבות למס' בפרושנו שביארנו
מן  בהגדה ומחפש הולך והוא עולם, יסודי על בנויים שהם
מן  אחד בדברי או המדרשים, מן במדרש או ההגדות,
דברינו  על בה שישיב אחת מילה שימצא עד ז"ל הגאונים
ודי  לדעת, עצמו מאבד אלא אינו - ותבונה דעת דברי שהם

דפוס  קנט, סימן הרמב"ם (תשובות לנפשו" שעשה מה לו
ליפסיא).

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ג ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעלת 1) מעולה כמה תשובה; בעל אדם התנהגות

התשובה.

.‡,e¯‡aL BÓk BÏ ‰e˙ Ì„‡ Ïk ˙eL¯e ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»¿»¿∆≈«¿
ÂÈÙa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰·eLz ˙BNÚÏ Ì„‡ ÏczLÈƒ¿«≈»»«¬¿»¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈtk ¯ÚÏÂ ÂÈ‡ËÁÓ2‡e‰Â ˙eÓiL È„k ,ÂÈ‡ËÁÓ ≈¬»»¿ƒ¿…«»≈¬»»¿≈∆»¿
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,‰·eLzŒÏÚ·««¿»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»

לג,2) (ישעיה בשוחד מתמוך כפיו נוער הכתוב: מלשון
גם  אלא לבד, שפתיים" ב"וידוי די לא כלומר: טו),

ועוון. חטא מכל להתרחק

.·,˙eÓÏ ‰ËB ‡e‰ el‡k BÓˆÚ Ì„‡ ‰‡¯È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆»»«¿¿ƒ∆»
B˙ÚLa ˙eÓÈ ‡nLÂ3CÎÈÙÏ ,B‡ËÁa „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ¿∆»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ»
„iÓ ÂÈ‡ËÁÓ ·eLÈ4,·eL‡ ÔÈ˜Ê‡Lk ,¯Ó‡È ‡ÏÂ ; »≈¬»»ƒ»¿……«¿∆«¿ƒ»

¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .ÔÈ˜ÊiL Ì¯Ë ˙eÓÈ ‡nL∆»»∆∆∆«¿ƒ∆¿……»«
"ÌÈ·Ï EÈ„‚· eÈ‰È ˙Ú ÏÎa" :B˙ÓÎÁa5. ¿»¿»¿»≈ƒ¿¿»∆¿»ƒ

עוד 3) שהספיק ובטרם כחוטא, בה עומד שהוא זו בשעה
בתשובה. יום 4)לחזור "שוב י) משנה ב, פרק (אבות

את  תלמידיו "שאלו קנג.): (שבת ואמרו מיתתך". לפני אחד
וכל  להם: אמר ימות? יום איזהו יודע אדם וכי אליעזר: רבי
ימיו  כל ונמצא מחר ימות שמא היום, ישוב שכן!

שיקראוך,5)בתשובה". עת בכל ומזומן מוכן שתהא כדי
במעשה  שעה בכל עצמך "התקן אומר: בפירושו ז"ל ורש"י
החכם  שלמה ומשל בשלום. תיכנס - היום תמות שאם טוב,
לו  קבע ולא לסעודה המלך שהזמינו לאדם הזה הדבר את
וסך. ורוחץ כסותו מכבס מיד - פיקח או הוא חכם אם זמן,
שעה  כל יהיו וכן - הסעודה אל ייקרא עת עד מחר יום וכן
במסכת  רבותינו דרשוהו כך וסך. רחוץ והוא לבנים בגדיו

(שם). שבת"

.‚Ô‰a LiL ˙B¯·ÚÓ ‡l‡ ‰·eLz ÔÈ‡L ¯Ó‡z Ï‡«…«∆≈¿»∆»≈¬≈∆≈»∆
CÈ¯ˆL ÌLk ‡l‡ ;‰·‚e ÏÊ‚Â ˙eÊ ÔB‚k ,‰NÚÓ«¬∆¿¿¿»≈¿≈»∆»¿≈∆»ƒ
˙BÚ„a NtÁÏ CÈ¯ˆ ‡e‰ Ck ,el‡Ó ·eLÏ Ì„‡6 »»»≈≈»»ƒ¿«≈¿≈

k‰ ÔÓ ·eLÏÂ ,BÏ LiL ˙BÚ¯ÔÓe ‰·È‡‰ ÔÓe ÒÚ »∆∆¿»ƒ«««ƒ»≈»ƒ
Ïez‰‰ ÔÓe ‰‡w‰7„B·k‰Â ÔBÓn‰ ˙ÙÈ„¯Óe «ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿ƒ««»¿«»
˙BÏÎ‡n‰ ˙ÙÈ„¯Óe8CÈ¯ˆ Ïk‰ ÔÓ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ≈¿ƒ«««¬»¿«≈»∆ƒ«…»ƒ

LiL Ô˙B‡Ó ÌÈL˜ ˙BBÚ‰ el‡Â .‰·eL˙a ¯ÊÁÏ«¬…ƒ¿»¿≈»¬»ƒ≈»∆≈
‡e‰ ‰L˜ ,el‡a Ú˜L Ì„‡L ÔÓÊaL ,‰NÚÓ Ô‰a»∆«¬∆∆ƒ¿«∆»»ƒ¿»¿≈»∆
Bk¯c ÚL¯ ·ÊÚÈ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì‰Ó L¯ÙÏƒ¿…≈∆¿≈≈«¬…»»«¿

'B‚Â9." ¿

מגונות.6) הלהוט 8)ליצנות.7)מידות וסובא כזולל
הבריות. את ללסטם גם וסופו והשתייה, האכילה אחר

כגון:9) מחשבה, רק מעשה, בהן שאין עבירות כלומר:
ומושחתות. רעות מידות
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.„˜Á¯Ó ‡e‰L ‰·eLzŒÏÚa Ì„‡ ‰n„È Ï‡Â¿«¿«∆»»««¿»∆¿À»
- ‰NÚL ˙B‡hÁ‰Â ˙BBÚ‰ ÈtÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««ƒƒƒ¿≈»¬¿««»∆»»
‡¯Ba‰ ÈÙÏ ‡e‰ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡≈«»»≈∆»»¿∆¿»ƒ¿≈«≈
B¯ÎNL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡Ï el‡k¿ƒ…»»≈»¿…∆»∆¿»
L·ÎÂ epnÓ L¯Ùe ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰L ,‰a¯‰«¿≈∆¬≈»««««≈¿≈«ƒ∆¿»«
,ÔÈ„ÓBÚ ‰·eL˙ŒÈÏÚaL ÌB˜Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B¯ˆÈƒ¿»¿¬»ƒ»∆«¬≈¿»¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡10:¯ÓBÏk , ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬…¿«
,ÌÏBÚÓ e‡ËÁ ‡lL el‡ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿»ƒ«¬«≈∆…»¿≈»

.Ì‰Ó ¯˙BÈ Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆

אמר 10) ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות
ל"רחוק" שלום לומר: ה' הקדים יט). נז, (ישעיה ה'
שלום  שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב,

אליו. קרוב תמיד שהיה גמור צדיק זהו ל"קרוב",

.‰Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â ,‰·eLz‰ ÏÚ eeˆ Ôlk ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒÀ»ƒ««¿»¿≈ƒ¿»≈
‰·eL˙· ‡l‡ ÔÈÏ‡‚11ÛBqL ,‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ ¯·Îe . ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆

,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È Èk ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿
."'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ ·LÂ ...EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú z·LÂ¿«¿»«¡…∆¿»¡…∆¿

(11- תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי
אם  יהושע: רבי לו אמר נגאלים. אין - לאו ואם נגאלים;
הקדושֿ אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין
וישראל  כהמן קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד ברוךֿהוא

למו  ומחזירם תשובה צז:).עושים (סנהדרין טב"

.Â‰ÈÎMÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜nL ,‰·eLz ‰ÏB„b12, ¿»¿»∆¿»∆∆∆»»»«¿ƒ»
:¯Ó‡Â ,"EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿»≈«¡…∆¿∆¡«
·eLz Ì‡" :¯Ó‡Â ,"'‰ Ì‡ È„Ú Ìz·L ‡ÏÂ"¿…«¿∆»«¿À¿∆¡«ƒ»
¯ÊÁz Ì‡ :¯ÓBÏk ,"·eLz ÈÏ‡ ,'‰ Ì‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À≈«»¿«ƒ«¬…
˙‡ ˙·¯˜Ó ‰·eLz‰ .˜a„˙ Èa - ‰·eL˙aƒ¿»ƒƒ¿»«¿»¿»∆∆∆
,ÌB˜n‰ ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡ :ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ∆∆»»∆»ƒ¿≈«»
,„ÓÁÂ ·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â ˜Á¯Óe ıwLÓ¿À»¿À»¿≈»¿«»¿∆¿»

„È„ÈÂ ·B¯˜13ŒLB„w‰L ÔBLlaL ,‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿≈«»≈∆«»∆«»
˙‡ ·¯˜Ó da ,ÌÈ‡ËBÁ‰ ˜ÈÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯a»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆
‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈa¯ ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ÌÈ·M‰«»ƒ≈»ƒ≈«ƒ∆∆¡«¿»»
Ì‰Ï ¯Ó‡È Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆

"ÈÁ Ï‡ Èa14e·˙k" :B˙ÚL¯a e‰ÈÎÈa ¯Ó‡Â . ¿≈≈»¿∆¡«ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿
È¯È¯Ú ‰f‰ LÈ‡‰ ˙‡15;"ÂÈÓÈa ÁÏˆÈ ‡Ï ¯·b ∆»ƒ«∆¬ƒƒ∆∆…ƒ¿«¿»»

Ì˙BÁ ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰ÈŒÔ· e‰Èk ‰È‰È Ì‡"16 ƒƒ¿∆»¿»∆¿»ƒ∆∆¿»»
E˜z‡ Ì˘Ó Èk ÈÈÓÈ „ÈŒÏÚ17·ML ÔÂÈÎÂ ."'B‚Â ««¿ƒƒƒƒ»∆¿∆¿¿¿≈»∆»
Ba Ï·a¯Êa ¯Ó‡ ,B˙eÏ‚a18Ì‡ ‡e‰‰ ÌBia" : ¿»∆¡«ƒ¿À»∆¿««¿À

Ì‡ Èc·Ú Ï‡ÈzÏ‡LŒÔa Ï·a¯Ê EÁw‡ ˙B‡·ˆ '‰¿»∆»¬¿À»∆∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ¿À
"Ì˙BÁk EÈzÓNÂ '‰19. ¿«¿ƒ«»

פו.).12) כל 13)(יומא מה): תהילים (ילקוט, מצינו וכן
מוסיף  הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה העושה
תשובה  משעשו קורח, בבני וראה בוא חביב. שם לו וקורא
לבני  שושנים על למנצח שנאמר: וידידים, שושנים נקראו:

א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל ובפסוק 14)קורח
רבתי, (פסיקתא אמרו וכן עמי". לאחיכם: "אמרו שלאחריו:
א, (הושע עמי לא אתם כי שאמר: הפה "הוא מד): פרק
(שם  אתה עמי - עמי ללא ואמרתי ואמר: וריפא חזר ט),

כה). בנים 15)ב, לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד
(רד"ק). לו יהיה לא - לו אין ואם בחייו; ימותו -

והיא 16) "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים הטבעת
בלילה. ולא ביום לא האדם מיד תסור אנתק 17)לא

משם. היה 18)ואסירך זרובבל שהרי דווקא, לאו בנו
בספר  כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה,
כבנים. הם הרי בנים בני אלא - יז) ג, (דבריֿהימיםֿא

בילקוט,19) הובאת כהנא, דרב (פסיקתא חז"ל ואמרו
וביטלה  הגזירה שביטלה תשובה "גדולה כב): ירמיה
ה', נאום אני, "חי שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה,
משם  ימיני... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי
מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב: אתקנך;
"ובני  וכתיב: ערירי". הזה האיש את "כתבו שנאמר: -

וגו'. שאלתיאל" אסיר, יכניה:

.Ê‰lÚÓ ‰nk20‰Ê ‰È‰ LÓ‡ - ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ «»¿À»«¬««¿»∆∆»»∆
eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ó Ïc·ÓÀ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈∆∆¡«¬≈∆»
,‰Ú BÈ‡Â ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆≈¿≈«¬∆
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"'B‚Â ‰lÙ˙ ea¯˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿¿ƒ»¿¿∆ƒ¿

ÔÈÙ¯BËÂ21˙‡Ê Lw· ÈÓ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÙa Ô˙B‡ ¿¿ƒ»¿»»∆∆¡«ƒƒ≈…
ÌÈ˙Ïc ¯bÒÈÂ ÌÎa Ì‚ ÈÓ" ;"È¯ˆÁ ÒÓ¯ ÌÎ„iÓƒ∆¿∆¿…¬≈»ƒ«»∆¿ƒ¿…¿»«ƒ
Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMa ˜a„Ó ‡e‰ ÌBi‰Â ;"'B‚Â¿¿«À¿»«¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
:¯Ó‡pL ,„iÓ ‰ÚÂ ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰«¿≈ƒ«¡…≈∆≈¿«¬∆ƒ»∆∆¡«
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â"¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆¿∆ƒ¿
¯·Î Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNÂ ˙Áa Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»¿««¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ."EÈNÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‰ˆ»̄»»¡…ƒ∆«¬∆¿…∆»
‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ÌÈe‡˙nL∆ƒ¿«ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»«ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ ÈÓÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÂ22"˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe23. ƒ»»ƒƒ≈»¿»ƒ«¿…ƒ

הלשון.20) על נופל כמו:21)לשון ומרסקים, חובטים
ועולליהם  ג). משנה ג, פרק (חולין בכותל וטרפה דרסה
יטרפון  ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע ירוטשו

משה.22)(הערוך). ה'23)בימי שקיבל שלמה, בימי
על  רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון קרבנותיהם את

כא:). (יומא כארי המזבח

.ÁÌÈÂÚÂ ÌÈÏÙL ˙BÈ‰Ï Ôk¯c ,‰·eL˙ŒÈÏÚa«¬≈¿»«¿»ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ
Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÏÈÒk‰ Ô˙B‡ eÙ¯Á Ì‡ .¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»«¿ƒƒ¿«¬≈∆
,CÎÂ Ck ‰NBÚ ˙ÈÈ‰ LÓ‡ :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿»∆∆∆»ƒ»∆»»»

eLÈb¯È Ï‡ - CÎÂ Ck ¯ÓB‡ ˙ÈÈ‰ LÓ‡Â24‡l‡ ,Ô‰Ï ¿∆∆»ƒ»≈»»»««¿ƒ»∆∆»
ÔÓÊ ÏkL ;Ì‰Ï ˙eÎÊ BfL ÔÈÚ„BÈÂ ÌÈÁÓNe ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆∆»¿«
- Ô‰Ó ÌÈÓÏÎÂ e¯·ÚL Ì‰ÈNÚnÓ ÌÈLBa Ì‰L∆≈ƒƒ«¬≈∆∆»¿¿ƒ¿»ƒ≈∆
‡e‰ ¯eÓb ‡ËÁÂ .˙Ïcb˙Ó Ì˙ÏÚÓe ‰a¯Ó Ì˙eÎÊ¿»¿À»«¬»»ƒ¿«∆∆¿≈¿»

ÌÈBL‡¯‰ EÈNÚÓ ¯ÎÊ :‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓBÏ25B‡ ! «¿««¿»¿…«¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯·c ¯ÈkÊ‰Ï B‡ ,BLi·Ï È„k ÂÈÙÏ Ô¯ÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿¿«¿ƒ¿»ƒ
Ïk‰ - ‰NÚ ‰Ó B¯ÈkÊ‰Ï È„k Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ«ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ∆»»«…
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.„˜Á¯Ó ‡e‰L ‰·eLzŒÏÚa Ì„‡ ‰n„È Ï‡Â¿«¿«∆»»««¿»∆¿À»
- ‰NÚL ˙B‡hÁ‰Â ˙BBÚ‰ ÈtÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««ƒƒƒ¿≈»¬¿««»∆»»
‡¯Ba‰ ÈÙÏ ‡e‰ „ÓÁÂ ·e‰‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡≈«»»≈∆»»¿∆¿»ƒ¿≈«≈
B¯ÎNL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡Ï el‡k¿ƒ…»»≈»¿…∆»∆¿»
L·ÎÂ epnÓ L¯Ùe ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È¯‰L ,‰a¯‰«¿≈∆¬≈»««««≈¿≈«ƒ∆¿»«
,ÔÈ„ÓBÚ ‰·eL˙ŒÈÏÚaL ÌB˜Ó :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B¯ˆÈƒ¿»¿¬»ƒ»∆«¬≈¿»¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡10:¯ÓBÏk , ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬…¿«
,ÌÏBÚÓ e‡ËÁ ‡lL el‡ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿»ƒ«¬«≈∆…»¿≈»

.Ì‰Ó ¯˙BÈ Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆

אמר 10) ולקרוב לרחוק שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות
ל"רחוק" שלום לומר: ה' הקדים יט). נז, (ישעיה ה'
שלום  שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב,

אליו. קרוב תמיד שהיה גמור צדיק זהו ל"קרוב",

.‰Ï‡¯NÈ ÔÈ‡Â ,‰·eLz‰ ÏÚ eeˆ Ôlk ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒÀ»ƒ««¿»¿≈ƒ¿»≈
‰·eL˙· ‡l‡ ÔÈÏ‡‚11ÛBqL ,‰¯Bz ‰ÁÈË·‰ ¯·Îe . ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆

,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰·eLz ˙BNÚÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
,'B‚Â ÌÈ¯·c‰ Ïk EÈÏÚ e‡·È Èk ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿
."'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ ·LÂ ...EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú z·LÂ¿«¿»«¡…∆¿»¡…∆¿

(11- תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי
אם  יהושע: רבי לו אמר נגאלים. אין - לאו ואם נגאלים;
הקדושֿ אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין
וישראל  כהמן קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד ברוךֿהוא

למו  ומחזירם תשובה צז:).עושים (סנהדרין טב"

.Â‰ÈÎMÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙·¯˜nL ,‰·eLz ‰ÏB„b12, ¿»¿»∆¿»∆∆∆»»»«¿ƒ»
:¯Ó‡Â ,"EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿»≈«¡…∆¿∆¡«
·eLz Ì‡" :¯Ó‡Â ,"'‰ Ì‡ È„Ú Ìz·L ‡ÏÂ"¿…«¿∆»«¿À¿∆¡«ƒ»
¯ÊÁz Ì‡ :¯ÓBÏk ,"·eLz ÈÏ‡ ,'‰ Ì‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿À≈«»¿«ƒ«¬…
˙‡ ˙·¯˜Ó ‰·eLz‰ .˜a„˙ Èa - ‰·eL˙aƒ¿»ƒƒ¿»«¿»¿»∆∆∆
,ÌB˜n‰ ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡ :ÌÈ˜BÁ¯‰»¿ƒ∆∆»»∆»ƒ¿≈«»
,„ÓÁÂ ·e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰·ÚB˙Â ˜Á¯Óe ıwLÓ¿À»¿À»¿≈»¿«»¿∆¿»

„È„ÈÂ ·B¯˜13ŒLB„w‰L ÔBLlaL ,‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿≈«»≈∆«»∆«»
˙‡ ·¯˜Ó da ,ÌÈ‡ËBÁ‰ ˜ÈÁ¯Ó ‡e‰ŒCe¯a»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆
‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈa¯ ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa - ÌÈ·M‰«»ƒ≈»ƒ≈«ƒ∆∆¡«¿»»
Ì‰Ï ¯Ó‡È Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï ¯Ó‡È ¯L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆

"ÈÁ Ï‡ Èa14e·˙k" :B˙ÚL¯a e‰ÈÎÈa ¯Ó‡Â . ¿≈≈»¿∆¡«ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿
È¯È¯Ú ‰f‰ LÈ‡‰ ˙‡15;"ÂÈÓÈa ÁÏˆÈ ‡Ï ¯·b ∆»ƒ«∆¬ƒƒ∆∆…ƒ¿«¿»»

Ì˙BÁ ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰ÈŒÔ· e‰Èk ‰È‰È Ì‡"16 ƒƒ¿∆»¿»∆¿»ƒ∆∆¿»»
E˜z‡ Ì˘Ó Èk ÈÈÓÈ „ÈŒÏÚ17·ML ÔÂÈÎÂ ."'B‚Â ««¿ƒƒƒƒ»∆¿∆¿¿¿≈»∆»
Ba Ï·a¯Êa ¯Ó‡ ,B˙eÏ‚a18Ì‡ ‡e‰‰ ÌBia" : ¿»∆¡«ƒ¿À»∆¿««¿À

Ì‡ Èc·Ú Ï‡ÈzÏ‡LŒÔa Ï·a¯Ê EÁw‡ ˙B‡·ˆ '‰¿»∆»¬¿À»∆∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ¿À
"Ì˙BÁk EÈzÓNÂ '‰19. ¿«¿ƒ«»

פו.).12) כל 13)(יומא מה): תהילים (ילקוט, מצינו וכן
מוסיף  הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה העושה
תשובה  משעשו קורח, בבני וראה בוא חביב. שם לו וקורא
לבני  שושנים על למנצח שנאמר: וידידים, שושנים נקראו:

א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל ובפסוק 14)קורח
רבתי, (פסיקתא אמרו וכן עמי". לאחיכם: "אמרו שלאחריו:
א, (הושע עמי לא אתם כי שאמר: הפה "הוא מד): פרק
(שם  אתה עמי - עמי ללא ואמרתי ואמר: וריפא חזר ט),

כה). בנים 15)ב, לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד
(רד"ק). לו יהיה לא - לו אין ואם בחייו; ימותו -

והיא 16) "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים הטבעת
בלילה. ולא ביום לא האדם מיד תסור אנתק 17)לא

משם. היה 18)ואסירך זרובבל שהרי דווקא, לאו בנו
בספר  כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה,
כבנים. הם הרי בנים בני אלא - יז) ג, (דבריֿהימיםֿא

בילקוט,19) הובאת כהנא, דרב (פסיקתא חז"ל ואמרו
וביטלה  הגזירה שביטלה תשובה "גדולה כב): ירמיה
ה', נאום אני, "חי שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה,
משם  ימיני... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי
מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב: אתקנך;
"ובני  וכתיב: ערירי". הזה האיש את "כתבו שנאמר: -

וגו'. שאלתיאל" אסיר, יכניה:

.Ê‰lÚÓ ‰nk20‰Ê ‰È‰ LÓ‡ - ‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ «»¿À»«¬««¿»∆∆»»∆
eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ '‰Ó Ïc·ÓÀ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈∆∆¡«¬≈∆»
,‰Ú BÈ‡Â ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ ÔÈ·Ï ÌÎÈÈa ÌÈÏÈc·Ó«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆≈¿≈«¬∆
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"'B‚Â ‰lÙ˙ ea¯˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿¿ƒ»¿¿∆ƒ¿

ÔÈÙ¯BËÂ21˙‡Ê Lw· ÈÓ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÙa Ô˙B‡ ¿¿ƒ»¿»»∆∆¡«ƒƒ≈…
ÌÈ˙Ïc ¯bÒÈÂ ÌÎa Ì‚ ÈÓ" ;"È¯ˆÁ ÒÓ¯ ÌÎ„iÓƒ∆¿∆¿…¬≈»ƒ«»∆¿ƒ¿…¿»«ƒ
Ìz‡Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÎMa ˜a„Ó ‡e‰ ÌBi‰Â ;"'B‚Â¿¿«À¿»«¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
:¯Ó‡pL ,„iÓ ‰ÚÂ ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰a ÌÈ˜·c‰«¿≈ƒ«¡…≈∆≈¿«¬∆ƒ»∆∆¡«
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â"¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆¿∆ƒ¿
¯·Î Èk" :¯Ó‡pL ,‰ÁÓNÂ ˙Áa Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»¿««¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ."EÈNÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‰ˆ»̄»»¡…ƒ∆«¬∆¿…∆»
‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰·¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰Ï ÌÈe‡˙nL∆ƒ¿«ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»«ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ ÈÓÈk ,ÌÈÏLe¯ÈÂ22"˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe23. ƒ»»ƒƒ≈»¿»ƒ«¿…ƒ

הלשון.20) על נופל כמו:21)לשון ומרסקים, חובטים
ועולליהם  ג). משנה ג, פרק (חולין בכותל וטרפה דרסה
יטרפון  ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע ירוטשו

משה.22)(הערוך). ה'23)בימי שקיבל שלמה, בימי
על  רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון קרבנותיהם את

כא:). (יומא כארי המזבח

.ÁÌÈÂÚÂ ÌÈÏÙL ˙BÈ‰Ï Ôk¯c ,‰·eL˙ŒÈÏÚa«¬≈¿»«¿»ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ
Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÏÈÒk‰ Ô˙B‡ eÙ¯Á Ì‡ .¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»«¿ƒƒ¿«¬≈∆
,CÎÂ Ck ‰NBÚ ˙ÈÈ‰ LÓ‡ :Ô‰Ï e¯Ó‡Â ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»¿»∆∆∆»ƒ»∆»»»

eLÈb¯È Ï‡ - CÎÂ Ck ¯ÓB‡ ˙ÈÈ‰ LÓ‡Â24‡l‡ ,Ô‰Ï ¿∆∆»ƒ»≈»»»««¿ƒ»∆∆»
ÔÓÊ ÏkL ;Ì‰Ï ˙eÎÊ BfL ÔÈÚ„BÈÂ ÌÈÁÓNe ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆∆»¿«
- Ô‰Ó ÌÈÓÏÎÂ e¯·ÚL Ì‰ÈNÚnÓ ÌÈLBa Ì‰L∆≈ƒƒ«¬≈∆∆»¿¿ƒ¿»ƒ≈∆
‡e‰ ¯eÓb ‡ËÁÂ .˙Ïcb˙Ó Ì˙ÏÚÓe ‰a¯Ó Ì˙eÎÊ¿»¿À»«¬»»ƒ¿«∆∆¿≈¿»

ÌÈBL‡¯‰ EÈNÚÓ ¯ÎÊ :‰·eLzŒÏÚ·Ï ¯ÓBÏ25B‡ ! «¿««¿»¿…«¬∆»ƒƒ
ÌÈ¯·c ¯ÈkÊ‰Ï B‡ ,BLi·Ï È„k ÂÈÙÏ Ô¯ÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿¿«¿ƒ¿»ƒ
Ïk‰ - ‰NÚ ‰Ó B¯ÈkÊ‰Ï È„k Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ«ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ∆»»«…
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daeyz zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯È‰Ê‰L ,ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏÏÎa ÂÈÏÚ ¯‰ÊÓe ,¯eÒ‡»À¿»»»ƒ¿«»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
."B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰¯Bz»»∆»∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

להם.24) לב ישימו נח:).25)אל מציעא (בבא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גוף 1) יש אם הבא; בעולם הרשעים ופירעון הצדיקים שכר

וכדומה. ושתייה אכילה או הבא, בעולם

.‡,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡È‰ ÌÈ˜ÈcvÏ ‰eÙv‰ ‰·Bh‰«»«¿»««ƒƒƒ«≈»»«»
dnÚ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â ,Ô‰nÚ ˙ÂÓ ÔÈ‡L ÌÈiÁ‰ ,‡È‰Â¿ƒ««ƒ∆≈»∆ƒ»∆¿«»∆≈ƒ»
zÎ¯‡‰Â CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :‰¯Bza ·e˙kL ‡e‰ .‰Ú»̄»∆»«»¿««ƒ«»¿«¬«¿»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ."ÌÈÓÈ2- "CÏ ·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :e„ÓÏ »ƒƒƒ«¿»»¿¿««ƒ«»
BlkL ÌÏBÚÏ - "ÌÈÓÈ zÎ¯‡‰Â" ;·BË BlkL ÌÏBÚÏ»»∆À¿«¬«¿»»ƒ¿»∆À

C¯‡3,‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ¯ÎN .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰ e‰ÊÂ , »…¿∆»»«»¿«««ƒƒ
ÔBÚ¯Ùe ;BÊ ‰·BËa eÈ‰ÈÂ ‰Ê ÌÚÏ ekÊiL4ÌÈÚL¯‰ ∆ƒ¿¿…«∆¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÏÎÂ .e˙eÓÈÂ e˙¯kÈ ‡l‡ ,el‡ ÌÈiÁÏ ekÊÈ ‡lL ,‡e‰∆…ƒ¿¿«ƒ≈∆»ƒ»¿¿»¿»
ÈÁ BÈ‡L ˙n‰ ‡e‰ ,el‡ ÌÈiÁÏ ‰ÎBÊ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿«ƒ≈«≈∆≈«
˙¯k e‰ÊÂ ,‰Ó‰ak „·‡Â BÚL¯a ˙¯Î ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««¿≈»¿∆»≈
LÙp‰ ˙¯kz ˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza ‰·e˙k‰«¿»«»∆∆¡«ƒ»≈ƒ»≈«∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‡È‰‰5ÌÏBÚa - "˙¯k‰" :6 «ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»≈»»
d˙B‡L ,¯ÓBÏk ;‡a‰ ÌÏBÚÏ - "˙¯kz" ,‰f‰«∆ƒ»≈»»«»¿«∆»
‰ÎBÊ dÈ‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ûeb‰ ÔÓ ‰L¯tL LÙp‰«∆∆∆»¿»ƒ«»»«∆≈»»
˙˙¯Î ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ìb ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ7. ¿«≈»»«»∆»«ƒ»»«»ƒ¿∆∆

ה"ד).2) פ"ה, התורה יסודי (הלכות למעלה עיין
לט:).3) ענשם.4)(קידושין כלומר: חובם, שטר שילום
סד:).5) וערירי.6)(סנהדרין זמנו קודם מרן 7)שימות

ממה  וכן כאן, רבינו שכתב "ממה אומר: ה"כסףֿמשנה"
ממנה" גדולה נקמה שאין "הנקמה (ה"ה): להלן שכתב
הזה  ה"כרת" אלא לרשע אחר וצער עונש שום שאין נראה,
דברי  כפי ולא התורה דברי כפי לא אינו זה ודבר בלבד;
- כרת אלא אדם עונש אין האלה הדברים לפי שהרי רז"ל.
פוטר  ונמצאת אדם, לכל כרת מחייבת התורה אין והלא
כל  על התשובה העונש?! מן החוטאים כל את זו בטענה
בביאור). ה"ה, (סוף בפרקנו לקמן ראה ז"ל. הרמב"ן נתן זה

.·˙BLÙ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈¿ƒ»∆»«¿
ÏÈ‡B‰ .˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk Ûe‚ ‡Ïa „·Ïa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿«¿…¿«¿¬≈«»≈ƒ
‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ - ˙BiÂb Ba ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¿…
Ô‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ì„‡ŒÈa ˙BÙe‚L ÌÈ¯·c‰ ÏkÓ ¯·„»»ƒ»«¿»ƒ∆¿≈»»¿ƒƒ»∆

Ú¯‡È ‡ÏÂ .‰f‰ ÌÏBÚa8ÌÈ¯·c‰ ÔÓ Ba ¯·c »»«∆¿…∆¡«»»ƒ«¿»ƒ
‰„ÈÓÚÂ ‰·ÈLÈ ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ˙BÙebÏ ÔÈÚ¯‡nL∆¿…¿ƒ«»»«∆¿¿ƒ»«¬ƒ»
e¯Ó‡ Ck .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜BÁNe ·ˆÚÂ ‰˙ÈÓe ‰LÂ¿≈»ƒ»¿∆∆¿¿«≈»∆»»¿

ÌÈÓÎÁ9‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌÈBL‡¯‰ ¬»ƒ»ƒƒ»»«»≈…¬ƒ»
ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ ‡l‡ ,LÈÓL˙ ‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ¿…¿ƒ»¿…«¿ƒ∆»«ƒƒ¿ƒ
È¯‰ .‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â Ô‰ÈL‡¯a Ì‰È˙B¯ËÚÂ¿«¿≈∆¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»¬≈
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L EÏ ¯¯a˙ƒ¿»≈¿∆≈»¿ƒ∆≈»¬ƒ»
C¯c - "ÌÈ·LBÈ ÌÈ˜Ècˆ" :e¯Ó‡L ‰ÊÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿∆∆»¿«ƒƒ¿ƒ∆∆

‰„ÈÁ10‡Ïa ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ˜Ècv‰ :¯ÓBÏk ,e¯Ó‡ ƒ»»¿¿«««ƒƒ¿ƒ»¿…
‰ÚÈ‚È ‡Ï·e ÏÓÚ11Ô‰È˙B¯ËÚ" :e¯Ó‡L ‰Ê ÔÎÂ . »»¿…¿ƒ»¿≈∆∆»¿«¿≈∆

eÚ„iL ˙Úc :¯ÓBÏk ,"Ô‰ÈL‡¯a12eÎÊ dÏÏ‚aL - ¿»≈∆¿«««∆»¿∆ƒ¿»»»
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ13‰¯ËÚ‰ ‡È‰Â ,Ô‰nÚ ‰ÈeˆÓ - ¿«≈»»«»¿»ƒ»∆¿ƒ»¬»»

‰¯ËÚa" :‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰lL14BlŒ‰¯hÚL ∆»∆»ƒ¿»∆»«¿……»¬»»∆ƒ¿»
ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â ."Bn‡ƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»«

ÁezL È„k Ûe‚ ‰ÁÓN‰ ÔÈ‡Â ,"ÌL‡¯15;L‡¯‰ ÏÚ …»¿≈«ƒ¿»¿≈∆»««»…
Ô‡k ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰¯ËÚ Ck16e‰Óe .‰ÚÈ„È‰ ‡È‰ »¬»»∆»¿¬»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

ÌÈÚ„BiL - "‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰" :e¯Ó‡L e‰Ê∆∆»¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
ÌÈ‡M ‰Ó ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙zÓ‡Ó ÔÈ‚ÈNÓe«ƒƒ≈¬ƒ««»»«∆≈»

ÏÙM‰ ÏÙ‡‰ Ûeba Ì‰Â ÌÈÚ„BÈ17. ¿ƒ¿≈«»»≈«»≈

יארע.8) בקל: אותו שמנקדים יז:).9)ויש (ברכות
משל.10) המנוחה 11)דרך סמל היא "ישיבה" שהרי

עטרת 12)והשלוה. היא בחייהם להם שקנו הדעת
שבראשם. הבורא,13)תפארת להכרת הגיעו שבה מפני

עוה"ב. לחיי ממש,14)המביאה לעטרה הכוונה שאין
כל  על חזרנו יצחק: ר' אמר רבה) (שה"ש מצינו שכן
בנה", לשלמה עטרה בתֿשבע שעשתה מצינו ולא המקרא

ה"ג). (פ"י, לקמן ראה וסמל. משל כולו שהרי 15)אלא
הוא. מופשט שם בראשיהם"16)"שמחה" "ועטרותיהם

עמהם. אשר והדעת החכמה את ומסמל הוא, משל
לשון17) רבינו בעוה"ז. על משיג הראב"ד לשון. על נופל

אין  שאומר: למי קרובים בעיני הזה האיש "דברי ואומר:
לא  ראשי! וחיי בלבד. לנשמות אלא לגופות המתים תחיית
הצדיקים  "עתידים אמרו: שהרי זה. על חז"ל דעת היתה
"צדיקים  אמרו: וכן קיא:); (כתובות בלבושיהם" שיעמדו
עומדים  אלא לעפרם, חוזרים אינם להחיותם הקב"ה שעתיד
אלה  וכל כיו"ב. הרבה ועוד צב.), (סנהדרין בגוייתם"
שהבורא  אפשר אבל חיים; עומדים הם בגוויתם כי מוכיחים
וכגווית  המלאכים כגוויות ובריאות חזקות גויותיהם ישים
ולא  וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב, זכור אליהו
הראב"ד  ובין רבינו בין מפשר וה"כסףֿמשנה" משל"? יהיה
ואין  והראב"ד רבינו בין חילוק שאין נראה "לי ואומר:
העולם  - לרבינו בלבד: בשמות אלא בשיטותיהם הבדל
בסוף  בדבריו כמבואר הבא", "עולם יקרא: המות שלאחר
הביאם  שהראב"ד חז"ל, מאמרי אותם וכל זה. פרק
את  יפקוד כשהבורא התחיה", ל"עולם הם בהם, להסתייע
התחיה: לעולם קורא שהראב"ד אלא אותם, להחיות המתים
דברי  ואלו ואלו כהוגן, שניהם דברי עלו ובכך הבא. עולם
"עולם  זה בפרק רבינו הזכיר שלא פי על ואף חיים ". אלהים
לעיל  המתים בתחיית אמונתנו על דיבר כבר אולם התחיה",
בין  היהדות בתורת גדול כיסוד אותה וקבע ה"ו), (פ"ג,
פ"י), (סנהדרין למשנה בפירושו הדת עיקרי שלשהֿעשר
משה  מיסודי יסוד הוא המתים "ותחיית שם: דבריו ואלה
שלא  למי יהודית בדת דבקות ואין דת ואין ע"ה; רבינו

בזה". יאמין

.‚‰Ê ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ LÙ Ïk18‰ÓLp‰ dÈ‡ , »∆∆»¬»¿ƒ¿»∆≈»«¿»»
ÛebÏ ‰ÎÈ¯v‰19LÙp‰ ˙¯eˆ ‡l‡ ,20‰L ,‰Úc‰ ‡È «¿ƒ»¿∆»««∆∆∆ƒ«≈»

˙BÚc‰ d‚ÈN‰Â ,dÁÎ ÈÙk ‡¯Ba‰Ó ‰‚ÈN‰L∆ƒƒ»≈«≈¿ƒ…»¿«ƒ»«≈
˙B„¯Ùp‰21ÌÈNÚn‰ ¯‡Le22e¯‡aL ‰¯ev‰ ‡È‰Â ; «ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ«»∆≈«¿

‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ÈÚÈ·¯ ˜¯Ùa dÈÚ23‡È‰ , ƒ¿»»¿∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿¿≈«»ƒ
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,Ûeb‰ ˙BÚ¯B‡nÓ ‡l‡ ˙Ân‰ ÔÈ‡L ,˙ÂÓ Ì‰nÚƒ»∆»∆∆≈«»∆∆»ƒ¿¿«
‰˙È‰Â ¯Ó‡pL ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆ e‡¯˜ Ûeb ÌL ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿¿««ƒ∆∆¡«¿»¿»

ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ24ÔÈ‡L ¯ÎN‰ e‰ÊÂ . ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿∆«»»∆≈
‰·BË ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â epnÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÎN»»¿«¿»ƒ∆¿«»∆≈«¬∆»»

ÌÈ‡È·p‰ Ïk dÏ ee‡˙‰L ‡È‰Â25. ¿ƒ∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ

וכדומה.18) כט) כה, (שמואלֿא אדוני נפש והיתה כגון:
לגוף 19) הצריכה למינהו חי כל נחלת החיונית הנשמה היא

היא. גם תאבד מותו ושעם בו, הנפש 20)ותלויה צורת
החיונית. הנשמה נשמת מעלה 21)החיונית, מלאכי הם

"שכלים  או נפרדות, צורות ונקראים: השונות, למדרגותיהם
בגוף, מחוברות שאינן רוחניות צורות שהם מפני נפרדים",
ה"ג). פ"ב, התורה יסודי (הלכות לעיל כמבואר

מרכבה.22) ומעשה בראשית ח"ט).23)מעשה (הלכות
בתרגום 24) וכן יפרדו. ולא לעד הצרורים הנצחיים החיים

עלמא. חיי בגנז גניזא דרבוני נפשא ותהא שם: יונתן
כ)25) לא, (תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמו:

(ה"ז). בסמוך לקמן כמבואר וכדומה,

.„dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰nÎÂ26ÏLÓ C¯c .27,"'‰ ¯‰" : ¿«»≈ƒ¿¿»∆∆»»«
,"'‰ ˙B¯ˆÁ"Â ,"L„w‰ C¯„"Â ,"BL„˜ ÌB˜Ó"e¿»¿¿∆∆«…∆¿«¿
,"'‰ ˙È·"e ,"'‰ ÏÎÈ‰"Â ,"'‰ Ï‰‡"Â ,"'‰ ÌÚ"Â¿…«¿…∆¿≈«≈
‰·BËÏ ,ÏLÓ C¯c dÏ e‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ ."'‰ ¯ÚL"Â¿«««¬»ƒ»¿»∆∆»»¿»

‰„eÚÒ :ÌÈ˜ÈcvÏ ˙nÊÓ‰ BÊ28ÏÎa dÏ ÔÈ¯B˜Â , «¿À∆∆««ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌB˜Ó»»»«»

זו.26) שאינה 27)לטובה האוזן את לשבר כדי ודמיון,
מגשמיות. מופשטים דברים פ"ג,28)שומעת (אבות

הבא. עולם לחיי שכוונתה: לסעודה", מתוקן "והכל מ"טו)
של  כוס כאן אין - הסעודה היא זו "ואם משיג: הראב"ד
עתיד  קיט:): (פסחים חז"ל שאמרו למה כוונתו ברכה".
לזרעו  חסדו שיגמול ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה
של  כוס הקב"ה נוטל ושותים שאוכלים לאחר יצחק, של
נוטל  והוא לדוד שמגיע עד האבות... כל על ומחזר ברכה
אין  הלא רבינו, כדברי הוא אם שואל: הוא ולכן ומברך".
"אותה  מתרץ: והכס"מ מניין? ברכה של וכוס - סעודה כאן
ששנינו: ומה התחיה"; ל"עולם מיועדת ברכה של כוס
המות, שאחר הבא" "עולם היינו - לסעודה" מתוקן "והכל
הבא  עולם היא: רבינו שיטת כי הנפשות". "עולם שהוא
גוף  בו אין עוה"ב הם. שונים דברים שני המתים ותחיית
שתיה  ולא אכילה לא בו אין ולכן לנפשות, אלא ואינו כלל
היא  שהתורה - גוף שיש ודאי התחיה בעולם אבל וכדומה;
מפורש  רבינו וכדברי ושתיה. אכילה שם ויש - לגופות גם
לבוא  לעתיד הצדיקים "סעודת קלה): (בראשית, בזוהר גם
וישתו  ויאכלו האלהים את ויחזו הכתוב: עלֿדרך תהיה
השגה  שישיגו עד ניזונים שזכו הצדיקים יא). כד, (שמות
הסעודה. וזוהי - זו אלא ושתיה אכילה ואין ה', בזיו שלימה
יום  ארבעים ה' עם שם ויהי בו: שכתוב ממשה, - ומניין?
לד, (שמות שתה לא ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים
של  מזיו ניזון שהיה מפני - שתה? ולא אכל לא מדוע כח).
אמר  לבוא, לעתיד הצדיקים סעודת תהא זו ובדרך מעלה.

העם  להמוני - הבר? שור ומהו לויתן, מהו כן אם יהודה: ר'
ישראל  ביד כח ואין נמשכת שהגלות החכמים שראו תוקנו.
וחיזקום  שבתורה פסוקים על סמכו הצרות, עול לסבול
גדולה  בסעודה ולשתות לאכול הם שמזומנים ועודדום
עול  וסובל נושא ההמון רוב זה ועל - להם יתקן שהקב"ה
בה', לשמוח הוא: וכיסופם הצדיקים אמונת אבל הגלות.
ולא  "בך" - ד) א, (שה"ש בך ונשמחה נגילה ככתוב:

באכילה.

.‰˙¯kzL - ‰pnÓ ‰ÏB„b ‰Ó˜ ÔÈ‡L ,‰Ó˜p‰29 «¿»»∆≈¿»»¿»ƒ∆»∆ƒ»≈
˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ‰ Ô˙B‡Ï ‰kÊ˙ ‡ÏÂ LÙp‰«∆∆¿…ƒ¿∆¿»««ƒ∆∆¡«ƒ»≈

"d· ‰BÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz30ÔBc·‡‰ e‰ÊÂ .31‡e‰ ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»¿∆»¬«
"˙ÁLŒ¯‡a" :ÏLÓ C¯c ÌÈ‡È·p‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL32, ∆ƒ«¿ƒƒ∆∆»»¿≈««

"ÔBc·‡"Â33"‰zÙ˙"Â ,34"‰˜eÏÚ"Â ,35ÔBLÏ ÏÎÂ , «¬«¿»¿∆«¬»¿»¿
ÔÈ‡L ‰ÈÏk‰ ‡È‰L ÈÙÏ ,BÏ ÔÈ‡¯B˜ ‰˙ÁL‰Â ‰ÈÏk¿»»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÊBÁ BÈ‡L „ÒÙ‰‰Â ,‰Óe˜z ‰È¯Á‡36. «¬∆»¿»¿«∆¿≈∆≈≈¿»

החיים.29) עץ האילן מן הנכרת עשה 30)כענף כשלא
יג.). (שבועות עמו ועוונו תשובה, הנאמר 31)החוטא

(ויקרא  עמה מקרב ההיא הנפש את והאבדתי כרת: בעונש
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם את הנפש שאבדה ל), כג,
כבוד  ממקום שלוקחה וטהורה, זכה שהיתה מפאת
חמור. ואבדון גדול עונש וזה - מהם למעלה או המלאכים

כד).32) נה, יב).33)(תהלים פח, ל,34)(שם (ישעיה
בניֿבןֿ השריפה מקום תופת: מן ונגזר אש, מדורת לג).
בניהם  את מעבירים היו ששם ירושלים, של בדרומה הנוס
יהודה  מלך יאשיה מימות היה מקום שאותו ולפי באש.
- טמא וכל נבילות שם שהשליכו שבמקומות, הפחות
שכר  שנקרא כמו וגיהנם. תופת הרשעים: דין נקרא לפיכך
שורש  (רד"ק, המקומות כל מבחר להיותו גןֿעדן, הצדיקים:

יט.). (עירובין ראה מים 35)תופת). תולעת טו) ל, (משלי
מוצצת  חיה בצורת רעה רוח מפרשים: ויש דם. המוצצת

טרּפּה. רבינו 36)דם כאילו לטעות, מקום נתנה זו הלכה ְַָ
וכך  בביאורנו), ה"א למעלה (עיין גיהנם של בדינה כופר
העונש  את המתאר ז"ל, רבינו מדברי צרפת רבני הבינו
הבא  עולם מחיי וכריתתה הנפש באבדן ביותר הגדול
"ספר  את לגנוז שרצו וכמעט גיהנם. של מדינה ומתעלם
צרפת  לרבני אגרת וערך ז"ל הרמב"ן קם לולא המדע",
תובע  הוא ובה העולם), לבריאת תתקצ"ב ד"א (בשנת
מה  הודיעונו רבותינו, "ומחסדכם, ושואל: רבינו של עלבונו
ככופר  הוא כי אומרים, שאתם שמענו כי ההוא? ולספר לכם
ממנה  למעלה שאין "הנקמה שאמר: מפני גיהנם, של בדינה
כי  לשמועה האמנתי לא ואני - הנפש" שתיכרת היא:
לשון  באותה אמרוה רבותינו הלא מלא. אחריו קראתם
ואיני  מקום, בכל "כרת" אומר שהוא "לפי אמור): (ספרא,
כג, (ויקרא הנפש את והאבדתי אומר: כשהוא מהו; יודע
מלכפור  וחסֿושלום אבדון. אלא שאינו הכרת על לימד - ל)
תלמידכם: צעיר אני בעיני הוא וכך ותפתה... גיהנם שיש
בה  ונידונים לגיהנם תחילה יורדים כריתות חייבי כל
וזהו  לה. והולכת ומתבטלת כלה ונפשם חודש, שניםֿעשר

ז"ל  כלה שאמרו גופם חודש, שניםֿעשר "לאחר יז.): (ר"ה
הצדיקים", רגלי כפות תחת מפזרתם ורוח נשרפת ונשמתם
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‰˙È‰Â ¯Ó‡pL ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆ e‡¯˜ Ûeb ÌL ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿¿««ƒ∆∆¡«¿»¿»

ÌÈiÁ‰ ¯B¯ˆa ‰¯e¯ˆ È„‡ LÙ24ÔÈ‡L ¯ÎN‰ e‰ÊÂ . ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿∆«»»∆≈
‰·BË ‰È¯Á‡ ÔÈ‡L ‰·Bh‰Â epnÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÎN»»¿«¿»ƒ∆¿«»∆≈«¬∆»»

ÌÈ‡È·p‰ Ïk dÏ ee‡˙‰L ‡È‰Â25. ¿ƒ∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ

וכדומה.18) כט) כה, (שמואלֿא אדוני נפש והיתה כגון:
לגוף 19) הצריכה למינהו חי כל נחלת החיונית הנשמה היא

היא. גם תאבד מותו ושעם בו, הנפש 20)ותלויה צורת
החיונית. הנשמה נשמת מעלה 21)החיונית, מלאכי הם

"שכלים  או נפרדות, צורות ונקראים: השונות, למדרגותיהם
בגוף, מחוברות שאינן רוחניות צורות שהם מפני נפרדים",
ה"ג). פ"ב, התורה יסודי (הלכות לעיל כמבואר

מרכבה.22) ומעשה בראשית ח"ט).23)מעשה (הלכות
בתרגום 24) וכן יפרדו. ולא לעד הצרורים הנצחיים החיים

עלמא. חיי בגנז גניזא דרבוני נפשא ותהא שם: יונתן
כ)25) לא, (תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב מה כמו:

(ה"ז). בסמוך לקמן כמבואר וכדומה,

.„dÏ e‡¯˜ ˙BÓL ‰nÎÂ26ÏLÓ C¯c .27,"'‰ ¯‰" : ¿«»≈ƒ¿¿»∆∆»»«
,"'‰ ˙B¯ˆÁ"Â ,"L„w‰ C¯„"Â ,"BL„˜ ÌB˜Ó"e¿»¿¿∆∆«…∆¿«¿
,"'‰ ˙È·"e ,"'‰ ÏÎÈ‰"Â ,"'‰ Ï‰‡"Â ,"'‰ ÌÚ"Â¿…«¿…∆¿≈«≈
‰·BËÏ ,ÏLÓ C¯c dÏ e‡¯˜ ÌÈÓÎÁÂ ."'‰ ¯ÚL"Â¿«««¬»ƒ»¿»∆∆»»¿»

‰„eÚÒ :ÌÈ˜ÈcvÏ ˙nÊÓ‰ BÊ28ÏÎa dÏ ÔÈ¯B˜Â , «¿À∆∆««ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌB˜Ó»»»«»

זו.26) שאינה 27)לטובה האוזן את לשבר כדי ודמיון,
מגשמיות. מופשטים דברים פ"ג,28)שומעת (אבות

הבא. עולם לחיי שכוונתה: לסעודה", מתוקן "והכל מ"טו)
של  כוס כאן אין - הסעודה היא זו "ואם משיג: הראב"ד
עתיד  קיט:): (פסחים חז"ל שאמרו למה כוונתו ברכה".
לזרעו  חסדו שיגמול ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב"ה
של  כוס הקב"ה נוטל ושותים שאוכלים לאחר יצחק, של
נוטל  והוא לדוד שמגיע עד האבות... כל על ומחזר ברכה
אין  הלא רבינו, כדברי הוא אם שואל: הוא ולכן ומברך".
"אותה  מתרץ: והכס"מ מניין? ברכה של וכוס - סעודה כאן
ששנינו: ומה התחיה"; ל"עולם מיועדת ברכה של כוס
המות, שאחר הבא" "עולם היינו - לסעודה" מתוקן "והכל
הבא  עולם היא: רבינו שיטת כי הנפשות". "עולם שהוא
גוף  בו אין עוה"ב הם. שונים דברים שני המתים ותחיית
שתיה  ולא אכילה לא בו אין ולכן לנפשות, אלא ואינו כלל
היא  שהתורה - גוף שיש ודאי התחיה בעולם אבל וכדומה;
מפורש  רבינו וכדברי ושתיה. אכילה שם ויש - לגופות גם
לבוא  לעתיד הצדיקים "סעודת קלה): (בראשית, בזוהר גם
וישתו  ויאכלו האלהים את ויחזו הכתוב: עלֿדרך תהיה
השגה  שישיגו עד ניזונים שזכו הצדיקים יא). כד, (שמות
הסעודה. וזוהי - זו אלא ושתיה אכילה ואין ה', בזיו שלימה
יום  ארבעים ה' עם שם ויהי בו: שכתוב ממשה, - ומניין?
לד, (שמות שתה לא ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים
של  מזיו ניזון שהיה מפני - שתה? ולא אכל לא מדוע כח).
אמר  לבוא, לעתיד הצדיקים סעודת תהא זו ובדרך מעלה.

העם  להמוני - הבר? שור ומהו לויתן, מהו כן אם יהודה: ר'
ישראל  ביד כח ואין נמשכת שהגלות החכמים שראו תוקנו.
וחיזקום  שבתורה פסוקים על סמכו הצרות, עול לסבול
גדולה  בסעודה ולשתות לאכול הם שמזומנים ועודדום
עול  וסובל נושא ההמון רוב זה ועל - להם יתקן שהקב"ה
בה', לשמוח הוא: וכיסופם הצדיקים אמונת אבל הגלות.
ולא  "בך" - ד) א, (שה"ש בך ונשמחה נגילה ככתוב:

באכילה.

.‰˙¯kzL - ‰pnÓ ‰ÏB„b ‰Ó˜ ÔÈ‡L ,‰Ó˜p‰29 «¿»»∆≈¿»»¿»ƒ∆»∆ƒ»≈
˙¯k‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ‰ Ô˙B‡Ï ‰kÊ˙ ‡ÏÂ LÙp‰«∆∆¿…ƒ¿∆¿»««ƒ∆∆¡«ƒ»≈

"d· ‰BÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz30ÔBc·‡‰ e‰ÊÂ .31‡e‰ ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»¿∆»¬«
"˙ÁLŒ¯‡a" :ÏLÓ C¯c ÌÈ‡È·p‰ B˙B‡ ÔÈ¯BwL32, ∆ƒ«¿ƒƒ∆∆»»¿≈««

"ÔBc·‡"Â33"‰zÙ˙"Â ,34"‰˜eÏÚ"Â ,35ÔBLÏ ÏÎÂ , «¬«¿»¿∆«¬»¿»¿
ÔÈ‡L ‰ÈÏk‰ ‡È‰L ÈÙÏ ,BÏ ÔÈ‡¯B˜ ‰˙ÁL‰Â ‰ÈÏk¿»»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÊBÁ BÈ‡L „ÒÙ‰‰Â ,‰Óe˜z ‰È¯Á‡36. «¬∆»¿»¿«∆¿≈∆≈≈¿»

החיים.29) עץ האילן מן הנכרת עשה 30)כענף כשלא
יג.). (שבועות עמו ועוונו תשובה, הנאמר 31)החוטא

(ויקרא  עמה מקרב ההיא הנפש את והאבדתי כרת: בעונש
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם את הנפש שאבדה ל), כג,
כבוד  ממקום שלוקחה וטהורה, זכה שהיתה מפאת
חמור. ואבדון גדול עונש וזה - מהם למעלה או המלאכים

כד).32) נה, יב).33)(תהלים פח, ל,34)(שם (ישעיה
בניֿבןֿ השריפה מקום תופת: מן ונגזר אש, מדורת לג).
בניהם  את מעבירים היו ששם ירושלים, של בדרומה הנוס
יהודה  מלך יאשיה מימות היה מקום שאותו ולפי באש.
- טמא וכל נבילות שם שהשליכו שבמקומות, הפחות
שכר  שנקרא כמו וגיהנם. תופת הרשעים: דין נקרא לפיכך
שורש  (רד"ק, המקומות כל מבחר להיותו גןֿעדן, הצדיקים:

יט.). (עירובין ראה מים 35)תופת). תולעת טו) ל, (משלי
מוצצת  חיה בצורת רעה רוח מפרשים: ויש דם. המוצצת

טרּפּה. רבינו 36)דם כאילו לטעות, מקום נתנה זו הלכה ְַָ
וכך  בביאורנו), ה"א למעלה (עיין גיהנם של בדינה כופר
העונש  את המתאר ז"ל, רבינו מדברי צרפת רבני הבינו
הבא  עולם מחיי וכריתתה הנפש באבדן ביותר הגדול
"ספר  את לגנוז שרצו וכמעט גיהנם. של מדינה ומתעלם
צרפת  לרבני אגרת וערך ז"ל הרמב"ן קם לולא המדע",
תובע  הוא ובה העולם), לבריאת תתקצ"ב ד"א (בשנת
מה  הודיעונו רבותינו, "ומחסדכם, ושואל: רבינו של עלבונו
ככופר  הוא כי אומרים, שאתם שמענו כי ההוא? ולספר לכם
ממנה  למעלה שאין "הנקמה שאמר: מפני גיהנם, של בדינה
כי  לשמועה האמנתי לא ואני - הנפש" שתיכרת היא:
לשון  באותה אמרוה רבותינו הלא מלא. אחריו קראתם
ואיני  מקום, בכל "כרת" אומר שהוא "לפי אמור): (ספרא,
כג, (ויקרא הנפש את והאבדתי אומר: כשהוא מהו; יודע
מלכפור  וחסֿושלום אבדון. אלא שאינו הכרת על לימד - ל)
תלמידכם: צעיר אני בעיני הוא וכך ותפתה... גיהנם שיש
בה  ונידונים לגיהנם תחילה יורדים כריתות חייבי כל
וזהו  לה. והולכת ומתבטלת כלה ונפשם חודש, שניםֿעשר

ז"ל  כלה שאמרו גופם חודש, שניםֿעשר "לאחר יז.): (ר"ה
הצדיקים", רגלי כפות תחת מפזרתם ורוח נשרפת ונשמתם
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במקום  ולא דין במקום אינה ואילך שעה מאותה כלומר:
ומה  קיימים. הרב דברי ונמצאו - ואובדת בטלה אלא תענוג,
האבדון", הוא - נקמה אחריה שאין "הנקמה שאמר:
תחילה  שנתייסר אחרי ותכליתו, האבדון לסוף כוונתו:
שבתחילתה, הראשון בדין שיכפור לו וחלילה גיהנם. בעונש
- חטאיהם" כפי אותם "דנים ה"ה): פ"ג, (לעיל אמר שהרי
זוהי  העוברים... חטאת להתם נידונים הם בגיהנם ובודאי
ושמנוהו  כפים, על נשאנוהו לכן הזה. הספר בדברי דעתנו
אברהם  הגדול והרב לוניל בני כל ראו וכבר העינים. בין
אחד  ואין לגנזו. ציוו ולא ההוא הספר (הראב"ד) דוד בר'
בו  וחזו לו איוּו כולם אבל חוגר; חרבו לומדיו על מהם
קנאות", "אגרות קובץ הרמב"ן, (אגרת סוגר" ואין ופתחו

לפסיאה).

.Â¯ÎN ÔÈ‡L ,‰n„˙e ,BÊ ‰·BË EÈÈÚa Ï˜z ‡nL∆»≈«¿≈∆»¿«∆∆≈¿«
‡l‡ ,˙Ó‡‰ ÈÎ¯„a ÌÏL Ì„‡‰ ˙BÈ‰Â ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»»»»≈¿«¿≈»¡∆∆»
˙B¯eˆ ÏÚB·e ,˙B·BË ˙BÏÎ‡Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ B˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿∆«¬»≈
,ÔLŒÈÏ‰‡a ÔÎBLÂ ,‰Ó˜¯Â LL È„‚a L·BÏÂ ,˙B‡»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ¿»¿≈¿»√≈≈
,el‡Ï ÌÈÓBc‰ ÌÈ¯·„e ,·‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏÎa LnzLÓeƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ»≈
ÌÈÏÈÂ‡‰ ÌÈLth‰ ÌÈi·¯Ú‰ el‡ ÔÈn„nL BÓk¿∆¿«ƒ≈»«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ»¡ƒƒ

‰nÊa ÌÈÙeËM‰37,eÚ„È ‰Ú„ŒÈÏÚ·e ÌÈÓÎÁ‰ Ï·‡ . «¿ƒ¿ƒ»¬»«¬»ƒ«¬≈≈»≈¿
Ì‰a ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï·‰Â È‡·‰ È¯·c el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏkL∆»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈¬«»∆∆≈¿≈»∆

dÈ‡Â .˙ÏÚBz;‰f‰ ÌÏBÚa eÏˆ‡ ‰ÏB„‚ ‰·BË ∆∆¿≈»»¿»∆¿≈»»«∆
ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ ,‰iÂ‚e Ûe‚ ÈÏÚa e‡L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»«¬≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ

el‡‰38Ì‰Ï ‰e‡˙Ó LÙp‰ ÔÈ‡Â Ì‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ »≈»¿≈«≈¿≈«∆∆ƒ¿«»»∆
BˆÙÁ ‡ˆÓiL È„k Ûeb‰ C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ ,Ôz„nÁÓe¿««¿»∆»ƒ¿≈…∆«¿≈∆ƒ¿»∆¿

BÈ¯a ÏÚ „ÓÚÈÂ39Ïk e‡ˆÓ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ; ¿«¬…«À¿ƒ¿«∆≈»ƒ¿¿»
da ‰È‰zL ‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ .ÌÈÏËa el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿≈ƒ«»«¿»∆ƒ¿∆»
‰f‰ ÌÏBÚa C¯c ÌeL ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰«∆∆»»«»≈∆∆»»«∆
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L .d˙B‡ Ú„ÈÏÂ d‚ÈN‰Ï¿«ƒ»¿≈«»∆≈»¿ƒ»»«∆
d˙B‡ Ï·‡ ;ÔÈe‡˙Ó e‡ dÏÂ Ûeb‰ ˙·BË ‡l‡∆»««¿»»ƒ¿«ƒ¬»»

C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ,„‡Ó „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰40˙B·BËa «»¿»«¿…¿≈»≈∆¿
,˙Ó‡‰ C¯„a Ï·‡ ;ÏLÓ C¯c ‡l‡ ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆∆»∆∆»»¬»¿∆∆»¡∆
Ûeb‰ ˙B·BËa ‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰ ˙·BË C¯ÚpL∆«¬…««∆∆»»«»¿«

ÔÎ BÈ‡ - ‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ‰f‰ ÌÏBÚa41‡l‡ ; »»«∆¿«¬»¿ƒ¿∆≈≈∆»
C¯Ú dÏ ÔÈ‡Â ¯˜Á ÔÈ‡ „Ú ‰ÏB„b ‰·Bh‰ d˙B‡»«»¿»«≈≈∆¿≈»≈∆
zÙˆ ¯L‡ E·eË ·¯ ‰Ó" :„Âc ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBÈÓ„Â¿ƒ¿∆»«»ƒ»«¿¬∆»«¿»

.'B‚Â EÈ‡¯Èlƒ≈∆¿

תשעה 37) לעולם: ירדו זנות קבים עשרה מט:): (קידושין
וכו'. ערביא ודומיהן.38)נטלה ושתייה על 39)אכילה

השלימה. גופו ומה 40)בריאות מלשון: ודמיון, שיווי
יח). מ, (ישעיה לו תערכו שום 41)דמות שאין מפני

רבינו  יאמר וכן רחוק, דמיון גם ולו ביניהם, כלל דמיון
שלא  כמו כי יודע, "הוי פ"י): (סנהדרין למשנה בפירושו
כן  - הקולות משיג החרש ואין הצבעים, עין הסומא ישיג
אינם  שהדגים וכמו הנפשיים. התענוגים הגופות ישיגו לא
הפכי  שהוא המים ביסוד היותם לפי האש, יסוד את יודעים
וכן  הרוחני. העולם תענוג הגופני הזה בעולם נודע אין כן -

מותו  אחרי מעלה לאותה ויעלה מאתנו מי כשיזכה אנחנו
בהם". רוצה ואינו הגופניים התענוגים משיג אינו -

.Ê,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰e‡˙‰Â „Âc dÓk ‰nÎÂ¿«»»«»ƒ¿ƒ¿«»¿«≈»»«»
‡ÏeÏ" :¯Ó‡pL42ı¯‡a '‰ ·eËa ˙B‡¯Ï ÈzÓ‡‰ ∆∆¡«≈∆¡«¿ƒƒ¿¿¿∆∆

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeÚÈ„B‰ ¯·k ."ÌÈiÁ43, «ƒ¿»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ
ÏÚ d‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ˙·BhL∆«»»«»≈…«»»»¿«ƒ»«

dÈ¯a44dÓˆÚÂ dÈÙÈÂ dÏ„b Ú„BÈ ÔÈ‡Â ,45‡l‡ À¿»¿≈≈«»¿»¿»¿»¿»¿»∆»
ÌÈ‡a˙nL ˙B·Bh‰ ÏkLÂ ;Bc·Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿«¿∆»«∆ƒ¿«¿ƒ
,ÛebaL ÌÈ¯·„Ï ‡l‡ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈÏ ÌÈ‡È·p‰ Ì‰a»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«

ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ Ï‡¯NÈ Ô‰a ÔÈ‰pL46·eLzL ÔÓfa ∆∆¡ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ««¿«∆»
ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ˙·BË Ï·‡ ;Ï‡¯NÈÏ ‰ÏLÓn‰«∆¿»»¿ƒ¿»≈¬»««≈»»«»≈

ÌÈ‡È·p‰ ‰en„ ‡ÏÂ ,ÔBÈÓ„Â C¯Ú dÏ47‡lL È„k , »≈∆¿ƒ¿¿…ƒ»«¿ƒƒ¿≈∆…
ÔÈÚ" :¯Ó‡ e‰ÈÚLiL ‡e‰ .ÔBÈÓca d˙B‡ e˙ÁÙÈƒ¿¬»«ƒ¿∆¿«¿»»««ƒ
,"BÏŒ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯Œ‡Ï…»»»¡…ƒ»¿«¬∆ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‡È· ÔÈÚ d˙B‡ ‰˙‡¯ ‡lL ‰·Bh‰ :¯ÓBÏk¿««»∆…»¬»»≈»ƒ¿…
ÌÈ‰Ï‡‰ d˙B‡ ‰NÚ - ÌÈ‰Ï‡ ‡l‡ d˙B‡ ‰‡»̄»»∆»¡…ƒ»»»»¡…ƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .BÏ ‰kÁnL Ì„‡Ï48ÌÈ‡È·p‰ Ïk : »»»∆¿«∆»¿¬»ƒ»«¿ƒƒ
Ï ‡l‡ e‡a ‡Ï Ôlk‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ï·‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ À»…ƒ¿∆»ƒ«»ƒ«¬»»»«»

.E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈÚ -«ƒ…»»»¡…ƒ»∆

נקוד 42) "למה ד.): (ברכות חז"ל שאמרו למה כיוון רבינו
שאתה  בך אני מובטח הקב"ה: לפני דוד אמר לולא? על
אם  יודע איני אבל לבוא, לעתיד לצדיקים טוב שכר משלם

לאו". אם ביניהם חלק לי לד:).43)יש כמו 44)(שם,
באמת. ויקרא).45)שהיא (פ' תנחומא כלשון תקפה.

ראה 46) לבד. מלכות שעבוד אלא עוה"ז ובין ביניהם שאין
ה"ב). (פ"ט, שנאמר:47)לקמן כמו ומשלים, בדמיונות

יא). יב, (הושע אדמה הנביאים לד:).48)וביד (ברכות

.ÁÈtÓ ‡Ï ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ e‡¯wL ‰Ê∆∆»¿¬»ƒ»»«»…ƒ¿≈
„·B‡ ÌÏBÚ‰ ‰ÊÂ ,‰zÚ ÈeˆÓ BÈ‡L49CkŒ¯Á‡Â ∆≈»«»¿∆»»≈¿««»

‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡ - ÌÏBÚ‰ B˙B‡ ‡B·È»»»≈«»»≈∆»¬≈
zÙˆ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,„ÓBÚÂ ÈeˆÓ50zÏÚt EÈ‡¯Èl »¿≈∆∆¡«¬∆»«¿»ƒ≈∆»«¿»

Ô˙B‡L ÈtÓ ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ ."'B‚Â¿¿…¿»»«»∆»ƒ¿≈∆»
e‡L ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ¯Á‡ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡a ÌÈiÁ‰««ƒ»ƒ»»»«««≈»»«∆∆»
Ì„‡ ÏÎÏ ‡ˆÓp‰ e‰ÊÂ ,LÙÂ Ûe‚a Ba ÌÈÓi«̃»ƒ¿»∆∆¿∆«ƒ¿»¿»»»

.‰BL‡¯a»ƒ»

לתהו 49) חוזר העולם שאין כמכחיש נראה הראב"ד: אומר
(סנהדרין  אמרו והרי עולמו, מחדש והקדושֿברוךֿהוא ובהו
שהוא  ונמצא חריב", וחד עלמא הוה שנין אלפי שיתא צז.):
שאין  ביארנו כבר ה"כסףֿמשנה": ומתרץ חדש? עולם
שקיבלו  והקבלה המות, אחר שהוא בעולם אלא מדבר רבינו
הבא. עולם על רבינו לדברי ענין אינה יחרב, שהעולם חז"ל

ח). אות (ויקרא, בתנחומא מפורש רבינו הרי 50)וכדברי
ועומד. צפון קיים, הוא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הצדיקים 1) שכר כאילו מהם, שנראה הפסוקים ביאור

הזה. בעולם הכול הרשעים ופירעון
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daeyzקפח zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡‰·Bh‰Â ,˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔznL Ú„BpL ¯Á‡Ó≈««∆»∆««¿»»∆ƒ¿¿«»
‡È‰ ,‰¯Bza ·e˙k‰ '‰ C¯c e¯ÓL Ì‡ dÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ»«¿∆∆«»«»ƒ

·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ2zÎ¯‡‰Â CÏ «≈»»«»∆∆¡«¿««ƒ«»¿«¬«¿»
e·ÊÚL ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ÌÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰Â ;"ÌÈÓÈ»ƒ¿«¿»»∆¿ƒƒ»¿»ƒ∆»¿
:¯Ó‡pL ,˙¯k‰ ‡È‰ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˜„v‰ ˙BÁ¯‡»¿«∆∆«¿«»ƒ«»≈∆∆¡«

˙¯k‰"3‰Ê e‰Ó - "d· dBÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz ƒ»≈ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»«∆
ÌÎÏ ÚÈbÈ - eÚÓLz Ì‡ :dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ·e˙kL∆»¿»«»À»ƒƒ¿¿«ƒ«»∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ck Ìk˙‡ ‰¯˜È - eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,Ck»¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿»»¿»»
‰ÓÁÏÓe ,·Ú¯Â Ú·N ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»«∆¿«¿»»ƒ¿»»
,˙eÏ‚Â ı¯‡‰ ˙·ÈLÈÂ ,˙eÏÙLÂ ˙eÎÏÓe ,ÌBÏLÂ¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ«»»∆¿»

B„ÒÙ‰Â ‰NÚÓ ˙ÁÏˆ‰Â4˙È¯a‰ È¯·c Ïk ¯‡Le ,5- ¿«¿»««¬∆¿∆¿≈¿»»ƒ¿≈«¿ƒ
e‡L ÔÓÊ·e .eÈ‰ÈÂ eÈ‰ ˙Ó‡ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ Ïk»»«¿»ƒ¡∆»¿ƒ¿ƒ¿«∆»
ÌÏBÚ‰ ˙B·BË eÈÏ‡ eÚÈbÈ ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ÌÈNBÚƒ»ƒ¿«»«ƒ≈≈»»
‰‡¯˜z ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ e‡L ÔÓÊ·e ;Ôlk ‰f‰«∆À»ƒ¿«∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿∆»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙B·e˙k‰ ˙BÚ¯‰ e˙B‡»»»«¿¿««ƒ≈≈»
Ô˙B‡ ‡ÏÂ ˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔzÓ ÛBÒ Ô‰ ˙B·Bh‰«≈««¿»»∆ƒ¿¿…»
Ïk ÏÚ ¯·BÚÓ ÔÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰ ÛBÒ Ô‰ ˙BÚ¯‰»»≈«¿»»∆¿ƒ≈≈«»

Ú¯Î‰ ‡e‰ Ck ‡l‡ .˙Bˆn‰6LB„w‰ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk «ƒ¿∆»»∆¿«»«¿»ƒ«»
ıÚ ,BÊ ‰¯Bz eÏ Ô˙ ‡e‰ Ce¯aÏÎÂ ,‡È‰ ÌÈiÁŒ »»«»»≈«ƒƒ¿»

BÚ„BÈÂ da ·e˙k‰ Ïk ‰NBÚ‰7‰BÎ ‰¯eÓ‚ ‰Úc8, »∆»«»»¿¿≈»¿»¿»
·¯Â ÂÈNÚÓ Ï„b ÈÙÏe .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ da ‰ÎBÊ∆»¿«≈»»«»¿ƒ…∆«¬»¿…
‰NÚ Ì‡L ,‰¯Bz· eÁÈË·‰Â .‰ÎBÊ ‡e‰ B˙ÓÎÁ»¿»∆¿ƒ¿ƒ»«»∆ƒ«¬∆
,„ÈÓz d˙ÓÎÁa ‰b‰Â LÙ ˙·BË·e ‰ÁÓNa d˙B‡»¿ƒ¿»¿«∆∆¿∆¿∆¿»¿»»»ƒ
,d˙BNÚlÓ e˙B‡ ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk epnÓ ¯ÈÒiL∆»ƒƒ∆»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»
eÏ ÚÈtLÈÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·Ú¯Â ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁ ÔB‚k¿…ƒƒ¿»»¿»»¿«≈»∆¿«¿ƒ«»
,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eÈ„È ˙‡ ˙B˜ÈÊÁn‰ ˙B·Bh‰ Ïk»«««¬ƒ∆»≈«¬«»
˜ÒÚ ‡lL È„k ,·‰ÊÂ ÛÒk Èea¯Â ÌBÏLÂ Ú·N ÔB‚k¿«¿»¿ƒ∆∆¿»»¿≈∆…«¬…
·L ‡l‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„a eÈÓÈ Ïk»»≈ƒ¿»ƒ∆«»ƒ»∆∆»≈≈
‰kÊpL È„k ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏÂ ‰ÓÎÁa „ÓÏÏ ÌÈÈet¿ƒƒ¿…¿»¿»¿«¬«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ,‰¯Bza ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»¿≈≈«»««
elŒ‰È‰z ‰˜„ˆe" :‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BËa ÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«¿»»«∆¿»»ƒ¿∆»

"'B‚Â9‰¯Bz‰ ·ÊÚ Ì‡L ,‰¯Bza eÚÈ„B‰ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»«»∆ƒ«¬…«»
˙ÚcÓ10ÔÓLiÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˜ÒÚÂ ƒ««¿«¬…¿«¿≈«¿«»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«

Ïk ÌÈ·ÊBÚ‰ ÔÓ ¯ÈÒÈ ˙Ó‡‰ ÔicL ,"ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ¿À«ƒ¿»∆««»¡∆»ƒƒ»¿ƒ»
ËÚ·Ï Ì‰È„È e˜fÁ Ô‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BË11, »»«∆∆≈ƒ¿¿≈∆ƒ¿…

˙B˜lÓ Ô˙B‡ ÌÈÚBn‰ ˙BÚ¯‰ Ïk Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe≈ƒ¬≈∆»»»«¿ƒ»ƒƒ¿
·e˙kL ‡e‰ .ÌÚL¯a e„·‡iL È„k ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈∆…¿¿ƒ¿»∆»
z„·ÚÂ .'B‚Â '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :‰¯Bza«»««¬∆…»«¿»∆¿¿»«¿»
Ïk Le¯t ‡ˆÓ ."Ca '‰ epÁlLÈ ¯L‡ EÈ·È‡ ˙‡∆…¿∆¬∆¿«¿∆»ƒ¿»≈»
Ì‡ :¯ÓBÏk ,BÊ C¯c ÏÚ ˙BÏÏw‰Â ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡»«¿»¿«¿»«∆∆¿«ƒ
ÚÈtLÓ - Bk¯c Ìz¯ÓLe ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ Ìz„·Ú¬«¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿∆«¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌkÓ ˙BÏÏw‰ ˜ÈÁ¯Óe el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÌÎÏ»∆«¿»»≈«¿ƒ«¿»ƒ∆«
È„k da ˜ÒÚÏÂ ‰¯Bza ÌkÁ˙‰Ï ÌÈÈeÙ eÈ‰zL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»¿«¬…»¿≈
BlkL ÌÏBÚÏ - EÏ ·ËÈÈÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊzL∆ƒ¿¿«≈»»«»¿ƒ«¿¿»∆À
Ì˙‡ˆÓÂ ,C¯‡ BlkL ÌÏBÚÏ - ÌÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ,·BË¿«¬ƒ»ƒ¿»∆À»…¿ƒ¿≈∆

,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ :˙BÓÏBÚ‰ ÈLÏ ÌÈÎBÊƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ»»«∆
‰t ‰˜È ‡Ï Ì‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«≈»»«»∆ƒ…ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,‰kÊÈ ‰na BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒƒ≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«
"ÏB‡La ‰ÓÎÁÂ ˙Ú„Â ÔBaLÁÂ ‰NÚÓ ÔÈ‡ Èk"12. ƒ≈«¬∆¿∆¿¿««¿»¿»ƒ¿

Ì˙È‚Le '‰ ˙‡ Ìz·ÊÚ Ì‡Â13‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ¿ƒ¬«¿∆∆¿ƒ∆¿«¬»¿ƒ¿∆
˙eÊe14˙BÏÏw‰ Ïk ÌÎÈÏÚ ‡È·Ó - Ì‰Ï ‰ÓB„Â ¿¿∆»∆≈ƒ¬≈∆»«¿»

‰Ï‰·a ÌÎÈÓÈ eÏÎiL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ¯ÈÒÓe el‡‰»≈≈ƒ»«¿»«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»»
Â˙BNÚÏ ÌÏL Ûeb ‡ÏÂ Èet ·Ï ÌÎÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,„ÁÙ»««¿…ƒ¿∆»∆≈»¿…»≈«¬

‡ˆÓÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÓ e„·‡zL È„k ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈∆…¿≈«≈»»«»¿ƒ¿»
ÌÏBÚa „e¯Ë Ì„‡L ÔÓÊaL .˙BÓÏBÚ ÈL Ìz„a‡L∆ƒ«¿∆¿≈»∆ƒ¿«∆»»»»»
‡Ï ,˜qÚ˙Ó BÈ‡ ,ÔB·Ú¯e ‰ÓÁÏÓ·e ÈÏÁa ‰f‰«∆»…ƒ¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«≈…
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈÎBÊ Ô‰aL ,˙BˆÓ· ‡ÏÂ ‰ÓÎÁ·¿»¿»¿…¿ƒ¿∆»∆ƒ¿«≈»»«»

ליום 2) - לך" ייטב "למען לט:): (קידושין חז"ל ואמרו
וכו'. טוב בעוה"ז:3)שכולו - "הכרת" סד:) (סנהדרין

הקודם. בפרק כמבואר לעוה"ב, - המפורשים 4)"תכרת"
כח). דברים, כו: (ויקרא, התוכחה כוונתו 5)בפרשיות

אלה  מכל והלא סט), (שם, וגו' הברית דברי אלה לכתוב:
בעולם  ולפרט, לכלל לאדם, מיועד והעונש שהשכר משמע

הקודמים? לדברינו סותר וזה - הדברים 6)הזה סדר
הציע. אוקספורד: ונוסח בתורה.7)והצעתם. הכתוב כל את

שלא 8) בתורה פנים מגלה ואינו הכתובים את מעקם שאינו
לצדקה.9)כהלכה. לנו תהיה עוה"ז טובת כלומר:

נצחים  לחיי זה ידי על לזכות ולעשות, לשמור לנו שתאפשר
האנושי. למין והתכלית העיקר שהם הנפשות, בעולם

והכרח.10) אונס בלי שכחו 11)במתכוון, טובה מרוב כי 
מיטיבם. ה' במתים 12)את לא.): (שבת חכמינו אמרו שכן

מן  חפשי נעשה אדם שמת "כיון - ו) פח, (תהלים חפשי
בדברים 13)המצוות". עצמית ובשכחה בהתמסרות ועסקתם

שולל. האדם את ויין 14)המוליכים זנות הכתוב: כדברי
יא). ד, (הושע לב יקח ותירוש

.·,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È‡È· ,Ï‡¯NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
˙BiÎÏnÓ eÁeiL È„k ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ15ÔÈ‡L , ƒ«»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿À∆≈»

e‡ˆÓÈÂ ,Ô‚‰k ˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ô‰Ï ˙BÁÈpÓ«ƒ»∆«¬…¿»¿ƒ¿«…∆¿ƒ¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊiL È„k ,‰ÓÎÁ· ea¯ÈÂ ÚBb¯Ó Ì‰Ï»∆«¿«¿«¿¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿«≈»»
‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰ ‰a¯z ÌÈÓi‰ Ô˙B‡aL ÈÙÏ .‡a‰«»¿ƒ∆¿»«»ƒƒ¿∆«≈»¿«»¿»
,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙Ó‡‰Â¿»¡∆∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆
˙‡ LÈ‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e„nÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿…¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ∆
."ÌÎ¯NaÓ Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙¯ÈÒ‰Â" :¯Ó‡Â ,"e‰Ú≈̄≈¿∆¡««¬ƒ…ƒ∆≈»∆∆ƒ¿«¿∆
‰ÓÎÁ ÏÚa ,„Âc Ú¯fÓ „ÓÚiL CÏn‰ B˙B‡L ÈtÓƒ¿≈∆«∆∆∆«¬…ƒ∆«»ƒ««»¿»
‰LÓÏ ·B¯˜ ‡e‰ ÏB„‚ ‡È·Â ,‰ÓÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰Èƒ¿∆≈ƒ¿……¿»ƒ»»¿∆

ea¯16,'‰ŒC¯c Ì˙B‡ ‰¯BÈÂ ÌÚ‰ Ïk „nÏÈ CÎÈÙÏe ; «≈¿ƒ»¿«≈»»»¿∆»∆∆
˙È¯Á‡a ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,BÚÓLÏ ÌÈÈBb‰ Ïk e‡B·ÈÂ¿»»«ƒ¿»¿∆∆¡«¿»»¿«¬ƒ
ÛBÒÂ ."ÌÈ¯‰‰ L‡¯a '‰ ˙Èa ¯‰ ‰È‰È ÔBÎ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒ¿∆«≈¿…∆»ƒ¿

Blk ¯ÎN‰ Ïk17˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ‰B¯Á‡‰ ‰·Bh‰Â »«»»À¿«»»«¬»∆≈»∆¿≈
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ Ï·‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ,ÔBÚ¯‚Â¿≈»«≈»»«»¬»¿«»ƒ«
‡l‡ ,CÏB‰ B‚‰Ók ÌÏBÚÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰»»«∆¿»¿ƒ¿»≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¯·Îe .Ï‡¯NÈÏ ¯ÊÁz ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬…¿ƒ¿»≈¿»»¿¬»ƒ
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קפט daeyz zekld - rcnd xtq - a`Îmgpn b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‡‰·Bh‰Â ,˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔznL Ú„BpL ¯Á‡Ó≈««∆»∆««¿»»∆ƒ¿¿«»
‡È‰ ,‰¯Bza ·e˙k‰ '‰ C¯c e¯ÓL Ì‡ dÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ»«¿∆∆«»«»ƒ

·ËÈÈ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ2zÎ¯‡‰Â CÏ «≈»»«»∆∆¡«¿««ƒ«»¿«¬«¿»
e·ÊÚL ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ÌÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰Â ;"ÌÈÓÈ»ƒ¿«¿»»∆¿ƒƒ»¿»ƒ∆»¿
:¯Ó‡pL ,˙¯k‰ ‡È‰ ‰¯Bza ˙B·e˙k‰ ˜„v‰ ˙BÁ¯‡»¿«∆∆«¿«»ƒ«»≈∆∆¡«

˙¯k‰"3‰Ê e‰Ó - "d· dBÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙¯kz ƒ»≈ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»«∆
ÌÎÏ ÚÈbÈ - eÚÓLz Ì‡ :dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa ·e˙kL∆»¿»«»À»ƒƒ¿¿«ƒ«»∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ck Ìk˙‡ ‰¯˜È - eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,Ck»¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿»»¿»»
‰ÓÁÏÓe ,·Ú¯Â Ú·N ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»»«∆¿«¿»»ƒ¿»»
,˙eÏ‚Â ı¯‡‰ ˙·ÈLÈÂ ,˙eÏÙLÂ ˙eÎÏÓe ,ÌBÏLÂ¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ«»»∆¿»

B„ÒÙ‰Â ‰NÚÓ ˙ÁÏˆ‰Â4˙È¯a‰ È¯·c Ïk ¯‡Le ,5- ¿«¿»««¬∆¿∆¿≈¿»»ƒ¿≈«¿ƒ
e‡L ÔÓÊ·e .eÈ‰ÈÂ eÈ‰ ˙Ó‡ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ Ïk»»«¿»ƒ¡∆»¿ƒ¿ƒ¿«∆»
ÌÏBÚ‰ ˙B·BË eÈÏ‡ eÚÈbÈ ,‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ÌÈNBÚƒ»ƒ¿«»«ƒ≈≈»»
‰‡¯˜z ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ e‡L ÔÓÊ·e ;Ôlk ‰f‰«∆À»ƒ¿«∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿∆»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙B·e˙k‰ ˙BÚ¯‰ e˙B‡»»»«¿¿««ƒ≈≈»
Ô˙B‡ ‡ÏÂ ˙BˆÓ ÏL Ô¯ÎN ÔzÓ ÛBÒ Ô‰ ˙B·Bh‰«≈««¿»»∆ƒ¿¿…»
Ïk ÏÚ ¯·BÚÓ ÔÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰ ÛBÒ Ô‰ ˙BÚ¯‰»»≈«¿»»∆¿ƒ≈≈«»

Ú¯Î‰ ‡e‰ Ck ‡l‡ .˙Bˆn‰6LB„w‰ ,ÌÈ¯·c‰ Ïk «ƒ¿∆»»∆¿«»«¿»ƒ«»
ıÚ ,BÊ ‰¯Bz eÏ Ô˙ ‡e‰ Ce¯aÏÎÂ ,‡È‰ ÌÈiÁŒ »»«»»≈«ƒƒ¿»

BÚ„BÈÂ da ·e˙k‰ Ïk ‰NBÚ‰7‰BÎ ‰¯eÓ‚ ‰Úc8, »∆»«»»¿¿≈»¿»¿»
·¯Â ÂÈNÚÓ Ï„b ÈÙÏe .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ da ‰ÎBÊ∆»¿«≈»»«»¿ƒ…∆«¬»¿…
‰NÚ Ì‡L ,‰¯Bz· eÁÈË·‰Â .‰ÎBÊ ‡e‰ B˙ÓÎÁ»¿»∆¿ƒ¿ƒ»«»∆ƒ«¬∆
,„ÈÓz d˙ÓÎÁa ‰b‰Â LÙ ˙·BË·e ‰ÁÓNa d˙B‡»¿ƒ¿»¿«∆∆¿∆¿∆¿»¿»»»ƒ
,d˙BNÚlÓ e˙B‡ ÌÈÚBn‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk epnÓ ¯ÈÒiL∆»ƒƒ∆»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»
eÏ ÚÈtLÈÂ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ·Ú¯Â ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁ ÔB‚k¿…ƒƒ¿»»¿»»¿«≈»∆¿«¿ƒ«»
,‰¯Bz‰ ˙BNÚÏ eÈ„È ˙‡ ˙B˜ÈÊÁn‰ ˙B·Bh‰ Ïk»«««¬ƒ∆»≈«¬«»
˜ÒÚ ‡lL È„k ,·‰ÊÂ ÛÒk Èea¯Â ÌBÏLÂ Ú·N ÔB‚k¿«¿»¿ƒ∆∆¿»»¿≈∆…«¬…
·L ‡l‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„a eÈÓÈ Ïk»»≈ƒ¿»ƒ∆«»ƒ»∆∆»≈≈
‰kÊpL È„k ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏÂ ‰ÓÎÁa „ÓÏÏ ÌÈÈet¿ƒƒ¿…¿»¿»¿«¬«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
¯Á‡ ,‰¯Bza ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»¿≈≈«»««
elŒ‰È‰z ‰˜„ˆe" :‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BËa ÁÈË·‰L∆ƒ¿ƒ«¿»»«∆¿»»ƒ¿∆»

"'B‚Â9‰¯Bz‰ ·ÊÚ Ì‡L ,‰¯Bza eÚÈ„B‰ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»«»∆ƒ«¬…«»
˙ÚcÓ10ÔÓLiÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÓf‰ ÈÏ·‰a ˜ÒÚÂ ƒ««¿«¬…¿«¿≈«¿«»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«

Ïk ÌÈ·ÊBÚ‰ ÔÓ ¯ÈÒÈ ˙Ó‡‰ ÔicL ,"ËÚ·iÂ Ôe¯LÈ¿À«ƒ¿»∆««»¡∆»ƒƒ»¿ƒ»
ËÚ·Ï Ì‰È„È e˜fÁ Ô‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙B·BË11, »»«∆∆≈ƒ¿¿≈∆ƒ¿…

˙B˜lÓ Ô˙B‡ ÌÈÚBn‰ ˙BÚ¯‰ Ïk Ì‰ÈÏÚ ‡È·Óe≈ƒ¬≈∆»»»«¿ƒ»ƒƒ¿
·e˙kL ‡e‰ .ÌÚL¯a e„·‡iL È„k ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈∆…¿¿ƒ¿»∆»
z„·ÚÂ .'B‚Â '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :‰¯Bza«»««¬∆…»«¿»∆¿¿»«¿»
Ïk Le¯t ‡ˆÓ ."Ca '‰ epÁlLÈ ¯L‡ EÈ·È‡ ˙‡∆…¿∆¬∆¿«¿∆»ƒ¿»≈»
Ì‡ :¯ÓBÏk ,BÊ C¯c ÏÚ ˙BÏÏw‰Â ˙BÎ¯a‰ Ô˙B‡»«¿»¿«¿»«∆∆¿«ƒ
ÚÈtLÓ - Bk¯c Ìz¯ÓLe ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ Ìz„·Ú¬«¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿∆«¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌkÓ ˙BÏÏw‰ ˜ÈÁ¯Óe el‡‰ ˙BÎ¯a‰ ÌÎÏ»∆«¿»»≈«¿ƒ«¿»ƒ∆«
È„k da ˜ÒÚÏÂ ‰¯Bza ÌkÁ˙‰Ï ÌÈÈeÙ eÈ‰zL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»¿«¬…»¿≈
BlkL ÌÏBÚÏ - EÏ ·ËÈÈÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊzL∆ƒ¿¿«≈»»«»¿ƒ«¿¿»∆À
Ì˙‡ˆÓÂ ,C¯‡ BlkL ÌÏBÚÏ - ÌÈÓÈ CÈ¯‡˙Â ,·BË¿«¬ƒ»ƒ¿»∆À»…¿ƒ¿≈∆

,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈ·BË ÌÈiÁÏ :˙BÓÏBÚ‰ ÈLÏ ÌÈÎBÊƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ»»«∆
‰t ‰˜È ‡Ï Ì‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡È·n‰«¿ƒƒ¿«≈»»«»∆ƒ…ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,‰kÊÈ ‰na BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈ·BË ÌÈNÚÓe ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒƒ≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«
"ÏB‡La ‰ÓÎÁÂ ˙Ú„Â ÔBaLÁÂ ‰NÚÓ ÔÈ‡ Èk"12. ƒ≈«¬∆¿∆¿¿««¿»¿»ƒ¿

Ì˙È‚Le '‰ ˙‡ Ìz·ÊÚ Ì‡Â13‰zLÓ·e ÏÎ‡Óa ¿ƒ¬«¿∆∆¿ƒ∆¿«¬»¿ƒ¿∆
˙eÊe14˙BÏÏw‰ Ïk ÌÎÈÏÚ ‡È·Ó - Ì‰Ï ‰ÓB„Â ¿¿∆»∆≈ƒ¬≈∆»«¿»

‰Ï‰·a ÌÎÈÓÈ eÏÎiL „Ú ,˙BÎ¯a‰ Ïk ¯ÈÒÓe el‡‰»≈≈ƒ»«¿»«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»»
Â˙BNÚÏ ÌÏL Ûeb ‡ÏÂ Èet ·Ï ÌÎÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,„ÁÙ»««¿…ƒ¿∆»∆≈»¿…»≈«¬

‡ˆÓÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÓ e„·‡zL È„k ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈∆…¿≈«≈»»«»¿ƒ¿»
ÌÏBÚa „e¯Ë Ì„‡L ÔÓÊaL .˙BÓÏBÚ ÈL Ìz„a‡L∆ƒ«¿∆¿≈»∆ƒ¿«∆»»»»»
‡Ï ,˜qÚ˙Ó BÈ‡ ,ÔB·Ú¯e ‰ÓÁÏÓ·e ÈÏÁa ‰f‰«∆»…ƒ¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«≈…
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈÎBÊ Ô‰aL ,˙BˆÓ· ‡ÏÂ ‰ÓÎÁ·¿»¿»¿…¿ƒ¿∆»∆ƒ¿«≈»»«»

ליום 2) - לך" ייטב "למען לט:): (קידושין חז"ל ואמרו
וכו'. טוב בעוה"ז:3)שכולו - "הכרת" סד:) (סנהדרין

הקודם. בפרק כמבואר לעוה"ב, - המפורשים 4)"תכרת"
כח). דברים, כו: (ויקרא, התוכחה כוונתו 5)בפרשיות

אלה  מכל והלא סט), (שם, וגו' הברית דברי אלה לכתוב:
בעולם  ולפרט, לכלל לאדם, מיועד והעונש שהשכר משמע

הקודמים? לדברינו סותר וזה - הדברים 6)הזה סדר
הציע. אוקספורד: ונוסח בתורה.7)והצעתם. הכתוב כל את

שלא 8) בתורה פנים מגלה ואינו הכתובים את מעקם שאינו
לצדקה.9)כהלכה. לנו תהיה עוה"ז טובת כלומר:

נצחים  לחיי זה ידי על לזכות ולעשות, לשמור לנו שתאפשר
האנושי. למין והתכלית העיקר שהם הנפשות, בעולם

והכרח.10) אונס בלי שכחו 11)במתכוון, טובה מרוב כי 
מיטיבם. ה' במתים 12)את לא.): (שבת חכמינו אמרו שכן

מן  חפשי נעשה אדם שמת "כיון - ו) פח, (תהלים חפשי
בדברים 13)המצוות". עצמית ובשכחה בהתמסרות ועסקתם

שולל. האדם את ויין 14)המוליכים זנות הכתוב: כדברי
יא). ד, (הושע לב יקח ותירוש

.·,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È‡È· ,Ï‡¯NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
˙BiÎÏnÓ eÁeiL È„k ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ15ÔÈ‡L , ƒ«»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿À∆≈»

e‡ˆÓÈÂ ,Ô‚‰k ˙BˆÓ·e ‰¯B˙a ˜ÒÚÏ Ô‰Ï ˙BÁÈpÓ«ƒ»∆«¬…¿»¿ƒ¿«…∆¿ƒ¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊiL È„k ,‰ÓÎÁ· ea¯ÈÂ ÚBb¯Ó Ì‰Ï»∆«¿«¿«¿¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿«≈»»
‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰ ‰a¯z ÌÈÓi‰ Ô˙B‡aL ÈÙÏ .‡a‰«»¿ƒ∆¿»«»ƒƒ¿∆«≈»¿«»¿»
,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı¯‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" :¯Ó‡pL ,˙Ó‡‰Â¿»¡∆∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆
˙‡ LÈ‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e„nÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿…¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ∆
."ÌÎ¯NaÓ Ô·‡‰ ·Ï ˙‡ È˙¯ÈÒ‰Â" :¯Ó‡Â ,"e‰Ú≈̄≈¿∆¡««¬ƒ…ƒ∆≈»∆∆ƒ¿«¿∆
‰ÓÎÁ ÏÚa ,„Âc Ú¯fÓ „ÓÚiL CÏn‰ B˙B‡L ÈtÓƒ¿≈∆«∆∆∆«¬…ƒ∆«»ƒ««»¿»
‰LÓÏ ·B¯˜ ‡e‰ ÏB„‚ ‡È·Â ,‰ÓÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰Èƒ¿∆≈ƒ¿……¿»ƒ»»¿∆

ea¯16,'‰ŒC¯c Ì˙B‡ ‰¯BÈÂ ÌÚ‰ Ïk „nÏÈ CÎÈÙÏe ; «≈¿ƒ»¿«≈»»»¿∆»∆∆
˙È¯Á‡a ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,BÚÓLÏ ÌÈÈBb‰ Ïk e‡B·ÈÂ¿»»«ƒ¿»¿∆∆¡«¿»»¿«¬ƒ
ÛBÒÂ ."ÌÈ¯‰‰ L‡¯a '‰ ˙Èa ¯‰ ‰È‰È ÔBÎ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒ¿∆«≈¿…∆»ƒ¿

Blk ¯ÎN‰ Ïk17˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ‰B¯Á‡‰ ‰·Bh‰Â »«»»À¿«»»«¬»∆≈»∆¿≈
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ Ï·‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ,ÔBÚ¯‚Â¿≈»«≈»»«»¬»¿«»ƒ«
‡l‡ ,CÏB‰ B‚‰Ók ÌÏBÚÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰»»«∆¿»¿ƒ¿»≈∆»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ¯·Îe .Ï‡¯NÈÏ ¯ÊÁz ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬…¿ƒ¿»≈¿»»¿¬»ƒ
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milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈBL‡¯‰18ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡" : »ƒƒ≈≈»»«∆ƒ«»ƒ«
"„·Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡19. ∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»

מלכויות.15) הנה 16)משעבוד יד) אות תולדות (מדרש
כולו  - יג) נב, (ישעיה מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל
ונישא  האבות מן גדול שיהיה בןֿדוד: משיח על נאמר

הנבואה). במובן למשה וקרוב השררה, (במובן ממשה
התכליתי.17) הסופי, השכר עדיין אינו זה כל כלומר:
סג.).18) הגויים.19)(שבת עול צוארנו מעל שנפרוק

ביתר  זה כל מבואר וכן יג). פרק מלכים, (הלכות השווה
פ"י). (סנהדרין למשנה רבינו בפירוש שאת



meil cg` wxt m"anx ixeriya`Îmgpn b"kÎf"i -h"ryz

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ז ראשון יום

-dxdhxtq
milM zFkld¦§¥¦

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שיעור 1) כמה שנטמא. אחר ונשבר שנטמא כלי יבאר

במוציא  הכלי ניקב טהור. ויהיה עצם או עץ בכלי השבר
ודין  רימון. למוציא שהשלימו עד וניקב וחזר וסתמו זית
כלי  כל רימון. כמוציא נקובים מתחלה שעשאם כלים

וכו'. לשנים שנחלק

.‡ÈÏk Ïk2‰„ÒÙÂ ‡ÓËpL ¯Á‡ ¯aLÂ ‡ÓËpL »¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿«««∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»
BLÈÓL˙Â B˙¯eˆ3ÌÈÏk ÔÎÂ .B˙¯È·La ¯B‰Ë - »¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ô‰È¯·L - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Lk e¯aLpL∆ƒ¿¿¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

א.2) משנה ב פרק שלפני 3)כלים לשימושו ראוי אינו
אחר. לתשמיש ראוי שעודנו פי על ואף שבירתו,

.·ÌˆÚ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏÎa ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL ‰nk4 «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈ƒ¿≈≈¿≈∆∆
.ÌÈBn¯a Ô¯eÚL - ÌÈza ÈÏÚa ÈÏk Ïk ?¯B‰Ë ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»¿≈«¬≈»ƒƒ»¿ƒƒ

ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÈÏk‰ ·˜piMÓ ?„ˆÈk5¯B‰Ë -6. ≈«ƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿ƒƒ»
ÈÙÏ ,ÔË˜ ‡ÏÂ ÏB„‚ ‡Ï ,ÈBÈa - e¯Ó‡L ÔBn¯‰Â¿»ƒ∆»¿≈ƒ…»¿…»»¿ƒ

‰‡B¯‰ ˙Ú„7‰Ê ÌÈÊeÁ‡ ÌÈBn¯ ‰LÏL ÈÏk· eÈ‰ÈÂ , ««»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ¬ƒ∆
‰Êa8ÈÏk‰ ·w .9˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa10·wÂ ¯ÊÁÂ ,BÓ˙Òe11 »∆ƒ««¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»«¿ƒ≈

BÓÈÏL‰L „Ú] ,BÓ˙Òe ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa12[‡ÈˆBÓÏ ¿ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ¿ƒ
Ìe˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBn¯13eOÚ È¯‰L ,¯B‰Ë - ƒ««ƒ∆»»∆¬≈«¬

˙BL„Á ÌÈt BÏ14. »ƒ¬»

כרימונים".4) שיעורן בתים בעלי כלי "כל כתוב: במשנתנו
מתכת  כלי ודיני ועצם. עץ בכלי שהמדובר רבינו, ופירש
י"ט. בפרק חרס כלי ושל י"א בפרק לקמן יבוארו שנשברו

הכלי.5) מתוך דרכו יפול שרימון כך כל גדול הנקב
במסכת 6) ופירשו כרימונים", "שיעורן כתוב: במשנתנו

רימון. כמוציא שניקב טמא לכלי שהכוונה ב, קיב שבת
משנה 7) שם בכלים יוסי רבי הנשאל. החכם דעת אומד לפי

שגם  רבינו וסובר בינונית, ביצה שיעור גבי כך אומר ז
כמותו. ופסק כך, דעתו פירוש,8)ברימון המשנה. לשון

מהם  שניים של וכובדם אחד מבד יוצאים רימונים שלושה
היה  לא זה לחץ ולולא הנקב דרך שיצא השלישי על לוחץ

הכלי. נטהר כן פי על ואף שם 9)יוצא בשבת בעיא
לקולא. מרימון.10)ונפשטה קטן יד 11)שהוא על

יחד.12)הסתימה. והפתוח הסתום - הנקב את השלים
סתום.13) כולו מפני 14)ואפילו נפסד הראשון הכלי

לפנינו יש סתום, שהנקב ועכשיו, ונטהר, - הגדול כלי הנקב
נטמא. שלא חדש

.‚ÔB‚k ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÔÈ·e˜ ‰lÁzÓ Ô‡OÚL ÌÈÏk≈ƒ∆¬»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿
ıÏÁt‰Â Ïq‰15˙B¯ÈÙÈt‡‰Â ÌÈlÓb ÏL16ÔÈÏa˜Ó - ««¿«»¿»∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿«¿ƒ

.Ôa¯ Ú¯wiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ»«À»

גמלים.15) גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה כעין
הגפנים.16) את עליה לדלות קנים של אריגה

.„˙B¯ÈÙÈt‡17ÌÈ˜ Ô‰Ï ‰OÚL18‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ «ƒ¿»∆»»»∆»ƒ¿«¿»¿«»
˙B¯B‰Ë - ˜fÁÏ19ÌÈtb Ô‰Ï ‰OÚ .20Û‡ ,Ô‰L Ïk ¿«≈¿»»»∆««ƒ»∆≈«

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓk ‰·e˜ dlkL Èt ÏÚ«ƒ∆À»¿»¿ƒƒ¿«∆∆À¿»

מקנים 17) ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק שם
בכלאיים  פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים
כאן. משנה הכסף גם דבריו הבין וכן ג משנה ו פרק

קנים.18) להם ולא 19)חיבר ברובם כשנפתחו המדובר
לא  שאם הקנים, חיבור לפני טומאה לקבל ראויים היו
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו

מסגרת.20) כעין

.‰ÌÈBn¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ Ïk21ÔB‚k , »«≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿
Ú·¯‰22ÌÈBw‰Â Ú·¯ ÈˆÁÂ23Ô¯eÚL - ÌÈpËw‰ »…««¬ƒ…«¿«¿ƒ«¿«ƒƒ»

eÓÓ‚ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa24È„k Ô‰a ¯‡L Ì‡ ,Ô‰È˙B˙ÙO ¿ƒ«ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆ƒƒ¿«»∆¿≈
‡e‰L Ïk Ïa˜Ï25.ÔÈ‡ÓË - ¿«≈»∆¿≈ƒ

לתוכם.21) נכנס אינו שרימון קטנים רובע 22)כלים
לוגים. ארבעה = הקב סל.23)הקב. נקרעו,24)מין

מהשפה.25)ניטלו. קטן חלק נשאר אם

.Â˙t ÏL ˙B¯kÎk Ô¯eÚL - ˙t ÏL ÔÈlq‰26. ««ƒ∆«ƒ»¿ƒ»∆«

טומאה.26) מקבל הסל - הנקב דרך נופל כיכר אין אם
במיוחד  עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור
למלאכתו  ראוי שהוא זמן כל כלי מתורת בטל לא לכיכרות

זו.

.ÊÌÈpb‰ ˙t˜27˜¯È ÏL ˙Bc‚‡ ‡ÈˆBzMÓ -28 À«««»ƒƒ∆ƒ¬À∆»»
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milkקצ zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‰¯B‰Ë29Ô·z ‡ÈˆBÓa -30ÏL ; ¿»¿∆«¬≈»ƒ¿ƒ∆∆∆
‡··‚a - ÔÈla31. «»ƒƒ¿»»

למכירה.27) העומדים ירקות בהם מכניסים שהגננים
רימון.28) ממוציא גדול זה כליהם.29)שיעור על החסים
הסל 30) שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

את  ועליו הקופה בתוך תבן הבית בעל מניח ירק המוציא
את 31)הירקות. בו ומסיקים בזבל מעורב דק תבן

המרחצאות.

.Á˙B¯Ú˜ ˙Èa32˙B¯Ú˜ Ïa˜Ó BÈ‡L33ÏÈ‡B‰ , ≈¿»∆≈¿«≈¿»ƒ
ÔÈÈeÁÓz‰ Ïa˜Óe34‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -35ÔÎÂ . ¿«≈««¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»¿≈

ÈÚ¯‰ ˙Èa36˙‡ Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ó BÈ‡L ≈»¿ƒ∆≈¿«≈«¿ƒƒ¿«≈∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»

קערות.32) עליו להעמיד המיועד גדול ניקב 33)כלי
קערה. גדולות.34)כמוציא שהוא 35)קערות מפני
למלאכתו. צרכיהם.36)ראוי בו עושים שילדים כלי

.ËÈt ÏÚ Û‡Â ,¯B‰Ë - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆∆¡«ƒ¿«ƒ»¿««ƒ
ÔÈÒtÏ‡a Ô‰È˙BÙc ÏÚ ÔÈÏa˜nL37ÏL ÌÈÏkÓ ıeÁ , ∆¿«¿ƒ«»¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ∆

˙lÁzÓ BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk Ô˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈˆÁL ıÚ≈∆∆¿»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ«
ÈL ‰OÚ ‰lÁznL ,ÏeÙk‰ ÔÁÏM‰ ÔB‚k .Ô˙iOÚ¬ƒ»»¿«À¿»«»∆ƒ¿ƒ»«¬»¿≈

ËLÙÂ ÏtÎ ‡e‰ È¯‰Â ÌÈ˜ÏÁ38ÈeÁÓz‰ ÔB‚Îe , ¬»ƒ«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿««¿
ÔBÊn‰39˜ÏÁ ÏÎa È¯‰Â ˙B¯Ú˜ ˙B¯Ú˜ ‡e‰L , «ƒ¿∆¿»¿»«¬≈¿»≈∆

ÏÎÂ ,ÏeÙk‰ ‡qk‰ ÔB‚Îe ,˙BÓÏL ˙B¯Ú˜ ÂÈ˜ÏÁÓ≈¬»»¿»¿≈¿«ƒ≈«»¿…
ÔÈÈ‚Ï ˙Èa ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik40˙BÒBk‰ ˙È·e41ÏL «≈»≈¿≈≈¿ƒƒ≈«∆

Ô‰Ó „Á‡ ˙ÁÙpL ıÚ42BÈ‡Â ¯B‰Ë ˙ÁÙpL ‰Ê - ≈∆ƒ¿«∆»≈∆∆∆ƒ¿«»¿≈
ÌÈza‰ ¯‡LÏ ¯eaÁ43BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÈM‰ ˙ÁÙ . ƒƒ¿»«»ƒƒ¿««≈ƒ»¿≈

BÏ ¯eaÁ44Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ÔzLÏL e˙ÁÙ . ƒƒ¿¬¿»¿»À»¿ƒ¿≈…
.el‡k ÌÈÏÎa ‡ˆBik«≈¿≈ƒ»≈

יד.37) בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = אילפס
ולפשטו 38) גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר

בצירים. חלקיו שני את עשוייה 39)ולחבר גדולה קערה
(אונקלוס  אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים
קיבול  כלי "מזנון" ומזה "לזנוהי" - "למינהו" מתרגם:

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. כלי 40)למינים
כד  לכל קיבול בית בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו אחד 42)שיש
הקיבול. חלק 43)מבתי הוא שהנפחת אומרים אנו אין

גם  נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי משאר
לכלי.44)הוא.

.È˙ÏtLÓ45‰‰B·b d˙ÈÚˆÓ‡L46˙B„¯BÈ ‰È˙BiÂÊÂ47 «¿∆∆∆∆¿»ƒ»¿»¿»ƒ∆»¿
„vÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,‡ÓË - „Á‡ „vÓ ‰˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬»ƒ«∆»»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ«

ÈM‰48ÔÁÏM‰ .‰¯B‰Ë - ÈM‰ „vÓ ‰˙ÁÙ . «≈ƒƒ¿¬»ƒ««≈ƒ¿»«À¿»
È˜tÏc‰Â49e˜ÏÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - e˙ÁÙpL ¿«À¿¿ƒ∆ƒ¿¬¿«¿ƒÀ¿»«∆≈»¿

‰Ïh .B¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ïk Ï„aÈÂ50- Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ¿ƒ»≈»≈∆≈¬≈ƒ¿»««≈«¿≈∆
‰¯B‰Ë51˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïh .‰iM‰ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .52: ¿»¿≈ƒƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ

·MÁ Ì‡53ÏÚ B‡ ‰Ê ÔÁÏL ÏÚ ÏÎ‡iL Ì‰ÈÏÚ ƒƒ≈¬≈∆∆…««À¿»∆«
Ì‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‡Ï·ha ÏÎB‡ BÓk BÊ È˜tÏcÀ¿¿ƒ¿≈««¿»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï»¿ƒ

ובהמה 45) לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
אותה. לנהג,46)מושכת ישיבה מקום יש הקופה באמצע

יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום
לשני וה  ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום מדובר,

נמוכות.47)חלקים. ארבע 48)דופנותיה לו שיש
נפחתו. שלא עליו 49)דפנות להעמיד קטן שולחן

ודולפקי 50)הכוסות. בשולחן המדובר ב. משנה שם
רגליים. שלוש פירוש,51)בעלי טהור. להיות צריך

ואי  לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן
בו. להשתמש אנשים 52)אפשר ויש טבלא ונשארה

טבלא. גבי על כלי.53)שאוכלים אותה עושה מחשבתו
קמא. כתנא פסק

.‡ÈÌÈ¯Ò ÈÏk54ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰È˙B˙ÙO eÏÙpL55Ì‡Â . ¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏa˜Ó - ‡e‰L Ïk Ô‰È˙B˙ÙO ÌBÒÁÓ ¯‡Lƒ¿««¿ƒ¿≈∆»∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË56. À¿»

רבינו 54) ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מפני 55)שם).

מאליה. תתפרק (למעלה 56)שהקליעה אמרנו חדש בכלי
כל  שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה ה פרק
וניטלה  מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה
המשנה  שהוא. כל ממנה נשאר אם טומאה מקבל - השפה
עץ  כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה

מבתחילתן".

.·ÈÌÈˆÚ d‡ÏnL ‡Ï·Ë57dÚ˜˙e58‰¯B‰Ë -59. «¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»
ÌÈ¯Òa dtÁ60‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -61. ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆∆À¿»

כולה.57) פני על עצים בה 58)הניח שנעץ לפרש, נראה
ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות
הכתוב  את לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב)
תקע  - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית

בהר. האוהל ראוייה 59)יתדות ואינה שביטלה לפי
מהוקצעים.60)למלאכתה. היא 61)קרשים שהרי

עליה. לאכול למלאכתה ראוייה

.‚È˜¯t˙pL ÏÒÙÒ62BÏb¯Ò .¯B‰Ë -63B‡ ˙BÁÈLÓ· «¿»∆ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈÏ·Á·«¬»ƒ¿«≈À¿»

מחוברים 62) קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
נשמטו  פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי
ששנינו  כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים
מראשיו  אחת שניטל "ספסל ג) משנה כ"ב פרק (כלים

קשרו.63)טהור".

.„ÈÌÈlÓb ÏL ÌÈlq‰64¯ÊÁ ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯Èz‰ , ««ƒ∆¿«ƒƒƒ»¿ƒ»«
ÔÈ‡nË˙Ó e‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô¯L˜e¿»»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ÔÈ¯‰Ë˙Óeƒ¿«¬ƒ¬ƒ∆∆¿»ƒ«

שוליים 64) להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
וכשרוצים  מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים
נופל  והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא

מאליו.

.ÂËÔÁÏM‰65Ì‰a ¯iLÂ LÈLa ÔtÁL È˜tÏc‰ B‡ «À¿»«À¿¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈»∆
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קצי milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‰¯B‰Ë29Ô·z ‡ÈˆBÓa -30ÏL ; ¿»¿∆«¬≈»ƒ¿ƒ∆∆∆
‡··‚a - ÔÈla31. «»ƒƒ¿»»

למכירה.27) העומדים ירקות בהם מכניסים שהגננים
רימון.28) ממוציא גדול זה כליהם.29)שיעור על החסים
הסל 30) שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

את  ועליו הקופה בתוך תבן הבית בעל מניח ירק המוציא
את 31)הירקות. בו ומסיקים בזבל מעורב דק תבן

המרחצאות.

.Á˙B¯Ú˜ ˙Èa32˙B¯Ú˜ Ïa˜Ó BÈ‡L33ÏÈ‡B‰ , ≈¿»∆≈¿«≈¿»ƒ
ÔÈÈeÁÓz‰ Ïa˜Óe34‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -35ÔÎÂ . ¿«≈««¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»¿≈

ÈÚ¯‰ ˙Èa36˙‡ Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ó BÈ‡L ≈»¿ƒ∆≈¿«≈«¿ƒƒ¿«≈∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»

קערות.32) עליו להעמיד המיועד גדול ניקב 33)כלי
קערה. גדולות.34)כמוציא שהוא 35)קערות מפני
למלאכתו. צרכיהם.36)ראוי בו עושים שילדים כלי

.ËÈt ÏÚ Û‡Â ,¯B‰Ë - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆∆¡«ƒ¿«ƒ»¿««ƒ
ÔÈÒtÏ‡a Ô‰È˙BÙc ÏÚ ÔÈÏa˜nL37ÏL ÌÈÏkÓ ıeÁ , ∆¿«¿ƒ«»¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ∆

˙lÁzÓ BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk Ô˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈˆÁL ıÚ≈∆∆¿»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ«
ÈL ‰OÚ ‰lÁznL ,ÏeÙk‰ ÔÁÏM‰ ÔB‚k .Ô˙iOÚ¬ƒ»»¿«À¿»«»∆ƒ¿ƒ»«¬»¿≈

ËLÙÂ ÏtÎ ‡e‰ È¯‰Â ÌÈ˜ÏÁ38ÈeÁÓz‰ ÔB‚Îe , ¬»ƒ«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿««¿
ÔBÊn‰39˜ÏÁ ÏÎa È¯‰Â ˙B¯Ú˜ ˙B¯Ú˜ ‡e‰L , «ƒ¿∆¿»¿»«¬≈¿»≈∆

ÏÎÂ ,ÏeÙk‰ ‡qk‰ ÔB‚Îe ,˙BÓÏL ˙B¯Ú˜ ÂÈ˜ÏÁÓ≈¬»»¿»¿≈¿«ƒ≈«»¿…
ÔÈÈ‚Ï ˙Èa ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik40˙BÒBk‰ ˙È·e41ÏL «≈»≈¿≈≈¿ƒƒ≈«∆

Ô‰Ó „Á‡ ˙ÁÙpL ıÚ42BÈ‡Â ¯B‰Ë ˙ÁÙpL ‰Ê - ≈∆ƒ¿«∆»≈∆∆∆ƒ¿«»¿≈
ÌÈza‰ ¯‡LÏ ¯eaÁ43BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÈM‰ ˙ÁÙ . ƒƒ¿»«»ƒƒ¿««≈ƒ»¿≈

BÏ ¯eaÁ44Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ÔzLÏL e˙ÁÙ . ƒƒ¿¬¿»¿»À»¿ƒ¿≈…
.el‡k ÌÈÏÎa ‡ˆBik«≈¿≈ƒ»≈

יד.37) בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = אילפס
ולפשטו 38) גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר

בצירים. חלקיו שני את עשוייה 39)ולחבר גדולה קערה
(אונקלוס  אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים
קיבול  כלי "מזנון" ומזה "לזנוהי" - "למינהו" מתרגם:

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. כלי 40)למינים
כד  לכל קיבול בית בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו אחד 42)שיש
הקיבול. חלק 43)מבתי הוא שהנפחת אומרים אנו אין

גם  נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי משאר
לכלי.44)הוא.

.È˙ÏtLÓ45‰‰B·b d˙ÈÚˆÓ‡L46˙B„¯BÈ ‰È˙BiÂÊÂ47 «¿∆∆∆∆¿»ƒ»¿»¿»ƒ∆»¿
„vÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,‡ÓË - „Á‡ „vÓ ‰˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬»ƒ«∆»»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ«

ÈM‰48ÔÁÏM‰ .‰¯B‰Ë - ÈM‰ „vÓ ‰˙ÁÙ . «≈ƒƒ¿¬»ƒ««≈ƒ¿»«À¿»
È˜tÏc‰Â49e˜ÏÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - e˙ÁÙpL ¿«À¿¿ƒ∆ƒ¿¬¿«¿ƒÀ¿»«∆≈»¿

‰Ïh .B¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ïk Ï„aÈÂ50- Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ¿ƒ»≈»≈∆≈¬≈ƒ¿»««≈«¿≈∆
‰¯B‰Ë51˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïh .‰iM‰ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .52: ¿»¿≈ƒƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ

·MÁ Ì‡53ÏÚ B‡ ‰Ê ÔÁÏL ÏÚ ÏÎ‡iL Ì‰ÈÏÚ ƒƒ≈¬≈∆∆…««À¿»∆«
Ì‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‡Ï·ha ÏÎB‡ BÓk BÊ È˜tÏcÀ¿¿ƒ¿≈««¿»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï»¿ƒ

ובהמה 45) לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
אותה. לנהג,46)מושכת ישיבה מקום יש הקופה באמצע

יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום
לשני וה  ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום מדובר,

נמוכות.47)חלקים. ארבע 48)דופנותיה לו שיש
נפחתו. שלא עליו 49)דפנות להעמיד קטן שולחן

ודולפקי 50)הכוסות. בשולחן המדובר ב. משנה שם
רגליים. שלוש פירוש,51)בעלי טהור. להיות צריך

ואי  לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן
בו. להשתמש אנשים 52)אפשר ויש טבלא ונשארה

טבלא. גבי על כלי.53)שאוכלים אותה עושה מחשבתו
קמא. כתנא פסק

.‡ÈÌÈ¯Ò ÈÏk54ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰È˙B˙ÙO eÏÙpL55Ì‡Â . ¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏa˜Ó - ‡e‰L Ïk Ô‰È˙B˙ÙO ÌBÒÁÓ ¯‡Lƒ¿««¿ƒ¿≈∆»∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË56. À¿»

רבינו 54) ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מפני 55)שם).

מאליה. תתפרק (למעלה 56)שהקליעה אמרנו חדש בכלי
כל  שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה ה פרק
וניטלה  מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה
המשנה  שהוא. כל ממנה נשאר אם טומאה מקבל - השפה
עץ  כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה

מבתחילתן".

.·ÈÌÈˆÚ d‡ÏnL ‡Ï·Ë57dÚ˜˙e58‰¯B‰Ë -59. «¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»
ÌÈ¯Òa dtÁ60‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -61. ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆∆À¿»

כולה.57) פני על עצים בה 58)הניח שנעץ לפרש, נראה
ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות
הכתוב  את לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב)
תקע  - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית

בהר. האוהל ראוייה 59)יתדות ואינה שביטלה לפי
מהוקצעים.60)למלאכתה. היא 61)קרשים שהרי

עליה. לאכול למלאכתה ראוייה

.‚È˜¯t˙pL ÏÒÙÒ62BÏb¯Ò .¯B‰Ë -63B‡ ˙BÁÈLÓ· «¿»∆ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈÏ·Á·«¬»ƒ¿«≈À¿»

מחוברים 62) קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
נשמטו  פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי
ששנינו  כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים
מראשיו  אחת שניטל "ספסל ג) משנה כ"ב פרק (כלים

קשרו.63)טהור".

.„ÈÌÈlÓb ÏL ÌÈlq‰64¯ÊÁ ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯Èz‰ , ««ƒ∆¿«ƒƒƒ»¿ƒ»«
ÔÈ‡nË˙Ó e‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô¯L˜e¿»»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ÔÈ¯‰Ë˙Óeƒ¿«¬ƒ¬ƒ∆∆¿»ƒ«

שוליים 64) להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
וכשרוצים  מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים
נופל  והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא

מאליו.

.ÂËÔÁÏM‰65Ì‰a ¯iLÂ LÈLa ÔtÁL È˜tÏc‰ B‡ «À¿»«À¿¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈»∆
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milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰tÁ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ˙BÒBk‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó¿«»««¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ»
¯B‰Ë - Ïk‰66„ÓBÚ Èetˆa ÔÈa .67BÈ‡L Èetˆa ÔÈa «…»≈¿ƒ≈≈¿ƒ∆≈

ÂÈÊaÊ·Ï ˙‡ ‰tÁL ÔÈa ,„ÓBÚ68ÔÈa ,ÔtÁ ‡lL ÔÈa ≈≈∆ƒ»∆¿ƒ¿¿»≈∆…ƒ»≈
,B· ‡ˆBiÎÂ ÚB¯kL‡ ÔB‚k ,ÌÈ·eLÁ ÌÈˆÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈ƒ¬ƒ¿∆¿¿«¿«≈
- Ôlk ÔtÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÚ ¯‡L ÏL eÈ‰L ÔÈa≈∆»∆¿»≈ƒƒ¿ƒ»À»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿∆≈«¿

א.65) כב, פרק שם למשנה 66)משנה בפירושו רבינו
הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים מפני מבאר,
שכלי  מפני מפרש, והר"ש בהם". מלאכה יעשה "אשר

טומאה. מקבלים אינם במסמרים.67)אבנים מחובר
המסגרות.68)

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ח שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיעור 1) וכמה טומאה. מקבלים מאימתי עור כלי יבאר

ראש  של תפילה ודין וייטהר. העור כלי שיינקב הנקב
תפילה  וכו'. ותיקנה ראשונה קציצה והתיר במת שנטמאה

טהרתה. מאימתי שנטמאה

.‡¯BÚ ÈÏk2?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡ÓÏÓ¯ez‰3 ¿≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«¿»
ÂÈ˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ4ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ5 ¿«≈ƒ∆«¿…ƒ¿»¿ƒ¿…«ƒ

ÂÈ˙BÁÈ˜ ‰OÚÈÂ ¯BÚ‰ Èab ÏÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈpËw‰6. «¿«ƒ«¿ƒ««≈»¿«¬∆ƒ»
‰iË¯e˜Ò7d˙ˆÈˆ ‰OÚÈÂ ˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ -8. ¿¿ƒ»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…¿«¬∆ƒ»»
‰ÈÏe·Ë˜9¯BÚ ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰ .˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ - ¿»¿»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…««¿«∆∆∆

ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ -ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ«¿ƒ¿≈
‰ˆÈˆw‰ ¯Ó‚iMÓ - ÔÈlÙz‰ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk10Û‡ , …«≈»∆«¿ƒƒƒ∆ƒ¿…«¿ƒ»«

˙Ïa˜Ó ,‰Úeˆ¯‰ ˙‡ da ˙˙Ï „È˙Ú ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»≈»∆»¿»¿«∆∆
‰‡ÓË11‰ÒÈ¯Ú‰ ¯BÚ .12BÏ ˙BOÚÏ „È˙Ú ‡e‰L À¿»»¬ƒ»∆»ƒ«¬
¯eaË13ÚÈÓ˜iMÓ - Ïcq‰ .BÏ epOÚiL „Ú -14. ƒ«∆«¬∆««¿»ƒ∆«¿ƒ«

Ìen‡‰ [ÏÚ] ·BbiMÓ - ÏÚn‰15„È˙Ú Ì‡Â . «ƒ¿»ƒ∆ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ
Ìk¯ÎÏ16ËË¯OÏe17ËË¯OÈÂ Ìk¯ÎiL „Ú -18. ¿«¿≈¿«¿≈«∆¿«¿≈ƒ«¿≈

מ"ד.2) פט"ז את 3)כלים בו נותנים שהרועים ילקוט
בצוארם. אותו ותולים השפה 4)המזון, את שיכפול

השפה.5)ויתפור. מן הבולטות זעירות חתיכות
הילקוט.6) פי את בהן לסגור עור של 7)רצועות טבלא

עליה. שאוכלים באמצעה 8)עור שתופרים מתכת של טס
המיטה.9)לנוי. את בו שמכסים עור 10)עור של הבית

הפרשיות. את בו מלאכת 11)שמכניסים שנגמרה מפני
המצוה. קיום לצורך עצמו בפני דבר הוא והרצועה הכלי,

ה"א.12) פ"ו מציעא בבא כלים, רגילים 13)תוספתא
את  עליה להעמיד קטנה עור חתיכת העריסה לעור לחבר

ביכורים). (מנחת העריסה גורס 14)רגל הגר"א שם.
הקמטים. את בעור משיעשה פירוש, "משיקמט", בתוספתא

עץ 15) של דפוס = (אימום האימום על שנתנו משעה
בכורים). (מנחת ונתייבש לייבוש הנעל) את עליו שנותנים

בכרכום.16) עלֿידי 17)לצבוע לנוי ציורים לעשות
וישרטט.18)שריטות. שיכרכם עד מלאכתו נגמרה לא

.·.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯BÚ∆≈»»«¿ƒ≈¿«≈À¿»

¯BÚ ÏL Ûk ,CÎÈÙÏ19ÏÚ ÌÈˆB˜ ÈË˜BÏ ÔÈ¯LBwL ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿≈ƒ«
,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ıB˜ ÌkÈ ‡lL È„k Ô‰È˙Btk«≈∆¿≈∆…«≈≈¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ËeLt ¯BÚ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»¿≈»»«¿ƒ¿≈

¯˜a‰ ÈÏÏ‚ Ba ÔÈËwÏnL ¯BÚ‰20Ba ÔÈÓÒBÁL ¯BÚÂ , »∆¿«¿ƒ∆¿≈«»»¿∆¿ƒ
ÔÈ·ÈLBnL ¯BÚÂ ,‰Ó‰a‰ Èt21‰ÚLa ÌÈ¯B·c‰ Ba ƒ«¿≈»¿∆ƒƒ«¿ƒ¿»»

ÈtÓ Áe¯‰ ˙‡ Ba ÔÈÙÈnL ¯BÚÂ ,L·c‰ ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒ«¿«¿∆¿ƒƒ∆»«ƒ¿≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë - ÌÁ‰«…¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»

והאדם 19) כלל, תפור כשאינו המדובר מ"ג. פכ"ו כלים
לקסייה  דומה זה ואין וקושרו. מניחו או ידו כף על כורכו
ה. בהלכה לקמן ויבואר ו, טז כלים במשנה האמורה

ז.20) משנה רומא 21)שם בדפוס הוא (כן שמשיבים צ"ל
במשנתנו, רבינו וביאר מגרשים. פירוש תימן), ובכת"י
מפני  בורחות והדבורים בקר, וגללי אש עליו שנותנים

העשן.

.‚˙Èa Ïk22˙BÚaˆ‡‰23ıeÁ ;˙B¯B‰Ë - ¯BÚ ÏL »≈»∆¿»∆¿
ÔÈˆi˜ ÏMÓ24‚B‡‰ ˙‡ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,25- ƒ∆«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆∆»

- ‚B‡‰ ·¯ ˙‡ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜ .‰‡ÓË¿≈»ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆∆…»
.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.22) פכ"ו האצבעות.23)שם את בהן להכניס כסיות
פירות.24) והקוטפים 25)קוטפי קטן, אדום פרי מין

האצבעות. בית בתוך הפרי את לפעמים מניחים

.„Ë·‡‰26ÌÈÚhw‰ ÔÈ¯ÙBzL ˙B¯BÚÂ ˙B¯BÚ ÏL27 »«¿≈∆¿∆¿ƒ«ƒ¿ƒ
eÏbÏb˙iL È„k Ô‰È˙BaÎ¯‡ ÏÚ28- Ú˜¯w‰ ÏÚ Ô‰a ««¿À≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿»∆«««¿«

˙B¯BÚ‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ¬≈∆¿≈»
ÔÈn‡‰ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎnL ˙BÚaË ÔÈÚk ˙BÈeOÚ‰»¬¿≈«»∆«¿ƒƒ»»À»ƒ

a˙ÚLa Ì‰ÈÏÚÓ Ô‰È„‚a dÈa‚‰Ï È„k Ô‰È˙BÚB¯Êƒ¿≈∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆≈¬≈∆ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ29ÔÈ‡nË˙Ó -30ÌÈËeLt‰ ¯BÚ ÈÏk ¯‡Lk31. ¿»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ

הברכיים,27)שם.26) עד רגליהם שנקטעו אנשים
על והולכים עור של מטליות זוחלים ונותנים או ברכיהם

הברכיים. על לשמור בגדיהם של עור ותופרים ארבע, על
על 28) גלגול של רושם עושה זו טבעית בלתי הליכה

"הבורכייר". במשנה: הידיים 29)הקרקע. על יפלו שלא
השרוולין. במשנה: למעלה 30)ויפריעו. שנימנו אלה כל
מלבוש. תורת עליהם יש מדברי 31)- טומאה שמקבלים

עור  כלי כל על ולא ה"י. פ"א למעלה כמבואר סופרים,
סיום  (ראה בפ"ד למעלה כמבואר טומאה, גזרו הפשוטים

למשנתנו). רבינו פירוש

.‰¯BÚ32ÏL :ÚB¯fÏÂ „iÏ Èeqk epnÓ ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒƒ∆ƒ«»¿«¿«∆
˙Bp‚ ÈÚ¯BÊ33ÔzLt ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ ÏLÂ34 ¿≈ƒ¿∆¿≈¿»ƒ¿∆≈ƒ¿»

ÏLÂ ÌÈÚaˆ ÏL ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»»∆«»ƒ¿∆
ÌÈÁt35ÈeOÚ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - «»ƒ≈¿«≈À¿»∆«¿»»∆»

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÊÁ‡iL È„Îe ıB˜ e‰kÈ ‡lL È„k ‰Ïa˜Ï36 ¿«»»¿≈∆…«≈¿≈∆…«»∆»∆
„ÒtÈ ‡lL È„k ‰Úf‰ ÈtÓ ÈeOÚ‰Â ;‰‡ÓË Ïa˜Ó -¿«≈À¿»¿∆»ƒ¿≈«≈»¿≈∆…ƒ»≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B„È ˙ÚÊa Ba ˜qÚ˙nL ¯·c‰«»»∆ƒ¿«≈¿≈«»≈¿«≈À¿»

מ"ו.32) פט"ז רבינו 33)שם וגם גרנות". "זורי במשנה:
בגרנות, התבואה את המנקים אנשים פירוש, כך, שם גורס

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



milkקצב zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בפירושו  [רבינו ברחת. האוחזת היד את בעור לכסות ודרכם
ונראה  היד, את בו שמכניסים תפור בעור שהמדובר אומר,
שבהלכה  קוצים ללוקטי זה בין מה להסביר כדי כך, שפירש

עור 34)ג]. של כסיה ולובשים במקל, הפשתן את חובטין
עץ  פירורי בה ייכנסו ולא החבטות, מן תינזק שלא היד על

המקלות. תקלקל 35)מן לא היד שזיעת כדי שלובשים,
בו. אוחז שהוא הכלי מידו יתחלק ושלא הצבע את

דרכים.36) עוברי של מקל כגון

.Â‰nk37?¯‰ËÈÂ ¯BÚ‰ ÈÏk ·˜piL ·˜p‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ¿«
˙ÓÁ‰38˙BÈÚ˜t ‡ÈˆBÓk ·˜pzMÓ -39È˙L ÏL40. «≈∆ƒ∆ƒ»≈¿ƒ«¿»∆¿ƒ

È˙L ÏL Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â41˙Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ≈»¿»¿«≈∆¿ƒƒ¿«∆∆
·¯Ú ÏL42da¯ ·˜pzL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -43. ∆≈∆¿«∆∆À¿»«∆ƒ»≈À»

ב.37) משנה יז פרק כדור.39)נוד.38)שם
הרוחב.40) מחוטי דקים והם האריג, של האורך חוטי
הנקב.41) דרך נופלים הרוחב.42)שהם חוטי כדורי
פירושו 43) הדעת על ומתקבל הקודמת, את סותרת זו בבא

החמת  אם והוא: שניה, לבבא טהרות' 'סדרי בעל של
הואיל  שתי, של מקבלת ואינה מתחילה נקובה נעשתה
יותר, עוד בה והחמירו טומאה, מקבלת - ערב של ומקבלת

רובה. בנקיבת אלא ערב בכמוציא נטהרת שאינה

.ÊÏÈÓ¯ez‰44ÔÈ„Ú - BÎB˙aL ÒÈk‰ ˙ÁÙpL «¿ƒ∆ƒ¿««ƒ∆¿¬«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ÏÈÓ¯ez‰45BÏ ¯eaÁ BÈ‡Â ,46. «¿ƒ¿«≈À¿»¿≈ƒ

קטנים 44) כיסים ובתוכו רועים, ילקוט מ"ט. פי"ט שם
קטנים. חפצים בהם עדיין 45)להניח הוא ראוי שהרי

הגדולים. החפצים בו להניח דין 46)למלאכתו ואין
לא  טומאה בו נגעה ואם הקטן, לכיס כמחובר התורמיל

התורמיל. נטמא

.Á˙ÓÁ‰47dlL ÌÈˆÈa‰L48dnÚ ˙BÏa˜Ó49 «≈∆∆«≈ƒ∆»¿«¿ƒ»
˙B¯B‰Ë - e˙ÁÙÂ50Ôk¯„k ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡L ,51. ¿ƒ¿¬¿∆≈»¿«¿¿«¿»

נפתח 48)שם.47) שלא עז או כבש עור היא החמת
עד  והופשט הבהמה באחורי בעיגול נחתך אלא לארכו,
של  הביצים כיסי נשארו כך ומתוך שלם, כשהוא הצואר

הנוד. בתוך שלימים הנוד,49)הזכר את כשממלאים
הכיסים. גם אףֿעלֿפי 51)הכיסים.50)מתמלאים

ואינם  הואיל הפיחות, מקום דרך כששופכים מקבלים שהם
ראויים  כבלתי דינם - הפיחות לפני כמו פיהם דרך מקבלים
שלמה  [במלאכת טומאה. מקבל עצמו והנוד למלאכתם.
לו, מסייעת בפירושו רבינו ולשון נטהר. הנוד שכל מפרש,
שתי  משמע רבים, בלשון "טהורות" כתב כאן אולם

הביצים].

.Ë¯BÚ ÈÏk52˙B‡ÏeÏ BÏ LiL53ÏcÒ ÔB‚k ,˙BˆLe ¿ƒ∆≈»¿»¿«¿»
È˜ÓÚ54ÔÈ¯zÓ Ô‰LkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆL ÏL ÒÈÎÂ55 ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ∆¿∆≈À»ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÈÏk ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡≈¬≈∆«¿ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»
ËBÈ„‰‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Lk56‰¯‰Óa ÏBÎÈ ¿∆≈À»ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿≈»

.‰È‰Lk Ïea˜ ÈÏk ¯ÊÁÈÂ ˙B‡Ïela ˙BˆM‰ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿»«»¿«¬…¿ƒƒ¿∆»»
ÔÎÂ57Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ Ô‰Ó ˙BˆM‰ ¯ÈÒ‰Â e‡ÓË Ì‡ ¿≈ƒƒ¿¿¿≈ƒ«¿»≈∆¿ƒ¿¿»»»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -58Ô¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ««ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ»
.Ôn‡a ‡lL∆…¿À»

מ"א.52) פכ"ו הכלי 53)שם בשפת לולאות תפרו
הרצועות  את וכשמושכין משיחות, או רצועות בהן להכניס

"שנצות". נקראות אלו רצועות הכלי. נועלים 54)נסגר
ולחה. עמוקה בקרקע ההולכים קשורים,55)אותו אינם

והמדובר  הלולאות. מתוך השנצות את לגמרי הוציא ואפילו
הכיסים. לעור תפורות אומן.56)כשהשנצות שאינו מי

זו.57) מלה פירוש נתבאר ואם 58)לא כלי, אינו עכשיו
הרי  קיבול, בית ויעשה השנצות את ויכניס ההדיוט יחזור

השלמות. ראה חדש. כלי זה

.ÈÏa˜Ó ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈˆL eÏhpL ˙BˆL ÏL ÒÈkƒ∆¿»∆ƒ¿¿»»¬«ƒ¿«≈
- ËeLt ¯BÚ ¯ÊÁÂ ËLÙ .Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈¿«≈ƒ¿«¿»«»
˙Ïa˜Ó - ‰hÓlÓ ˙ÏËn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÏË .¯B‰Ë»»»»»∆««¿≈ƒ¿«»¿«∆∆
ÂÈÏÚ LÈ È¯‰L ,ËeLt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆»∆¬≈≈»»

.ÈÏk ˙¯eˆ«¿ƒ

.‡ÈÚÈÓw‰ ˙‡ Ba C¯kL ¯BÚ59‰‡ÓË Ïa˜Ó -60; ∆»«∆«»≈«¿«≈À¿»
¯B‰Ë - BËLt61.‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba C¯ÎÂ ¯ÊÁ ; ¿»»»«¿»«¿«≈À¿»

¯BÚÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ¯‰Ë˙Óe ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆¿»ƒ«¿
epnÓ ˙¯k Ì‡Â .¯B‰Ë - ÚÈÓw‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ·˙kL62 ∆»«»»∆«»≈«»¿ƒ»«ƒ∆

‡ÈÏÁ ‰OÚÂ63‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈLÎ˙Ï64. ¿»»À¿»¿«¿ƒ¿«≈À¿»

וכורכים 59) קדושים, שמות או פסוקים עליו שכותבים קלף
ופגעים. מחלות נגד לסגולה בצואר ותולים עור, עליו

ה"א).60) פ"ד למעלה (ראה לקבלה עשוי שהוא מפני
לקבלה.61) ראוי אינו זה הקמיע.62)שבמצב מן
ה"ד)63) פ"א מציעא בבא כלים, (תוספתא משרשרת חלק
גדול,64) כהן של הזהב מציץ יוחנן ר' למד ב סג, בשבת

שהוא. בכל טומאה מקבל שתכשיט

.·È‰lÙz‰65L‡¯ ÏL66‡È‰ ÌÈÏk ‰Úa¯‡67È¯‰ . «¿ƒ»∆…«¿»»≈ƒƒ¬≈
˙Óa ˙‡ÓËpL68‰ˆÈˆ˜ ¯Èz‰Â69dw˙Â ‰BL‡¯‰70 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ -71‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡72¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈ƒ«À¿»¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ

,dw˙Â ˙ÈLÈÏM‰ Û‡ ¯Èz‰ Ì‡Â .dw˙Â ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ dlk ˙ÈOÚ - dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»«¬≈À»ƒ

‰‡ÓËÏ73Ìw˙Â ¯ÊÁÂ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ¯Èz‰ È¯‰L ; ¿À¿»∆¬≈ƒƒ»««¿««¿»«¿ƒ¿»
.˙BBL‡¯a eÚ‚pL ˙BB¯Á‡ ÔÈlÙz BÊ el‡Îe ,ÌlkÀ»¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»¿»ƒ
È¯‰ - dw˙Â ‰iL ÌÚt ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ»«¿ƒƒ∆»ƒ»««¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

‰˙È‰Lk ÔBL‡¯ ‡È‰74‰iM‰ ˙‡ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ∆«¿ƒ»
- dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ .˙ÈLÈÏM‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë dlk È¯‰75, ¬≈À»¿»∆≈»ƒ¿«≈≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ76ÏcÒ ÔÎÂ .77 ƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿¿≈«¿»
Ò¯„Ó ‡ÓË ‡e‰L78dw˙Â ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ‰˜ÒÙÂ ∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»««≈»¿»¿ƒ¿»

Ò¯„Ó ‡ÓË -79‡e‰ È¯‰ - dw˙Â ‰iL ‰˜ÒÙ . »≈ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë80ÌÈÊ‡ BÏ eOÚ È¯‰L , »ƒ«ƒ¿»∆¬≈«¬»¿«ƒ

˙BL„Á81Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,82˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ¬»¬»»≈««ƒ¿»…ƒ¿ƒ
‰iM‰ ‰˜ÒÙpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï83B‡ ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»

- ÌÈLÏ ˜ÏÁ B‡ BÓËÁ Ïh B‡ B·˜Ú ˜ÒÙpL∆ƒ¿«¬≈ƒ«»¿∆¡«ƒ¿«ƒ
.¯B‰Ë»

מ"ח.65) פי"ח ובכל 66)שם בתים, מארבעה המחוברת
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בפירושו  [רבינו ברחת. האוחזת היד את בעור לכסות ודרכם
ונראה  היד, את בו שמכניסים תפור בעור שהמדובר אומר,
שבהלכה  קוצים ללוקטי זה בין מה להסביר כדי כך, שפירש

עור 34)ג]. של כסיה ולובשים במקל, הפשתן את חובטין
עץ  פירורי בה ייכנסו ולא החבטות, מן תינזק שלא היד על

המקלות. תקלקל 35)מן לא היד שזיעת כדי שלובשים,
בו. אוחז שהוא הכלי מידו יתחלק ושלא הצבע את

דרכים.36) עוברי של מקל כגון

.Â‰nk37?¯‰ËÈÂ ¯BÚ‰ ÈÏk ·˜piL ·˜p‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ¿«
˙ÓÁ‰38˙BÈÚ˜t ‡ÈˆBÓk ·˜pzMÓ -39È˙L ÏL40. «≈∆ƒ∆ƒ»≈¿ƒ«¿»∆¿ƒ

È˙L ÏL Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â41˙Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ≈»¿»¿«≈∆¿ƒƒ¿«∆∆
·¯Ú ÏL42da¯ ·˜pzL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -43. ∆≈∆¿«∆∆À¿»«∆ƒ»≈À»

ב.37) משנה יז פרק כדור.39)נוד.38)שם
הרוחב.40) מחוטי דקים והם האריג, של האורך חוטי
הנקב.41) דרך נופלים הרוחב.42)שהם חוטי כדורי
פירושו 43) הדעת על ומתקבל הקודמת, את סותרת זו בבא

החמת  אם והוא: שניה, לבבא טהרות' 'סדרי בעל של
הואיל  שתי, של מקבלת ואינה מתחילה נקובה נעשתה
יותר, עוד בה והחמירו טומאה, מקבלת - ערב של ומקבלת

רובה. בנקיבת אלא ערב בכמוציא נטהרת שאינה

.ÊÏÈÓ¯ez‰44ÔÈ„Ú - BÎB˙aL ÒÈk‰ ˙ÁÙpL «¿ƒ∆ƒ¿««ƒ∆¿¬«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ÏÈÓ¯ez‰45BÏ ¯eaÁ BÈ‡Â ,46. «¿ƒ¿«≈À¿»¿≈ƒ

קטנים 44) כיסים ובתוכו רועים, ילקוט מ"ט. פי"ט שם
קטנים. חפצים בהם עדיין 45)להניח הוא ראוי שהרי

הגדולים. החפצים בו להניח דין 46)למלאכתו ואין
לא  טומאה בו נגעה ואם הקטן, לכיס כמחובר התורמיל

התורמיל. נטמא

.Á˙ÓÁ‰47dlL ÌÈˆÈa‰L48dnÚ ˙BÏa˜Ó49 «≈∆∆«≈ƒ∆»¿«¿ƒ»
˙B¯B‰Ë - e˙ÁÙÂ50Ôk¯„k ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡L ,51. ¿ƒ¿¬¿∆≈»¿«¿¿«¿»

נפתח 48)שם.47) שלא עז או כבש עור היא החמת
עד  והופשט הבהמה באחורי בעיגול נחתך אלא לארכו,
של  הביצים כיסי נשארו כך ומתוך שלם, כשהוא הצואר

הנוד. בתוך שלימים הנוד,49)הזכר את כשממלאים
הכיסים. גם אףֿעלֿפי 51)הכיסים.50)מתמלאים

ואינם  הואיל הפיחות, מקום דרך כששופכים מקבלים שהם
ראויים  כבלתי דינם - הפיחות לפני כמו פיהם דרך מקבלים
שלמה  [במלאכת טומאה. מקבל עצמו והנוד למלאכתם.
לו, מסייעת בפירושו רבינו ולשון נטהר. הנוד שכל מפרש,
שתי  משמע רבים, בלשון "טהורות" כתב כאן אולם

הביצים].

.Ë¯BÚ ÈÏk52˙B‡ÏeÏ BÏ LiL53ÏcÒ ÔB‚k ,˙BˆLe ¿ƒ∆≈»¿»¿«¿»
È˜ÓÚ54ÔÈ¯zÓ Ô‰LkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆL ÏL ÒÈÎÂ55 ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ∆¿∆≈À»ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÈÏk ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡≈¬≈∆«¿ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»
ËBÈ„‰‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Lk56‰¯‰Óa ÏBÎÈ ¿∆≈À»ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿≈»

.‰È‰Lk Ïea˜ ÈÏk ¯ÊÁÈÂ ˙B‡Ïela ˙BˆM‰ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿»«»¿«¬…¿ƒƒ¿∆»»
ÔÎÂ57Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ Ô‰Ó ˙BˆM‰ ¯ÈÒ‰Â e‡ÓË Ì‡ ¿≈ƒƒ¿¿¿≈ƒ«¿»≈∆¿ƒ¿¿»»»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -58Ô¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ««ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ»
.Ôn‡a ‡lL∆…¿À»

מ"א.52) פכ"ו הכלי 53)שם בשפת לולאות תפרו
הרצועות  את וכשמושכין משיחות, או רצועות בהן להכניס

"שנצות". נקראות אלו רצועות הכלי. נועלים 54)נסגר
ולחה. עמוקה בקרקע ההולכים קשורים,55)אותו אינם

והמדובר  הלולאות. מתוך השנצות את לגמרי הוציא ואפילו
הכיסים. לעור תפורות אומן.56)כשהשנצות שאינו מי

זו.57) מלה פירוש נתבאר ואם 58)לא כלי, אינו עכשיו
הרי  קיבול, בית ויעשה השנצות את ויכניס ההדיוט יחזור

השלמות. ראה חדש. כלי זה

.ÈÏa˜Ó ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈˆL eÏhpL ˙BˆL ÏL ÒÈkƒ∆¿»∆ƒ¿¿»»¬«ƒ¿«≈
- ËeLt ¯BÚ ¯ÊÁÂ ËLÙ .Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈¿«≈ƒ¿«¿»«»
˙Ïa˜Ó - ‰hÓlÓ ˙ÏËn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÏË .¯B‰Ë»»»»»∆««¿≈ƒ¿«»¿«∆∆
ÂÈÏÚ LÈ È¯‰L ,ËeLt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆»∆¬≈≈»»

.ÈÏk ˙¯eˆ«¿ƒ

.‡ÈÚÈÓw‰ ˙‡ Ba C¯kL ¯BÚ59‰‡ÓË Ïa˜Ó -60; ∆»«∆«»≈«¿«≈À¿»
¯B‰Ë - BËLt61.‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba C¯ÎÂ ¯ÊÁ ; ¿»»»«¿»«¿«≈À¿»

¯BÚÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ¯‰Ë˙Óe ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆¿»ƒ«¿
epnÓ ˙¯k Ì‡Â .¯B‰Ë - ÚÈÓw‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ·˙kL62 ∆»«»»∆«»≈«»¿ƒ»«ƒ∆

‡ÈÏÁ ‰OÚÂ63‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈLÎ˙Ï64. ¿»»À¿»¿«¿ƒ¿«≈À¿»

וכורכים 59) קדושים, שמות או פסוקים עליו שכותבים קלף
ופגעים. מחלות נגד לסגולה בצואר ותולים עור, עליו

ה"א).60) פ"ד למעלה (ראה לקבלה עשוי שהוא מפני
לקבלה.61) ראוי אינו זה הקמיע.62)שבמצב מן
ה"ד)63) פ"א מציעא בבא כלים, (תוספתא משרשרת חלק
גדול,64) כהן של הזהב מציץ יוחנן ר' למד ב סג, בשבת

שהוא. בכל טומאה מקבל שתכשיט

.·È‰lÙz‰65L‡¯ ÏL66‡È‰ ÌÈÏk ‰Úa¯‡67È¯‰ . «¿ƒ»∆…«¿»»≈ƒƒ¬≈
˙Óa ˙‡ÓËpL68‰ˆÈˆ˜ ¯Èz‰Â69dw˙Â ‰BL‡¯‰70 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿»
‡È‰ È¯‰ -71‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡72¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈ƒ«À¿»¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ

,dw˙Â ˙ÈLÈÏM‰ Û‡ ¯Èz‰ Ì‡Â .dw˙Â ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ dlk ˙ÈOÚ - dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»«¬≈À»ƒ

‰‡ÓËÏ73Ìw˙Â ¯ÊÁÂ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ¯Èz‰ È¯‰L ; ¿À¿»∆¬≈ƒƒ»««¿««¿»«¿ƒ¿»
.˙BBL‡¯a eÚ‚pL ˙BB¯Á‡ ÔÈlÙz BÊ el‡Îe ,ÌlkÀ»¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»¿»ƒ
È¯‰ - dw˙Â ‰iL ÌÚt ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ»«¿ƒƒ∆»ƒ»««¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

‰˙È‰Lk ÔBL‡¯ ‡È‰74‰iM‰ ˙‡ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ∆«¿ƒ»
- dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ .˙ÈLÈÏM‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÌÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë dlk È¯‰75, ¬≈À»¿»∆≈»ƒ¿«≈≈ƒ

e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ76ÏcÒ ÔÎÂ .77 ƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿¿≈«¿»
Ò¯„Ó ‡ÓË ‡e‰L78dw˙Â ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ‰˜ÒÙÂ ∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»««≈»¿»¿ƒ¿»

Ò¯„Ó ‡ÓË -79‡e‰ È¯‰ - dw˙Â ‰iL ‰˜ÒÙ . »≈ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈
Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë80ÌÈÊ‡ BÏ eOÚ È¯‰L , »ƒ«ƒ¿»∆¬≈«¬»¿«ƒ

˙BL„Á81Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,82˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ¬»¬»»≈««ƒ¿»…ƒ¿ƒ
‰iM‰ ‰˜ÒÙpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï83B‡ ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»

- ÌÈLÏ ˜ÏÁ B‡ BÓËÁ Ïh B‡ B·˜Ú ˜ÒÙpL∆ƒ¿«¬≈ƒ«»¿∆¡«ƒ¿«ƒ
.¯B‰Ë»

מ"ח.65) פי"ח ובכל 66)שם בתים, מארבעה המחוברת
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milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תפילין. של הפרשיות מארבעת אחת פרשה אף67ֿ)בית
למטה. מחוברות שארבעתן אב 68)עלֿפי ונעשית

שנטמא  בכלי שנגעה כגון מפרש, ישראל בתפארת הטומאה.
הטומאה, אבות אבי נעשית הרי ממש במת נגעה שאם במת,

ה"ג. פ"ה מת טומאת הלכות לכל 69)ראה קורא רבינו
"קציצה". קציצה 70)בית לה חיבר כלומר התפילה, את

התפילה.71)אחרת. היא 72)כל החדשה הקציצה גם
התפילה. מכל חלק שנעשית מפני הטומאה, מפני 73)אב

זו  טומאה פקעה הראשונה, מהטומאה כלום נשאר שלא
הראשונות  שלש שהרי לטומאה, ראשון כולם אולם לגמרי.
מפני  טמאה, והרביעית הטומאה אב שהיא ברביעית נגעו
שלפנינו  הגירסא [לפי הטמאה. מהתפילה חלק שהיא
את  כשהתיר הדין הוא מה נתברר לא החדשים, בדפוסים
וקושטא, (ר"מ) רומא ובדפוס הרביעית. את ולא השלישית
ולהתאימה  הגירסא את לתקן ונראה בחסר. לקויה הגירסא
ותיקנה, השלישית אף התיר אם "וכן שבמשנתנו: לגירסא
התיר  אם ופירושה: וכו'". הרביעית את אף התיר ואם
אב  התפילה כל ונשארה במקומה, אחרת והביא השלישית
מחוברות  שכולן מפני ושניה, ראשונה בהתיר כמו הטומאה

במת]. שנטמאה שבאה 74)לרביעית החדשה הקציצה
אינו  שכלי מפני במגע, כלל נטמאה לא הראשונה במקום
מהתפילה  כחלק היא וטומאתה מראשון, טומאה מקבל

הקודם. בדין שנתבאר כמו ראשון, ומאלו 75)שכולה
כלום. נשאר לא הטומאה באב טומאת 76)שנגעו בהלכות

ה"ז. פ"ה מ"ד.77)מת פכ"ו עליו 78)שם שדרך כגון
הטומאה. אב ונעשה בו 79)הזב, להשתמש שאפשר מפני

תיקנה  לא שאפילו ונראה טומאתו. פקעה לא שהוא, כמו
בטומאתו. הסנדל - אינו 80)עדיין אזניו שתי כשנפסקו

האוזן  את בינתיים שתיקן ואףֿעלֿפי למלאכתו, ראוי
הזב.81)הראשונה. עליו דרס שלא חדש ככלי הוא והרי

בסנדל 82) החדשה נגעה הראשונה, האוזן את כשהחליף
כל  ולפיכך מדרס, מגע טומאת עליה וירדה מדרס, טמא
מדרס  טומאת שפקעה ואע"פ כמותה. - לה המחובר הסנדל
מפרש  ב, קיב, בשבת [רש"י פקעה. לא מדרס מגע טומאת -
ומשנהֿלמלך  שם, תוספות ראה בעצמו. נגע שהסנדל מפני

מעור 83)כאן]. עשוי סנדל לגמרי. כלי מתורת בטלה
קצת  וכן העקב, יד על זקוף עור וקצת סוליים לו ויש קשה,
מגולה, שבאמצע הרגל וכל האצבעות, את המכסה עור
בהן  להכניס הרגל צידי משני אזנים שתי לו ותופרים
מעל  הסנדל יפול שלא כדי לקושרן משיחות או רצועות

הרגל.

.‚ÈÏÚÓ84- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó BÈ‡ Ì‡ ,˙ÁÙpL ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ≈¿«≈…»∆∆
¯B‰Ë85. »

הרגל.84) כל את ומכסה רך, מעור שאינו 85)עשוי מפני
(שם). לשימוש ראוי

.„È‰lÙz86- „È ÏL ?d˙¯‰Ë È˙ÓÈ‡Ó ˙‡ÓËpL ¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈»«»√»»∆»
d˙B‡ ¯ÈziMÓ87L‡¯ ÏLÂ ;˙BÁe¯ LÏMÓ88- ƒ∆«ƒ»ƒ»¿∆…

˙BÁe¯ LÏMÓ ¯ÈziMÓ89.dz¯·ÁÏ ‰ˆÈˆ˜ ÔÈ·e ƒ∆«ƒƒ»≈¿ƒ»«¬∆¿»

ה"א.86) פ"ד בתרא בבא כלים, יחתוך 87)תוספתא

היא  שעליו (תיתורא), עור של בדף קביעתה במקום אותה
ביכורים). (מנחת קציצות.88)עומדת ארבע לה שיש

של 89) הצדדים ומשני מלמעלה הזוויות, שלוש משיחתוך
איש). (חזון הקציצה דופן

.ÂË¯eck‰90ÌeÓ‡‰Â91ÚÈÓw‰Â92eÚ¯˜pL ÔÈlÙz‰Â ««¿»≈¿«»≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ¿¿
- ÔÎB˙aL ‰n·e ,‡ÓË - Ô‰a Ú‚Bp‰ ,e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿«≈«»∆»≈«∆∆¿»

¯B‰Ë93Ûek‡‰ .94- BÎB˙aL ‰Óa Ú‚Bp‰ ,Ú¯˜pL »»ƒ∆ƒ¿««≈«¿«∆¿
B¯aÁÓ ¯Ùz‰L ÈtÓ ,‡ÓË95Ûe‚k Blk ‰OÚÂ »≈ƒ¿≈∆«∆∆¿«¿¿«¬»À¿
.„Á‡∆»

א.90) כג, כלים את 91)משנה עליו שנותנים  דפוס
שאריות  או סובים ממולא עור ככיס עשוי והוא המנעל,

את גם עושים וכן בד, של בו.זעירות לשחק הכדור
יא.92) בהלכה שבתוך 93)נתבאר במה אדם נגע אם

הכלי, מעצם שאינם מפני נטמא, לא - האלה הטמאים הכלים
ר"ש  ראה למשנה, בפירושו (רבינו לו מחוברים אינם וגם

עליו.94)שם). שרוכבים נתפרים 95)אוכף האוכפים
שבתוכם. מה כל עם החיצון העור ומתחבר לעבר, מעבר

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ט שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) שתיגמר עד טומאה מקבלים אין מתכות שכלי יבאר

המלחמה  וכלי מתכות כלי גולמי הן ומה מלאכתם.
הבהמה  תכשיטי טומאה. מקבלין אם האדם ותכשיטי
לטומאה  יורדים הכלים אם וטבעות. חותמות והכלים
זוגין  ומניח שעושה אומן במחשבה. עולים או במחשבה

הנמצאים. וזוגים ולדלתות, לבהמה

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ »¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈
.ÏÏk ‰OÚÓ ¯qÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ dlk ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»À»¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿À««¬∆¿»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb Ï·‡¬»»¿≈¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»

א.2) כה, חולין ברייתא,

.·Ô‰ eÏÈ‡Â3ÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbÛeLÏ „È˙ÚL Ïk ?˙B4 ¿≈≈»¿≈¿≈«»…∆»ƒ»
ıaLÏ B‡ B˙B‡5¯¯‚Ï B‡6·k¯ÎÏ B‡7LÈw‰Ï B‡ ¿«≈¿»≈¿«¿≈¿«ƒ

Ò¯e˜a8Ô‚‡ B‡ ÔÊ‡ ¯qÁÓ ‰È‰L B‡ ,9BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ¿¿»∆»»¿À«…∆…∆¬≈∆≈
Ba ¯‡Mz ‡ÏÂ e‰tÈÈÂ epw˙iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»«∆¿«¿∆ƒ«≈¿…ƒ»≈

ÛÈq‰ ?„ˆÈk .ÏÏk ‰Î‡ÏÓ10„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿»»¿»≈«««ƒ≈¿«≈À¿»«
epÙeLiL11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pÊÈÁLiL „Ú - ÔÈkq‰Â , ∆¿∆¿««ƒ«∆«¿ƒ∆»¿≈…«≈

ÌÈÏk ‰OBÚ‰ ,CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈOÚÓa12ÏL ˙LÚ‰ ÔÓ ¿«¬ƒ≈¿ƒ»»∆≈ƒƒ»∆∆∆
ÏÊ¯a13‰¯¯Á‰ ÔÓ B‡14ÏL ··Bq‰ ÔÓe ,˙ÎzÓ ÏL «¿∆ƒ«¬»»∆«∆∆ƒ«≈∆
ÏbÏb15ÔÈÈetv‰ ÔÓe ÔÈqh‰ ÔÓe ,16ÈpkÓe ,17ÌÈÏk‰ «¿«ƒ««ƒƒ«ƒƒƒ«≈«≈ƒ

ÌÈÏk‰ È‚‡Óe18‰ÏBÁM‰ ÔÓe ,ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Óe19ÔÓe ≈»¿≈«≈ƒ≈»¿≈«≈ƒƒ«¿»ƒ
˙„B„p‰20ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ -21el‡ ÏkL ÈtÓ , «¿∆¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆»≈

Ô‰ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb eOÚpL22ÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ . ∆«¬»¿≈¿≈«»≈¬»»∆¿ƒ
e ˙BÎzÓ ÈÏk È¯·MÓÌÈÏk‰ ÔÓ23ÔÓf‰ ·¯Ó e˜ÁLpL ƒƒ¿≈¿≈«»ƒ«≈ƒ∆ƒ¿¬≈…«¿«
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milkקצד zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ÈÏÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˜˙‰ elÙ‡ .ÔÈ¯B‰Ë25ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ - ¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

להחליקו.4)שם.3) כדי בשופין להסיר 5)לשפשף
(לשון  השיפה" אצל רעוע) (מלשון יתרועע אשר "הקליפה

מ"ג). פי"א כלים למשנה, בפירושו בברייתא:6)רבינו
ושקיעות  בליטות נשארות השיפה אחרי פירוש, "לגרד".

לכך. מיוחד בכלי אותן ומגרדים כדי 7)זעירות ללטוש
הקמטין 8)שיבריק. את ליישר כדי בפטיש עליו לדפוק
מ"ה.10)שפה.9)הקטנים. פי"ד ימרח 11)כלים

ראה  למשנה. בפירושו (רבינו הליטוש אחר בשמן אותה
לשוף). המילה בפירוש מ"ג.12)למעלה פי"א כלים

ומעורבים 13) היתוכו, לפני המחצבה מן שהוצא ברזל גוש
עפר. גושי עושים 14)בו העפר, והפרדת ההיתוך אחרי

עושים  וממנה (חררה) גדולה עוגה בצורת גושים גושים
של 15)כלים. חישוק סביבו ונותנים עץ, של הוא הגלגל

לחזקו. מצופה 16)מתכת שהוא עץ מכלי מתכת הסיר
אינה  כן גם שהסירה [לפני כלים ממנה ועשה במתכת

הכלי].מ  לגבי בטלה שהיא מפני טומאה קבלת
הכלים.17) את עליהם שמעמידים שפה 18)בסיסים

הכלי. פי על אותה ומשימים הכלי, מגוף אחר 19)שאינה
ומורידים  השפה מן בולטים עוקצים נשארים הכלים, עשיית

"שחולה". נקראים אלה ופירורים הגרודת 20)אותם, צ"ל
במשנתינו). הגירסא וכן (ר"מ) רומא בדפוס הוא (וכן

הכלי. את כשגורדים הנופלים הפירורים כדי 21)פירוש,
מאוד  תמוהה היא שלכאורה זו בהלכה רבינו שיטת לבאר
את  ולהביא להקדים עלינו וכסףֿמשנה) ראב"ד (ראה
א  במשנה ולפרשן. לשיטתו, המקור הן שהן המשניות,
– נשברו טמאין. ומקבליהם פשוטיהם מתכת, "כלי שנינו:
הישנה" לטומאתם חזרו – כלים מהם ועשה חזר טהרו.
ישנה). טומאה על גזר שטח בן שמעון אמרו: ב טז, (בשבת
טהורין. וכו' העשת מן כלים "העושה שם: ג  ובמשנה
שנעשו  שידוע המסמרות ומן הגרוטים מן כלים משברי
ג  שמשנה והר"ש הראב"ד ופירשו טמאין". – מכלים
בבא  ובכן, א. למשנה כהמשך ישנה טומאה בענין עוסקת
– שם שנמנו מהדברים כלים עשה שאם אומרת, ראשונה
כלל, טומאה מקבלים אינם שאלה מפני טהורים, הכלים
שניה  ובבא ישנה. טומאה חשש הכלים על אין וממילא
לקבל  ראויים שהיו כלים משברי כלים עשה שאם מלמדת,
הכלים  היו שמא טמאים, אלו הרי – שבירתם לפני טומאה
אולם  הישנה. לטומאתם החדשים וחזרו טמאים, הראשונים
טהרות  במס' שיטתו לפי זה לפירוש להתנגד הוכרח רבינו
באופן  חלודה או שבורה מחט נמצאה שאם מ"ה, פ"ג
ולפני  טומאה, לקבל ראויה אינה מציאתה בשעת שבמצבה
טהורה  היא הרי – מספק טמאה היתה נחלדה או שנשברה
חדש, כלי ממנה כשיעשה לטומאתה חוזרת ואינה לגמרי
בטהרה  שנמצאה וזו מציאותן, כשעת הטומאות שכל מפני
הטומאה  אבות בהל' רבינו של [מלשונו טהורה. חזקתה –
שהוא  משמע, אמנם שבורה, שנמצאה מחט בדין ה"ו פט"ו
אבל  הנ"ל, כפירושו שלא פ"ג טהרות המשנה את מפרש
שהיא  עצמה מהסברא גם בו שחזר מזה להסיק אין

לט  אין זו, שיטה לפי משברי הגיונית]. שנעשו כלים מא
שמדובר  מפרש הוא ולפיכך ישנה, טומאה מחשש כלים
בדוחק, לפרש אפשר [אמנם ולהבא. מכאן טומאה בקבלת
מגזירת  טמאים שהם שנמצאו שלימים בכלים שמדובר
ה"ג) פי"ג הטומאות אבות הל' (ראה הנמצאים כלים
פירוש  לקבל לרבינו היה נוח לא אבל שנמצאו, אחר ונשברו
ועוד  כלים". "משברי סתם כותבת המשנה כי זה, דחוק
מובן  זה הלא הראשונה? הבבא משמיעה מה לו היה קשה
הם  טומאה מקבלים שאינם מדברים כלים עשה שאם מאליו
כלים  גולמי בין מחלקת שהמשנה היא, ושיטתו טהורים?]
שאינו  מדבר נעשו לבין טומאה, לקבל הראוי מדבר שנעשו
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם האחרונים לכך. ראוי
אלה  אבל זו, הלכה בראש כאמור מלאכתם, כל נגמרה
תורת  מהם ופקעה ונשברו טומאה המקבל מדבר שנעשו
לענין  ממש כלי לתורת חוזרים הם הרי – טומאה קבלת
אףֿעלֿפי  הכלי, צורת נגמרה אך כאשר טומאה קבלת
ולהחליקו. לייפותו שמטרתם השיפורים עדיין מחוסר שהוא
למשנתינו  בפירושו רבינו דברי את גם להתאים ואפשר
מספיק  ישנה טומאה לענין שגם נוטה [והדעת זה. לפירושנו
תתפרש  ומשנתינו השיפורים], בלי עצמה הכלי מלאכת גמר
שכתבה  ומה מתכת, כלי גולמי של טומאה קבלת בדין
שמצאנו  (כמו טומאה מקבלים שאינם הכוונה "טהורין"
"טהורים" מילת גם תתפרש וכן במשנה), פעמים עשרות

עומדים. אנו שבה בהלכה רבינו לא 22)שבדברי שהרי
מקבלים  שאינם מדברים נעשו והם מלאכתם, נגמרה

ומקבלים 23)טומאה. הכלי, מגוף כחלק דינם ולפיכך
מקבלים  אינם - מכלי חלק היו שלא מסמרות אבל טומאה,

מלאכתם,24)טומאה. כל שנגמרה מכלים שנעשו מכיוון
למעלה. כמבואר הכלי, צורת גמר עם כלים תורת להם חזרה
החדשים  הכלים נעשו שמהם שהדברים לפרש, גם [אפשר

גולמים]. אבל 25)אינם שפוד, או מרצע מהם עשה
כל  מסולקות ובזה האחרונים. התיקונים עוד חסרים
לקבל  מאד וקשה כסףֿמשנה, [ראה רבינו. על התמיהות
כלי  מהן ולעשות וגרודת שחולה לחבר אפשר כיצד פירושו.

התכה]. ללא

.‚Ïa˜Ó - Èeqk ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆≈¿À»∆»ƒ¿«≈
.ÈÏk‰ ÛebÓ ·eLÁ Èeqk‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËÀ¿»∆≈«ƒ»ƒ«¿ƒ

.„ËÁÓ26dÙL ‡l‡ ‰·w ‡lL27CÎÏ dw˙Â28 ««∆…ƒ¿»∆»»»¿ƒ¿»¿»
˙‡ da ÔÈ‡ÈˆBnL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆

ıBw‰29¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - d·wÏ „È˙Ú Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ»ƒ¿«¿»¬≈ƒƒ¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb30. »¿≈¿≈«»¿≈»¿«∆∆À¿»

פי"א 26) לקמן ראה דרבא. אליבא אביי - א קכג, שבת
בלי 28)החליקה.27)הי"ד. שהיא כמות להשאירה
האדם.29)חור. בבשר ראויה 30)שנתחב אינה שהרי

לה. שהתכוון למלאכה עדיין

.‰ÌÈ¯B‰Ë ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbL ,e¯‡aL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿∆»¿≈¿≈«»¿ƒ
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ÈÏÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˜˙‰ elÙ‡ .ÔÈ¯B‰Ë25ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ - ¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ
.‰‡ÓËÀ¿»

להחליקו.4)שם.3) כדי בשופין להסיר 5)לשפשף
(לשון  השיפה" אצל רעוע) (מלשון יתרועע אשר "הקליפה

מ"ג). פי"א כלים למשנה, בפירושו בברייתא:6)רבינו
ושקיעות  בליטות נשארות השיפה אחרי פירוש, "לגרד".

לכך. מיוחד בכלי אותן ומגרדים כדי 7)זעירות ללטוש
הקמטין 8)שיבריק. את ליישר כדי בפטיש עליו לדפוק
מ"ה.10)שפה.9)הקטנים. פי"ד ימרח 11)כלים

ראה  למשנה. בפירושו (רבינו הליטוש אחר בשמן אותה
לשוף). המילה בפירוש מ"ג.12)למעלה פי"א כלים

ומעורבים 13) היתוכו, לפני המחצבה מן שהוצא ברזל גוש
עפר. גושי עושים 14)בו העפר, והפרדת ההיתוך אחרי

עושים  וממנה (חררה) גדולה עוגה בצורת גושים גושים
של 15)כלים. חישוק סביבו ונותנים עץ, של הוא הגלגל

לחזקו. מצופה 16)מתכת שהוא עץ מכלי מתכת הסיר
אינה  כן גם שהסירה [לפני כלים ממנה ועשה במתכת

הכלי].מ  לגבי בטלה שהיא מפני טומאה קבלת
הכלים.17) את עליהם שמעמידים שפה 18)בסיסים

הכלי. פי על אותה ומשימים הכלי, מגוף אחר 19)שאינה
ומורידים  השפה מן בולטים עוקצים נשארים הכלים, עשיית

"שחולה". נקראים אלה ופירורים הגרודת 20)אותם, צ"ל
במשנתינו). הגירסא וכן (ר"מ) רומא בדפוס הוא (וכן

הכלי. את כשגורדים הנופלים הפירורים כדי 21)פירוש,
מאוד  תמוהה היא שלכאורה זו בהלכה רבינו שיטת לבאר
את  ולהביא להקדים עלינו וכסףֿמשנה) ראב"ד (ראה
א  במשנה ולפרשן. לשיטתו, המקור הן שהן המשניות,
– נשברו טמאין. ומקבליהם פשוטיהם מתכת, "כלי שנינו:
הישנה" לטומאתם חזרו – כלים מהם ועשה חזר טהרו.
ישנה). טומאה על גזר שטח בן שמעון אמרו: ב טז, (בשבת
טהורין. וכו' העשת מן כלים "העושה שם: ג  ובמשנה
שנעשו  שידוע המסמרות ומן הגרוטים מן כלים משברי
ג  שמשנה והר"ש הראב"ד ופירשו טמאין". – מכלים
בבא  ובכן, א. למשנה כהמשך ישנה טומאה בענין עוסקת
– שם שנמנו מהדברים כלים עשה שאם אומרת, ראשונה
כלל, טומאה מקבלים אינם שאלה מפני טהורים, הכלים
שניה  ובבא ישנה. טומאה חשש הכלים על אין וממילא
לקבל  ראויים שהיו כלים משברי כלים עשה שאם מלמדת,
הכלים  היו שמא טמאים, אלו הרי – שבירתם לפני טומאה
אולם  הישנה. לטומאתם החדשים וחזרו טמאים, הראשונים
טהרות  במס' שיטתו לפי זה לפירוש להתנגד הוכרח רבינו
באופן  חלודה או שבורה מחט נמצאה שאם מ"ה, פ"ג
ולפני  טומאה, לקבל ראויה אינה מציאתה בשעת שבמצבה
טהורה  היא הרי – מספק טמאה היתה נחלדה או שנשברה
חדש, כלי ממנה כשיעשה לטומאתה חוזרת ואינה לגמרי
בטהרה  שנמצאה וזו מציאותן, כשעת הטומאות שכל מפני
הטומאה  אבות בהל' רבינו של [מלשונו טהורה. חזקתה –
שהוא  משמע, אמנם שבורה, שנמצאה מחט בדין ה"ו פט"ו
אבל  הנ"ל, כפירושו שלא פ"ג טהרות המשנה את מפרש
שהיא  עצמה מהסברא גם בו שחזר מזה להסיק אין

לט  אין זו, שיטה לפי משברי הגיונית]. שנעשו כלים מא
שמדובר  מפרש הוא ולפיכך ישנה, טומאה מחשש כלים
בדוחק, לפרש אפשר [אמנם ולהבא. מכאן טומאה בקבלת
מגזירת  טמאים שהם שנמצאו שלימים בכלים שמדובר
ה"ג) פי"ג הטומאות אבות הל' (ראה הנמצאים כלים
פירוש  לקבל לרבינו היה נוח לא אבל שנמצאו, אחר ונשברו
ועוד  כלים". "משברי סתם כותבת המשנה כי זה, דחוק
מובן  זה הלא הראשונה? הבבא משמיעה מה לו היה קשה
הם  טומאה מקבלים שאינם מדברים כלים עשה שאם מאליו
כלים  גולמי בין מחלקת שהמשנה היא, ושיטתו טהורים?]
שאינו  מדבר נעשו לבין טומאה, לקבל הראוי מדבר שנעשו
שלא  זמן כל טומאה מקבלים אינם האחרונים לכך. ראוי
אלה  אבל זו, הלכה בראש כאמור מלאכתם, כל נגמרה
תורת  מהם ופקעה ונשברו טומאה המקבל מדבר שנעשו
לענין  ממש כלי לתורת חוזרים הם הרי – טומאה קבלת
אףֿעלֿפי  הכלי, צורת נגמרה אך כאשר טומאה קבלת
ולהחליקו. לייפותו שמטרתם השיפורים עדיין מחוסר שהוא
למשנתינו  בפירושו רבינו דברי את גם להתאים ואפשר
מספיק  ישנה טומאה לענין שגם נוטה [והדעת זה. לפירושנו
תתפרש  ומשנתינו השיפורים], בלי עצמה הכלי מלאכת גמר
שכתבה  ומה מתכת, כלי גולמי של טומאה קבלת בדין
שמצאנו  (כמו טומאה מקבלים שאינם הכוונה "טהורין"
"טהורים" מילת גם תתפרש וכן במשנה), פעמים עשרות

עומדים. אנו שבה בהלכה רבינו לא 22)שבדברי שהרי
מקבלים  שאינם מדברים נעשו והם מלאכתם, נגמרה

ומקבלים 23)טומאה. הכלי, מגוף כחלק דינם ולפיכך
מקבלים  אינם - מכלי חלק היו שלא מסמרות אבל טומאה,

מלאכתם,24)טומאה. כל שנגמרה מכלים שנעשו מכיוון
למעלה. כמבואר הכלי, צורת גמר עם כלים תורת להם חזרה
החדשים  הכלים נעשו שמהם שהדברים לפרש, גם [אפשר

גולמים]. אבל 25)אינם שפוד, או מרצע מהם עשה
כל  מסולקות ובזה האחרונים. התיקונים עוד חסרים
לקבל  מאד וקשה כסףֿמשנה, [ראה רבינו. על התמיהות
כלי  מהן ולעשות וגרודת שחולה לחבר אפשר כיצד פירושו.

התכה]. ללא

.‚Ïa˜Ó - Èeqk ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆≈¿À»∆»ƒ¿«≈
.ÈÏk‰ ÛebÓ ·eLÁ Èeqk‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËÀ¿»∆≈«ƒ»ƒ«¿ƒ

.„ËÁÓ26dÙL ‡l‡ ‰·w ‡lL27CÎÏ dw˙Â28 ««∆…ƒ¿»∆»»»¿ƒ¿»¿»
˙‡ da ÔÈ‡ÈˆBnL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d˙lÁzÓƒ¿ƒ»»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆

ıBw‰29¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - d·wÏ „È˙Ú Ì‡ Ï·‡ . «¬»ƒ»ƒ¿«¿»¬≈ƒƒ¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb30. »¿≈¿≈«»¿≈»¿«∆∆À¿»

פי"א 26) לקמן ראה דרבא. אליבא אביי - א קכג, שבת
בלי 28)החליקה.27)הי"ד. שהיא כמות להשאירה
האדם.29)חור. בבשר ראויה 30)שנתחב אינה שהרי

לה. שהתכוון למלאכה עדיין

.‰ÌÈ¯B‰Ë ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbL ,e¯‡aL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿∆»¿≈¿≈«»¿ƒ
ÌÈ‡ÓË ıÚ ÈÏk ÈÓÏ‚Â31˙BÎzÓ ÈÏk ÈËeLÙe , ¿»¿≈¿≈≈¿≈ƒ¿≈¿≈«»

ÌÈ‡ÓË32ÌÈ¯B‰Ë ıÚ ÈÏk ÈËeLÙe33,‰¯Bz ÔÈc ¿≈ƒ¿≈¿≈≈¿ƒƒ»
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‡ˆÓ34‡Óh‰ :35,˙BÎzÓ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ıÚ ÈÏÎa ƒ¿»«»≈ƒ¿≈≈»ƒ¿≈«»
.ıÚ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ‡ÓË»≈ƒ¿≈«»»ƒ¿≈≈

ה"א.31) פ"ה למעלה פ"א 32)נתבאר למעלה נתבאר
ה"י.33)ה"ט. מזה.34)שם א.35)יוצא כה, חולין

.Â‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk36Ú·Bk‰Â ÁÓ¯‰Â ÛÈq‰ ÔB‚k ,37 »¿≈«ƒ¿»»¿««ƒ¿»…«¿««
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÙbn‰Â ÔBÈ¯M‰Â¿«ƒ¿¿««»«ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»

‰ÏËw‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰ ÈËÈLÎz ÏÎÂ38ÌÈÓÊp‰Â39 ¿»«¿ƒ≈»»»¿««¿»¿«¿»ƒ
˙BÚah‰Â40Ì˙BÁ Ô‰ÈÏÚ LiL ÔÈa ,41ÔÈaÔÈ‡L ¿««»≈∆≈¬≈∆»≈∆≈

elÙ‡ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,Ì˙BÁ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒ
¯È„42ÏÒÙpL43- ‰pË˜ ¯‡eˆa B˙BÏ˙Ï BÈ˜˙‰Â ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿¿««¿«»

‰‡ÓË Ïa˜Ó44˙ÎzÓ ÏL ÚÈÓ˜ ÔÎÂ .45‡nË˙Ó - ¿«≈À¿»¿≈»≈«∆«∆∆ƒ¿«≈
Îz ÏÎkÌ„‡ ËÈL46. ¿»«¿ƒ»»

מ"ח.36) פי"א שהם 37)כלים המגפיים, וכן מתכת. של
חרב. ומכת החיצים מפני להגן זהב 38)עשויים של רביד

הצואר. על ונזמי 39)שתולים (עגולים) האוזן נזמי כולל
העתיקים. בעמים תכשיטים ששימשו שמשימים 40)האף

המתניים  סביב שחוגרים גדולות טבעות אבל האצבע, על
פ"ב  בבאֿמציעא כלים (תוספתא, טומאה מקבלות אינן
ולכן  הבגדים, על אותן שחוגרים מפני והטעם, ה"א).

ה"ז). לקמן (ראה כלים כתכשיטי היו 41)נידונים רגילים
מכתבים  בהן וחותמים הטבעות, על צורה או אותיות לחרות

עתיקה.42)ומסמכים. רומית ביטל 43)מטבע השלטון
ממנו. חלק שניטל או לסוחר, עובר כמטבע ערכו את

מ"ז.44) פי"ב ה"ד.45)שם פ"א ב'ספרי 46)תוספתא
לקבלת  אדם תכשיטי מרבה למשנתנו) בר"ש (מובא זוטא'
יבא  לא אשר "וכל כד): לא (במדבר הכתוב מן טומאה,

במים". תעבירו באש

.ÊÌÈÏk‰Â ‰Ó‰a‰ ÈËÈLÎz Ïk47˙BÚah‰ ÔB‚k , »«¿ƒ≈«¿≈»¿«≈ƒ¿««»
ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Ïe ‰Ó‰a‰ ¯‡eˆÏ ÔÈOBÚL∆ƒ¿«««¿≈»¿»¿≈«≈ƒ¿ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â48ÔÓˆÚ ÈÙa49‚efÓ ıeÁ ;50 ¿≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ
Ì„‡Ï ÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ÏL51?„ˆÈk . ∆¿≈»¿≈ƒ««¿ƒ«»»»≈«

‰OBÚ‰52ÔÈ‚eÊ53˙LzÎÓÏ54‰ÒÈ¯ÚÏÂ55˙BÁtËÓÏ , »∆ƒ¿«¿∆∆¿«¬ƒ»¿ƒ¿¿
ÌÈ¯ÙÒ56˙B˜BÈ˙Â57ÌÈ¯B‰Ë -58ÔÈÏBaÚ Ô‰Ï ‰OÚ . ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒ

ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿«¬¿«¿ƒ«
eÏh elÙ‡Â .Ì„‡ ÈËÈLÎ˙k Ô‰ È¯‰ ,Ì„‡Ï¿»»¬≈≈¿«¿ƒ≈»»«¬ƒƒ¿

Ô‰ÈÏBaÚ59‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -60Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L , ƒ¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈»
Ò¯Á‰ ÏÚ BLÈw‰Ï61. ¿«ƒ««∆∆

מ"א.47) פי"ב אלא 48)כלים לטומאה חכמים ריבו לא
(ר"ש  וכלים בהמה תכשיטי ולא בלבד אדם תכשיטי

אחר.49)במשנתנו). מכלי כחלק לפעמים מתטמאים אבל
קטן.50) הפעמון 51)פעמון של הצלצול האדם. לצורך

- ב נח, שבת במס' הבהמה. של מקומה את לרועה מודיע
מתכת  בכלי קול למשמיע "מנין יונתן: רבי בשם אמרו
לא, (במדבר שנאמר טומאה), שמקבל (פירוש טמא? שהוא
אפילו  וטהר", באש תעבירו באש יבא אשר דבר "כל כד)
באש". "יבא בלבד) קול להשמעת ועשוי (כלי דיבור

לענין  אלא טומאה, לענין נאמר לא אמנם הזה [הכתוב
הסבירו  כבר אבל אסורים, דברים בליעת משום הגעלה
ענין  אינו מ"אם שנלמד דבר, כל ד"ה שם ב'תוספות'
בדרשות  מקובלת [מידה לטומאה" ענין תנהו לאיסורין,

שם.52)חז"ל]. כלים את 53)תוספתא, בהם תלה ולא
אותם. כשמנענעים מקשקשים ואינם העינבל

קול 54) שישמיע פעמון בה ותולים בשמים, בה שכותשים
יפה  "שהקול ז"ל חכמינו אצל הוא מקובל הכתישה. בשעת

ב). ו, (כריתות נענועה.55)לבשמים" בשעת שיצלצלו
הספר 56) לבית נכנסים הם הצלצול, הילדים כששומעים

ב). נח, שבת התינוקות 57)(רש"י של למטפחות פירוש,
שם). שאין 58)(רש"י לפי מלאכתם עדיין נגמרה שלא
עינבל. הזוג.59)להם בתוך שתלאום מכיון 60)אחר

יוצאים  אינם טומאה, קבלת לענין כלי תורת עליהם שירדה
רבינו: מסיים וכך למלאכתם, קצת ראויים שהם זמן כל מזה
פירוש, החרס", על (לדפוק) להקישו ראוי הוא "שהרי
משימוש  לגמרי עדיין נפסל לא כן ואם צלצול, וישמיע

לו. ראוי 61)המיועד הוא כן ואם קול, להשמיע כדי
הראשונה. למלאכתו

.Á‚eÊ62BÈ‡ - ÔË˜Ï ‰OÚ Ì‡ :Ì„‡Ï ÈeOÚ‰∆»¿»»ƒ«¬»¿»»≈
ÏB˜Ï È¯‰L ,BlL ÏBaÚa ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»∆»»ƒ¿∆∆¬≈¿

‰OÚ63ÏB„‚Ï ‰OÚ ;64Ïa˜Óe ËÈLÎz ‰Ê È¯‰ - «¬»«¬»¿»¬≈∆«¿ƒ¿«≈
.ÏBaÚ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿

שם.62) מלאכתו.63)שבת, נגמרה ישנם 64)ולא
או  מכסף עשוי עינבל בלי זוג בצואריהם שתולים אנשים

זהב.

.ËÏk65˙BÙeˆ¯t‰66˙BÏa˜Ó67ÏÎÂ ,‰‡ÓË »««¿¿«¿À¿»¿»
BaL ˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë ˙BÓ˙BÁ‰«»¿ƒ≈»∆«∆∆∆

„·Ïa ÔÈÓ˙BÁ68˙ÚahÓ ıeÁ ,˙B¯B‰Ë ˙BÚah‰ ÏÎÂ . ¿ƒƒ¿«¿»««»¿ƒ«««
d¯LBwL ,ÂÈ˙Ó ˙‡ Ba ¯‚BÁL ˙ÚaË Ï·‡ ;Úaˆ‡∆¿«¬»«««∆≈∆»¿»∆¿»

¯ÈM‰ ˙ÚaË .‰¯B‰Ë - ÂÈÙ˙k ÔÈa69,‰Ó‰a ÏL ≈¿≈»¿»««««≈∆¿≈»
˙Ïa˜Ó - ‰Ó‰a‰ ˙‡ da CLBÓ Ì„‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»≈»∆«¿≈»¿«∆∆

‰‡ÓË70ÏwÓ ÔÎÂ .71ÏÈ‡B‰ ,˙ÎzÓ ÏL ‰Ó‰a ÏL À¿»¿≈«≈∆¿≈»∆«∆∆ƒ
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - Ba d˙B‡ ‰„B¯ Ì„‡Â¿»»∆»¿«∆∆À¿»

ה"ד.65) פ"א בבאֿמציעא כלים מסכות 66)תוספתא,
הפנים. על "טמאין",67)שנותנים כתוב: בתוספתא

טומאה. שמקבלות רבינו "בלבד"68)ומפרש המילה
מקבל  מתכת של חותם רק פירוש "מתכת", למילה נמשכת
אחרים. מחמרים עשויים חותמות לא אבל טומאה,

מתג 69) הוא שיר רבינו: מפרש - א פא, שבת במשנה,
את  בה ומושכים בטבעת רצועה וקושרים בו, קבועה וטבעת

ב.70)הבהמה. נב, שם.71)שבת

.ÈÌÈÏk‰ Ïk72‰‡ÓËÏ ÌÈ„¯BÈ73‰·LÁÓa74ÔÈ‡Â , »«≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿«¬»»¿≈
‰‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ75‰OÚn‰Â .‰OÚÓ ÈepLa ‡l‡ ƒƒ≈À¿»∆»¿ƒ«¬∆¿««¬∆
‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó76‰·LÁn‰ „iÓe77‰·LÁn‰Â , ¿«≈ƒ«««¬∆ƒ«««¬»»¿««¬»»

.‰·LÁn‰ „iÓ ‡ÏÂ ‰OÚn‰ „iÓ ‡Ï ˙Ïh·Ó dÈ‡≈»¿«∆∆…ƒ«««¬∆¿…ƒ«««¬»»
‰ÈÏÚ ·LÁL ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a ˙ÚaË ?„ˆÈk≈««««¿≈»≈ƒ∆»«»∆»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - Ì„‡ ˙ÚaË d¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ»«««»»¬≈¿«∆∆À¿»
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d˙iOÚ ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ˙ÈOÚ el‡Îe ,BÊ ‰·LÁÓa78. ¿«¬»»¿ƒ«¬≈¿»»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»
a ˙ÚaË dÁÈp‰Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ¯ÊÁ,‰˙È‰Lk ‰Ó‰ »«¿ƒ≈»∆»¿«ƒ»«««¿≈»¿∆»¿»

Ì„‡‰ da ËM˜˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡79BÊ È¯‰ - ««ƒ∆…ƒ¿«≈»»»»¬≈
„iÓ ˙Ïh·Ó ‰·LÁn‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈««¬»»¿«∆∆ƒ«
B‡ d˙B‡ ÛeLiL ÔB‚k ,‰OÚÓ ‰OÚiL „Ú ‰·LÁn‰««¬»»«∆«¬∆«¬∆¿∆»»

dÚ˜˙È80Ì„‡Ï ˙Úah‰ ‰˙È‰ .‰Ó‰a ÏL ‰OÚÓa ƒ¿»»¿«¬∆∆¿≈»»¿»««««¿»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰Ó‰·Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ¿ƒ≈»∆»ƒ¿≈»¬«ƒƒ¿«∆∆À¿»
Ô˙‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L ;‰˙È‰Lk¿∆»¿»∆≈«≈ƒƒƒ≈À¿»»
dÈ‡ - ‰Ó‰·Ï dpLÂ ‰OÚÓ da ‰OÚ .‰·LÁÓa¿«¬»»»»»«¬∆¿ƒ»ƒ¿≈»≈»
.‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó ‰OÚn‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆««¬∆¿«≈ƒ«««¬∆

מ"ט.72) פכ"ה כלים לקבל 73)משנה, ראויים נעשים
מביא 74)טומאה. לקמן לכך. גורמת האדם של מחשבתו

דוגמאות. אין 75)רבינו טומאה, לקבל ראוי שהוא כלי
לכך. הכשרתו לבטל מועילה עשה 76)מחשבה אם אפילו

טומאה. לקבל הכשירו לו שהביא מעשה וגם 77)בכלי
אףֿעלֿפיֿ טומאה, המקבל כלי שימוש בו להשתמש חישב
הכשירו. את לבטל מעשה שינוי של כוחו יפה כן

במחשבה".78) לטומאה ל"יורדים לא 79)דוגמא כן ואם
עצמו. האדם לצרכי מעולם בה שצ"ל 80)השתמשו נראה

יתקנה.

.‡È‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á81Ô‰Ï ÔÈ‡Â ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆¿≈»∆
¯LÎ‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,‰·LÁÓ«¬»»¿∆≈«¿¿«¿»¿ƒ¿«∆¿≈

ÔÈÏÎ‡82. √»ƒ

ובריא.81) גדול של מעשהו כמו מועילים מעשיהם
רק 82) מועיל שהמעשה נתבאר ושם ה"ב. פי"ד

מעשה  מתוך ניכרת שם.כשמחשבתו ראה ו.

.·È‚eÊ83˙Ïc ÏL84Ïa˜Ó - ‰Ó‰·Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ∆∆∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈»¿«≈
‰‡ÓË85B¯aÁ elÙ‡ ,˙Ï„Ï e‰e‡OÚL ‰Ó‰a ÏLÂ ; À¿»¿∆¿≈»∆¬»¿∆∆¬ƒƒ¿

,‰È‰Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â Ú˜¯wa««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈¿«≈À¿»¿∆»»
BÙe‚a ‰OÚÓ Ba ‰pLiL „Ú86. «∆¿«∆«¬∆¿

ב.83) נח, שהוא 84)שבת מפני טומאה מקבל שאינו
כלל. כלי ואינו הבית לגבי ה"ז 85)בטל למעלה נתבאר

טומאה. מקבל בהמה של בזוג.86)שזוג

.‚ÈÔn‡87ÁÈpÓe ‰OBÚL88‰Ó‰·Ï ÔÈ‚eÊ À»∆∆«ƒ«ƒƒ¿≈»
˙B˙Ï„ÏÂ89‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡ :90- ¿ƒ¿»ƒ…∆»¿»»∆¿«≈À¿»

¯·„Ï Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰ È¯‰¬≈«…¿«≈À¿»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L91ÔÈ‡L ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; ∆≈¿«≈À¿»¿ƒ…∆»¿»»∆≈

Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¬≈«…»«∆«¿ƒƒ¿»»
.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·„Ï¿»»«¿«≈À¿»

ה"ד.87) פ"א בבאֿמציעא כלים מלאי 88)תוספתא, מכין
למכרם. עלֿמנת זוגים גם 89)של מתאימים הזוגים

לדלתות. וגם הזוגים 90)לבהמה רוב למכור מתכוון הוא
בהמה. טומאה.91)לצרכי יקבלו לא שהפריש ואלה

.„ÈÔÈ‚eÊ92‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡ˆÓp‰93; ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿ƒÀ¿»
˙B˙Ï„Ï Ôa¯L ÈtÓ ,ÌÈk¯ka ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ94. ≈«ƒ¿»ƒ«¿«ƒƒ¿≈∆À»ƒ¿»

בהמות.93)שם.92) בשביל עשויים הזוגים רוב
ועוד,94) בדלתותיהם. זוגים לקבוע נוהגין כרכים תושבי

בהמות. לגדל דרכם שאין

.ÂËÔn‡Ï ¯Ó‡95˙Ï„Ï „Á‡ ,ÌÈ‚eÊ ÈL ÈÏ ‰OÚ : »«¿À»¬≈ƒ¿≈ƒ∆»¿∆∆
˙Á‡ ,˙B‡ÏˆÁÓ ÈzL ÈÏ ‰OÚ ;‰Ó‰·Ï „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈«¿¿»««

‰·ÈÎLÏ96ÌÈÏ‰‡Ï ˙Á‡Â97,ÌÈÈ„Ò ÈL ÈÏ ‰OÚ ; ƒ¿ƒ»¿««¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ
˙B¯eˆÏ „Á‡98ÌÈÏ‰‡Ï „Á‡Â99ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈL - ∆»¿¿∆»¿…»ƒ¿≈∆¿«¿ƒ

CÎÏ ‰ÊÂ CÎÏ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË100. À¿»«∆¿»≈¿…«∆¿»¿∆¿»

טומאה.96)שם.95) מקבלת מקבלת 97)שהיא שאינה
המשמשות 98)טומאה. שונות צורות בהם מצויירות

אלה  סדינים כמותן. ועושה בהן המסתכל לרוקם דוגמאות
בלבד, לדוגמא רק משמשים שהרי בגד, תורת עליהם אין
כלים  למשנה, בפירושו (רבינו טומאה מקבלים אינם ולכן

מי"ג). טומאת 99)פכ"ד טמא – לוילון אמרו: במשנה,
ראוי 100)מת. ושאינו יקבל, – טומאה לקבל הראוי ואז

יקבל. לא –

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ' רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לווי.1) שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי יבאר

ברגליהן. הבנות שמשימות טבעות שתי

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2- ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ô‰Ï LiL »¿≈«»∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»
¯‚p‰Â ˙Ïc‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó3ÏeÚn‰Â ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«∆∆¿«∆∆¿««¿

‰˙Bt‰Â4¯Bpv‰Â ‰¯Bw‰Â ¯Èv‰Â ¯Èv‰ ˙ÁzL5ÈtÓ ; ¿«»∆«««ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒƒ¿≈
Ú˜¯wÏ ÔÈÈeOÚ el‡L6ıÚ‰ ˙‡ LnLÏ B‡7ÔÈ‡ ∆≈¬ƒ««¿«¿«≈∆»≈≈»

eÚ·wiL Ì„˜ elÙ‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó8ÈÏk ÏÎÂ . ¿«¿ƒÀ¿»«¬ƒ…∆∆ƒ»¿¿»¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ˙BÎzÓ«»∆≈≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿
‡iaÓ¯t ÏL ·¯˜Ú ?„ˆÈk .ÈÏk ˙ˆ˜Ók ‡e‰L ÈtÓ9 ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ≈««¿»∆¿À¿ƒ»

‡ÓË -10Ô‡kÓ ‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL dlL ÌÈÈÁÏe , »≈¿»«ƒ∆»∆«¿»≈«¿≈»ƒ»
,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓeƒ»¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»
B¯eaÁ ˙ÚL·e .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11- ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰12. «…¿«≈À¿»

ב.2) משנה י"א פרק המשמש 3)כלים ברזל של מוט
עץ. של לשער שמשקיעים 4)בריח מתכת של כוס כעין

ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר את משימים ובה בקרקע
הבית"). לדלתות בקרקע.5)"והפותות להניח העשוי

כקרקע.6) הוא הרי לקרקע המחובר בידינו: הוא כלל
ומנעול.7) לקבעם 8)נגר כדי מלכתחילה שנעשו מפני

ובו 9)בקרקע. הבהמה פי על שנותנים רסן הוא פרומביא
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך שמכניסים ברזל חתיכת

ויש 10) הבהמה הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני
עצמו. בפני שם לרסן.11)לו מחוברים ואם 12)כשהם

חלקיו. כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע

.·Ì„‡‰ ÈÈÁÏ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÏÊ¯a ÏL ÔÈqË13 «ƒ∆«¿∆∆«ƒƒ«¿»≈»»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»»≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï14Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡Â . »∆≈ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»∆≈ƒ
ÌÈÓ15Ïea˜ ÈÏk ÏÎk ÔÈ‡nË˙Ó -16. «ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿≈ƒ
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קצז milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d˙iOÚ ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ˙ÈOÚ el‡Îe ,BÊ ‰·LÁÓa78. ¿«¬»»¿ƒ«¬≈¿»»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»
a ˙ÚaË dÁÈp‰Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ¯ÊÁ,‰˙È‰Lk ‰Ó‰ »«¿ƒ≈»∆»¿«ƒ»«««¿≈»¿∆»¿»

Ì„‡‰ da ËM˜˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡79BÊ È¯‰ - ««ƒ∆…ƒ¿«≈»»»»¬≈
„iÓ ˙Ïh·Ó ‰·LÁn‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈««¬»»¿«∆∆ƒ«
B‡ d˙B‡ ÛeLiL ÔB‚k ,‰OÚÓ ‰OÚiL „Ú ‰·LÁn‰««¬»»«∆«¬∆«¬∆¿∆»»

dÚ˜˙È80Ì„‡Ï ˙Úah‰ ‰˙È‰ .‰Ó‰a ÏL ‰OÚÓa ƒ¿»»¿«¬∆∆¿≈»»¿»««««¿»»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú - ‰Ó‰·Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ¿ƒ≈»∆»ƒ¿≈»¬«ƒƒ¿«∆∆À¿»
Ô˙‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L ;‰˙È‰Lk¿∆»¿»∆≈«≈ƒƒƒ≈À¿»»
dÈ‡ - ‰Ó‰·Ï dpLÂ ‰OÚÓ da ‰OÚ .‰·LÁÓa¿«¬»»»»»«¬∆¿ƒ»ƒ¿≈»≈»
.‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó ‰OÚn‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆««¬∆¿«≈ƒ«««¬∆

מ"ט.72) פכ"ה כלים לקבל 73)משנה, ראויים נעשים
מביא 74)טומאה. לקמן לכך. גורמת האדם של מחשבתו

דוגמאות. אין 75)רבינו טומאה, לקבל ראוי שהוא כלי
לכך. הכשרתו לבטל מועילה עשה 76)מחשבה אם אפילו

טומאה. לקבל הכשירו לו שהביא מעשה וגם 77)בכלי
אףֿעלֿפיֿ טומאה, המקבל כלי שימוש בו להשתמש חישב
הכשירו. את לבטל מעשה שינוי של כוחו יפה כן

במחשבה".78) לטומאה ל"יורדים לא 79)דוגמא כן ואם
עצמו. האדם לצרכי מעולם בה שצ"ל 80)השתמשו נראה

יתקנה.

.‡È‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á81Ô‰Ï ÔÈ‡Â ≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆¿≈»∆
¯LÎ‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,‰·LÁÓ«¬»»¿∆≈«¿¿«¿»¿ƒ¿«∆¿≈

ÔÈÏÎ‡82. √»ƒ

ובריא.81) גדול של מעשהו כמו מועילים מעשיהם
רק 82) מועיל שהמעשה נתבאר ושם ה"ב. פי"ד

מעשה  מתוך ניכרת שם.כשמחשבתו ראה ו.

.·È‚eÊ83˙Ïc ÏL84Ïa˜Ó - ‰Ó‰·Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ∆∆∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈»¿«≈
‰‡ÓË85B¯aÁ elÙ‡ ,˙Ï„Ï e‰e‡OÚL ‰Ó‰a ÏLÂ ; À¿»¿∆¿≈»∆¬»¿∆∆¬ƒƒ¿

,‰È‰Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â Ú˜¯wa««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈¿«≈À¿»¿∆»»
BÙe‚a ‰OÚÓ Ba ‰pLiL „Ú86. «∆¿«∆«¬∆¿

ב.83) נח, שהוא 84)שבת מפני טומאה מקבל שאינו
כלל. כלי ואינו הבית לגבי ה"ז 85)בטל למעלה נתבאר

טומאה. מקבל בהמה של בזוג.86)שזוג

.‚ÈÔn‡87ÁÈpÓe ‰OBÚL88‰Ó‰·Ï ÔÈ‚eÊ À»∆∆«ƒ«ƒƒ¿≈»
˙B˙Ï„ÏÂ89‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡ :90- ¿ƒ¿»ƒ…∆»¿»»∆¿«≈À¿»

¯·„Ï Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰ È¯‰¬≈«…¿«≈À¿»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L91ÔÈ‡L ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡Â ; ∆≈¿«≈À¿»¿ƒ…∆»¿»»∆≈

Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¬≈«…»«∆«¿ƒƒ¿»»
.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·„Ï¿»»«¿«≈À¿»

ה"ד.87) פ"א בבאֿמציעא כלים מלאי 88)תוספתא, מכין
למכרם. עלֿמנת זוגים גם 89)של מתאימים הזוגים

לדלתות. וגם הזוגים 90)לבהמה רוב למכור מתכוון הוא
בהמה. טומאה.91)לצרכי יקבלו לא שהפריש ואלה

.„ÈÔÈ‚eÊ92‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡ˆÓp‰93; ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿ƒÀ¿»
˙B˙Ï„Ï Ôa¯L ÈtÓ ,ÌÈk¯ka ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ94. ≈«ƒ¿»ƒ«¿«ƒƒ¿≈∆À»ƒ¿»

בהמות.93)שם.92) בשביל עשויים הזוגים רוב
ועוד,94) בדלתותיהם. זוגים לקבוע נוהגין כרכים תושבי

בהמות. לגדל דרכם שאין

.ÂËÔn‡Ï ¯Ó‡95˙Ï„Ï „Á‡ ,ÌÈ‚eÊ ÈL ÈÏ ‰OÚ : »«¿À»¬≈ƒ¿≈ƒ∆»¿∆∆
˙Á‡ ,˙B‡ÏˆÁÓ ÈzL ÈÏ ‰OÚ ;‰Ó‰·Ï „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈«¿¿»««

‰·ÈÎLÏ96ÌÈÏ‰‡Ï ˙Á‡Â97,ÌÈÈ„Ò ÈL ÈÏ ‰OÚ ; ƒ¿ƒ»¿««¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ
˙B¯eˆÏ „Á‡98ÌÈÏ‰‡Ï „Á‡Â99ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈL - ∆»¿¿∆»¿…»ƒ¿≈∆¿«¿ƒ

CÎÏ ‰ÊÂ CÎÏ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓË100. À¿»«∆¿»≈¿…«∆¿»¿∆¿»

טומאה.96)שם.95) מקבלת מקבלת 97)שהיא שאינה
המשמשות 98)טומאה. שונות צורות בהם מצויירות

אלה  סדינים כמותן. ועושה בהן המסתכל לרוקם דוגמאות
בלבד, לדוגמא רק משמשים שהרי בגד, תורת עליהם אין
כלים  למשנה, בפירושו (רבינו טומאה מקבלים אינם ולכן

מי"ג). טומאת 99)פכ"ד טמא – לוילון אמרו: במשנה,
ראוי 100)מת. ושאינו יקבל, – טומאה לקבל הראוי ואז

יקבל. לא –

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ' רביעי יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לווי.1) שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי יבאר

ברגליהן. הבנות שמשימות טבעות שתי

.‡˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2- ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ô‰Ï LiL »¿≈«»∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»
¯‚p‰Â ˙Ïc‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó3ÏeÚn‰Â ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«∆∆¿«∆∆¿««¿

‰˙Bt‰Â4¯Bpv‰Â ‰¯Bw‰Â ¯Èv‰Â ¯Èv‰ ˙ÁzL5ÈtÓ ; ¿«»∆«««ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒƒ¿≈
Ú˜¯wÏ ÔÈÈeOÚ el‡L6ıÚ‰ ˙‡ LnLÏ B‡7ÔÈ‡ ∆≈¬ƒ««¿«¿«≈∆»≈≈»

eÚ·wiL Ì„˜ elÙ‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó8ÈÏk ÏÎÂ . ¿«¿ƒÀ¿»«¬ƒ…∆∆ƒ»¿¿»¿ƒ
,BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ˙BÎzÓ«»∆≈≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿
‡iaÓ¯t ÏL ·¯˜Ú ?„ˆÈk .ÈÏk ˙ˆ˜Ók ‡e‰L ÈtÓ9 ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ≈««¿»∆¿À¿ƒ»

‡ÓË -10Ô‡kÓ ‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL dlL ÌÈÈÁÏe , »≈¿»«ƒ∆»∆«¿»≈«¿≈»ƒ»
,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓeƒ»¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»
B¯eaÁ ˙ÚL·e .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11- ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰12. «…¿«≈À¿»

ב.2) משנה י"א פרק המשמש 3)כלים ברזל של מוט
עץ. של לשער שמשקיעים 4)בריח מתכת של כוס כעין

ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר את משימים ובה בקרקע
הבית"). לדלתות בקרקע.5)"והפותות להניח העשוי

כקרקע.6) הוא הרי לקרקע המחובר בידינו: הוא כלל
ומנעול.7) לקבעם 8)נגר כדי מלכתחילה שנעשו מפני

ובו 9)בקרקע. הבהמה פי על שנותנים רסן הוא פרומביא
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לתוך שמכניסים ברזל חתיכת

ויש 10) הבהמה הילוך לכוון כדי האדם, לצורך שהוא מפני
עצמו. בפני שם לרסן.11)לו מחוברים ואם 12)כשהם

חלקיו. כל נטמאו - הרסן מחלקי באחד טמא נגע

.·Ì„‡‰ ÈÈÁÏ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÏÊ¯a ÏL ÔÈqË13 «ƒ∆«¿∆∆«ƒƒ«¿»≈»»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»»≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï14Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡Â . »∆≈ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»∆≈ƒ
ÌÈÓ15Ïea˜ ÈÏk ÏÎk ÔÈ‡nË˙Ó -16. «ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿≈ƒ
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לכסות 13) ברזל לוחות רבינו מפרש במשנתנו עליו. להגן
החזה. המכסה 14)את הברזל מכובע חלק הם אלה טסים

הראש. במלחמה.15)את מזה,16)לשתות למדנו
שאין  פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי

עצמו. בפני שם לו

.‚‰¯„˜k ÈeOÚ‰ ÌÊ17‰ÏÚÓÏÓ ‰L„ÚÎÂ ‰hÓlÓ ∆∆∆»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿«¬»»ƒ¿«¿»
BlL ‰¯„w‰ - ˜ÒÙÂ18,dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ¿ƒ¿««¿≈»∆¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»

‰L„Ú‰Â ,Ïea˜ ˙Èa dÏ LÈ È¯‰L19‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ∆¬≈≈»≈ƒ¿»¬»»¿«∆∆À¿»
,dÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL ÈtÓ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»ƒ¿≈∆≈»≈ƒ¿≈«¿»

‰¯Èv‰Â20dÈ‡ Û‡· B‡ ÔÊ‡a ˙ÒÎ ‡È‰L dlL ¿«¿ƒ»∆»∆ƒƒ¿∆∆»…∆»«≈»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó21ÔÈÓk ÈeOÚ ÌÊp‰ ‰È‰ . ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»»»«∆∆»¿ƒ

ÏBkL‡22˜¯ÙÂ23ÈtÓ ,¯B‰Ë -,Ïea˜ ˙Èa Ba ÔÈ‡L ∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ
BÈ‡ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL epnÓ ¯Èb¯b ÏÎÏ ÔÈ‡Â¿≈¿»«¿ƒƒ∆≈ƒ¿≈«¿«¬≈≈

ËÈLÎ˙Ï Èe‡¯24.˜¯ÙpMÓ »¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«

עדשה 17) בצורת עשוי העליון החלק חלקים, משני מורכב
התחתון  והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו

חלולה. כקדירה עצמה.18)תבניתו בפני שם לה שאין
קיבול.19) בית לה ולא 20)שאין קיבול בית לה שאין

עצמו. בפני היא 21)שם הרי לנזם מחוברת כשהיא אבל
שלם. מכלי בתבנית 22)כחלק יחד דבוקים מתכת גרגירי
ענבים. מזה.23)אשכול זה הגרגירים נפרדו

מקבל 24) אדם שתכשיט נתבאר ו הלכה ח פרק למעלה
טומאה.

.„‡È‰ - ˙Á‡ Ï‚¯a ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ˙Á‡ ˙ÚaË«««««∆«ƒƒ«»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ,˙È¯Èa ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒƒ¿≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÏk‰ ˙ÚaË BÓk ‡l‡ ,ËÈLÎz ÈÏk ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ»∆»«¿ƒ«¿ƒ∆»¿««««≈ƒ
˙BÚaË ÈzL Ï·‡ .ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯LBwL ˙ÚaË B‡«««∆≈»≈¿≈»¬»¿≈«»
Ô‰ÈÈa ˙ÏhÓ ˙ÏLÏLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ ˙BÓÈOnL∆¿ƒ«»¿«¿≈∆¿«¿∆∆À∆∆≈≈∆

BÊÏ BfÓ25ÈËÈLÎz Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ≈
.ÌÈÏ·k ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â .˙Ba‰«»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

מלפסוע 25) עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא
מדודות. פסיעות לפסוע לבנות נאה גסות. פסיעות

.‰˙BÈÏÁ ÏL ‡ÏË˜26ÏL ËeÁa Ì‰Â ,˙ÎzÓ ÏL «¿»∆À¿∆«∆∆¿≈¿∆
˙BÏa˜Ó ˙BÈÏÁ‰ - ËeÁ‰ ˜ÒÙÂ ,ÔzLt ÏL B‡ ¯Ó∆̂∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«««À¿¿«¿

ÏkL ,‰‡ÓËBÓˆÚ ÈÙa ÈÏk „Á‡Â „Á‡27‰È‰ . À¿»∆»∆»¿∆»¿ƒƒ¿≈«¿»»
˙B·BË ÌÈ·‡ ÏL ˙BÈÏÁ‰Â ˙ÎzÓ ÏL dlL ËeÁ‰«∆»∆«∆∆¿«À¿∆¬»ƒ
˙BÈÏÁ‰ e¯aLÂ ,˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ ˙BiÏb¯Ó ÏLÂ¿∆«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿¿«À¿

BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - Ìi˜ ËeÁ‰Â28È¯ÈL . ¿««»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿¿»≈
‡ÏË˜29‰pË˜ ¯‡eˆ ‡ÏÓk -30. «¿»ƒ¿…««¿«»

הנשים 26) קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב גרגירי
הצוואר,27)בצוואריהן. על לתלותה לתכשיט ראוייה

או  זהב של אחת חולייא צווארן על התולות נשים ישנן
הצוואר 28)כסף. על כסף או זהב חוט קושרות לפעמים

שנקרעה.29)לקישוט. לקשור 30)קטלא כדי נשאר אם
לקישוט. מתאים בגיל קטנה ילדה של צווארה סביב

תכשיט. עצמם שהם וזהב כסף בחוט המדובר

.ÂÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë ˙ÎzÓ ÏL ÔÈÈeqk‰ Ïk»«ƒƒ∆«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË31ıeÁ , À¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»

ÌÁn‰ ÈeqkÓ32ÈË ÈeqkÓe33ÔÈ‡ÙB¯ ÏL34ÈtÓ ; ƒƒ«≈«ƒƒ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈
˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL35.Ïea˜ ÈÏk ‰OÚ , ∆«ƒƒ∆»ƒ¿¿»ƒ«¬»¿ƒƒ

דינם 31) ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק ומיועדים
כלים. שרגילים 32)כמשמשי חכמים ידעו גדול. קומקום

עצמו. בפני ככלי מיחם בכיסוי סל.33)להשתמש = טנא
מתכת.34) של גדול בכלי התרופות את רוקחים הרופאים
לשימוש.35) מוכנות אחרות ותרופות רטייה

.Ê- ‰‡¯Ó e‰OÚÂ BLËÏe BÙML ˙ÎzÓ ÏL Èeqkƒ∆«∆∆∆»¿»¿»»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿«≈À¿»

פסק 36) כלי. תורת עליה ויש האדם את משמשת שהמראה
שם. כחכמים

.Á˙BÏB˜Ln‰ Ïk37.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ˙BÎzÓ ÏL »«ƒ¿∆«»¿«¿À¿»
eÈ‰L ıÚ ÏL ÌÈÊ‡Ó ‰˜ .˙Bi˜e‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿¿≈…¿«ƒ∆≈∆»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba ˙BÈeÏz ÏÊ¯a ÏL ˙Bi˜e‡38, ¿¿∆«¿∆¿¿«≈À¿»

Ba ˙BÈeÏz‰ ˙Bi˜e‡‰ ÈtÓ39ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿¿«¿«∆¿»ƒ
È¯ÎBÓe ÔzLt È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Óa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿…¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»¿≈

¯Óˆ40„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈza ÈÏÚa ÏL Ï·‡ ; ∆∆¬»∆«¬≈»ƒ≈¿«≈À¿»«
Ba ˙BÚe·˜ ˙Bi˜e‡‰ eÈ‰iL41. ∆ƒ¿»¿¿¿

צדדיו 37) ומשני עץ, של קצת רחב מקנה עשויים מאזניים
בהם  לתלות מעלה כלפי כפופים מתכת של ווים תלויים
הכוונה  - כאן שנאמר ו"משקולת" הנשקלים, הדברים

הווים. פשוט.38)לאותם עץ כלי שהוא פי על ואף
מתכת.39) מכלי חלק נעשה שלהם 40)הקנה מאזניים

לשקול  שגמרו אחר האונקיות את להסיר ודרכם גדולים,
ואומר  האונקיות. בלי ישקלו לא כי הצורך, בעת ולהחזירן
מן  כחלק טומאה מקבל הוא בעץ תלויות שהן שבזמן רבינו,

אינם 41)הכלי. עצמם, לצרכי ששוקלים בתים בעלי
בלי  לפעמים שוקלים הם ולכן במשקל כך כל מדקדקים

ות  כן האונקיות, ואם עצמו, העץ על הנשקל הדבר את ולים
בפני  פשוט עץ כלי אלא הברזל, של קבוע חלק אינו העץ
לא  האונקיות את לפעמים כשתולים אפילו ולפיכך עצמו,
השוקלים  אבל בו, קבועות הן אם אלא לגביהם העץ בטל
תמיד  ומשתמשים מדוייק משקל על מקפידים למכור כדי
הכל  ולפיכך בעץ להן המיוחד במקום הניתלות באונקיות
שאונקיות  מפרש [הר"ש תלויות. שהן זמן כל אחד, ככלי
הנשקלים. הדברים את בתוכן שנותנים המאזניים כפות היינו

במשנה]. רבינו של ביאורו פי על הוא פירושנו

.Ë˙BÏ˜LÓ42Ô¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e¯azLpL43 ƒ¿»∆ƒ¿«¿««ƒ∆∆¡ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a Ï˜BLÂ44Ô‰Ó „ÁÈ .45 ¿≈»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈≈∆

È¯‰ - ÔÈ¯ËÈÏ ÈÚÈ·¯ ,ÔÈ¯ËÈÏ ÈLÈÏL ,ÔÈ¯ËÈÏ È‡ˆÁ¬»≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡46. ≈¿«¿ƒÀ¿»

את 42) כנגדם ששוקלים אונקיות) (לא ממש משקלות
שבריהם.43)המשאות. את יחד שאינם 44)צירף

השבירה. לפני כמו למלאכתם חתיכה 45)ראויים קבע
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וכן  ליטרא חצי של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה
הליטרא. רביע או חדשים 46)שליש משקלות שהם לפי

שבורים. בלתי

.ÈÚÏÒ47dÈ˜˙‰Â ‰ÏÒÙpL48- da Ï˜BL ˙BÈ‰Ï ∆«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

רומיים.47) דינרים ארבעה שווה עתיק, כסף של מטבע
ידי 48) על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר

ולכוון  לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה
מחשבה  מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
בפרק  למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו
[כתב  במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י: הלכה ח
אסור  אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש
בבבא  שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים דברים בו לשקול
מפני  והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא

משקלן]. את ומכביד במתכת נדבק שהשמן

.‡ÈÌÈÙzk ÏL ÈÏ˜e‡49‰¯B‰Ë -50ÌÈÏÎB¯ ÏLÂ ,51 ¿¿ƒ∆«»ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰‡nË˙Ó -52‰hn‰ ÈËÈÏ˜ ÏL ÈÏ˜e‡ .53- ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ»

‰¯B‰Ë54Lb¯c ÏLÂ ,55‰‡nË˙Ó -56ÏL ÈÏ˜e‡ . ¿»¿∆«¿≈ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆
ÌÈ‚c‰ da ÔÈ„vL ÌÈ„iv‰ ˙¯ek57‰¯B‰Ë -58ÏLÂ , «∆∆««»ƒ∆»ƒ»«»ƒ¿»¿∆

‰cL59˙B¯BÓ ÏL ÈÏ˜e‡ .‰‡nË˙Ó -- ıÚ‰ ƒ»ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆¿»≈
¯B‰Ë60‡nË˙Ó - ÔÁÏL ÏLÂ ,61ÈÏk Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »¿∆À¿»ƒ¿«≈∆«¿»»¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜nL62È¯‰ - ∆¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¬≈
˙Ïa˜Ó BlL ˙ÏLÏLÂ BlL ˙ÎzÓ ÏL ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ∆«∆∆∆¿«¿∆∆∆¿«∆∆
ÈÏk ÈËeLt ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎe ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿≈¿≈
ÈÏ˜e‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cÓa ÌÈ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ıÚ≈¿≈≈«»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆¿¿ƒ
.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ BlL ˙ÏLÏM‰Â ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆¿««¿∆∆∆≈»¿«¿À¿»

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ63dÓˆÚ ÈÙa64ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë ¿»««¿««ƒ¿≈«¿»¿»∆≈
È¯‰ ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙ÏLÏM‰ B‡ ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ««¿∆∆¿ƒƒ¿≈«¿∆»¬≈

ÈÏk ˙ˆ˜Ók Ô‰65ÌÈÏ˙kaL ÈÏ˜e‡ elÙ‡Â .66 ≈¿ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÏk‰ da ÔÈÏBzL∆ƒ»«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯B‰Ë67. ¿»

ראשיו,49) בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
את  שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על העץ

והאונקלי 50) הכתף, על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני
העץ. כלי את בושם.51)משמשת הרוכלים 52)מוכרי

כן  ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים
שלאונקלי  מפרשים ויש טומאה. ומקבל קיבול בית לו יש
שכלי  ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול, בית יש עצמה
שאין  פי על אף טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכות

עצמו. בפני שם אחד 53)לו העומדים עץ של עמודים שני
העמודים  בראשי למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי
עליו  ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים

(האונקלות)54)סדין. והווים עיקר הם והמוט הנקליטים
עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם של 55)בטלים מיטה

וקושרים  ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור.
עליו. ששוכבים בעור הקבועות הרצועות את בהן

מפרש 56) רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני

ההבדל  טעם פירש לא אבל קטן, ערש היינו שדרגש במשנה
הם  ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין

עור. של 57)של תיבה רבינו ומפרש אקון", "של במשנה:
חבלים  בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ
כמלכודת  עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים

לצאת. יכולים ואינם לתוכה נכנסים כוורת 58)שהדגים
מקבלת  ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים
האונקלי  גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק למעלה (ראה טומאה
טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה,

הכוורת. לגבי טפלה היא מחזיקה 59)שהרי שאינה תיבה
ד  הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים
- במידה באה הייתה ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו:

ומעמידים 60)טהורה]. קיבול בית לה אין עצמה המנורה
השמן שבו הנר, את ד עליה פרק למעלה נתבאר והפתילה,

פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה
טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך

משמש 61) שהוא מפני טומאה, מקבל ששולחן שם נתבאר
הכלים. ואת האדם "המחובר 62)את סתם: כתוב במשנה

את  הוסיף ורבינו טהור", - לטהור והמחובר טמא, - לטמא
שמקבל  לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים

מתטמא. אינו מדרבנן של 63)טומאה ואונקלי שלשלת
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל בזמן 64)כלי

בכלי. מחוברת מכלי.65)שאינה חלק 66)כחלק שאינה
המחובר 67)מכלי. וכל לקרקע מחוברת שהיא מפני

טומאה. מקבל אינו לקרקע

.·È‰ÏÈÚ ˙Èa da LiL ˙ÏLÏL68‰‡nË˙Ó -69, «¿∆∆∆≈»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÈÙÎÏ ‰ÈeOÚ‰Â70‰¯B‰Ë -71. ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿»

נותנים 68) כזו שלשלת ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי

האדם.69) לצורך כלי בצוואר 70)שהוא שקושרים
לנוי. והכלבלבים הקטנים תכשיט 71)הקופים שהיא מפני

וחיה. בהמה של

.‚È˙BBËÈÒ ÏL ˙ÏLÏL72Ô‰L ÈtÓ ,‰‡nË˙Ó - «¿∆∆∆ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆≈
,‰¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;˙BiÁ‰ ˙‡ da ÔÈÏÚB¬ƒ»∆«¬À¿∆«¬≈»ƒ¿»

ÈBÏ ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L73. ∆≈»¬»∆»¿

החנויות.72) דלתות את בהם רבא 73)לסגור באליהו
השלשלת  את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני מנמק,

לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה

.„ÈÚ˜¯˜ ÈÁLBÓ ÏL ˙ÏLÏL74Ô‰È˙B„˙ÈÂ «¿∆∆∆¿≈«¿«¿ƒ¿≈∆
˙BÏa˜Ó - ÔÈÁLBnL ‰ÚLa Ú˜¯wa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ««¿«¿»»∆¿ƒ¿«¿

‰‡ÓË75ÌÈˆÚ ÈLLB˜Ó ÏLÂ ;76ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - À¿»¿∆¿¿≈≈ƒ¿»¿ƒ
ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ‡È‰L77. ∆ƒ¿«∆∆∆»≈

מהנדסים.74) קרקע, את 75)מודדי משמשות הן שהרי
עצמן. בפני שם להן ויש חבילת 76)האדם בה לקשור

עיקר.77)עצים. והעץ

.ÂËÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL78‰pnÓ «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒƒ∆»
C¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÈÏc‰ ÌÚ ‰‡nË˙Ó ÈÏcÏ CeÓÒ»«¿ƒƒ¿«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
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קצט milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וכן  ליטרא חצי של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה
הליטרא. רביע או חדשים 46)שליש משקלות שהם לפי

שבורים. בלתי

.ÈÚÏÒ47dÈ˜˙‰Â ‰ÏÒÙpL48- da Ï˜BL ˙BÈ‰Ï ∆«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

רומיים.47) דינרים ארבעה שווה עתיק, כסף של מטבע
ידי 48) על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר

ולכוון  לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה
מחשבה  מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
בפרק  למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו
[כתב  במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י: הלכה ח
אסור  אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש
בבבא  שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים דברים בו לשקול
מפני  והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא

משקלן]. את ומכביד במתכת נדבק שהשמן

.‡ÈÌÈÙzk ÏL ÈÏ˜e‡49‰¯B‰Ë -50ÌÈÏÎB¯ ÏLÂ ,51 ¿¿ƒ∆«»ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰‡nË˙Ó -52‰hn‰ ÈËÈÏ˜ ÏL ÈÏ˜e‡ .53- ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ»

‰¯B‰Ë54Lb¯c ÏLÂ ,55‰‡nË˙Ó -56ÏL ÈÏ˜e‡ . ¿»¿∆«¿≈ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆
ÌÈ‚c‰ da ÔÈ„vL ÌÈ„iv‰ ˙¯ek57‰¯B‰Ë -58ÏLÂ , «∆∆««»ƒ∆»ƒ»«»ƒ¿»¿∆

‰cL59˙B¯BÓ ÏL ÈÏ˜e‡ .‰‡nË˙Ó -- ıÚ‰ ƒ»ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆¿»≈
¯B‰Ë60‡nË˙Ó - ÔÁÏL ÏLÂ ,61ÈÏk Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »¿∆À¿»ƒ¿«≈∆«¿»»¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜nL62È¯‰ - ∆¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¬≈
˙Ïa˜Ó BlL ˙ÏLÏLÂ BlL ˙ÎzÓ ÏL ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ∆«∆∆∆¿«¿∆∆∆¿«∆∆
ÈÏk ÈËeLt ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎe ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿≈¿≈
ÈÏ˜e‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cÓa ÌÈ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ıÚ≈¿≈≈«»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆¿¿ƒ
.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ BlL ˙ÏLÏM‰Â ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆¿««¿∆∆∆≈»¿«¿À¿»

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ63dÓˆÚ ÈÙa64ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë ¿»««¿««ƒ¿≈«¿»¿»∆≈
È¯‰ ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙ÏLÏM‰ B‡ ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ««¿∆∆¿ƒƒ¿≈«¿∆»¬≈

ÈÏk ˙ˆ˜Ók Ô‰65ÌÈÏ˙kaL ÈÏ˜e‡ elÙ‡Â .66 ≈¿ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÏk‰ da ÔÈÏBzL∆ƒ»«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯B‰Ë67. ¿»

ראשיו,49) בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
את  שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על העץ

והאונקלי 50) הכתף, על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני
העץ. כלי את בושם.51)משמשת הרוכלים 52)מוכרי

כן  ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים
שלאונקלי  מפרשים ויש טומאה. ומקבל קיבול בית לו יש
שכלי  ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול, בית יש עצמה
שאין  פי על אף טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכות

עצמו. בפני שם אחד 53)לו העומדים עץ של עמודים שני
העמודים  בראשי למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי
עליו  ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים

(האונקלות)54)סדין. והווים עיקר הם והמוט הנקליטים
עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם של 55)בטלים מיטה

וקושרים  ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור.
עליו. ששוכבים בעור הקבועות הרצועות את בהן

מפרש 56) רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני

ההבדל  טעם פירש לא אבל קטן, ערש היינו שדרגש במשנה
הם  ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין

עור. של 57)של תיבה רבינו ומפרש אקון", "של במשנה:
חבלים  בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ
כמלכודת  עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים

לצאת. יכולים ואינם לתוכה נכנסים כוורת 58)שהדגים
מקבלת  ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים
האונקלי  גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק למעלה (ראה טומאה
טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה,

הכוורת. לגבי טפלה היא מחזיקה 59)שהרי שאינה תיבה
ד  הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים
- במידה באה הייתה ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו:

ומעמידים 60)טהורה]. קיבול בית לה אין עצמה המנורה
השמן שבו הנר, את ד עליה פרק למעלה נתבאר והפתילה,

פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה
טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך

משמש 61) שהוא מפני טומאה, מקבל ששולחן שם נתבאר
הכלים. ואת האדם "המחובר 62)את סתם: כתוב במשנה

את  הוסיף ורבינו טהור", - לטהור והמחובר טמא, - לטמא
שמקבל  לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים

מתטמא. אינו מדרבנן של 63)טומאה ואונקלי שלשלת
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל בזמן 64)כלי

בכלי. מחוברת מכלי.65)שאינה חלק 66)כחלק שאינה
המחובר 67)מכלי. וכל לקרקע מחוברת שהיא מפני

טומאה. מקבל אינו לקרקע

.·È‰ÏÈÚ ˙Èa da LiL ˙ÏLÏL68‰‡nË˙Ó -69, «¿∆∆∆≈»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÈÙÎÏ ‰ÈeOÚ‰Â70‰¯B‰Ë -71. ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿»

נותנים 68) כזו שלשלת ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי

האדם.69) לצורך כלי בצוואר 70)שהוא שקושרים
לנוי. והכלבלבים הקטנים תכשיט 71)הקופים שהיא מפני

וחיה. בהמה של

.‚È˙BBËÈÒ ÏL ˙ÏLÏL72Ô‰L ÈtÓ ,‰‡nË˙Ó - «¿∆∆∆ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆≈
,‰¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;˙BiÁ‰ ˙‡ da ÔÈÏÚB¬ƒ»∆«¬À¿∆«¬≈»ƒ¿»

ÈBÏ ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L73. ∆≈»¬»∆»¿

החנויות.72) דלתות את בהם רבא 73)לסגור באליהו
השלשלת  את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני מנמק,

לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה

.„ÈÚ˜¯˜ ÈÁLBÓ ÏL ˙ÏLÏL74Ô‰È˙B„˙ÈÂ «¿∆∆∆¿≈«¿«¿ƒ¿≈∆
˙BÏa˜Ó - ÔÈÁLBnL ‰ÚLa Ú˜¯wa ÔÈÚ˜BzL∆¿ƒ««¿«¿»»∆¿ƒ¿«¿

‰‡ÓË75ÌÈˆÚ ÈLLB˜Ó ÏLÂ ;76ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - À¿»¿∆¿¿≈≈ƒ¿»¿ƒ
ıÚ‰ ˙‡ ˙LnLÓ ‡È‰L77. ∆ƒ¿«∆∆∆»≈

מהנדסים.74) קרקע, את 75)מודדי משמשות הן שהרי
עצמן. בפני שם להן ויש חבילת 76)האדם בה לקשור

עיקר.77)עצים. והעץ

.ÂËÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL78‰pnÓ «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒƒ∆»
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.BÓˆÚ ÈÙa ÌL BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë ¯‡M‰Â ;ÈÏc‰«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈«¿
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ - ÔË˜ ÈÏc ˙ÏLÏLÂ79. ¿«¿∆∆¿ƒ»»¬»»¿»ƒ

מפני 78) טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים ארבעה
כי  למעלה שהם אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי, ד

הכלי. לצורך אינה טפחים דלי 79)מארבעה של שלשלת
היד  את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול

הדלי. מן

.ÊË¯Ëw‰Â ,Ôcq‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ¯eck‰80ÏL ««∆«∆∆¿««»¿««¿»∆
¯˜c‰Â ,È‡pa81L¯Á ÏL82Át ÏL ¯BÓÁÂ ,83, ««¿«∆∆∆»»«¬∆«»
˙ÏËÏËÓ‰Â84ÌÈ¯Èk‰Â ,ÌÈ‡pa ÏL ˙BÏB˜Ln‰Â ¿«¿À¿∆∆¿«ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ«ƒ

Òk¯Ù‡‰Â ,ÌÈ˙Èf‰ Ì‰a ÔÈË·BÁL ÏÊ¯a ÏL85ÏL ∆«¿∆∆¿ƒ»∆«≈ƒ¿»¬«¿≈∆
L‡¯ ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈ˙¯BkL ¯ÏB‡‰Â ,˙ÎzÓ«∆∆¿»»∆¿ƒ«¿ƒ…
Ôk‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ÒBÓÏw‰Â ,‰˜ ÏL ÒBÓÏw‰86 «À¿∆»∆¿«À¿∆«∆∆¿««
el‡ Ïk - ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈËË¯OnL ‡pk‰Â¿««»∆¿«¿¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈÙa ÌL BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»∆»≈∆≈≈ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

כמו 80) ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד פרק שם משנה
העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו חדה.81)אמה יתד

עליו 83)נגר.82) רוכב והנפח חמור בתבנית ברזל חתיכת
לפניו. המונחת המתכת על בפטיש חתיכת 84)ומכה

את  ליישר כדי בה, משתמשים והבנאים בחוט תלוייה מתכת
בצורה  עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל.

קצת. והולך 85)אחרת מלמעלה רחב ריחיים של כלי
את  ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע
את  שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש
הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה

הסרגל 86) את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים
"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח הקו. את ליישר

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"א חמישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
המסמרים 1) בעצים. אותם לתקוע העשויים מסמרות יבאר

המתטמאים  מתכות כלי מקבלים. אין או טומאה שמקבלים
שמקבלים  מתכת כלי וכל חצוצרות הטהורות. או בעגלה

מקבלים. ושאינם טומאה

.‡˙B¯ÓÒÓ2ÔÈÈeOÚ‰ ,‰¯˜z‰ Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁnL «¿¿∆«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»»¬ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚa Ô˙B‡ Ú˜˙Ïƒ¿…«»»≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿≈
Ì‡Â .Ô‰a ˙BÏ˙Ï ÌÈÏ˙ka Ô˙B‡ ÔÈÚ˜BzL ˙B¯ÓÒn‰««¿¿∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰3.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ƒ¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿¿«≈À¿»
Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰L ¯ÓÒÓ ?„ˆÈk4B‡ ≈««¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈«¿≈

B‡ „È ÏL ÌÈÁ¯a B˙pL B‡ ,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ∆»
Ba ÁzÙÏ BÈ˜˙‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯BÓÁ ÏL∆¬¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿ƒƒ¿…«

epÙ¯ˆiL „Ú ,¯B‰Ë - ˙È·Á‰ ˙‡5. ∆∆»ƒ»«∆ƒ¿¿∆

מ"ה.2) פי"ב נתבאר 3)כלים בגדים. עליהם לתלות
הי"א. בפ"ט מתאימה 4)למעלה בתבנית ראשו את וכפף

זה. (ע"פ 5)לתשמיש לכך ויתאימו בפטיש, עליו יכה

שיצרפנו  מפרשים והר"ש והראב"ד במשנה. רבינו פירוש
מתאים  ואינו רך הוא צירוף ובלי לחזקו, כדי ובמים באש
לתשמיש  ראוי להיות תוקן שלא זמן כל חבית. לפתיחת
כלי  גלם הוא והרי מלאכתו, נגמרה לא - בו רוצה שהאדם

מתכת.

.·¯ÓÒÓ6Á˙t‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÓÈÒa ÈeOÚ‰7BÈ‡ - «¿≈∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««∆«≈
Ba ‰ÏBzL ÈÁÏL ÏL ¯ÓÒÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿≈∆À¿»ƒ∆∆

¯B‰Ë - ÒÈk‰Â ÌÈÊ‡n‰8˙B„¯‚n‰ ÈÈBÏz ÔÎÂ .9- «…¿«ƒ¿«ƒ»¿≈¿≈««¿≈
˙B¯B‰Ë10Ô˙¯eˆa ÔÈpLÓ el‡ ÔÈ¯ÓÒnL Èt ÏÚ Û‡ . ¿««ƒ∆«¿¿ƒ≈¿Àƒ¿»»

.‰ÚÈ˜z‰ ˙B¯ÓÒÓ ¯‡MÓƒ¿»«¿¿«¿ƒ»

את 7)שם.6) שהפותח כזה, במקום המסמר את מניחים
שלא  ומצאו הבית בעל בא ואם ממקומו, אותו יזיז הדלת

הדלת. את פתח שהוא שמי הוא יודע מפני 8)במקומו,
מקבל  שאינו השולחן, שלפני עץ לעמוד מחובר שהוא

עצמו. בפני שם לו ואין את 9)טומאה מגרדים הבלנים
על  לתלותם אזניים ובו מתכת, בטס המתרחצים רגלי
אלה  מסמרים המרחץ. בית בכתלי התקועים מסמרים

תלוייֿמגרדות. שהם 10)נקראים מפני במשנה, כחכמים
להוציאם  הבלנים של שדרכם ואףֿעלֿפי לקרקע. מחוברים

ישראל). (תפארת אחר במקום ולתוקעם זה ממקום

.‚¯ÓÒÓ11Ú¯b‰12Ïa˜Ó - ÔÈÊÈwnL ÈÏk‰ ‡e‰Â , «¿≈«»»¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿«≈
˙BÚM‰ Ô·‡ ÏL ¯ÓÒÓe .‰‡ÓË13¯B‰Ë -14. À¿»«¿≈∆∆∆«»»

מ"ד.11) בו 12)שם משתמש (גרע) שהחובש סכין
בה 13)להקזה. שרשומים עגולה מאבן עשוי שמש שעון

את  מורה וצילו מסמר, תקוע ובאמצעיתה השעות, מספרי
הכלי,14)השעה. עיקר שהיא לאבן, מחובר שהוא מפני

שהאבן  מפרש למשנתנו ישראל (בתפארת לה טפל והמסמר
את  כמשמש דינו הכלי כל ולפיכך לקרקע, יפה מהודקת

הקרקע).

.„¯ÓÒÓ15Èc¯b‰16ÔÈÚk C¯‡‰ ¯ÓÒn‰ ‡e‰Â , «¿≈««¿ƒ¿««¿≈»»…¿≈
‚¯B‡‰ Ba ÒÈÎnL „etL17ıÚ‰ B‡ ‰w‰ ˙¯ÙBÙL «∆«¿ƒ»≈¿∆∆«»∆»≈

ÛÙBÏÂ18‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈËeÁ ‰ÈÏÚ19. ¿≈»∆»ƒ¿«≈À¿»

האורג.16)שם.15) והכוונה 17)של ברור. אינו הסגנון
בש  השפוד את מכניס שהאורג הקנה.היא פופרת

(סדרי 19)כורך.18) הכלי עיקר הוא שהמסמר מפני
טהרות).

.‰el‡20ÏÚ‰ :‰Ï‚Úa ˙B‡nË˙n‰ ˙BÎzÓ ÈÏk21 ≈¿≈«»«ƒ¿«¿»¬»»»…
·¯Ëw‰Â ,˙ÎzÓ ÏL22ÌÈÙk‰Â ,23˙‡ ˙BÏa˜Ó‰ ∆«∆∆¿««¿≈¿«¿»«ƒ«¿«¿∆

‰Ó‰a‰ È¯‡eˆ ˙ÁzL ÏÊ¯·e ,˙BÚeˆ¯‰24CÓBq‰Â ,25, »¿«¿∆∆«««¿≈«¿≈»¿«≈
¯bÁn‰Â26˙BÈeÁÓz‰Â ,27ÏBaÚ‰Â ,28‰¯Èv‰Â ,29, ¿««¿≈¿««¿¿»ƒ¿¿«¿ƒ»

Ìlk ˙‡ ¯aÁÓ‰ ¯ÓÒÓe30‰Ï‚Úa ÌÈ¯B‰Ë el‡Â .31: «¿≈«¿«≈∆À»¿≈¿ƒ»¬»»
‰tˆÓ‰ ıÚ ÏL ÏÚ‰32,ÈBÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÙÎe , »…∆≈«¿À∆¿»«ƒ»¬ƒ¿

ÓLn‰ ˙B¯ÙBÙM‰Â¯·‡‰Â ,ÏBw‰ ˙‡ ˙BÚÈ33„ˆaL ¿«¿»««¿ƒ∆«¿»¬»∆¿«
‰Ó‰a È¯‡eˆ34ÏbÏb ÏL ··Bq‰Â ,35ÔÈqh‰Â ,36 «¿≈¿≈»¿«≈∆«¿«¿««ƒ

ÔÈÈetv‰Â37.ÔÈ¯B‰Ë - daL ˙B¯ÓÒn‰ Ïk ¯‡Le . ¿«ƒƒ¿»»««¿¿∆»¿ƒ

מ"ד.20) פי"ד בעגלה 21)שם הקבוע העץ מפרש, רבינו
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milkר zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn `"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מקבל  - ממתכת עשאו ואם הבהמות, שתי בין ונמשך
את 22)טומאה. המושכות הבהמות צוארי על המונח העץ
קצוות 23)העגלה. מחוברות עץ, של הקטרב ראשי בשני

בנקבים  עור של רצועות ומכניסים נקובים, מתכת של
בעגלה. אותן שלא 24)וקושרים הבהמה על הגנה משמש

נמשכת. כשהעגלה המתמחים ברצועה או בחבל תיחנק
בפירושו 25) (רבינו העגלה" בקצה ונעשה מברזל "יתד

בה  שמכניסים טבעת כעין מפרש, גאון האי ורב למשנה).
המחרישה. וראש העגלה יהיה 26)ראש מברזל יתד כן גם

(שם). העול בו 27)בקצה להניח מיוחד בעגלה מקום
תיפולנה  שלא כדי קערורי, הוא זה ומקום וכדומה, אבנים

שראוי 28)האבנים. מפני טומאה ומקבל הפעמון, לשון
טמא  - קול המשמיע וכל קול, וישמיע חרס גבי על להקישו
זוג  טומאת כך רבא נימק ב נח, בשבת  ה"ז). פ"ח (למעלה
לכך. ראוי העינבל שגם ונראה עינבלו, שניטלו

כדי 29) העגלה על אשר במשא יתקעו אשר (וו) האונקלי
(שם).שלא העגלה.30)יפול חלקי כל שם 31)את
שמיני 32)מ"ה. פרשת כהנים' ב'תורת במתכת. המחופה

מקבלים  אינם כלים חיפויי שכל המקרא, מן דרשו ה"ח פ"ז
בפ"ח 34)עופרת.33)טומאה. למעלה לנוי, התלויים

טומאה. מקבלים אינם בהמה שתכשיטי נתבאר ה"ז
את 35) משמש הסובב עץ. גלגל גבי שעל ברזל של חישוק

לנוי.36)הגלגל. אותם ותולים דקים, מתכת לוחות
מתכת.37) המחופים עץ של העגלה חלקי כל

.Â·¯˜Ú38„a‰ ˙Èa39ÔB¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó -40ÏL «¿«≈««¿«≈À¿»»∆
˙BÒB¯b41¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42‰˙È‰ Ì‡ , »««ƒ∆»ƒ»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL ‰Ï‚Ú ÂÈzÁz43. «¿»¬»»∆«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

מ"ג.38) פי"ב בה 39)שם שכותשים שבקורה ברזל
מ"ד.40)הזיתים. גריסים.41)שם מוכרי של ארון

היא 42) סחורתם את בה נותנים גריסים שמוכרי התיבה
מקבלת  אינה ולפיכך להיטלטל, עשויה ואינה מאד כבידה

לארון 43)טומאה. טפילה שהיא אומרים אנו ואין
אותו. ומשמשת

.ÊÌÈÁÈ¯44ÔÈÏtÏt ÏL45ÌeMÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ≈«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«∆∆À¿»ƒ
ÌÈÏk ‰LÏL46˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ :47ÈÏk ÌeMÓe , ¿»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ïea˜48‰¯·k ÌeMÓe ,49. ƒƒ¿»»

ב.44) כג, ביצה בהם 45)משנה ששוחקים הריחיים
טוחנים  העליון בחלק חלקים: משלושה מורכבים פלפלים,
האמצעי  החלק מתכת; של הוא זה כלי ועיקר הפלפלים, את
אותו; ומנפה הטחון הפלפל כל את מקבל ככברה, העשוי
הדק. הפלפל נופל ולתוכו קטנה, קערה היא התחתון והחלק

טומאה 46) מקבל האלה החלקים משלושת חלק כל כלומר,
עצמו. שהוא 47)בפני מפני טומאה מקבל העליון החלק

כל  שהרי קיבול, בית לו שאין ואףֿעלֿפי מתכת, כלי
למטה. נופל טומאה 48)הפלפל מקבל עץ שכולו התחתון

קיבול. בית לו שיש עץ כלי גזרו 49)ככל האמצעי. החלק
והמדובר  שם). (רש"י אריג משום כברה על טומאה
מתכת  של הם שאם מתכת, של אינם המנוקבים כשהשוליים
"תנא, אמרו: שם [בגמרא אריג. גזירת בלי טומאה מקבלת

כברה, כלי משום אמצעית קיבול, כלי משום תחתונה
בלשונו]. קיצר ורבינו מתכת". כלי משום עליונה

.Á˙Ïc‰50Ïc‚naL ˙ÎzÓ ÏL51- ÌÈza ÈÏÚa ÏL «∆∆∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«¬≈»ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡52˙Ïa˜Ó - ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ; ≈»¿«∆∆À¿»¿∆¿ƒ¿«∆∆

˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ da ÌÈÁÈpnL ÈtÓ ,‰‡ÓË53‰ÏB˙Â À¿»ƒ¿≈∆«ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ¿∆
ÌÈ¯tÒn‰ ˙‡ da54. »∆«ƒ¿»«ƒ

מ"ג.50) פי"ב גדול.51)כלים שאינה 52)ארון מפני
כי  עצמו, שפני שם לה ואין הארון את משמשת אלא כלי
שמה. ארון" של "דלת - וזו בית, של דלת היא דלת סתם
לנחת  העשוי עץ של במגדל שהמדובר לפרש, גם [ואפשר
בטילה  והדלת טומאה, מקבל ואינו ה"א), פ"ג למעלה (ראה

המגדל]. בפני 54)תחבושת.53)לגבי כלי היא ולפיכך
ה"ו). פ"ט למעלה (ראה עצמו

.ËÔÈqË55˙ÎzÓ ÏL56‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÚnL57 «ƒ∆«∆∆∆¿«¬ƒ»∆∆«¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -58‰¯Èka ÔÈÚe·w‰Â ,59ÔÈ¯B‰Ë -60. ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ

ה"ה.55) פ"ב מציעא בבא שם ותוספתא שם, משנה
טהורים"56) והפרכין טמאים, "הייתוכין במשנה:

והפרכים  הקדירה, את בהן מנער שהחנווני אלו ובתוספתא:
רבינו). (גירסת בכירה הקבועים כאן 57)- השמיט רבינו

בה  שיש לקדירה כוונתו וכנראה "החנווני" המילה את
אלא  לקערה ולנערה ביד להחזיקה אפשר ואי חם, תבשיל
והוא  הר"ש, פירש (וכן צבת כעין העשויים טסים עלֿידי
בקדירה  שהמדובר ומבאר "שהחנווני", הגירסא את מקיים
בעזרת  אחר לכלי אותו ומריקים מהותך כסף בה שיש

"ייתוכין"). השם ומכאן כלים.58)מלקחיים. הם שהרי
בלתי 59) במהירות ישרף שלא לשמור בהם משתמשים

כסףֿמשנה). ראה למשנתנו. בפירושו (רבינו רצויה
בבנין. קבועים בכיריים קבועים 60)והמדובר שהם מפני

לקרקע. במחובר

.ÈÌÈÁ˜Ïn‰61‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ Ô‰a CÚÓnL62ÔÈÏa˜Ó - «∆¿»«ƒ∆¿«≈»∆∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
˙B¯Bpv‰Â ;‰‡ÓË63‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÁ¯‰ ˙‡ ˙BÒÙBzL À¿»¿«ƒ∆¿∆»≈«ƒƒ¿«¿»

‡l‡ ˙BÈeOÚ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ -≈»¿«¿À¿»ƒ¿≈∆≈»¬∆»
˜fÁÏ64. ¿«≈

הדולקת,62)צבת.61) הפתילה בראש פחם כשמתקבץ
מיוחדת  מתכת של בצבתות והשתמשו קצת, אורה דועך

הפתילה. את שם 64)ברזלים.63)למחוט תוספתא
ה"ו.

.‡È‡¯ËÒBÏ˜65‰˙È‰ Ì‡ :˙B˙Ïc‰ da ÔÈÏÚBpL ¿¿¿»∆¬ƒ»«¿»ƒ»¿»
˙ÎzÓ ‰tˆÓe ıÚ ÏL ‰˙È‰ ;‰‡nË˙Ó - ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆ƒ¿«¿»»¿»∆≈¿À»«∆∆

‰¯B‰Ë -66. ¿»

דלתות 65) שתי לו שיש בפתח עבה. אחד שראשו בריח
מכניסים  לסוגרן וכשרוצים מהן, אחת בכל טבעת קובעים

מ"ד). פי"א (שם בטבעות הקלוסטרא נתבאר 66)את
מצופים  שכלים אחרים, מקומות ובכמה ה, הלכה למעלה

טומאה. מקבלים אינם

.·ÈÔÈt‰67‡¯et‰Â68.ÌÈ‡ÓË - «ƒ¿«¿»¿≈ƒ
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רי milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn `"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מקבל  - ממתכת עשאו ואם הבהמות, שתי בין ונמשך
את 22)טומאה. המושכות הבהמות צוארי על המונח העץ
קצוות 23)העגלה. מחוברות עץ, של הקטרב ראשי בשני

בנקבים  עור של רצועות ומכניסים נקובים, מתכת של
בעגלה. אותן שלא 24)וקושרים הבהמה על הגנה משמש

נמשכת. כשהעגלה המתמחים ברצועה או בחבל תיחנק
בפירושו 25) (רבינו העגלה" בקצה ונעשה מברזל "יתד

בה  שמכניסים טבעת כעין מפרש, גאון האי ורב למשנה).
המחרישה. וראש העגלה יהיה 26)ראש מברזל יתד כן גם

(שם). העול בו 27)בקצה להניח מיוחד בעגלה מקום
תיפולנה  שלא כדי קערורי, הוא זה ומקום וכדומה, אבנים

שראוי 28)האבנים. מפני טומאה ומקבל הפעמון, לשון
טמא  - קול המשמיע וכל קול, וישמיע חרס גבי על להקישו
זוג  טומאת כך רבא נימק ב נח, בשבת  ה"ז). פ"ח (למעלה
לכך. ראוי העינבל שגם ונראה עינבלו, שניטלו

כדי 29) העגלה על אשר במשא יתקעו אשר (וו) האונקלי
(שם).שלא העגלה.30)יפול חלקי כל שם 31)את
שמיני 32)מ"ה. פרשת כהנים' ב'תורת במתכת. המחופה

מקבלים  אינם כלים חיפויי שכל המקרא, מן דרשו ה"ח פ"ז
בפ"ח 34)עופרת.33)טומאה. למעלה לנוי, התלויים

טומאה. מקבלים אינם בהמה שתכשיטי נתבאר ה"ז
את 35) משמש הסובב עץ. גלגל גבי שעל ברזל של חישוק

לנוי.36)הגלגל. אותם ותולים דקים, מתכת לוחות
מתכת.37) המחופים עץ של העגלה חלקי כל

.Â·¯˜Ú38„a‰ ˙Èa39ÔB¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó -40ÏL «¿«≈««¿«≈À¿»»∆
˙BÒB¯b41¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42‰˙È‰ Ì‡ , »««ƒ∆»ƒ»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL ‰Ï‚Ú ÂÈzÁz43. «¿»¬»»∆«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

מ"ג.38) פי"ב בה 39)שם שכותשים שבקורה ברזל
מ"ד.40)הזיתים. גריסים.41)שם מוכרי של ארון

היא 42) סחורתם את בה נותנים גריסים שמוכרי התיבה
מקבלת  אינה ולפיכך להיטלטל, עשויה ואינה מאד כבידה

לארון 43)טומאה. טפילה שהיא אומרים אנו ואין
אותו. ומשמשת

.ÊÌÈÁÈ¯44ÔÈÏtÏt ÏL45ÌeMÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ≈«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«∆∆À¿»ƒ
ÌÈÏk ‰LÏL46˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ :47ÈÏk ÌeMÓe , ¿»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ïea˜48‰¯·k ÌeMÓe ,49. ƒƒ¿»»

ב.44) כג, ביצה בהם 45)משנה ששוחקים הריחיים
טוחנים  העליון בחלק חלקים: משלושה מורכבים פלפלים,
האמצעי  החלק מתכת; של הוא זה כלי ועיקר הפלפלים, את
אותו; ומנפה הטחון הפלפל כל את מקבל ככברה, העשוי
הדק. הפלפל נופל ולתוכו קטנה, קערה היא התחתון והחלק

טומאה 46) מקבל האלה החלקים משלושת חלק כל כלומר,
עצמו. שהוא 47)בפני מפני טומאה מקבל העליון החלק

כל  שהרי קיבול, בית לו שאין ואףֿעלֿפי מתכת, כלי
למטה. נופל טומאה 48)הפלפל מקבל עץ שכולו התחתון

קיבול. בית לו שיש עץ כלי גזרו 49)ככל האמצעי. החלק
והמדובר  שם). (רש"י אריג משום כברה על טומאה
מתכת  של הם שאם מתכת, של אינם המנוקבים כשהשוליים
"תנא, אמרו: שם [בגמרא אריג. גזירת בלי טומאה מקבלת

כברה, כלי משום אמצעית קיבול, כלי משום תחתונה
בלשונו]. קיצר ורבינו מתכת". כלי משום עליונה

.Á˙Ïc‰50Ïc‚naL ˙ÎzÓ ÏL51- ÌÈza ÈÏÚa ÏL «∆∆∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«¬≈»ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡52˙Ïa˜Ó - ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ; ≈»¿«∆∆À¿»¿∆¿ƒ¿«∆∆

˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ da ÌÈÁÈpnL ÈtÓ ,‰‡ÓË53‰ÏB˙Â À¿»ƒ¿≈∆«ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ¿∆
ÌÈ¯tÒn‰ ˙‡ da54. »∆«ƒ¿»«ƒ

מ"ג.50) פי"ב גדול.51)כלים שאינה 52)ארון מפני
כי  עצמו, שפני שם לה ואין הארון את משמשת אלא כלי
שמה. ארון" של "דלת - וזו בית, של דלת היא דלת סתם
לנחת  העשוי עץ של במגדל שהמדובר לפרש, גם [ואפשר
בטילה  והדלת טומאה, מקבל ואינו ה"א), פ"ג למעלה (ראה

המגדל]. בפני 54)תחבושת.53)לגבי כלי היא ולפיכך
ה"ו). פ"ט למעלה (ראה עצמו

.ËÔÈqË55˙ÎzÓ ÏL56‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÚnL57 «ƒ∆«∆∆∆¿«¬ƒ»∆∆«¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -58‰¯Èka ÔÈÚe·w‰Â ,59ÔÈ¯B‰Ë -60. ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ

ה"ה.55) פ"ב מציעא בבא שם ותוספתא שם, משנה
טהורים"56) והפרכין טמאים, "הייתוכין במשנה:

והפרכים  הקדירה, את בהן מנער שהחנווני אלו ובתוספתא:
רבינו). (גירסת בכירה הקבועים כאן 57)- השמיט רבינו

בה  שיש לקדירה כוונתו וכנראה "החנווני" המילה את
אלא  לקערה ולנערה ביד להחזיקה אפשר ואי חם, תבשיל
והוא  הר"ש, פירש (וכן צבת כעין העשויים טסים עלֿידי
בקדירה  שהמדובר ומבאר "שהחנווני", הגירסא את מקיים
בעזרת  אחר לכלי אותו ומריקים מהותך כסף בה שיש

"ייתוכין"). השם ומכאן כלים.58)מלקחיים. הם שהרי
בלתי 59) במהירות ישרף שלא לשמור בהם משתמשים

כסףֿמשנה). ראה למשנתנו. בפירושו (רבינו רצויה
בבנין. קבועים בכיריים קבועים 60)והמדובר שהם מפני

לקרקע. במחובר

.ÈÌÈÁ˜Ïn‰61‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ Ô‰a CÚÓnL62ÔÈÏa˜Ó - «∆¿»«ƒ∆¿«≈»∆∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
˙B¯Bpv‰Â ;‰‡ÓË63‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÁ¯‰ ˙‡ ˙BÒÙBzL À¿»¿«ƒ∆¿∆»≈«ƒƒ¿«¿»

‡l‡ ˙BÈeOÚ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ -≈»¿«¿À¿»ƒ¿≈∆≈»¬∆»
˜fÁÏ64. ¿«≈

הדולקת,62)צבת.61) הפתילה בראש פחם כשמתקבץ
מיוחדת  מתכת של בצבתות והשתמשו קצת, אורה דועך

הפתילה. את שם 64)ברזלים.63)למחוט תוספתא
ה"ו.

.‡È‡¯ËÒBÏ˜65‰˙È‰ Ì‡ :˙B˙Ïc‰ da ÔÈÏÚBpL ¿¿¿»∆¬ƒ»«¿»ƒ»¿»
˙ÎzÓ ‰tˆÓe ıÚ ÏL ‰˙È‰ ;‰‡nË˙Ó - ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆ƒ¿«¿»»¿»∆≈¿À»«∆∆

‰¯B‰Ë -66. ¿»

דלתות 65) שתי לו שיש בפתח עבה. אחד שראשו בריח
מכניסים  לסוגרן וכשרוצים מהן, אחת בכל טבעת קובעים

מ"ד). פי"א (שם בטבעות הקלוסטרא נתבאר 66)את
מצופים  שכלים אחרים, מקומות ובכמה ה, הלכה למעלה

טומאה. מקבלים אינם

.·ÈÔÈt‰67‡¯et‰Â68.ÌÈ‡ÓË - «ƒ¿«¿»¿≈ƒ
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השיניים 68)שם.67) הן ופין המנעול, הוא פורנא
אותו. וסוגרות (הפורנא) המנעול לתוך הנכנסות

.‚È‰wt69˙LnLÓ ‡È‰L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÏL ƒ»∆«∆∆¿»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆
Ú‰ ˙‡ı70. ∆»≈

בשעת 69) הפלך בראש אותו שנותנים נקוב כדור חצי
בפירושו  (רבינו הנקב דרך נמשכים והחוטים טוויה,

הכלי,70)למשנתנו). עיקר והוא עץ, של הוא הפלך
הטווייה. את להקל תוספת היא והפיקה

.„ÈLBk‰71‡ÓÈt‰Â72ÏÈÏÁÂ ‡ÈBÙÓÒÂ Ïwn‰Â73 «¿«ƒ»¿««≈¿ƒ¿¿»¿»ƒ
˙ÎzÓ ÏL74ÔÈtˆÓe ıÚ ÏL eÈ‰ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ∆«∆∆¿«¿ƒÀ¿»»∆≈¿Àƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ75‰È‰ Ì‡L ,‡ÈBÙÓq‰ ÔÓ ıeÁ ; «∆∆¿ƒƒ«ƒ¿¿»∆ƒ»»
ÌÈÙk Ïea˜ ˙Èa da76- ‰tˆÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , »≈ƒ¿»«ƒ««ƒ∆ƒ¿À»

‰‡ÓË77. ¿≈»

מ"ו).71) (שם "והאימה".72)פלך הגירסא (שם) במשנה
בפלך. אותם טווים וממנו החוטים, את עליו שכורכים העץ

נגינה.73) למעלה.74)כלי המנויים הדברים לכל נמשך
טומאה,75) מקבל אינו מצופה דבר שכל רבינו, שיטת

גורם  הציפוי כי הציפוי, בלי טומאה לקבל ראוי הוא ואפילו
עליו. חולקים ורבים הכתוב. מגזירת לוחות 76)טהרה

הסימפוניא, לתוך אותם שמכניסים מתכת של דקים
קול. ומשמיעים נרעדים הם בסימפוניא וכשנופחים

מאד 77) צר המקום כי מצופה, אינו הקיבול שבית מפני
ונראה  טוב'. יום ('תוספות לצפותו טכנית אפשרות ואין
על  לרעה משפיע שהציפוי מפני מלצפות שנמנעו להוסיף
במקרא  מובאת "סימפוניא", הנגינה [כלי הכנפים). צליל

ה)]. ג, (דניאל

.ÂË˙¯ˆBˆÁ‰78˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ˙ÏvÙnL79ÔÈ‡ Ì‡ : «¬∆∆∆¿À∆∆À¿À¿ƒ≈
Ôn‡ ‡l‡ d¯ÈÊÁ‰Ï Ú„BÈ80‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ≈«¿«¬ƒ»∆»À»¬≈¿«∆∆À¿»

˙¯aÁÓ ‡È‰Lk81ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;82d˜¯ÙÏ Ïk‰ ¿∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿ƒ«…¿»¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - d¯ÈÊÁ‰Ïe83. ¿«¬ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

טהורה,78) ופשוטה טמאה עגולה "קרן (מ"ז): שם שנינו
ר' שלה, הקב טמאה. - מתכת של שלה מצופית היתה אם
טמא". הכל חיבורן ובשעת מטהרין, וחכמים מטמא טרפון
מהרבה  מורכבת לחצוצרת שהכוונה רבינו, שם ומבאר
במקרא  כתוב זה נגינה (כלי בהמה של לקרן ולא חלקים,
עצמו  בפני חלק וכל משרוקיתא"), קרנא "קל שם): (דניאל
קרן  זה: כלי של סוגים שני וישנם כלי . תורת עליו אין
את  להרכיב יכול אומן רק העגולה פשוטה, וקרן עגולה
ולהרכיבה, לפרקה אדם כל יכול הפשוטה ואת חלקיה,
חייב  בשבת עגולה קרן המחזיר א): מז (שבת אמרו ולפיכך
רבינו  ודעת פטור. - פשוטה מלאכה), שעשה (מפני חטאת
חיבור  אינם מחוברים כשהם אפילו הפשוטה שחלקי
ידע  ובלי טירחה כל ללא מתפרקים שהם מפני לטומאה,
אחריה. והבאה זו הלכה תתפרש זה ביאור ומתוך אומנות,

קיבול.79) בית להן שאין עצם או עץ כן 80)של ואם
עגולה. קרן מסוג שלם.81)היא כלי שהוא מפני

פשוטה.82) קרן חיבור 83)שהיא אינו כזה חלש חיבור

וכסףֿ ראב"ד (ראה כמפורקות נידונות והחוליות לטומאה,
משנה).

.ÊË‰ˆw‰84‰ÚÈ˜z ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰t‰ ÔÈÁÈpnL85- «»∆∆«ƒƒ«∆»»ƒ¿«¿ƒ»
BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó86·Á¯‰ ¯Á‡‰ ‰ˆw‰Â ;87 ¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿¿«»∆»«≈»»»

BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -88- ¯eaÁ ˙ÚL·e ; ≈¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË Ïk‰89Ba ‡ˆBik .90‰¯BÓ È˜ :91- ÔÓˆÚ ÈÙa «…»≈«≈¿≈¿»ƒ¿≈«¿»

ÈÂÏ ÌL Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡92; ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈¿«
dlL Á¯t‰93ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡nË˙Ó - ÒÈÒa‰Â94; «∆«∆»¿«»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»

.‡ÓË Ïk‰ - ¯eaÁ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ«…»≈

במשנה.85)שם.84) שנאמרה ל"מצופית" הכוונה
שהיא 86) מפני והטעם, לחצוצרה. מחובר כשאינו אפילו

בפירוש: כתוב במשנה עצמו. בפני שם לה ויש מתכת של
הדבר, ותמוה טמאה". מתכת של שלה מצופית היתה "אם
מתכת. של היתה אם המילים: את השמיט שרבינו

של 87) התחתון החלק פירוש, שלה". "הקוו במשנה:
שם 88)החצוצרה. לו שאין מפני מתכת, הוא אם אפילו

ה"א). פ"ט למעלה (ראה עצמו החצוצרה 89)בפני כל
טמא, הכל ולפיכך עיקר. היא והמצופית אחד, ככלי נידונית

עצם. או עץ של הוא הקוו אם לזה.90)ואפילו דומה
המנורה.91) לגוף קבע של חיבור מחוברים שאינם
סתם.92) "קנה" ולא מנורה", "קני שקע 93)נקראים:

שנותנים  כלי = (נר הנר את מכניסים שבו המנורה, בראש
והפתילה). השמן מגוף 94)בו מפורקים כשהם אפילו

והטעם, עצמם. בפני שם להם שאין ואףֿעלֿפי המנורה,
שכלי  נתבאר ה"ב פ"ט למעלה קיבול. בית להם שיש מפני
שם  לו אין אפילו טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכת

עצמו. בפני

.ÊÈÌÈvÁ‰ ˙¯B˜95‰¯hn‰ ‡È‰L ,96da LiL , ««ƒƒ∆ƒ««»»∆≈»
ÌÈÁÈpnLÂ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ˙ÎzÓ ÏL ˙BBLÏ¿∆«∆∆¿«∆∆À¿»¿∆«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÈÏ‚¯a d˙B‡97‰¯B‰Ë -98¯ÏBw‰Â .99- »¿«¿≈»¬ƒ¿»¿«»
‰¯‚Ó .‰‡ÓË Ïa˜Ó100˙Ïc‰ ¯BÁÏ ‰ÈpL ‰OÚL101, ¿«≈À¿»¿≈»∆»»ƒ∆»¿«∆∆

da LnzLnL Èt ÏÚ Û‡102˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ««ƒ∆ƒ¿«≈»≈»¿«∆∆
‰‡ÓË103È¯‰ - ˙Ïc‰ ¯BÁÏ d‡OÚ ˙‡ÓËpMÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ∆ƒ¿»¬»»¿«∆∆¬≈

¯ÓÒÓa ‰pÚa˜iL „Ú d˙‡ÓËa BÊ104dÎÙ‰ .105ÔÈa , ¿À¿»»«∆ƒ¿»∆»¿«¿≈¬»»≈
‰hÓÏÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ106- ÌÈ„„v‰ ÔÓ ÔÈa ƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈ƒ«¿»ƒ

‰¯B‰Ë107. ¿»

מ"א.95) פי"ב החיצים.96)שם את אליו שקולעים לוח
רגל 97) לתוכה ומכניסים רחבה, פגימה ובו ברזל גוש

הברזל. אל אותה וקושרים קורה מניחים ולמעלה האסיר,
כז). יג, (איוב במקרא "סד" שמו זה מפני 98)מכשיר

כלל. כלי לעול 99)שאינה דומה האסירים, צוארי שעל
הבהמה. צואר פ"ד 100)שעל מציעא בבא כלים, תוספתא

את 101)ה"ה. בחריץ והכניס במשקוף, חריץ עשה
משור, = [מגירה הפתח. לחלל בולטות ושיניה המגירה,

(שמ  הכתוב במגירה].מלשון וישם לא) יב, ואלֿב
מחוברת.102) לקרקע.103)כשהיא מחוברת שהיא מפני

בתוך  שיניה שעשה "מגירה אמרו: ג, פי"ד שם [במשנה
שבמשנה  והברטנורא הרא"ש ופירשו טמאה", החור
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מידי  יוצאת ואינה שקבעה, לפני שנטמאה במגירה המדובר
ויוצאים  שהנכנסים מפני מסמר, בלי קביעה ידי על טומאתה
אינה  ולפיכך ממקומה, שיסירה להניח יש בה ניזוקים
אבל  בתוספתא. גם שנינו וכך בקרקע, כקבועה נידונית

זו]. קביעה מועילה טומאה, הורדת כשקבעה 104)למנוע
להסירה. בדעתו שאין הוכיח באופן 105)במסמר,

החלל. לתוך בולטות אינן כתוב:106)שהשיניים במשנה
החריץ  לתוך השיניים את הכניס פירוש, למעלן" "מלמטן
לנסר  איֿאפשר כך ומתוך לחוץ, בולטות ואינן שבמשקוף
הגירסא  כך. לגרוס יש בתוספתא וגם כאן שגם ונראה בהן.
שהתכוון  לפרש אפשר [בדוחק מובנת. אינה שלפנינו

ולמזוזות]. מפני 107)לאסקופה מטומאתה, יצאה
שאינה  מפני ועוד, לה. המיוחד מתשמישה לגמרי שביטלה
בו  חזר [רבינו להסירה. בדעתו אין ויוצאים לנכנסים מזיקה

טהרות)]. (סדרי הנ"ל במשנה מפירושו כאן

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ב שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
יקבל 1) ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר

שניקבו. מתכת כלי ודין טומאה.

.‡¯·M‰ ¯eÚL ‰nk2Ïa˜È ‡ÏÂ ˙ÎzÓ ÈÏk ¯·MiL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ«∆∆¿…¿«≈
?B˙‡ÓhÓ ¯‰ËÈ B‡ ‰‡ÓË3‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰4. À¿»ƒ¿«ƒÀ¿»«…¿ƒ«∆

מ"א.2) פי"ד שנשבר.3)כלים לפני עליו אין 4)שירדה
יתבארו  השונים השיעורים הכלים, לכל אחיד שיעור

הבאות. בהלכות

.·ÔÓÊ Ïk5BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ÈÏk‰L6- »¿«∆«¿ƒ»«¬≈≈¿«¿
ÏL ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÏL ÈÏk ·eLÁÂ ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«¿ƒ∆

˙ÎzÓ7È¯‰ - Ba ˙B‡lÓÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ¯aLpL «∆∆∆ƒ¿««¬≈»¿«…¬≈
.ÔÈnÁ Ba ÌÁÏ È„k - Ìe˜Ów‰ .‰È‰Lk ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆»»«À¿¿≈»…«ƒ

ÌÁn‰8ÌÈÚÏÒ Ïa˜Ï È„k -9ÒÙl‰ .10Ïa˜Ï È„k - «≈«¿≈¿«≈¿»ƒ«∆∆¿≈¿«≈
˙BB˙È˜11Ïa˜Ï È„k - ÔB˙Èw‰ .˙ÎzÓ ÏL ƒ∆«∆∆«ƒ¿≈¿«≈
˙BËe¯t12ÔÈi‰ ˙BcÓ .13ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -14ÔÎÂ . ¿ƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙BcÓ15ÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -ÏL ˙p ƒ«∆∆¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆
Ïc¯Á16‰hÓlÓ ÌÈ·˜ ‰LÏL da eˆ¯ÙpL17‰Ê «¿»∆ƒ¿¿»¿»¿»ƒƒ¿«»∆

‰Ê CB˙Ï18‰¯B‰Ë -19ÔÈÚÓ ˙LnLÓ dÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆¿»¿ƒ∆≈»¿«∆∆≈≈
‰Ù¯‚Ó .dzÎ‡ÏÓ20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dtk ‰ÏhpL ¿«¿»«¿≈»∆ƒ¿»«»««ƒ∆ƒ

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ dÈ‡L ;‰¯B‰Ë - Ò¯e˜k¿¿»¿»∆≈»»≈≈¿«¿»
da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ ‡Ï ‡È‰Â ,Ò¯ew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡∆»≈≈«¿»¿ƒ…«¬≈ƒ¿…«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ò¯e˜k21. ¿¿»¿≈…«≈»∆

שבירתו.6)שם.5) רבינו 7)שלפני וגם "דלי". במשנה:
מים. מילוי היא הקבועה שמלאכתו לדלי מתכוון

מקומקום.8) יותר גדול הנקב.9)שהוא דרך יפלו ולא
כלי  שהוא מפני ה"י). פ"ט (ראה עתיק כסף מטבע = סלע
להשתמש  היו שרגילים נראה גדול, שיעור לו נתנו גדול
אינו  הרי - כן לא שאם סלעים, בו להניח במיחם לפעמים

ישראל'). ('תפארת הראשונה למלאכתו כלי 10)ראוי
קטנים. כלים בו ומנקים מים בו שמחממים מאוד גדול

קטנות.12)כדים.11) מטבעות בו הניחו שלם כשהוא גם

פירוש  כשנתרועעו, מדובר וקומקום שבדלי מפרש [הר"ש
ומסתמך  בניקבו. - ואילך וממיחם ונחלשו, שנשחקו
בהלכה  וגם ה"א. פ"ד שם התוספתא, על זה בפירושו
עצמו, קלקול באותו הכלים כל את לפרש אין שלפנינו
מתאימים  שיעורים ונותן "שנשבר" מתחיל רבינו שהרי
שיעורים  קובע הוא מכאן ואחר וקומקום, בדלי שבור לכלי
ונראה  שניקבו. לכלים מתאימים שהם מטבעות, קיבול של
מקום  בדלי ונשאר שנשברו, וקומקום דלי מפרש שרבינו
האחרים  ובכלים מים, בו לחמם כדי ובקומקום מים, לשאוב

ישראל')]. 'תפארת (ראה כשניקבו כלים 13)מדובר
שניקבו. יין למדידת דרך 14)המיוחדים יוצא היין אין אם

אם  שאפילו מפרשים, [יש טומאה. מקבל הכלי הנקב, אותו
מקבל  הכלי - הנקב דרך לאט לאט מתמצות זעירות טיפות
בכלי  מתעכב שהיין למדידה מפריע שאינו מפני טומאה,

קצר]. אלא 15)זמן יוצא ואינו מיין, סמיך יותר הוא שמן
גדול. יותר נקב החרדל 16)דרך את לשרות היו רגילים

של  אריגה ששוליה מסננת דרך ולהעבירו בחומץ או במים
מתכת. מקומות 17)חוטי בשלושה האריגה חוטי נקרעו

לזה. זה גדול 18)סמוכים לחור התלכדו הנקבים שלושת
החור. דרך נופל והחרדל לקבל 19)אחד, שיכולה אע"פ

מחרדל. יותר גסים ופירש 20)דברים מ"ד. פי"ג כלים
שלו  יד ובית התבשיל, את בו שבוחשים גדול תרווד רבינו,
לתקוע  בו להשתמש ואפשר (פטיש) קורנס בתבנית עשוי

ראוי 21)מסמרים. ואינו שנשבר כלי כל לזה, הדומה כל
שהאדם  אףֿעלֿפי טומאה, מקבל אינו הראשונה למלאכתו

אחרת. למלאכה בו משתמש

.‚˜¯ÒÓ22¯Óˆ ÏL23Ba ¯izL Ì‡ ,ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«≈
„Á‡ ÌB˜Óa LÏL24‰BˆÈÁ‰ ‰˙È‰ .‡ÓË -25˙Á‡ »¿»∆»»≈»¿»«ƒ»««

Ba ˜¯ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë - LÏM‰ ÔÓƒ«»»¿ƒ∆≈»ƒ¿…
ÔzLt26BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯ÒÏ ˙ÏÚBÓ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰L , ƒ¿»∆«ƒ»≈»∆∆ƒ¿…¿…∆≈

ÔÓ eÏh .¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÈÏÎa BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ∆≈≈¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿ƒ
Ô‡OÚÂ ÌÈzL ˜¯Òn‰27˙Ë˜ÏÓÏ28˙Á‡ .˙B‡ÓË -29 ««¿≈¿«ƒ«¬»»¿«¿∆∆¿≈««

¯pÏ dÈ˜˙‰Â30ÛtÏÏ B‡31- Ìew¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿…»∆»«ƒƒ
Û‡ ,‰ÏB„‚e ‰·Ú ÔM‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»¿»«≈»»¿»«
ÈÙa ˙‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - dÈ˜˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

dÓˆÚ32. «¿»

מ"ח.22) פי"ג היד 23)שם בית הצמר. את בו שסורקים
בו. תחובות ברזל של ומחטים מעץ, עשוי המסרק של

בו.24) לסרוק עדיין הוא שהיא 25)ראוי החיצונה השן
בה. לסרוק ראויה ואינה נשתרבבה 26)רחבה זו תיבה

דקות, שמחטיו צמר של מסרק למוחקה. ויש בטעות לכאן
פשתן. בו לסרוק כלל ראוי המחטים.27)אינו שתי את

הגוף.28) מן השיער את בהן להוריד מלקחיים כעין
אחת.29) שן מתאימה 30)ניטלה בתבנית אחד קצה כפף

מהנר. הפתילה את  בה מפני 32)לכרוך.31)להוציא
פפא  כרב שעווה. של לוח על בה לכתוב ראויה שהיא

כסףֿמשנה). (ראה א מג, ביבמות

.„˜¯ÒÓ33ÔzLt ÏL34Ba ¯izLÂ ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÓË - ÌÈzL35¯B‰Ë - ˙Á‡ Ba ¯izL ;36. ¿«ƒ»≈ƒ¿«≈««»
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מידי  יוצאת ואינה שקבעה, לפני שנטמאה במגירה המדובר
ויוצאים  שהנכנסים מפני מסמר, בלי קביעה ידי על טומאתה
אינה  ולפיכך ממקומה, שיסירה להניח יש בה ניזוקים
אבל  בתוספתא. גם שנינו וכך בקרקע, כקבועה נידונית

זו]. קביעה מועילה טומאה, הורדת כשקבעה 104)למנוע
להסירה. בדעתו שאין הוכיח באופן 105)במסמר,

החלל. לתוך בולטות אינן כתוב:106)שהשיניים במשנה
החריץ  לתוך השיניים את הכניס פירוש, למעלן" "מלמטן
לנסר  איֿאפשר כך ומתוך לחוץ, בולטות ואינן שבמשקוף
הגירסא  כך. לגרוס יש בתוספתא וגם כאן שגם ונראה בהן.
שהתכוון  לפרש אפשר [בדוחק מובנת. אינה שלפנינו

ולמזוזות]. מפני 107)לאסקופה מטומאתה, יצאה
שאינה  מפני ועוד, לה. המיוחד מתשמישה לגמרי שביטלה
בו  חזר [רבינו להסירה. בדעתו אין ויוצאים לנכנסים מזיקה

טהרות)]. (סדרי הנ"ל במשנה מפירושו כאן

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ב שישי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
יקבל 1) ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר

שניקבו. מתכת כלי ודין טומאה.

.‡¯·M‰ ¯eÚL ‰nk2Ïa˜È ‡ÏÂ ˙ÎzÓ ÈÏk ¯·MiL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ«∆∆¿…¿«≈
?B˙‡ÓhÓ ¯‰ËÈ B‡ ‰‡ÓË3‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰4. À¿»ƒ¿«ƒÀ¿»«…¿ƒ«∆

מ"א.2) פי"ד שנשבר.3)כלים לפני עליו אין 4)שירדה
יתבארו  השונים השיעורים הכלים, לכל אחיד שיעור

הבאות. בהלכות

.·ÔÓÊ Ïk5BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ÈÏk‰L6- »¿«∆«¿ƒ»«¬≈≈¿«¿
ÏL ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÏL ÈÏk ·eLÁÂ ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«¿ƒ∆

˙ÎzÓ7È¯‰ - Ba ˙B‡lÓÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ¯aLpL «∆∆∆ƒ¿««¬≈»¿«…¬≈
.ÔÈnÁ Ba ÌÁÏ È„k - Ìe˜Ów‰ .‰È‰Lk ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆»»«À¿¿≈»…«ƒ

ÌÁn‰8ÌÈÚÏÒ Ïa˜Ï È„k -9ÒÙl‰ .10Ïa˜Ï È„k - «≈«¿≈¿«≈¿»ƒ«∆∆¿≈¿«≈
˙BB˙È˜11Ïa˜Ï È„k - ÔB˙Èw‰ .˙ÎzÓ ÏL ƒ∆«∆∆«ƒ¿≈¿«≈
˙BËe¯t12ÔÈi‰ ˙BcÓ .13ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -14ÔÎÂ . ¿ƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈

ÔÓM‰ ˙BcÓ15ÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -ÏL ˙p ƒ«∆∆¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆
Ïc¯Á16‰hÓlÓ ÌÈ·˜ ‰LÏL da eˆ¯ÙpL17‰Ê «¿»∆ƒ¿¿»¿»¿»ƒƒ¿«»∆

‰Ê CB˙Ï18‰¯B‰Ë -19ÔÈÚÓ ˙LnLÓ dÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆¿»¿ƒ∆≈»¿«∆∆≈≈
‰Ù¯‚Ó .dzÎ‡ÏÓ20‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dtk ‰ÏhpL ¿«¿»«¿≈»∆ƒ¿»«»««ƒ∆ƒ

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ dÈ‡L ;‰¯B‰Ë - Ò¯e˜k¿¿»¿»∆≈»»≈≈¿«¿»
da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ ‡Ï ‡È‰Â ,Ò¯ew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡∆»≈≈«¿»¿ƒ…«¬≈ƒ¿…«»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ò¯e˜k21. ¿¿»¿≈…«≈»∆

שבירתו.6)שם.5) רבינו 7)שלפני וגם "דלי". במשנה:
מים. מילוי היא הקבועה שמלאכתו לדלי מתכוון

מקומקום.8) יותר גדול הנקב.9)שהוא דרך יפלו ולא
כלי  שהוא מפני ה"י). פ"ט (ראה עתיק כסף מטבע = סלע
להשתמש  היו שרגילים נראה גדול, שיעור לו נתנו גדול
אינו  הרי - כן לא שאם סלעים, בו להניח במיחם לפעמים

ישראל'). ('תפארת הראשונה למלאכתו כלי 10)ראוי
קטנים. כלים בו ומנקים מים בו שמחממים מאוד גדול

קטנות.12)כדים.11) מטבעות בו הניחו שלם כשהוא גם

פירוש  כשנתרועעו, מדובר וקומקום שבדלי מפרש [הר"ש
ומסתמך  בניקבו. - ואילך וממיחם ונחלשו, שנשחקו
בהלכה  וגם ה"א. פ"ד שם התוספתא, על זה בפירושו
עצמו, קלקול באותו הכלים כל את לפרש אין שלפנינו
מתאימים  שיעורים ונותן "שנשבר" מתחיל רבינו שהרי
שיעורים  קובע הוא מכאן ואחר וקומקום, בדלי שבור לכלי
ונראה  שניקבו. לכלים מתאימים שהם מטבעות, קיבול של
מקום  בדלי ונשאר שנשברו, וקומקום דלי מפרש שרבינו
האחרים  ובכלים מים, בו לחמם כדי ובקומקום מים, לשאוב

ישראל')]. 'תפארת (ראה כשניקבו כלים 13)מדובר
שניקבו. יין למדידת דרך 14)המיוחדים יוצא היין אין אם

אם  שאפילו מפרשים, [יש טומאה. מקבל הכלי הנקב, אותו
מקבל  הכלי - הנקב דרך לאט לאט מתמצות זעירות טיפות
בכלי  מתעכב שהיין למדידה מפריע שאינו מפני טומאה,

קצר]. אלא 15)זמן יוצא ואינו מיין, סמיך יותר הוא שמן
גדול. יותר נקב החרדל 16)דרך את לשרות היו רגילים

של  אריגה ששוליה מסננת דרך ולהעבירו בחומץ או במים
מתכת. מקומות 17)חוטי בשלושה האריגה חוטי נקרעו

לזה. זה גדול 18)סמוכים לחור התלכדו הנקבים שלושת
החור. דרך נופל והחרדל לקבל 19)אחד, שיכולה אע"פ

מחרדל. יותר גסים ופירש 20)דברים מ"ד. פי"ג כלים
שלו  יד ובית התבשיל, את בו שבוחשים גדול תרווד רבינו,
לתקוע  בו להשתמש ואפשר (פטיש) קורנס בתבנית עשוי

ראוי 21)מסמרים. ואינו שנשבר כלי כל לזה, הדומה כל
שהאדם  אףֿעלֿפי טומאה, מקבל אינו הראשונה למלאכתו

אחרת. למלאכה בו משתמש

.‚˜¯ÒÓ22¯Óˆ ÏL23Ba ¯izL Ì‡ ,ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«≈
„Á‡ ÌB˜Óa LÏL24‰BˆÈÁ‰ ‰˙È‰ .‡ÓË -25˙Á‡ »¿»∆»»≈»¿»«ƒ»««

Ba ˜¯ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë - LÏM‰ ÔÓƒ«»»¿ƒ∆≈»ƒ¿…
ÔzLt26BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯ÒÏ ˙ÏÚBÓ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰L , ƒ¿»∆«ƒ»≈»∆∆ƒ¿…¿…∆≈

ÔÓ eÏh .¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÈÏÎa BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ∆≈≈¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿ƒ
Ô‡OÚÂ ÌÈzL ˜¯Òn‰27˙Ë˜ÏÓÏ28˙Á‡ .˙B‡ÓË -29 ««¿≈¿«ƒ«¬»»¿«¿∆∆¿≈««

¯pÏ dÈ˜˙‰Â30ÛtÏÏ B‡31- Ìew¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿ƒ¿ƒ»«≈ƒ¿…»∆»«ƒƒ
Û‡ ,‰ÏB„‚e ‰·Ú ÔM‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»¿»«≈»»¿»«
ÈÙa ˙‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - dÈ˜˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈

dÓˆÚ32. «¿»

מ"ח.22) פי"ג היד 23)שם בית הצמר. את בו שסורקים
בו. תחובות ברזל של ומחטים מעץ, עשוי המסרק של

בו.24) לסרוק עדיין הוא שהיא 25)ראוי החיצונה השן
בה. לסרוק ראויה ואינה נשתרבבה 26)רחבה זו תיבה

דקות, שמחטיו צמר של מסרק למוחקה. ויש בטעות לכאן
פשתן. בו לסרוק כלל ראוי המחטים.27)אינו שתי את

הגוף.28) מן השיער את בהן להוריד מלקחיים כעין
אחת.29) שן מתאימה 30)ניטלה בתבנית אחד קצה כפף

מהנר. הפתילה את  בה מפני 32)לכרוך.31)להוציא
פפא  כרב שעווה. של לוח על בה לכתוב ראויה שהיא

כסףֿמשנה). (ראה א מג, ביבמות

.„˜¯ÒÓ33ÔzLt ÏL34Ba ¯izLÂ ÂÈpL eÏhpL «¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈
‡ÓË - ÌÈzL35¯B‰Ë - ˙Á‡ Ba ¯izL ;36. ¿«ƒ»≈ƒ¿«≈««»
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המסרק 34)שם.33) ושיני עבים, יותר הם הפשתן חוטי
צמר. של מבמסרק יותר מזו זו ומרוחקות ראוי 35)עבות

פשתן. בו לסרוק עדיין וֿד'36)הוא ג' אלו הלכות שתי
ב'כסף  זה על העיר (שם. ביבמות הסוגיא לשיטת מנוגדות

שם). ראה הקודמת. בהלכה משנה'

.‰ÌÈÓe„k‰37ÈÏ˜e‡Â e¯aLpL38- ˙Ói˜ Ô‰lL «¿ƒ∆ƒ¿¿¿¿¿ƒ∆»∆«∆∆
ÔÈ‡ÓË39ÔÓ ÈÏc‰ Ô‰a ‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L , ¿≈ƒ∆¬≈∆¿»¿ƒ»∆«¿ƒƒ

¯‡a‰40.Ì„wÓ eÈ‰Lk «¿≈¿∆»ƒ…∆

האשקלוניים.37) הכדומים מ"ז: עם 38)שם השלשלת
זה 39)הווים. בכלי להשתמש רגילים היו באשקלון

ברזל  של שלשלאות קבועות ובו ארוך, עץ ממוט המורכב
שנפלו  כלים מוציאים זה בכלי כפופים, ווים שבראשיהן
פשוט, עץ הוא שהמוט אףֿעלֿפי טומאה מקבל והוא לבור.
משמש  והעץ הכלי, עיקר הם והווים שהשלשלאות מפני

חבל.40)אותם. בה יקשור אם או עמוקה אינה כשהבאר

.Â‰¯‚Ó41ÌÈ˙ÈaÓ ˙Á‡ ÔL ‰ÏhpL42‰¯B‰Ë -43. ¿≈»∆ƒ¿»≈««ƒ≈¿«ƒ¿»
da ¯izL44ËÈq‰ ‡ÏÓ45,‰‡ÓË - „Á‡ ÌB˜Óa ƒ¿«≈»¿…«ƒ¿»∆»¿≈»

¯‚Ï ¯LÙ‡ È¯‰L46.¯‡Lpa ∆¬≈∆¿»»…«ƒ¿»

מ"ד).41) (שם ניטלה 42)משור שיניים שתי כל מבין
בלי  שיניים שתי נשארו ולא ניטלה, שנייה שן [כל אחת

ביניהן]. בה.43)הפסק לנסר איֿאפשר מקום 44)כי
שיניה. ניטלו רבינו 45)שלא אגודלים. ארבעה כשיעור

הסיט  מלוא בין הבדל שיש מבאר, למשנתינו בפירושו
ורוחב  שאמרנו, כמו שיעורו הסיט מלוא הסיט, לרוחב
האצבע  וראש האגודל ראש בין המרחק הוא הסיט
[בפירושו  האפשרות. קצה עד מזו זה אותן כשמרחיקים
שתות  הוא הסיט שמלוא רבינו, כותב - ב קה, שבת למשנה
כאן, האמור השיעור מחצי פחות הוא זה ושיעור הזרת,
(לא  אצבעות עשרה שתים = אמה חצי הוא הזרת שהרי
מ"ב]. פ"ג לערלה פירושו ראה וצע"ג, אגודלים),

לנסר.46)

.Ê„ˆÚn‰47ÏÓÊ‡‰Â48˙ÏÒÙn‰Â49Ác˜n‰Â50 ««¬»¿»ƒ¿≈¿««¿∆∆¿««¿≈«
eÓbÙpL51‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ„Ú -52ÔÓeqÁ Ïh .53- ∆ƒ¿¿¬«ƒ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ»
ÔÈ¯B‰Ë54ÌÈLÏ e˜ÏÁpL ÔlÎÂ .55ÔÈ‡ÓË -56ıeÁ ; ¿ƒ¿À»∆∆¿¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒ

Ba ·˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ác˜n‰ ÔÓ57È˜e¯‰Â .58 ƒ««¿≈«∆¬≈≈»ƒ¿…¿»¿ƒ
‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ

.ÈÏk ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒ

נגרים.47) בו שמשתמשים גרזן שם . רבינו 48)כלים,
והנגר  התחתון, בקצהו מחודד ארוך ברזל מפרש: במשנה

העצים. את בו וחותך ידיו בשתי אותו סכין 49)אוחז
הקרשים. את בה ומחליקים עץ, של יד בבית מורכבת חדה

הערה 50) לקמן ראה בעץ, נקבים בו קודחים שהנגרים כלי
[פירש  רבינו נו. פירוש ע"פ למעלה האמורים הכלים כל נו

לכלים  אלה במונחים משתמשים כיום אולם במשנה,
ראויים 52)נסדקו.51)אחרים]. עדיין שהם מפני

עשויים  האלה הכלים שכל מפרש, שם רבינו למלאכתם.
פשוט, ברזל הוא האחד לזה, זה מרותכים חלקים משני
קשה  יותר מברזל עשוי – וינקבו יחתכו שבו החלק – והשני

שאינו  החלק נסדק ואם לפלדה). הכוונה (כנראה חזק ויותר
כאילו  הקשה, הברזל גבול את עובר הסדק אין כלֿכך חזק
"חיסום". זה חלק נקרא ולפיכך המעבר, את חוסם זה

הקשה.53) הכלי.54)הברזל עיקר הוא זה חלק
ראוי 56)לארכן.55) עדיין שהוא קטן כלי נשאר שהרי

הראשונה. בפירוש 57)למלאכתו שלנו בדפוסים
הוכחה  מכאן אולם המקבת", שם "ומקדח כתוב: המשניות,
"מנקבת". וצ"ל היא, המעתיק או הדפוס שטעות

אולם 58) העצים, בו שמחליקים הכלי שהוא מפרש ה'ערוך'
ביאר  ולא במשנתינו, שנאמרה "מפסלת" כך פירש רבינו
חלקים  משני מורכב כלי שהוא רק וכתב הוא, מה רונקי כאן
טומאה. מקבל אינו ולכן שלם כלי אינו עצמו בפני חלק וכל

.ÁÛÈq‰59ÏbÓ BÓk Ì˜Ú‰ ÔÈkq‰Â ,ÔÈkq‰Â60, ««ƒ¿««ƒ¿««ƒ∆»…¿«»
„È ÏbÓe ÁÓ¯‰Â61¯Èˆ˜ ÏbÓe62ÌÈpË˜ ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ¿»…«««»««»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯tÒ ÏL ÌÈÏB„b ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL63 ∆«¬≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆«»ƒ
e˜ÏÁpL64‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ô‰Ó ˜ÏÁ Ïk - ∆∆¿¿»≈∆≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆

BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ65. ∆≈≈¿«¿

מ"א.59) במשנה.60)שם שנאמר פגיון כך מפרש רבינו
פיות. שני לו שיש סכין מפרש שמשתמשים 61)והר"ש

הבית. תבואה.62)לצרכי בו מדובר 63)שקוצרים
המחובר  יד בית להם שיש או מחוברות חוליות של בכלים

אחרונה'. 'משנה ראה ולא 64)בהם. בחלקים נתפרקו
מהם.65)נשברו. חלק בכל שערות לחתוך אפשר

.ËÌÈ¯tÒÓ66ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL67ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ƒ¿»«ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ
¯ÚO‰ ˙‡ ˙¯·ÚÓ dÈ‡L68.˜Á„a ‡l‡ ∆≈»«¬∆∆∆«≈»∆»¿…«

משני 66) מורכב אינו זה כלי "מספרת". כתוב במשנה
של  דק) (טס רדיד "יביאו מפרש: גאון, האי רב סכינים.
אחד". לצד אותו ומכפלים ראשיו משני אותו ויחודו ברזל

פ"ג 68)נשברה.67) שם [בתוספתא, סבוכות. שערות
כבתחילתו, שהוא מפני מטמא, יהודה "רבי אמרו: ה"ב,
הסבך, את בה חותך ועכשיו הסבך את בה  חותך בתחילה
אילנות, סבכי חותך הגר"א שם ופירש מטהרים". וחכמים

שערות. סבכי מפרש ורבינו

.ÈÔBÈ¯L69¯B‰Ë - Bk¯‡Ï ˜ÏÁpL70BaÁ¯Ï ;71Ì‡ , ƒ¿∆∆¡«¿»¿»¿»¿ƒ
È˙ÓÈ‡Ó .‡ÓË - ‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»»≈≈≈»«

‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë72.BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ BÈ‡Â »√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈≈¿«¿
‰ÏÚÓÏÓ Ì‡ :Ba¯ Ba ¯izLÂ ‰Ïa73‡ÓË -74Ì‡Â , »»¿ƒ¿«≈Àƒƒ¿«¿»»≈¿ƒ

˜ .¯B‰Ë - ‰hÓlÓËÈLÎ˙Ï ‡ÈÏÁ ‰OÚÂ epnÓ ıv ƒ¿«»»ƒ≈ƒ∆¿»»À¿»¿«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ -75. ¬≈¿«∆∆À¿»

פ"ג.69) בבאֿמציעא כלים להגן,70)תוספתא, ראוי אינו
הגוף. רוחב כל מכסה אינו מכסה 71)שהרי חלק ונשתייר

רחבו. לכל הגוף של חלידה.72)חלקו עלֿידי
נשאר.73) העליון הלב 74)החלק את מכסה שהוא מפני

החזה. שהוא 75)ואת אדם תכשיט – לכאן בא חדש כלי
ה"ו). פ"ח למעלה (ראה טומאה מקבל

.‡È˙¯ÙBÙL76ÌÈ·‰Ê ÏL77ÔÈ‚BÊ ÏLÂ78ÏLÂ ¿∆∆∆∆»ƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈÁt79˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏLÂ80- dk¯‡Ï ‰˜ÏÁpL «»ƒ¿∆≈¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿»
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dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë¿»¿»¿»ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ‰BL‡ƒ̄»¿≈»¿ƒ»¿»

ה"ו.76) שם בו 77)תוספתא, שמנפחים קטן מפוח
הזהב. את להתך כדי זגגין.78)הגחלים כתוב: בתוספתא

ברזל.79) לליבון "עושי 80)מפוח בתוספתא גורס הגר"א
את  המהתכים הם שזגגים מפרש שהוא נראה זכוכית". כלי
זכוכית  כלי ועושי גדולים, במפוחים ומשתמשים הזכוכית

רכה. או מהותכת בזכוכית משתמשים

.·È‡i·Ïk81ÌÈ¯tÒ ÏL82ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ¿»ƒ»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈
‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ83ÌÈÁt ÏLÂ ;84 ¿ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ

˙‡ da ‰˙BÁ] ‰lÁza ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË -¿≈»ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆»∆
[ÌÈÏÁb‰85.ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ ÂLÎÚÂ «∆»ƒ¿«¿»∆»∆«∆»ƒ

שם.81) הכלים 82)תוספתא, את בו להניח מיוחד כלי
זכוכית  ועושי ספרים רופאים, בהם שמשתמשים השונים

מלאכה. הכלים 83)בשעת את לקבץ הוא תשמישה עיקר
לשניים  נחלקה ואם לחפשם, יצטרך שלא כדי אחד במקום

ומתפזרים. מתוכה הכלים נופלים השלם'84)- ב'ערוך
בראשיהם, מעוקמים מסמרים בו שתחובים כלי מפרש,

הכור. מן החם הברזל מוציאים רוצה 85)ובהם כשהנפח
הגחלים  את חותה הוא הכור, מן החם הברזל את להוציא

ומצדדיו. גביו שעל

.‚È‰‡¯Ó86‰LËLhpL B‡ ‰¯aLpL ˙ÎzÓ ÏL87: «¿»∆«∆∆∆ƒ¿¿»∆ƒ«¿¿»
‰‡¯Ó ‰˙È‰ ;‰¯B‰Ë - ÌÈt‰ ·¯ ‰‡¯Ó dÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿»…«»ƒ¿»»¿»«¿»

‰˙È‰Lk ÈÏk ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈt‰ ·¯88. …«»ƒ¬«ƒƒ¿ƒ¿∆»¿»

ו.86) פי"ד, כלים ואינה 87)משנה, מבריקה אינה
ברורה. תמונה להשתמש 88)מחזירה שאפשר מפני

כזו. קטנה במראה

.„ÈËÁÓ89- dˆ˜Ú B‡ ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ««∆ƒ«¿»»«»À¿»
‰¯B‰Ë90dÈ˜˙‰ Ì‡Â .91ÛtÏÏ92Ì˜¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆»«ƒ¿…
da93‰‡ÓË -94ÔÈwO ÏL ËÁÓ Ï·‡ .95d˙ˆ˜ ÏhpL »¿≈»¬»««∆«ƒ∆ƒ«¿»»

ÌLB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË - ·e˜p‰96ÈM‰ ‰ˆwa97. «»¿≈»ƒ¿≈∆≈«»∆«≈ƒ

מ"ה.89) פי"ג שם לתפירה.90)משנה, ראוייה אינה
להתאימה.91) כדי מעשה בה לכרוך.92)עשה
לרקום.93) יותר נוח עגול, חפץ איזה על כרוך כשהחוט
מועיל 94) - הראשונה למלאכתה ראוייה שאינה אע"פ

מאד.95)התיקון. עבה רך.96)שהיא בחומר חורט
לרשום,97) בה משתמשים הנקוב הקצה שנשבר לפני גם

שבירתה. שלפני למלאכתה היא ראויה כן ואם

.ÂËËÁn‰98‰ÈÏÚ ÔÈÙÙBlL99ÈM‰100·‰f‰ B‡ «««∆¿ƒ»∆»«»ƒ«»»
ÏhpL ÔÈa ,ÔÈÓ˜B¯‰ ÔÈOBÚL C¯„k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿∆∆∆ƒ»¿ƒ≈∆ƒ«
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË - dˆ˜Ú ÏhpL ÔÈa dlL ·e˜p‰«»∆»≈∆ƒ«À¿»¿≈»∆≈

‰¯ÈÙz‰ d˙Î‡ÏÓ101. ¿«¿»«¿ƒ»

ולפעמים 99)שם.98) כך, לשם בעיקרה שנעשתה
ובעוקצה. בחודה גם בה צבוע 100)משתמשים צמר

הליפוף,101)אדום. אלא התפירה אינה מלאכתה עיקר

הם  זהב וחוטי שני חוטי השבירה. אחר גם ראויה היא ולזה
דקים. מחטים על אותם לופפים ולכן מאד, דקים

.ÊËËÁÓ102‰¯ÈÙz‰ ˙·kÚÓ Ì‡ :‰„eÏÁ ‰˙ÏÚ‰L ««∆∆∆¿»¬»ƒ¿«∆∆«¿ƒ»
.‰‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ»¿≈»

שם.102)

.ÊÈÛÈq‰103;ÔÈ¯B‰Ë - ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ
Ô‡ÙL104ÔÊÈÁL‰Â105ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ -106 »»»¿ƒ¿ƒ»»¿¿À¿»»«¿»»¿≈
‡¯Bpˆ107dËLtL‰¯ÊÁ - dÙÙk ;‰¯B‰Ë - ƒ»∆¿»»¿»¿»»»¿»

.‰LÈ‰ d˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»

ה"ו.103) פ"ג בבאֿמציעא שם נמשך 104)תוספתא,
רבינו 105)לסייף. כתב ה"ב פ"ח למעלה לסכין. נמשך

הסכין  ושל משישופנה, הוא הסייף מלאכת שגמר
ולבאר  לחלק מוכרחים אנו כך ומשום משישחיזנה,
שסייף  מבאר, התוספתא על ביכורים' ב'מנחת כלמעלה.
סכין  אולם בכוח, בה שמכים מפני השחזה טעונה אינה

ההשחזה]. לפני למלאכתה ראויה שם 106)אינה משנה,
ה. ואם 107)פי"ג מעוקם, וראשו הפלך ראש שעל הברזל

גאון. האי רב פירוש (ע"פ לטוויה ראוי אינו העיקום נפשט
הניצלה  הבשר את בו שמהפכים מעוקם מזלג מפרש והר"ש

גחלים). על

.ÁÈÁzÙÓ108‰aÎ¯‡ BÓk Ì˜Ú109CBzÓ ¯aLpL «¿≈«»…¿«¿À»∆ƒ¿«ƒ
¯B‰Ë - ;ÂÈ˙BaÎ¯‡110Ìb ÔÈÓk ÈeOÚ‰ ÁzÙÓ ÔÎÂ .111 «¿À»»¿≈«¿≈«∆»¿ƒ«

ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L .¯B‰Ë - Bnb CBzÓ ¯aLpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¬≈≈»ƒ¿…«
da eÈ‰ .ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰a112 »∆«¬≈≈»¿«¿ƒ≈≈¿«¿»»»

ÌÈpL113ÌÈ·˜e114ÁzÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL ,‡ÓË -115. ƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆¬«ƒ«¿≈«
ÌÈ·˜p‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈpM‰ eÏh116eÓzÒ ; ƒ¿«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿¿

eÓzÒÂ ÌÈpM‰ eÏh .ÌÈpM‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈ·˜p‰«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿
‰Ê CB˙Ï ‰Ê ÌÈ·˜p‰ eˆ¯ÙpL B‡ ÌÈ·˜p‰117.¯B‰Ë - «¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿∆»

מ"ח.108) פי"ד כמו 109)שם עגול הוא העקימה שמקום
ישראל'). ('תפארת קצת 110)ברך שנשאר אףֿעלֿפי

מגיע  אינו שהעיקום מפני והטעם, השבירה. במקום עיקום
ממקומו. יעתיקו ולא הבריח מקום יוונית 111)עד אות

? כך: השבור.112)שצורתה בחלק פירוש בו, צ"ל
ולהעתיקו.113) הבריח את בהן לאחוז שאפשר בליטות
להם 114) היו ולהעתיקו. הבריח את בהם להכניס ואפשר

המסיע  המפתח לנקבי נכנס הסוגר הבריח שקצה מנעולים
שבמפתח  שיניים ידי על נפתח שני וסוג ממקומו, אותו

שלנו. המפתחות מנעול 115)כדוגמת בו לפתוח אפשר
הנקבים. או השיניים בעזרת עדיין 116)בדוחק ראוי

שאמרנו. הראשון מהסוג מנעול בו ונעשה 117)לפתוח
ממקומו. הבריח את להזיז ראוי שאינו גדול אחד חור

.ËÈÈÏk118Ba ÌÈ¯‰Ï Ûk „Á‡‰ BL‡¯a LiL ¿ƒ∆≈¿…»∆»«¿»ƒ
ÔLc‰119:¯Oa‰ Ba ˙BÏˆÏ ‚ÏÊÓ ÈM‰ BL‡¯·e «∆∆¿…«≈ƒ«¿≈ƒ¿«»»

Btk ‰Ïh120ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË -121- ÂÈpL eÏh ; ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏBÁÎÓ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË122ÔÈÙ¯BbL Btk ‰ÏhpL »≈ƒ¿≈«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ

ÏBÁk‰ da123¯Îf‰ ÈtÓ ‡ÓË -124Ba ÌÈÏÁBkL »«¿»≈ƒ¿≈«»»∆¬ƒ
.Ûk‰ ÈtÓ ‡ÓË - ¯Îf‰ Ïh ;ÔÈÚ‰»«ƒƒ««»»»≈ƒ¿≈««
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רה milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë¿»¿»¿»ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»
.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ‰BL‡ƒ̄»¿≈»¿ƒ»¿»

ה"ו.76) שם בו 77)תוספתא, שמנפחים קטן מפוח
הזהב. את להתך כדי זגגין.78)הגחלים כתוב: בתוספתא

ברזל.79) לליבון "עושי 80)מפוח בתוספתא גורס הגר"א
את  המהתכים הם שזגגים מפרש שהוא נראה זכוכית". כלי
זכוכית  כלי ועושי גדולים, במפוחים ומשתמשים הזכוכית

רכה. או מהותכת בזכוכית משתמשים

.·È‡i·Ïk81ÌÈ¯tÒ ÏL82ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ¿»ƒ»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈
‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ83ÌÈÁt ÏLÂ ;84 ¿ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ

˙‡ da ‰˙BÁ] ‰lÁza ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË -¿≈»ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆»∆
[ÌÈÏÁb‰85.ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ ÂLÎÚÂ «∆»ƒ¿«¿»∆»∆«∆»ƒ

שם.81) הכלים 82)תוספתא, את בו להניח מיוחד כלי
זכוכית  ועושי ספרים רופאים, בהם שמשתמשים השונים

מלאכה. הכלים 83)בשעת את לקבץ הוא תשמישה עיקר
לשניים  נחלקה ואם לחפשם, יצטרך שלא כדי אחד במקום

ומתפזרים. מתוכה הכלים נופלים השלם'84)- ב'ערוך
בראשיהם, מעוקמים מסמרים בו שתחובים כלי מפרש,

הכור. מן החם הברזל מוציאים רוצה 85)ובהם כשהנפח
הגחלים  את חותה הוא הכור, מן החם הברזל את להוציא

ומצדדיו. גביו שעל

.‚È‰‡¯Ó86‰LËLhpL B‡ ‰¯aLpL ˙ÎzÓ ÏL87: «¿»∆«∆∆∆ƒ¿¿»∆ƒ«¿¿»
‰‡¯Ó ‰˙È‰ ;‰¯B‰Ë - ÌÈt‰ ·¯ ‰‡¯Ó dÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿»…«»ƒ¿»»¿»«¿»

‰˙È‰Lk ÈÏk ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈt‰ ·¯88. …«»ƒ¬«ƒƒ¿ƒ¿∆»¿»

ו.86) פי"ד, כלים ואינה 87)משנה, מבריקה אינה
ברורה. תמונה להשתמש 88)מחזירה שאפשר מפני

כזו. קטנה במראה

.„ÈËÁÓ89- dˆ˜Ú B‡ ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ««∆ƒ«¿»»«»À¿»
‰¯B‰Ë90dÈ˜˙‰ Ì‡Â .91ÛtÏÏ92Ì˜¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ¿»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆»«ƒ¿…
da93‰‡ÓË -94ÔÈwO ÏL ËÁÓ Ï·‡ .95d˙ˆ˜ ÏhpL »¿≈»¬»««∆«ƒ∆ƒ«¿»»

ÌLB¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË - ·e˜p‰96ÈM‰ ‰ˆwa97. «»¿≈»ƒ¿≈∆≈«»∆«≈ƒ

מ"ה.89) פי"ג שם לתפירה.90)משנה, ראוייה אינה
להתאימה.91) כדי מעשה בה לכרוך.92)עשה
לרקום.93) יותר נוח עגול, חפץ איזה על כרוך כשהחוט
מועיל 94) - הראשונה למלאכתה ראוייה שאינה אע"פ

מאד.95)התיקון. עבה רך.96)שהיא בחומר חורט
לרשום,97) בה משתמשים הנקוב הקצה שנשבר לפני גם

שבירתה. שלפני למלאכתה היא ראויה כן ואם

.ÂËËÁn‰98‰ÈÏÚ ÔÈÙÙBlL99ÈM‰100·‰f‰ B‡ «««∆¿ƒ»∆»«»ƒ«»»
ÏhpL ÔÈa ,ÔÈÓ˜B¯‰ ÔÈOBÚL C¯„k Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿∆∆∆ƒ»¿ƒ≈∆ƒ«
ÔÈ‡L ,‰‡ÓË - dˆ˜Ú ÏhpL ÔÈa dlL ·e˜p‰«»∆»≈∆ƒ«À¿»¿≈»∆≈

‰¯ÈÙz‰ d˙Î‡ÏÓ101. ¿«¿»«¿ƒ»

ולפעמים 99)שם.98) כך, לשם בעיקרה שנעשתה
ובעוקצה. בחודה גם בה צבוע 100)משתמשים צמר

הליפוף,101)אדום. אלא התפירה אינה מלאכתה עיקר

הם  זהב וחוטי שני חוטי השבירה. אחר גם ראויה היא ולזה
דקים. מחטים על אותם לופפים ולכן מאד, דקים

.ÊËËÁÓ102‰¯ÈÙz‰ ˙·kÚÓ Ì‡ :‰„eÏÁ ‰˙ÏÚ‰L ««∆∆∆¿»¬»ƒ¿«∆∆«¿ƒ»
.‰‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯B‰Ë -¿»¿ƒ»¿≈»

שם.102)

.ÊÈÛÈq‰103;ÔÈ¯B‰Ë - ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ
Ô‡ÙL104ÔÊÈÁL‰Â105ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ -106 »»»¿ƒ¿ƒ»»¿¿À¿»»«¿»»¿≈
‡¯Bpˆ107dËLtL‰¯ÊÁ - dÙÙk ;‰¯B‰Ë - ƒ»∆¿»»¿»¿»»»¿»

.‰LÈ‰ d˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»

ה"ו.103) פ"ג בבאֿמציעא שם נמשך 104)תוספתא,
רבינו 105)לסייף. כתב ה"ב פ"ח למעלה לסכין. נמשך

הסכין  ושל משישופנה, הוא הסייף מלאכת שגמר
ולבאר  לחלק מוכרחים אנו כך ומשום משישחיזנה,
שסייף  מבאר, התוספתא על ביכורים' ב'מנחת כלמעלה.
סכין  אולם בכוח, בה שמכים מפני השחזה טעונה אינה

ההשחזה]. לפני למלאכתה ראויה שם 106)אינה משנה,
ה. ואם 107)פי"ג מעוקם, וראשו הפלך ראש שעל הברזל

גאון. האי רב פירוש (ע"פ לטוויה ראוי אינו העיקום נפשט
הניצלה  הבשר את בו שמהפכים מעוקם מזלג מפרש והר"ש

גחלים). על

.ÁÈÁzÙÓ108‰aÎ¯‡ BÓk Ì˜Ú109CBzÓ ¯aLpL «¿≈«»…¿«¿À»∆ƒ¿«ƒ
¯B‰Ë - ;ÂÈ˙BaÎ¯‡110Ìb ÔÈÓk ÈeOÚ‰ ÁzÙÓ ÔÎÂ .111 «¿À»»¿≈«¿≈«∆»¿ƒ«

ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L .¯B‰Ë - Bnb CBzÓ ¯aLpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¬≈≈»ƒ¿…«
da eÈ‰ .ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰a112 »∆«¬≈≈»¿«¿ƒ≈≈¿«¿»»»

ÌÈpL113ÌÈ·˜e114ÁzÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL ,‡ÓË -115. ƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆¬«ƒ«¿≈«
ÌÈ·˜p‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈpM‰ eÏh116eÓzÒ ; ƒ¿«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿¿

eÓzÒÂ ÌÈpM‰ eÏh .ÌÈpM‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈ·˜p‰«¿»ƒ»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿
‰Ê CB˙Ï ‰Ê ÌÈ·˜p‰ eˆ¯ÙpL B‡ ÌÈ·˜p‰117.¯B‰Ë - «¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿∆»

מ"ח.108) פי"ד כמו 109)שם עגול הוא העקימה שמקום
ישראל'). ('תפארת קצת 110)ברך שנשאר אףֿעלֿפי

מגיע  אינו שהעיקום מפני והטעם, השבירה. במקום עיקום
ממקומו. יעתיקו ולא הבריח מקום יוונית 111)עד אות

? כך: השבור.112)שצורתה בחלק פירוש בו, צ"ל
ולהעתיקו.113) הבריח את בהן לאחוז שאפשר בליטות
להם 114) היו ולהעתיקו. הבריח את בהם להכניס ואפשר

המסיע  המפתח לנקבי נכנס הסוגר הבריח שקצה מנעולים
שבמפתח  שיניים ידי על נפתח שני וסוג ממקומו, אותו

שלנו. המפתחות מנעול 115)כדוגמת בו לפתוח אפשר
הנקבים. או השיניים בעזרת עדיין 116)בדוחק ראוי

שאמרנו. הראשון מהסוג מנעול בו ונעשה 117)לפתוח
ממקומו. הבריח את להזיז ראוי שאינו גדול אחד חור

.ËÈÈÏk118Ba ÌÈ¯‰Ï Ûk „Á‡‰ BL‡¯a LiL ¿ƒ∆≈¿…»∆»«¿»ƒ
ÔLc‰119:¯Oa‰ Ba ˙BÏˆÏ ‚ÏÊÓ ÈM‰ BL‡¯·e «∆∆¿…«≈ƒ«¿≈ƒ¿«»»

Btk ‰Ïh120ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË -121- ÂÈpL eÏh ; ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ»
ÏBÁÎÓ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË122ÔÈÙ¯BbL Btk ‰ÏhpL »≈ƒ¿≈«¿≈ƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ

ÏBÁk‰ da123¯Îf‰ ÈtÓ ‡ÓË -124Ba ÌÈÏÁBkL »«¿»≈ƒ¿≈«»»∆¬ƒ
.Ûk‰ ÈtÓ ‡ÓË - ¯Îf‰ Ïh ;ÔÈÚ‰»«ƒƒ««»»»≈ƒ¿≈««
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מ"ב.118) פי"ג "קוליגריפון"119)שם כך מפרש רבינו
במשנה. האפר.120)שנאמר את בו לגרוף ראוי ואינו

כלי 121) תורת ועדיין בשר, לצלות בהן להשתמש שאפשר
קצהו 122)עליו. העיניים, את לצבוע שתשמישו כלי

השני  וקצהו הצבע, את נוטלים ובה קטנה ככף עגול האחד
שבו 124)הצבע.123)ישר. המכחול, של הישר הקצה

העין. לתוך הצבע את מכניסים

.ÎÈÏk125‰Î·Òk Ûk „Á‡ BL‡¯aL126ÂÈÏÚ ˙BÏˆÏ ¿ƒ∆¿…∆»«ƒ¿»»ƒ¿»»
‰¯„w‰ ÔÓ ¯Oa‰ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈpL ÈM‰ ‰ˆw·e«»∆«≈ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆«»»ƒ«¿≈»

L‡‰ ÏÚÓ B‡127;ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË - Btk ‰Ïh : ≈«»≈ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»
˙ÎzÓ ÏL ËÚ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË - ÂÈpL eÏh128 ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈«¿≈≈∆«∆∆
ÔÈ˜ÁBÓ ÈM‰ BL‡¯·e „Á‡‰ BL‡¯a ÔÈ·˙BkL129: ∆¿ƒ¿…»∆»¿…«≈ƒ¬ƒ

- ˜ÁBn‰ Ïh ;˜ÁBn‰ ÈtÓ ‡ÓË - ·˙Bk‰ Ïhƒ««≈»≈ƒ¿≈«≈ƒ««≈
‰È‰iL ‡e‰Â .el‡· ‡ˆBik ÔÎÂ .·˙Bk‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«≈¿≈«≈»≈¿∆ƒ¿∆
ËÚ ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ¯‡Lp‰«ƒ¿»»«¬≈≈¿«¿≈«≈
Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,·˙Bk‰ ¯‡LÂ BlL ˜ÁBn‰ ÏhpL∆ƒ««≈∆¿ƒ¿««≈ƒƒ¿«≈»¿

ÂÈ˙BÚaˆ‡ È¯L˜Ï ÚÈbiL È„k130È¯‰L ,‡ÓË - ¿≈∆«ƒ«¿ƒ¿≈∆¿¿»»≈∆¬≈
¯‡LÂ ·˙Bk‰ Ïh .Ba ·zÎÈÂ Ba ÊÁ‡iL ¯LÙ‡∆¿»∆…«¿ƒ¿…ƒ««≈¿ƒ¿«

B„È Òt ‡BÏÓ Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,˜ÁBn‰131,‡ÓË - «≈ƒƒ¿«≈»¿¿«»»≈
- ‰fÓ ˙BÁt ¯‡L .Ba ˜ÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ∆

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë»¿≈…«≈»∆

ונותנים 126)שם.125) הבשר את עליה מניחים רשת.
אש. גחלי על לסטרא"127)אותה "זומא רבינו לדעת זהו

הסבירו, משנה' ה'כסף וכן [הראב"ד במשנה. שנאמרה
של  כ' והלכה לסטרא, זומא של פירוש היא יט שהלכה
אלו, למשניות פירוש לידם הגיע לא כנראה "קוליגריפון".

כאן]. פירושנו מסתמך על 128)שעליו בו שכותבים
אחר. רך חומר או קצת 129)השעווה רחב הוא זה ראשו

אותיות. בה שחרטו השעווה את בו ומחליקים
היד.130) לפס מחוברות שהאצבעות כדי 131)למקום

בו. ולמחוק היד בכף המכתב את לאחוז שיוכל

.‡ÎÌc¯˜132BtLÚ ÏhpL133L¯Á‰L „v‰ ‡e‰Â , À¿…∆ƒ«À¿¿««∆∆»»
BÚewa ˙Èa Ïh ;BÚewa ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË - Ba ¯bÓ¿«≈»≈ƒ¿≈≈ƒƒ«≈ƒ

BÙBwÓ ¯aL .BtLÚ ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË -134¯B‰Ë -135. »≈ƒ¿≈≈À¿ƒ¿««»

מ"ג.132) מחודדים,133)שם קצותיו שני הקורדום
ומעוגל  קצר והשני הנגרים, בו ומשתמשים מאד רחב האחד
עושף, נקרא הראשון הבית. במשק עצים בו ומבקעים קצת
יג, (שמואלֿא ["במחרשתו" למחרישה דומה שהוא מפני
ביקוע". "בית נקרא והשני עושפיה], יונתן מתרגם כ)

טהורים'134) מים 'הגהות (ראה הקת של קיבולו בית
שם). המשניות, למלאכתו.135)לפירוש ראוי שאינו מפני

.·Î¯BÁ¯Á136ÌbÙpL137ÏËpiL „Ú ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú - «¿∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯138BÙBwÓ ¯aL .139.¯B‰Ë - Àƒ¿««»

את 136) בו ומנערים המרדע ראש בו שמכניסים הברזל
כג. הלכה ראה שרשים, בו חותכים וגם המחרישה מן העפר

מחודו.137) חלק החוד.138)נטל ראה 139)של
"קופו"]. רבינו גורס למשנתינו, [בפירושו הקודמת. בהלכה

.‚ÎÚc¯n‰140„ÓÏn‰ ‡e‰141.·Ú C¯‡ ıÚ ‡e‰Â , ««¿≈«««¿»¿≈»…»
ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏÓ B˙ˆ˜a Úe˜z „Á ¯ÓÒÓ BÓÎe¿«¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆««¿∆
ÁÓ¯ BÓk ÏÊ¯a ‰hÓÏÓ ÈM‰ ‰ˆw·e .Ô·¯„ ‡¯˜ƒ¿»»¿»«»∆«≈ƒƒ¿«»«¿∆¿…«

Ba ÒÎ ıÚ‰Â142.¯BÁ¯Á ‡¯˜ ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ , ¿»≈ƒ¿«¿∆««¿∆ƒ¿»«¿

ראם 140) (בדפוס ה"ה פ"ג בבאֿמציעא כלים תוספתא,
"מרדע"). וצ"ל "מרדה". כתוב על 141)וילנא, שנותנים

הילוכה. ליישר הבהמה רומא.142)צואר דפוס ע"פ
"בו". המילה הושמטה מאוחרים, בדפוסים

.„Î˙˜ÈÓ143˙¯ÙBÙL BÓk ‡È‰L ,˙ÎzÓ ÏL144, ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ¿¿∆∆
ÏwÓa ‰pÚa˜iMÓ - ‰‡ÓËpL145˙Ï„· B‡146 ∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿»∆»¿«≈¿∆∆

‰p¯aÁÈÂ147¯‰Ëz ıÚ‰ ÌÚ148dÚ·˜e ‰‡ÓË ‡Ï . ƒ«¿∆»ƒ»≈ƒ¿«…ƒ¿¿»¿»»
ÏwÓa149˙Ïca B‡150‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ¿«≈«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

dÓB˜Óa151B‡ ‰¯Bwa ÌÚ·wL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏkL ; ƒ¿»∆»¿≈«»∆¿»»«»
‰pLiL „Ú eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ï˙ka152˙‡ «…∆¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«∆¿«∆∆

ÔÈÓBzÁ ÏL Ûc ,CÎÈÙÏ .Ì‰ÈOÚÓ153˙ÎzÓ ÏL «¬≈∆¿ƒ»«∆«¿ƒ∆«∆∆
‡ÓË - Ï˙ka BÚ·wL154¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆¿»«…∆»≈¿≈…«≈»∆ƒ¿»
eÚa˜pL ˙BÎzÓ ÈÏk155Ô‰ÈËeLt ÔÈa Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa , ¿≈«»∆ƒ¿¿≈¿«¿≈∆≈¿≈∆

.eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿∆»

מ"ב.143) פי"ד מן 144)שם יין לשאוף בה שמשתמשים
מתכת 145)החבית. של שפופרת שמרכיבים אנשים יש

לנוי. – מקל על שנותנים 146)קטנה מפרשים [ויש לנוי,
ירקב]. שלא העץ על לשמור כדי הדלת, תחת אותה

למשנתינו).147) בפירושו (רבינו מפני 148)במסמרים
בה  שתקע ממש, בגופה במעשה תשמישה שינה שהאדם
העץ. את משמשת היא ועכשיו וניקבה, מסמרים

במסמרים.149) חיברה ולא המקל את בה תחב
במסמרים.150) קבעה ולא שבדלת בחריץ הכניסה
טומאתה.151) ממנה פקעה לא נטמאה, אם ומכלֿשכן

לקובעה  בכוונה לכתחילה השפופרת עשה כשלא ומדובר
לא  - כך לשם לכתחילה עשאה אם אבל במקל, או בדלת
טומאה. מקבלת אינה ולפיכך כלי, תורת עליה ירד

על 152) מיוסד זו הלכה פירוש [כל בגופם. מעשה ע"י
למשנתינו]. רבינו את 153)פירוש עליו עורך שהנחתום

מעשה 154)הלחם. עשה שלא מפני טומאה, מקבל
בגופם.155)בגופו. שינוי נעשה ולא

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ג ש"ק יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
כלי.1) משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר

שבללו  טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין
אם  ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור ברזל עם
כל  ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו

מקבלים. ושאין טומאה המקבלים זכוכית כלי

.‡ıÚ ÈÏk2e¯‰Ë - e¯aLpL ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆∆ƒ¿¿»¬
ÈÏk ‰OÚÂ ¯ÊÁ .Ô˙‡ÓhÓ3˙‡ ıawL B‡ Ì‰È¯·MÓ ƒÀ¿»»»«¿»»¿ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ≈∆

‰È¯·L¯‡Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ Ô ƒ¿≈∆¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿»
Ì„wÓ e‡ÓË ‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÌÈÏk‰4ÔÈÏa˜Ó Ô‰L , «≈ƒ«¿ƒ∆…ƒ¿¿ƒ…∆∆≈¿«¿ƒ
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˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5¯Á‡ e¯aLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««
ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e¯‰Ë - e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ

ÌÈ¯Á‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ e¯ÊÁ - ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»
‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ

.ÌÈ¯e·L e¯‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xfg oz`nehn exdh exaypy mvr ilke xer ilke ur ilk"
."mixedh milkd .. mdixayn ilk dyre

ואחד  אחד כל על רומזים עצם וכלי עור כלי עץ, כלי
מציאות  שאינו ועור השדה", עץ האדם "כי - עץ מישראל,
ש"אני  יהודי על מרמז עליו, ומגן לבשר טפל אלא לעצמו
של  עצמיותו על מרמז ועצם קוני", את לשמש נבראתי

נחלתו". חבל יעקב עמו, ה' "חלק - יהודי
שירד  אלא לאלוקות, כלי שהוא כיהודי כלים הם וכולם
אצלו  להיות יכול זה ובגלל וכו' הרע יצר לו ויש לעוה"ז
"לב  ענין שהוא הכלי שבירת לזה והעצה הטהרה. היפך
אין  אמנם מטומאתן". "טהרו ואז התשובה עבודת - נשבר"
צריכים  הקדושה ענייני וכל שבור, להשאר צריך הכלי
להיות  צריך האדם גם וכך ומלאים, שלמים בכלים להיות
רויחא. ומזונא חיי בני - הגשמיים בענייניו גם שלם כלי
חוזר  משבריהם" כלי ועשה "חזר השבירה: אחרי ולכן
שהיה  ממה יותר נעלה ובאופן שלם כלי להיות והופך
מקודם. נטמאו שלא הטהורים כלים כשאר השבירה קודם
(gk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) משנה טו ופרק א משנה ב פרק שהיה 3)כלים כמו
שבירתו. ואינה 4)לפני לחלוטין פקעה הישנה הטומאה

בלבד 5)חוזרת. טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" המלה
כלי". ועשה "חזר לדין כדוגמת 6)ולא שלא אפילו

שנשברו. לעולמים,7)הכלים חוזרת שאינה מוחלטת,
חדשים. כלים ועשיית היתוך ידי על טבילת 8)אפילו

אינה אין השברים טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת מונעת
גורעת. ולא מוסיפה טבילתם

.·È¯·cÓ - ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙¯ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ9e¯ÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒƒ¿≈»»¿«¿≈«»∆«¿¿

ÈÏk BÏ ‡ÓhÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»¿≈»∆»ƒ»≈¿ƒ
¯Ó‡È Ì‡ .ÌBia Ba ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÈÂ epÎÈzÈÂ¿«ƒ∆¿«¬∆ƒ∆¿ƒ«≈«ƒ…«
‰¯È·M‰ :¯ÓBÏ ‡B·È ,‰¯Bz ÔÈ„k ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
¯aL Ì‡L ÌLk ;˙¯‰ËÓ ‰ÏÈ·h‰Â ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿«∆∆¿≈∆ƒƒ¿«
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ BÎÈz‰Â¿ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿∆»»¬≈»

ÌBia Ba10‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÈaË‰ Ì‡ Ck , «»ƒƒ¿ƒ««ƒ∆
¯ÓBÏ e‡B·ÈÂ ,ÌBia Ba ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb11. »¿À¿»¬≈∆

חכמים.9) שמש.10)גזירת הערב שם.11)לפני כרבא
לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו "שמא רבא: [לשון

שנטמא  ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש
בו  ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו יודע ואינו
כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני
שעשתה  המלכה בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא
לצורף  ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה
יחזרו  חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן

ישנה. לטומאתן

.‚B‡ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÏk „Á‡12˙B‡Óh‰ ¯‡La13, ∆»¿ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»«À¿
.ÏÈaËiL „Ú ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ - BÎÈz‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿À¿»«¿»»«∆«¿ƒ

ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓË14BÎÈz‰ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿««»ƒƒ
- BÏÈaË‰Â ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ‰f‰Â ¯Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙Ù¯ËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ ¯Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
B‡ ,‰¯È·L Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»
epÎÈziL ¯Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰fÈ15. «∆»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ««∆«ƒ∆

ובין.12) ... טומאת 13)בין על אלא גזרו שלא כחכמים,
אדומה  פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת
שבעה  לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,
ולהתיכם  לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים
שאינן  טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, כלים ולעשות

הזאה. מי 14)צריכות עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה אפר

המהותכים 15) השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו
י"ד  פרק (שם למשנה בביאורו בפירוש כתב וכן ניטהרו. -
וזה  הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז):
כשהם  במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד
כלים  ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים".
(שם  במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים
המלה  תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין ז) משנה

למעלה. שהבאנו "נתך"

.„¯B‰Ë ÏÊ¯a ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊ¯a16ÔÓ ·¯ Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë - ¯B‰h‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19Û¯OÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È¯‰ - ËÈh‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔL·Îa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;Ò¯Á ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿ƒ…ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÌÈÏÏb‰«¿»ƒ≈¿«≈À¿»

כלי.16) מהם ועשה יחד שהברזל 17)התיכם פי על אף
טומאה  חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא

למחצה. מחצה על גם שרוף 18)ישנה מטיט העשוי כלי
טומאה. ומקבל חרס כלי הוא בהמה.19)בכבשן צפיעי

מקבלים  אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר
טומאה.

.‰ÔÎ‡L ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21- ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È¯‰ - ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰22. ≈¿ƒ

אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת מתכת
"טהורין"22) כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת בתוספתא
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רז milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn b"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5¯Á‡ e¯aLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««
ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e¯‰Ë - e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ

ÌÈ¯Á‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ e¯ÊÁ - ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»
‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ

.ÌÈ¯e·L e¯‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xfg oz`nehn exdh exaypy mvr ilke xer ilke ur ilk"
."mixedh milkd .. mdixayn ilk dyre

ואחד  אחד כל על רומזים עצם וכלי עור כלי עץ, כלי
מציאות  שאינו ועור השדה", עץ האדם "כי - עץ מישראל,
ש"אני  יהודי על מרמז עליו, ומגן לבשר טפל אלא לעצמו
של  עצמיותו על מרמז ועצם קוני", את לשמש נבראתי

נחלתו". חבל יעקב עמו, ה' "חלק - יהודי
שירד  אלא לאלוקות, כלי שהוא כיהודי כלים הם וכולם
אצלו  להיות יכול זה ובגלל וכו' הרע יצר לו ויש לעוה"ז
"לב  ענין שהוא הכלי שבירת לזה והעצה הטהרה. היפך
אין  אמנם מטומאתן". "טהרו ואז התשובה עבודת - נשבר"
צריכים  הקדושה ענייני וכל שבור, להשאר צריך הכלי
להיות  צריך האדם גם וכך ומלאים, שלמים בכלים להיות
רויחא. ומזונא חיי בני - הגשמיים בענייניו גם שלם כלי
חוזר  משבריהם" כלי ועשה "חזר השבירה: אחרי ולכן
שהיה  ממה יותר נעלה ובאופן שלם כלי להיות והופך
מקודם. נטמאו שלא הטהורים כלים כשאר השבירה קודם
(gk oniq dxdh xtq 'zekln oii' it lr)

א.2) משנה טו ופרק א משנה ב פרק שהיה 3)כלים כמו
שבירתו. ואינה 4)לפני לחלוטין פקעה הישנה הטומאה

בלבד 5)חוזרת. טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" המלה
כלי". ועשה "חזר לדין כדוגמת 6)ולא שלא אפילו

שנשברו. לעולמים,7)הכלים חוזרת שאינה מוחלטת,
חדשים. כלים ועשיית היתוך ידי על טבילת 8)אפילו

אינה אין השברים טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת מונעת
גורעת. ולא מוסיפה טבילתם

.·È¯·cÓ - ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙¯ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ9e¯ÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒƒ¿≈»»¿«¿≈«»∆«¿¿

ÈÏk BÏ ‡ÓhÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»¿≈»∆»ƒ»≈¿ƒ
¯Ó‡È Ì‡ .ÌBia Ba ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÈÂ epÎÈzÈÂ¿«ƒ∆¿«¬∆ƒ∆¿ƒ«≈«ƒ…«
‰¯È·M‰ :¯ÓBÏ ‡B·È ,‰¯Bz ÔÈ„k ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
¯aL Ì‡L ÌLk ;˙¯‰ËÓ ‰ÏÈ·h‰Â ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿«∆∆¿≈∆ƒƒ¿«
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ BÎÈz‰Â¿ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿∆»»¬≈»

ÌBia Ba10‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÈaË‰ Ì‡ Ck , «»ƒƒ¿ƒ««ƒ∆
¯ÓBÏ e‡B·ÈÂ ,ÌBia Ba ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb11. »¿À¿»¬≈∆

חכמים.9) שמש.10)גזירת הערב שם.11)לפני כרבא
לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו "שמא רבא: [לשון

שנטמא  ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש
בו  ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו יודע ואינו
כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני
שעשתה  המלכה בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא
לצורף  ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה
יחזרו  חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן

ישנה. לטומאתן

.‚B‡ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÏk „Á‡12˙B‡Óh‰ ¯‡La13, ∆»¿ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»«À¿
.ÏÈaËiL „Ú ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ - BÎÈz‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿À¿»«¿»»«∆«¿ƒ

ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓË14BÎÈz‰ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿««»ƒƒ
- BÏÈaË‰Â ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ‰f‰Â ¯Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙Ù¯ËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ ¯Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
B‡ ,‰¯È·L Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»
epÎÈziL ¯Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰fÈ15. «∆»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ««∆«ƒ∆

ובין.12) ... טומאת 13)בין על אלא גזרו שלא כחכמים,
אדומה  פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת
שבעה  לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,
ולהתיכם  לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים
שאינן  טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, כלים ולעשות

הזאה. מי 14)צריכות עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה אפר

המהותכים 15) השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו
י"ד  פרק (שם למשנה בביאורו בפירוש כתב וכן ניטהרו. -
וזה  הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז):
כשהם  במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד
כלים  ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים".
(שם  במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים
המלה  תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין ז) משנה

למעלה. שהבאנו "נתך"

.„¯B‰Ë ÏÊ¯a ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊ¯a16ÔÓ ·¯ Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë - ¯B‰h‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19Û¯OÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È¯‰ - ËÈh‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔL·Îa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;Ò¯Á ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿ƒ…ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÌÈÏÏb‰«¿»ƒ≈¿«≈À¿»

כלי.16) מהם ועשה יחד שהברזל 17)התיכם פי על אף
טומאה  חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא

למחצה. מחצה על גם שרוף 18)ישנה מטיט העשוי כלי
טומאה. ומקבל חרס כלי הוא בהמה.19)בכבשן צפיעי

מקבלים  אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר
טומאה.

.‰ÔÎ‡L ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21- ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È¯‰ - ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰22. ≈¿ƒ

אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת מתכת
"טהורין"22) כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת בתוספתא
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milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn b"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לגירסת  כאן רבינו דברי את להתאים ויש "טמאין", ובסיפא
לשיטת  טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא.
ובסיפא  טומאה. מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו,
ולא  לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת
עשה  אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות

כלי. ממנה

.ÂBtLÚ ‰OÚÂ ¯B‰h‰ ÏÊ¯a‰ ÔÓ e‰‡OÚL Ìc¯À̃¿…∆¬»»ƒ««¿∆«»¿»»»¿
¯B‰h‰ ÔÓ BtLÚ ‰OÚ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓƒ«»≈¬≈∆»≈»»»¿ƒ«»
CÏB‰ Ïk‰L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓ Ìc¯w‰Â¿«À¿…ƒ«»≈¬≈∆»∆«…≈

.‰Î‡Ïn‰ ‰OBÚ ¯Á‡««∆«¿»»

.ÊBÓÒÁL ¯B‰Ë Ìc¯˜23¯B‰Ë - ‡ÓË ÏÊ¯·a24. À¿…»∆¬»¿«¿∆»≈»

(=פלדה).23) קשה בברזל חודו את דק 24)ציפה ציפוי
הכלי. לגבי בטל זה

.ÁÔB˙È˜25¯B‰h‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ‡Óh‰ ÔÓ e‰‡OÚL ƒ∆¬»»ƒ«»≈¿»ƒ«»
- ‡Óh‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ¯B‰h‰ ÔÓ e‰‡OÚ .¯B‰Ë -»¬»»ƒ«»¿»ƒ«»≈

Ïa˜Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L .‡ÓË26‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰27. »≈∆«…≈«««¿«≈»∆¿»»

גדולה.25) העיקריים.26)כוס המקבלים הם השוליים
הקיבול.27) מלאכת

.ËÈ¯·cÓ ‡È‰L ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»¿À¿»∆ƒƒƒ¿≈
,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa ‡ÓËpL ÔB‚k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆ƒ¿»«¬»»»¿«≈»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ BÎÈz‰Â ¯aLÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ«≈¬≈∆

.¯ÊÁ ‡Ï B‡ ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ»«¿À¿»«¿»»…»«

.ÈÏÎk e¯‰Ë - e¯aLÂ e‡ÓËpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬¿»
- ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÎÈz‰ elÙ‡Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒƒƒ»¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ
Ì˙‡ÓË ¯wÚL ÈÙÏ ;‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈ‡≈»¿ƒ«À¿»«¿»»¿ƒ∆ƒ«À¿»»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ28Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿…»¿¬≈∆
ÏÚ Û‡ ,e¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔÎÂ .‰LÈ ‰‡ÓËa¿À¿»¿»»¿≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰È¯·ML Èt29ÏÈ‡B‰ ,LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯e ƒ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÏk È¯·L Ì‰Â30ÈÙÏ , ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈÓBc ÔÈ‡L31ÏL ‰¯Ú˜ ?„ˆÈk . ∆≈»ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»»∆
ÌÈÏeL ÔÈ˜˙‰Â ‰¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ32ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏeM‰.‰¯Ú˜k ««ƒ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»
ÌÒ¯˜ Ì‡Â33ÔÈÙBLa BÙLÂ ¯·M‰ ÌB˜Ó ˙‡34- ¿ƒƒ¿≈∆¿«∆∆¿»¿ƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰35. ¬≈¿«∆∆À¿»

חכמים,28) גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,
מן  טומאה מקבלים אינם במת או בשרץ נגעו אם שאפילו
ההבדל  את להסביר רבינו התכוון "שעיקר" באמרו התורה.
עיקר  מתכת שכלי ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין
כשנטמאו  המדובר שכאן אלא התורה, מן היא טומאתם
טומאה  על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה
התוספות  גם הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה,
דיבור  א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה

בטומאה). כמו 29)המתחיל בהם להשתמש שאפשר
נשאר  ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, בכלים
שבירתו. שלפני כשיעורו לא אמנם משקין, לקבל הוא וראוי

חרס.30) כלי כדין להשתמש 31)שלא אדם של דרכו אין
לפצוע  ועלול חד השבר שמקום משום שבור זכוכית בכלי

בו. האוחזת היד שפה 32)את שלהם בשוליים המדובר
בבית  להשתמש אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב

שלהם. שבמקום 33)הקיבול הגבשושיות את הוריד
דקה.34)השבר. בפצירה שאפשר 35)החליקו מפני

פציעה.להשתמש סכנת ללא בשוליים

.‡È˙ÈÁBÏˆ36- ‰Èt ÏhpL ˙Á‡ „Èa ˙Ïhp‰ ‰pË˜ ¿ƒ¿«»«ƒ∆∆¿»««∆ƒ«ƒ»
‡l‡ dÎB˙Ï „i‰ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ«»¿»∆»

‰pnÓ ˜ˆBÈ37ÏhpL ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ‰ÏB„b Ï·‡ . ≈ƒ∆»¬»¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ∆ƒ«
‰ÚLa „ia ˙Ï·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Ètƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆«»¿»»

ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆ ÔÎÂ .dÎB˙Ï B„È ÒÈÎnL38Û‡ , ∆«¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆«¿»«
ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Èt Ïh Ì‡ ,‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈
.dÎBzÓ ÌOa‰ ‡ÈˆBnL ‰ÚLa BÚaˆ‡a ˙Ï·BÁL∆∆∆¿∆¿»¿»»∆ƒ«…∆ƒ»

פציעה.ואפש 37)בקבוק.36) חשש ללא בה להשתמש ר
להוציאו 38) וצריך מעצמו נשפך ואינו סמיך בושם מין

באצבע.

.·È,ÌÈÏk Ô‰ ÔÈ„Ú - Ô‰Èt ÏhpL ÔÈÏB„b‰ ÌÈÈ‚Ï¿ƒƒ«¿ƒ∆ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈≈ƒ
ÌÈL·ÎÏ ‡e‰ ÌÈ˜˙nL ÈtÓ39. ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

שם 39) נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם משתמש
טיפול. כל ללא רב זמן

.‚ÈÒBk40Ba¯ ÌbÙpL41LÈÏL Ba ÌbÙ .¯B‰Ë - ∆ƒ¿«À»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰Ë - B‰·b ·¯a BÙw‰42ıÚ·a ÔÈa ,BÓ˙Òe ·w . ∆≈¿…»¿»ƒ«¿»≈¿««

ÔÈa ,e·wpL ˙ÈÁBÏv‰Â ÒBk‰Â .¯B‰Ë - ˙ÙÊa ÔÈa≈¿∆∆»¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿≈
.ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«»¿ƒ

זכוכית.40) השפה.41)של היקף אדם 42)רוב אין
שכזה. פגום בכלי משתמש

.„ÈÈeÁÓz‰43- ‰ÏÚÓÏÓ :e·wpL ‰¯Úw‰Â ««¿¿«¿»»∆ƒ¿ƒ¿«¿»
ÔÈ‡ÓË44ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :e˜cÒ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ , ¿≈ƒƒ¿«»¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ

ÏÔÈBvk ÔÈnÁ‰ ˙‡ Ïa˜45- Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË - ¿«≈∆««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
.ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ

גדולה.43) בחלק 44)קערה להשתמש אפשר שהרי
חמים 45)השלם. לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

מקבל  אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב
חמים. לקבל וראוי חזק או עבה הכלי כן אם אלא טומאה,

.ÂËÔÈÎe˙Á‰ ˙BÒBk‰46Ì‰È˙B˙ÙOL Èt ÏÚ Û‡ , ««¬ƒ««ƒ∆ƒ¿≈∆
ÔÈÎ¯BÒ47‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó - ‰t‰ ˙‡48. ¿ƒ∆«∆¿«¿ƒÀ¿»

כך.46) כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מסרטים
ממשית.48) חבלה גורמות שאינן מפני לשימוש, הן ראויות

.ÊËÒk¯Ù‡‰49BÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - ˙ÈÎeÎÊ ÏL »¬«¿≈∆¿ƒ»∆¬≈¿
.Ïa˜Ó BÈ‡L ıÁÓ««∆≈¿«≈

מלמטה.49) וצר מלמעלה רחב גדול משפך

.ÊÈ‰‡¯ÓÏ d˙B‡ ÔÈOBÚL ˙ÈÎeÎÊ50ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë - ¿ƒ∆ƒ»¿«¿»»««
˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt51.‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ , ƒ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆…«¬≈¿«»»
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Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó ‡e‰L ˙ÈÎeÎÊ ÏL „Â¯z‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»

כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי 51)נעשתה שטוחה אינה
לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא

עגול.52) שהוא מפני

.ÁÈ‰‡¯Ó B‡OÚL ˙ÈÎeÎÊ ÏL ÈeÁÓz53Ïa˜Ó - «¿∆¿ƒ∆¬»«¿»¿«≈
‰‡ÓË54eÈ‰iL È„k ‰‡¯ÓÏ e‰‡OÚ ‰lÁzÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ¿ƒ»¬»»¿«¿»¿≈∆ƒ¿

ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈ‡¯ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈ¯·„55‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ≈¬»¬≈∆

„Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»¿≈¿ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«
.ÌÈÏk‰ ÏÎk ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿»«≈ƒ

בו 53) להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
שינוי 54)כבמראה. עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא

קבלת  מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו
מחשבה. ידי על "אספקלריא"55)טומאה כתוב במשנה

מעוגל  ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו
או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים את מוקטנת רואים

הצובאות  למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא
המחזירו  ב) לח, שהיא.(שמות כמו התמונה את ת



zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn b"kÎf"i -h"ryz

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ז ראשון יום

ד. ג. ב. ה. ו. ס. מז. י. תעשה לא מצות
טו.

כד. כג. תעשה לא מצות קפו. עשה מצות
― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
אלֿ "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם

לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ּכלֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם hnw.)"ׁשֹואל zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות x`yותחת ly) ְְְַַַַַַָָ

(minvrּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ
'אלֿ ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. df)ּתפנּו weqt cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַָָ
'אלּֿתפנּו יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― `xyאל' milad) ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר

ואתֿ אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:
וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ

ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
"ּופןֿ אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ,(fi:)חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: hk)ראיה ,fh zeny); ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא  "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ּכלֿמה  אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא

נּמי הכי jk)אלֿהאלילם" mpn`d) הרי לאקי?! ּדלא ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן ְְִִִֶֶַַָָָָמׁשמע

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מה (llwl)מּלּקֹוב על יתעּלה ― הּגדֹול אתֿהּׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָ
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Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó ‡e‰L ˙ÈÎeÎÊ ÏL „Â¯z‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»

כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי 51)נעשתה שטוחה אינה
לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא

עגול.52) שהוא מפני

.ÁÈ‰‡¯Ó B‡OÚL ˙ÈÎeÎÊ ÏL ÈeÁÓz53Ïa˜Ó - «¿∆¿ƒ∆¬»«¿»¿«≈
‰‡ÓË54eÈ‰iL È„k ‰‡¯ÓÏ e‰‡OÚ ‰lÁzÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ¿ƒ»¬»»¿«¿»¿≈∆ƒ¿

ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈ‡¯ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈ¯·„55‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ≈¬»¬≈∆

„Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»¿≈¿ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«
.ÌÈÏk‰ ÏÎk ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿»«≈ƒ

בו 53) להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
שינוי 54)כבמראה. עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא

קבלת  מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו
מחשבה. ידי על "אספקלריא"55)טומאה כתוב במשנה

מעוגל  ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו
או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים את מוקטנת רואים

הצובאות  למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא
המחזירו  ב) לח, שהיא.(שמות כמו התמונה את ת



zeevnd xtq m"anx ixeriya`Îmgpn b"kÎf"i -h"ryz

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ז ראשון יום

ד. ג. ב. ה. ו. ס. מז. י. תעשה לא מצות
טו.

כד. כג. תעשה לא מצות קפו. עשה מצות
― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה
ּפלֹונית  ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָההזיֹות

(miieqn oeilr gek) והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָֹמֹורידים
לפניו  ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;וכ ּכ ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָעֹוׂשה
אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה והּוא ,וכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
הּוא  הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ּבדברים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשהּמחׁשבה
והּפסּוק  ּולעבדם. ּבהם לדרׁש אתֿהּפתי ׁשמעֹורר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמה
אלֿ "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה ענין על הזהרנ ּו ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֻׁשּבֹו

c)האלילם" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(i ,miyecw zligz): ְְֱִִִָָ
וׁשם  אלהּות". אֹותן עֹוׂשה אּתה אחריהן אּתה ּפֹונה ְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ"אם

לראֹותן", אלּֿתפנה אֹומר: יהּודה "רּבי ּכלֹומר:אמרּו: ְְְְְִִִֵֶַַַָָָ
ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן החיצֹונית הּפסל ּבצּורת להסּתּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָאפּלּו
ּובפרק  מהם. ּבמּׁשהּו מןֿהּזמן חלק יעסיק ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאסּור,

מחברֹו" אדם hnw.)"ׁשֹואל zay)המהּל "ּכתב :(aezkd) ְְֲֵֵֵֵַַָָָ
הּצּורה `mc)ּתחת zxev)הּדיֹוקנאֹות x`yותחת ly) ְְְַַַַַַָָ

(minvrּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו dxf)אסּור dcear ly) ְְְִֵַַָָ
'אלֿ ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָֹעצמּה

ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. df)ּתפנּו weqt cnlp ji`) ְְֱִִִֶַַָָ
'אלּֿתפנּו יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― `xyאל' milad) ְְְִִִֶֶַַַַָָָ

(micea mz` ּכלֹומר עצמֹו, זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֶַַַַָָָּוכבר
"הּׁשמרּו אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִַַַָָָָָָָּבאּסּור

ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה fh)לכם ,`i mixac), ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מן  לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹּכלֹומר:
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר

ואתֿ אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:
וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ

ּבעין  מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹאתֿראׁשֹו
"ּופןֿ אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ּבמהּֿׁשּמיחסים ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּלב
את  האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר לאלהיהם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּתדרׁש

ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן l)אלהיהם ,ai my) שהזהיר ― ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶַָֹ
לפי  יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה איכּות על ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹמּלׁשאֹול
― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. לטעֹות ּגֹורם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּכלֿזה

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּוכבר מלקּות. ,(fi:)חּיב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על "לֹוקין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשאמרּו:

מּמקֹומֹו" איׁש "אלֿיצא מאמרֹו: hk)ראיה ,fh zeny); ְְְִִֵֵֵַָָָ
ולא  "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ילקה היא ואמרּו: ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹוהקׁשּו
ּכלֿמה  אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר והׁשיבּו לא? ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻּבא
ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין אין 'אל' ּבלׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּׁשּבא

נּמי הכי jk)אלֿהאלילם" mpn`d) הרי לאקי?! ּדלא ְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָֹ
עליו. לֹוקין זה ׁשענין מּכאן ְְִִִֶֶַַָָָָמׁשמע

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
סיג  לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּתֹורה,
והּוא  ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― אצלֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּתעמֹוד
עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי "ולאֿתתּורּו יתעּלה: ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמרֹו

(hl ,eh xacna)"לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ּולׁשֹון .ְְְְְֲִֵֵֶַַָֹ
וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ּכענין מינּות זֹו ―ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָ

(ek ,f zldw):ׁשּנאמר זנּות, זֹו ― עיניכם" "ואחרי ;ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַ
וגֹו' אלֿאביו" ׁשמׁשֹון b)"וּיאמר ,ci mihtey) הּכּונה . ְְִִֶֶַַַָָָֹ

הּגּופנּיֹות  והּתאות הּתענּוגֹות רדיפת ― זנּות זֹו ְְְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּבאמרם
ּתמיד. ּבהן הּמחׁשבה ְֲֲִֶַַַַָָָָָוהעסקת

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מה (llwl)מּלּקֹוב על יתעּלה ― הּגדֹול אתֿהּׁשם ְִִִֵֶֶַַַַַָ
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a`Îmgpn f"i oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשמכּנים  הענין וזהּו ― לעילא לעילא הּכֹופרים ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשאֹומרים
xedpÎibq)אֹותֹו oeyla) לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶַַַָָֹ"ּברּכת

אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש הּוא ְְְְִִֶֶַָָָָֹזה
ּכלֿ ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' "ונקב ְְְְִִֵֵֶַָָָֹיתעּלה:

fh)העדה" ,ck `xwie) ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל . ְֲֵַַָָָָָָָָָֹ
אזהרה  ּבאה אּלא לבּדֹו, זה חטא על מיחדת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאזהרה
תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: והּוא וזּולתֹו, זה ענין ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹהּכֹוללת

(fk ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt) לפי" : ְְְְִִַָ
ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ׁשםֿה' 'ונקב אֹומר: ְְֵֵֵֶֶַָָֹֹׁשהּוא
תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא ְְְְֱִֵַַַַַָָָֹֹֹאזהרה

my)ּובספרא xen` zyxt)המיחד הּׁשם "על :yxetnd my) ְְְִֵַַַָָֻ
m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoepÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa

(f dkld a wxtהּכּנּויין ׁשאר ועל ּבמיתה; ―zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del` ,l` :miwgnp opi`y―

(cala)ּבאזהרה e`l)ּבּמכלּתא ועֹוד .(oa oerny iaxc) ְְְְְִַַָָָ
(i`gei ּברּכת על לאֿתעׂשה לּתן תקּלל" לא "אלהים :ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַֹֹֹ

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּׁשם".
dnkודע lr dxdf` `id "llwz `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְַ

(ixd ,mipey mixeqi` ׁשנים הּכֹולל מןֿהאזהרֹות זה ְְִִֵֶֶַַַָָׁשּסּוג
ׁשּבכללּות לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים `cgׁשלׁשה e`l) ְְְִִִִֵֶָָָָֹ

llkd lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd
(yxeyd)אתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶֶֶַָָֹהתשיעי

וענין  ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכלֿענין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו c"iּבהקּדמֹות xg`y xtqd zncwda) ְְֲִֶֶַַַָָָ
(miyxeyd) millkdֿאּלא ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְֵֶֶַַָָָָֹ

ויׁש ּבהכרח. האזהרה על אנּו חֹוקרים ― הזהיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָאםּֿכן
אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת נלמדת ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשהיא
אם  אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ׁשּבארנּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכמֹו
מזהרים  הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו קדמה ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָָֹֻלא

xeqi`l)עליו sqep xewn oi` xy`k wx)אֹותֹו מחמת אּלא , ֲֵֶַָָָ
ידיעה  קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּלאו,
ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים הּדבר ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֻׁשאֹותֹו

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו יעׂשה וכ(licadl) היא האזהרה אם ְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבפרּוׁש

רּבֹות. מצות עֹוד זה ְְִִֵֶַָֹמענין

― הּׁשּׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת אפּלּו l`זרה zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָָָ

(d dyrz:ּכלֹומר ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְִֵֶֶַַַַָ
ׁשּיפעֹור  ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר ּבמה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיעבדּנה

(dlbi)לּמרקּוליס אבן יזרֹוק אֹו לּפעֹור `lil)עצמֹו my). ְְְְִִֶֶֶַַַ
אמר  תעבדם"והּוא "ולא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה (zenyֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹ

(b ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my) ולא להם תׁשּתחוה "לא : ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹֹ
ועל  עצמּה ּבפני העבֹודה על לחּיב ― ְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָתעבדם"
אֹו לּפעֹור אבן ׁשּזֹורק מי לפיכ עצמּה. ּבפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָההׁשּתחויה
עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין לפי חּיב אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּפֹוער

"איכה יתעּלה: אמר y)ׁשהרי ote` eze`a) הּגֹוים יעבדּו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּגםֿאני" ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם l)האּלה ,ai mixac). ְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּובׁשֹוגג  וכרת, סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקרּבן.

אחת (cq:)וׁשם לּמה? זרה ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְֲֵַַַָָָָָָָָֹ
ּכלֹומר: ."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָֹֹלכדרּכּה,
מין  ּבאיזה זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהעֹובד
ׁשּיעבד  ּבתנאי ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּיהיה
ּפֹוער  ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ְְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָּכדרּכּה,
מי  וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי  ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם  ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא  וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה

תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) הּכּונה ואין . ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
להֹוציא ― לבּדּה ההׁשּתחויה ―(hrnle)אּסּור זּולתּה ְְְֲִִִַַַָָָָָ

הזּכיר ּכלֹומר (dnbeck)אּלא העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
והעֹובר  ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב מזהרים וכן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻההׁשּתחויה,
― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו והׁשּתחוה מאּלּו אחת ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָעל

הּמכלּתא ּולׁשֹון סקילה. hi)חּיב ,ak zeny) זֹובח" : ְְְְִִֵַַַָָָ
יחרם ׁשמענּו,(my)לאלהים לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ― ְְְֱֳִֶַַַָָָָָָָֹֹֹ

זביחה  תעבדם". ולא להם "לאֿתׁשּתחוה לֹומר: ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּתלמּוד
ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ללּמד: ויצאת היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּבכלל

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה וחּיבין לּׁשמים idy`עֹובדין oia) ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ
(dzcear jxcעֹובדֹו ׁשאינֹו dzcear)ּבין jxc dpi`y oia) אף , ְֵֵֶַ

ׁשהּוא  ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם עֹובדין ּבֹו ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלֿׁשּכּיֹוצא
ׁשארּבעת  האּלה, הּדברים וענין עֹובדֹו". ׁשאינֹו ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹובדֹו
והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, והם: אּלּו, עבֹודה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָמיני
ּכלֿמי  ― יתעּלה ה' את לעבֹוד נתחּיבּו ׁשּבהם ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָוהּנּסּו
אפּלּו סקילה, חּיב ― מהם ּבאחד זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
ׁשּקֹוראים  וזֹוהי מאּלּו. ּבאחת לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָאֹותֹו
ׁשּלא  אֹותּה ׁשעבד אףֿעלּֿפי ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹלּה:
אם  סקילה חּיב מאּלּו ּבאחת ׁשעבד ּכיון עבֹודתּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכדר

נֹודע לא אם ּבכרת והּוא מזיד, oic)הּוא zial) לא אֹו עליו, ְְִִֵֵַָָָֹֹ
dnecke)נענׁש d`xzdk dyiprd i`pz eniiwzp `lyk)א ; ֱֶַַ

קּבל  אם וכן קבּועה. חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאם
ּבאלֹוּה `dz")עליו il`" el xn`) עליו ׁשּקּבלֹו ּדבר איזה ְֱִֵֶֶֶַָָָָָָ

חּיב זה הרי ―(dliwq),זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר . ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
אפּלּו אּלּו מינים מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּכלֹומר:
את  עֹוד "ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדרּכּה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

f)לּׂשעירם""זבחיהם ,fi `xwie)ספרא "אין (my)ּולׁשֹון : ְְְְִִִִֵֵֶַָ
זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׁשּלאו (ew.)ׂשעירים נתּבאר, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָ
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a`Îmgpnרי g"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסילים

"לאֿ(xg`l)יבּקׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, לעׂשֹותם ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
וכלּֿתמּונה" פסל ּל c)תעׂשה ,bk zeny) לאו על והעֹובר . ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― ְְֲֲִֶַַַַַָָָָזה
לֹו(xg`l)ּבּקׁשה dcarl)לעׂשֹות ick) ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲִֶַַַַָָֹ

ֲָָעבדּה.

― הּׁשליׁשית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה אֹותנּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמבּקׁש

לכם" ― תעׂשּו לא מּסכה c)"ואלהי ,hi `xwie) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ai)ספרא dkld miyecw zyxt zlgz) לא מּסכה ואלהי : ְִֵֵֵַָָֹֹ

זרה  עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם לאחרים. אפּלּו ― ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתעׂשּו
עֹובר  ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָלעצמֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ― ּבידֹו עׂשּיתּה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
זרה  עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ― זֹו ׁשליׁשית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבמצוה
ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם אף ּברׁשּותֹו, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּוכבר  מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ― ב ּבמצוה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּקדם
עבֹודה  ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתּבאר

.(bn.)זרה ָָ

― הרביעית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, האדם ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָצּורת
להרחיק  ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹאףֿעלּֿפי
מהֿ עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, הּצּורֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּלעׂשֹות
ׁשחֹוׁשבים  זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ההמֹונים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשחֹוׁשבים
תעׂשּון  "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. לּצּורֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁש

"epnlvaאּתי xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ִִ
("epzenck"לכם תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף (zenyאלהי ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

(bk ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt seq) על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶַַַָָ
― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי הּפרּוׁש: ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּדר
עֹוׂשים  ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ּתאמר: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשּלא
לאו  על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּמדינֹות,
ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
וזּולת  הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח מּתר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻצּורה

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק ׁשּלאו (f:)זה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכֹולל  כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה,
ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ אחרים ענינים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹּגם

ּבמהּֿׁשה  מדּבר ּבּמכלּתא.ּדקרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
― זה לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. ―(fq.)חּיב הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מּסנהדרין  י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה.

(.`iw).

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,

מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:

מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק gi)יתעּלה: ,my), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ּכלֿׁשהּוא מּמּנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּלֹוקח

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה .(iw`.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ח שני יום

כא. כ. יט. יח. יז. טז. תעשה לא מצות
ז. ט. ח. יד. כט. כז. כח. כו.

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
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ריי a`Îmgpn g"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּדרּכּה אין אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבׁשחיטה.
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. אׁשר ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפסילים

"לאֿ(xg`l)יבּקׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, לעׂשֹותם ְְְְֲִֵֶַַַָָֹ
וכלּֿתמּונה" פסל ּל c)תעׂשה ,bk zeny) לאו על והעֹובר . ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― ְְֲֲִֶַַַַַָָָָזה
לֹו(xg`l)ּבּקׁשה dcarl)לעׂשֹות ick) ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲִֶַַַַָָֹ

ֲָָעבדּה.

― הּׁשליׁשית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֻ
זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― זרה ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה אֹותנּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָהמבּקׁש

לכם" ― תעׂשּו לא מּסכה c)"ואלהי ,hi `xwie) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֵֶַַָָֹֹ
ai)ספרא dkld miyecw zyxt zlgz) לא מּסכה ואלהי : ְִֵֵֵַָָֹֹ

זרה  עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם לאחרים. אפּלּו ― ְְֲֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָתעׂשּו
עֹובר  ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי מּׁשּום עֹובר ְְְְְִֵֵֵֶַַַָלעצמֹו
ׁשּנתּבאר  ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ― ּבידֹו עׂשּיתּה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָעל
זרה  עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ― זֹו ׁשליׁשית ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָּבמצוה
ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם אף ּברׁשּותֹו, היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּוכבר  מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ― ב ּבמצוה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻׁשּקדם
עבֹודה  ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם הּזאת הּמצוה ּדין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנתּבאר

.(bn.)זרה ָָ

― הרביעית מּלעׂשֹות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, האדם ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָצּורת
להרחיק  ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ׁשּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹאףֿעלּֿפי
מהֿ עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, הּצּורֹות ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹמּלעׂשֹות
ׁשחֹוׁשבים  זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ההמֹונים, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשחֹוׁשבים
תעׂשּון  "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. לּצּורֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁש

"epnlvaאּתי xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ִִ
("epzenck"לכם תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף (zenyאלהי ֱֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

(bk ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(exzi zyxt seq) על זה לאו ּבענין ְְְְְִִֶַַַָָ
― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף "אלהי הּפרּוׁש: ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹּדר
עֹוׂשים  ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה הריני ּתאמר: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַֹֹׁשּלא
לאו  על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹּבּמדינֹות,
ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָזה
וזּולת  הּפּתּוח, אפן יהא ואי אסּור ואיזֹו לפּתח מּתר ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻצּורה

ּבסנהדרין ונתּבאר זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק ׁשּלאו (f:)זה, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּכֹולל  כסף" אלהי אּתי תעׂשּון "לא ׁשּנאמר זה ּכלֹומר, ְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹזה,
ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות מענין חּוץ אחרים ענינים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָֹּגם

ּבמהּֿׁשה  מדּבר ּבּמכלּתא.ּדקרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו זּכרנּו, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

― הט"ו לעבֹודה הּמצוה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ּכלֹומר: ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָָָזרה,
עׂשה  ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא אףֿעלּֿפי ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּכלֹומר,
אם  וזה אליה. הּקריאה זּולת מןֿהּמעׂשים מעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּום

רּבים xird)קרא aex):יתעּלה אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: , ְְְְִִִִֶַַַַָָָָ
עירם  אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב ּבניֿבלּיעל אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ"יצאּו

ci)לאמר" ,bi mixac)לאחד קרא ואם ;(micigil) אדם מּבני ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא מסית, נקרא: זה הרי ―ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי(f ,my) ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָ
"לא  יתעּלה: אמרֹו היא זה על ׁשּבאה והאזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלבד,

"עלּֿפי bi)יּׁשמע ,bk zeny)סנהדרין ּובגמרא .(:bq) ְְְִִִִֶַַַָָָ
מסית  לּמסית, אזהרה ― "עלּֿפי יּׁשמע "ולא ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹאמרּו:

ּבּה ּכתיב yxetna)ּבהדיא ,ziqna ,ea aezk) וכלֿיׂשראל" : ְְְְְִִֵֵֶָָָ
לעׂשֹות" ולאֿיֹוספּו ויראּון ai)יׁשמעּו ,bi mixac) אּלא !? ְְְְֲִִִֶַָָֹ

"'לא  יׁשמעאל: ּדרּבי ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹאזהרה
― זה לאו על העֹובר לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי ְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּׁשמע

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. ―(fq.)חּיב הּנּדחת עיר מּדיחי : ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָ
מּסנהדרין  י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבסקילה.

(.`iw).

― הקפ"ו עיר הּמצוה אנׁשי להרג ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ּכּלם ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻהּנּדחת
באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת. עיר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָּדין

ואתּֿכלֿׁשללּה" fi.)אתֿהעיר my) ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָ
סנהדרין ּבמּסכת זֹו .(iw`.)מצוה ְְְְִִֶֶֶַַָ

― הכ"ג עיר הּמצוה מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
תּבנה  לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת,

מלקּות,(my)עֹוד" חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּדיני  נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר אֹותּה ׁשּייּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכלֹומר:

מּסנהדרין. י' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

― הכ"ד מּלהׁשּתּמׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ּבאיזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּלהנֹות

מןֿהחרם" מאּומה ּביד "ולאֿידּבק gi)יתעּלה: ,my), ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ּכלֿׁשהּוא מּמּנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּלֹוקח

מּסנהדרין י' ּבפרק זֹו מצוה .(iw`.)ּדיני ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ח שני יום

כא. כ. יט. יח. יז. טז. תעשה לא מצות
ז. ט. ח. יד. כט. כז. כח. כו.

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
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a`Îmgpn g"i ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

"ולאֿיֹוספּו ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה
"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָ

ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא זה, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ּתהיהּֿבֹו יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז מּלאהבהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאתֿהּמסית,

לֹו" תאבה h)"לא ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt): ְְִֵֶֹֹ
לרע "'ואהבּת ׁשּנאמר: ּכמֹו'"מּכלל (gi ,hi `xwie) ְְְְֱֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹו'". 'לאֿתאבה לֹומר: ּתלמּוד לזה? אֹוהב אּתה ְֵֶֶַַַָָָֹֹיכֹול

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא לאֿתעׂשה, מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאתֿהּמסית,

עליו" עינ "ולאֿתחס h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ
(my ixtqd jynd)עלּֿדם תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֶֶַַַַַֹֹ

"רע(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי יכֹול ִֵֵֶֶֶַַָָָ
(ziqnd)."עינ "ולאֿתחֹוס לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְֵַַָֹ

― העׂשרים מּללּמדהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: על ְְֲִִֵֵַַַַָזכּות
"ולאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו ילּמד ולא ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹֹלהזּכירֹו

my)תחמל" mixac)הּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq),תחמל ולא : ְְְֵַַַָֹֹֹ
זכּות. עליו תלּמד ְְֵַָָֹלא

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּׁשּמביא מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה (wqtlמּלֹומר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oicאמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְִִֵֶָָָָֹלידי
עליו" "ולאֿתחמֹול הּפרּוׁש(my)יתעּלה: ּובא .,ixtq) ְְְִֵֶַַַָָָֹ

(my.זכּות עליו תלּמד לא ― תחמֹול ולא :ְְְְֵַַָָֹֹ

― הכ"ו מּלהתנּבאהּמצוה אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
dxf)ּבׁשמּה dcear ly)לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, , ְְְְִִֶֶַָָָָֹ

וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה עצמּה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹאֹו
ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ׁשּמדּמים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכמֹו
אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד מפרׁש לאו ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָֹֻּבּכתּוב
נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר אבל ּבׁשמּה; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹמתנּבא

ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ּבמיתה, ּבׁשמּה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמתנּבא
ההּוא" הּנביא ּומת אחרים k)אלהים ,gi my)זֹו ּומיתה . ֱֲִִִִֵֵַַָָֹ

סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ׁשאצלנּו הּכלל ּכפי ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבחנק,
מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ל ידּוע ּוכבר חנק. ―ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּכללים
"וׁשם מּמהּֿׁשּנאמר: אזהרתֹו והּנה הזהיר; ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלאֿאםּֿכן

תזּכירּו" לא אחרים bi)אלהים ,bk zeny)ֿמן אינֹו ּכי . ְֱֲִִִִִֵֵַֹֹ
ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על מזהיר אחד ׁשּלאו ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנמנע
וענין. ּבכלֿענין הענׁש ׁשּנתּבאר ּכיון ׁשּבכללּות, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹלאו
זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ּבמקֹומן. ּדגמאֹות יבֹואּו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָֻּומּזה

מּסנהדרין. י"א ְְְִִֶֶֶַּבפרק

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ּכׁשּנׁשמעהּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

י ואם ּבכלֿחֹוטא; חּיבים ―ׁשאנּו ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ּכראּוי ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹנעניׁשהּו
"לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל לראיֹותיו. ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹולא

ההּוא" הּנביא אלּֿדברי c)תׁשמע ,bi mixac)ּוכבר . ְְְִִִֵֶַַַָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(my)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" לאֿצּויתיו אׁשר את ּבׁשמי ּדבר k)לדּבר ,gi my). ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)על העֹובר וגם .ְֵַַָ

אמרּו אתֿהּנחנקים ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב זה (oixcdpqלאו ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
(.htּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". "ּונביא :ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹ

מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד "אׁשר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאדם:
לחברֹו הא לדּבר, לאֿצּויתיו אׁשר "את ׁשמע; ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּׁשּלא
ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹצּויתי"
זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― אחרים" אלהים ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׁשם
וכלֿמיתה ― ההּוא" הּנביא "ּומת נאמר: ְְֱִִֵֶַַַָָָָֻּובכּלן
ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא הרי סתם ּבּתֹורה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָהאמּורה

מּסנהדרין י"א ּבפרק זה ׁשקר .(my)נביא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַ

― הכ"ט ליראהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו הּׁשקר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנביא
לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא אּלא ה', ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹּבׁשם

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ak)ׁשקרֹו ,gi my). ְְְְִִִֶֶַָָֹ
ספרי עצמ(my)ּולׁשֹון ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא : ְְְְְִִִֵֶַַַָֹ

ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר חֹובה". עליו ְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָָמּללּמד
הּמׁשנה. לפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָהיטב
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― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו mihtey)ׁשּבארּו zyxt `zlikn)תׁשּביע לא : ְְְֲִֵֶַַָָָֹ
אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּביראתֹו. ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹלגֹוי

תזּכירּו" bi)לא ,bk zeny),ּביראתֹו לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹ
אמרּו יּדֹור(zlikna`)וׁשם ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֶַָָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. עבֹודה ׁשּלא(bq:)ּבׁשם ― תזּכירּו "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכלֿהּנבראים
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב
מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
מןֿהּנֹודר חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

אלֿהאבת" l`)"אלּֿתפנּו ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם
הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ואלֿהּיּדענים" אלֿהאבת my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ּבכלֿאחד וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
ּכיֿ אֹוֿאּׁשה "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם fk)יהיה ,k my)ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
my)ספרא miyecw)אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכיֿיהיה
ואל אלֿהאבת אלּֿתפנּו לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

l`)הּיּדעֹונים" ,hi my)ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .(dq.)ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ׁש "ּומּזרעּתֹורה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו היה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹ

"לּמל להעביר k`)לאֿתּתן ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ
מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר
הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ

(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ
ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ

ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו מעביר ב "לאֿיּמצא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ט שלישי יום

יג. יב. יא. תעשה לא מצות
קפה. עשה מצות

נ. מח. כב. כה. תעשה לא מצות
לב. לא. לג. ל. נא.

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ּכלֿזה ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל "ולאֿתקים :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ּכלֿעץ אׁשרה ל "לאֿתּטע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי(`k ,fh mixac)חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,(gk:)מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ּבכלֿהּמקּדׁש ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם
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― הי"ד מּלהּׁשבעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו זרה, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹּבעבֹודה

ּבאמרם לנּו mihtey)ׁשּבארּו zyxt `zlikn)תׁשּביע לא : ְְְֲִֵֶַַָָָֹ
אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּביראתֹו. ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָֹלגֹוי

תזּכירּו" bi)לא ,bk zeny),ּביראתֹו לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא , ְְְְְִִִֶַַַָֹֹ
אמרּו יּדֹור(zlikna`)וׁשם ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא עֹוד: ְְְִִֶַָָֹֹ

ּובסנהדרין זרה. עבֹודה ׁשּלא(bq:)ּבׁשם ― תזּכירּו "לא : ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור לחברֹו: אדם ְְְֲֲִִֵַַַָָָָָֹיאמר
ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹובר
― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָמּכלֿהּנבראים
מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו מלקּות. ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּיב
מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה זרה ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
מןֿהּנֹודר חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על והאהבה: ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֻהּכבֹוד

והמקּים מצוה(raypd)ּבׁשמּה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָ
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

― הּׁשמינית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר והּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָֹהאֹוב,
ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו ונדמה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֻמסּימים,

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewn zgzn)למה ְֶֶַׁשעֹונה
אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין וזה ― עליו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּׁשּיׁשאל

אלֿהאבת" l`)"אלּֿתפנּו ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון . ְְְִִֶַָָֹֹ
(miyecw zyxt)ּפיתֹום זה ― "אֹוב :(sykn my)המדּבר ְִֵֶַַ

לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹמּׁשחיֹו".
חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּבכרת; זה הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָנסקל

ּכלֹומר: df)קבּועה, `wec)ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם העֹוׂשה ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומתעּסק

מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּתׁשיעית מּמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא וגם ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּיּדעֹוני
ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ׁשּׁשמֹו עֹוף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹעצם
הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ויעׂשה ּדברים ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹויאמר
אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה ּותבֹואהּו הּמתעּלף ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָלמּצב

(:dq oixcdpq)והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― "יּדעֹוני :ְְְִִִִִֶֶַַַ
"אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על הּלאו ּובא מאליו". ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמדּבר

ואלֿהּיּדענים" אלֿהאבת my)ּתפנּו `xwie)ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹ
את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ׁשּבכללּות לאו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּזה
סקילה מהם ּבכלֿאחד וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ואמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהענׁש
ּכיֿ אֹוֿאּׁשה "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמזיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָוכרת

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו אֹוב בהם fk)יהיה ,k my)ּולׁשֹון . ְְְִִִֶֶָָֹ
my)ספרא miyecw)אֹוֿאּׁשה "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי : ְְְִִִִֵֶָָ

לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", אֹו אֹוב בהם ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹּכיֿיהיה
ואל אלֿהאבת אלּֿתפנּו לֹומר ּתלמּוד ― ְְְְִֶֶַַַַָָֹֹׁשמענּו

l`)הּיּדעֹונים" ,hi my)ּבׁשֹוגג זה לאו על העֹובר וגם ; ְְְִִֵֵֶַַַָָ
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ―ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

מּסנהדרין .(dq.)ז' ְְִִֶַ

― הּׁשביעית מּלמסֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ

לּנעבד ּבנינּו dxf)מקצת dcear)מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ
ׁש "ּומּזרעּתֹורה יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו היה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹ

"לּמל להעביר k`)לאֿתּתן ,gi my)זרה עבֹודה עבֹודת . ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹ
מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו היתה, ,(cq:)זֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ּומלּבה אׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמעביר
הּנעבד אֹותֹו ּבעבֹודת הּמתעּסק zeyxlּבידי exqenl ick) ְֱֲִִֵֵֶַַַַַָ

(dxf dcearּומעבירֹו ,(a`d)האׁש אֹותּה dab)על lr)מּצד ֲִִֵַַַָָ
ynn)לצד dkeza `le)זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר , ְְְֲִֶֶַַַַַָָ

ּבאׁש" ּבנֹוּֿובּתֹו מעביר ב "לאֿיּמצא gi,ואמר: mixac) ְְְֲִִִֵֵַַָָָֹ
(iאם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על והעֹובר .ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג נסקל; ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹלא
מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָּדיני

ה'תשע"ט  מנחםֿאב י"ט שלישי יום

יג. יב. יא. תעשה לא מצות
קפה. עשה מצות

נ. מח. כב. כה. תעשה לא מצות
לב. לא. לג. ל. נא.

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
(dpan)לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ׁשּיתקּבצּו ¦§¤ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ּכלֿזה ה', את ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעליה
מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלעֹובדי
ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, הּנעבדים את ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוׂשמים
"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל "ולאֿתקים :ּכ ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹעל

(ak ,fh mixac).מלקּות חּיב ― זה לאו על והעֹובר ;ְְֵֶַַַָָָ

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. לעֹובדילה' להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַֹֹ
אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֻֻּפסילים,
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן הּפסילים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָלפני

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
ה' מזּבח אצל ּכלֿעץ אׁשרה ל "לאֿתּטע ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיתעּלה:

"אלהי(`k ,fh mixac)חּיב ― זה לאו על העֹובר , ֱֵֶֶַַָָָֹ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,(gk:)מלקּות. ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָ
אסּורה. ּבכלֿהּמקּדׁש ׁשהּנטיעה נתּבאר ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוׁשם
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a`Îmgpn h"i iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― הקפ"ה ּכלֿהּמצוה להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ּבכלֿמיני ּובּתיה זרה ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָעבֹודה
לֹו, ּבמהּֿׁשראּוי ּכלֿמין ― ולכרֹות להרֹוס ְְְְֲִִִֶַַָָלׂשרֹוף,
לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ּׁשּיהיה ּבמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ׁשּלא היא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכּונה

אתּֿכלֿהּמקמֹות" ּתאּבדּון a)"אּבד ,ai my):אמר ועֹוד . ְְְְֵֶַַַַָָֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם להם תעׂשּו אםּֿכה d)"ּכי ,f my), ְְְֲִִִִֵֶֶַָֹֹֹ

אתֿמזּבחתם" "ונּתצּתם עֹוד: b)ואמר ,ai my)ּובדר . ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
סנהדרין ּבגמרא ׁשּנזּכרה ּדעבֹודה(v.)אּגב עׂשה מצות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה ּבתמיהה: אמרּו מצות(`efi)זרה, ְְְֲִִִַַַָָָָָָָ
אּכא ּתרּגמה(dpyi)עׂשה !?(dyxit):חסּדא רב ְְְֲִִִֵַָָָ

ספרי ּולׁשֹון my)'ונּתצּתם'". d`x zyxt)אּתה "מּנין : ְְְְִִִִֵֶַַַָ
ּפעמים עׂשר אפּלּו והחליפּה אׁשרה קּצץ ׁשאם ְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָאֹומר
וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד לֹומר: ּתלמּוד לקּצצּה? ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָׁשחּיב

ההּוא מןֿהּמקֹום אתֿׁשמם "ואּבדּתם (my)אמרּו: ְְְְִִֶֶַַַָָָ
אּתה ואין אחריהם, לרּדֹוף מצּוה אּתה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץֿיׂשראל

לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֻמצּוה

― הכ"ה להֹוסיףהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה מּׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכלּום
"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ּומּכלֿהּמתיחס ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּומּבּתיה

"אלּֿבית תֹועבה ek)תביא ,f my)ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― ׁשהמבּׁשל(ck.)מּמּנה ּבארּו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָ

"ולאֿתביא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ― אׁשרה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבעצי
ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"אלּֿבית ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹתֹועבה

gi)מאּומה" ,bi my)―xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x) ְָ
(bi'ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר זאת. והבן ;ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ

זרה. ֲֵָָָמעבֹודה

― הכ"ב מּלהנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ׁשּקּׁשטּו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּבּתכׁשיטים

עליהם" וזהב ּכסף "לאֿתחמד dk)יתעּלה: ,f my). ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
fi)ּובספרא dkld a dyxt `xwie)ׁשּצּפ נעבדּבארּו, ּויי ְְֱֲִִֵֵֶֶָָ

"לאֿתחמד יתעּלה: לאמרֹו אתֿזה והסמיכּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָֹֹאסּורין,
מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר עליהם". וזהב ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכסף

זרה מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(dn.)ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

― המ"ח ּבריתהּמצוה מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם הּכֹופרים ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָעם

ּברית" להם "לאֿתכרת יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, מהּֿׁשּנאמר וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשּום(mgxl)מּלחמֹול ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

"ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה מּכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֻּדבר
a)תחּנם" ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,dxf dceara l"fg elaiwe) ְֵַַָָָָ

(.kזרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". להם תּתן "לא :ְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ
זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ― נאה ְֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּצּורתֹו

ּדילן ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּפנים, ּובגמרא(eply)יפה . ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
ירּוׁשלמי זרה h)עבֹודה dkld ` wxt)ּתּתן לא אמרּו: ְְְֲִִֵַָָָָֹ

ּבלאֿתעׂשה. ― חן ְֲֵֶֶַָֹלהם

― הנ"א ידּורּוהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה עבֹודה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹעֹובדי
לי" את ּפןֿיחטיאּו ּבארצ יׁשבּו "לא יתעּלה: ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹאמרֹו

(bl ,bk zeny)אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵַַַָָ
זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל עד לנּו, מּתר ְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻזה
הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, לֹו מּתר יהא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֻואז
וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר לענין "ּגר" ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבזה

cq.)אמרּו dxf dcear)עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו : ְִֵֵֵֶֶֶָָָָ
עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, עבֹודה לעבֹוד ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשּלא
ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור אל זרה ְְְְֲִֵַַָָָָָֹעבֹודה

הּבאּור לנּו ּבא ּובמפרׁש k.)מׂשּכירין. my)להם ּתּתן לא : ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּקרקע. ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחניה

זרה. ֲַָָָּובעבֹודה

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים אחרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּללכת
תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, וכּנּוסיהם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמלּבּוׁשם

מּפניכם" מׁשּלח אׁשרֿאני הּגֹוי bk)בחּקת ,k `xwie). ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַֹֻ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: זה לאו נכּפל (myּוכבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֻ

(b ,giהּפרּוׁש ּובא .(zenÎixg` zyxt `xtq)אמרּתי לא : ְִֵַַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. להם החקּוקים ּבחּקים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻאּלא

(my)ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― תלכּו לא "ּובחּקֹותיהם :ְְְְִֵֵֵֶֶַֹֹֻ
ּתרּטּיֹות ּכגֹון להם, החקּוקים ּבּדברים (mewnׁשּלהם, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָ

(mc`l wgynוקרקסיֹות(zeigl wgyn mewn)והאסּתטרּיֹות ְְְְְְִִִַָָ
(zc ipipra zethde zegiyl zenle`)מסּבֹות מיני הן ְִִֵֵֵֶאּלה

אֹומר: מאיר רּבי האלילים; לעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהיּו
ּבןּֿבתירא יהּודה רּבי חכמים; ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּלּו

ּתנחֹור ׁשּלא dber)אֹומר: Ð dxxgk eizexry glbi)ולא ְְִֵֶֹֹ
ציצית ey`xa)ּתגּדל zixela)"קֹומי ּתסּפר (gelibוׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶַַֹ

(eipt cbpky xrydחּיב ― מּכלֿאּלּו ּדבר והעֹוׂשה .ְִֵֶַָָָָָ
ּב הּלאו ונכּפל אמרֹו:מלקּות. והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ענין ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אחריהם" ּפןּֿתּנקׁש ל l)"הּׁשמר ,ai mixac)ּולׁשֹון . ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ
―(my)ספרי "הּׁשמר" :(ly ieha)"ּפן" ּבלאֿתעׂשה; ְְֲִִֵֶֶֶַָֹ
―(ly ieha)ׁשּמא ― אחריהם" "ּתּנקׁש ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָֹּבלאֿתעׂשה;

ׁשּלא למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹּתדמה
ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל `mec)ּתאמר: rav)אצא אני ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָֹ

אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָּבארּגמן;
וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְִֵַַַָָָָוידּוע
ּכלֿ(`yipr)ּופקדּתי ועל [...הּמל ועלּֿבני עלֿהּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָ

נכרי" מלּבּוׁש g)הּלבׁשים ,` diptv)הרחקה לׁשם ּכלֿזה . ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ
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ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― לכלֿמנהגיהם וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא מןֿהּדר ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה וכלֿהעֹוׂשה הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac):ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה אתּֿכח לעֹורר מּמיני(cizrl)ּכלֹומר: ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ׁשּכלּֿבעלי לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהעֹוררּות.
ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹקדם
האמת ּכפי עלּֿפיֿרב ויארע חזק ׁשּלהם ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההׁשערה
זה יתרֹון להם ויׁש מהּֿׁשיהיה, מרּגיׁשים לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּנכֹון;
ּבכלּֿכח זה על זה יתרֹון לכלּֿבניֿאדם ׁשּיׁש ּכמֹו זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי הּנפׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּכחֹות
ּולעֹודד אתּֿכחֹו ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

dxrydd)אתּֿפעּלתֹו gk ly)ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֻעל
מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ועֹוׂשה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמחׁשבּתֹו
ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ויּגיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹהתעּלפּות
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש הּפנימי. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמערב
וזה יּגיד, ואחרּֿכ ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּביריעת
חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ּבכלֿמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמפרסם
ּבכלֿאּלּו הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעֹור
ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש אתֿהּכח ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלעֹורר
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָמּׁשהּו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
מןֿהּסּוג אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)עֹוררּותֿהּכח ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג מּכלֿמה וזּולתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסם [וגֹו'] ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ה' אמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹקֹוסם,

i)קסמים" ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)?קֹוסם איזהּו : ְְְִִֵֵֵֶָ
סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹזה
"עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻזה

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ai)ּבעצֹו ,c ryed)והעֹובר . ְְְְִִֵֵַַָָ
ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
אתֿ הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה עלֿידי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹעתידֹות

הּקֹוסם ׁשאלת אבל מאד(cala)הּקֹוסם; oi`yמגּנה s`) ְְְֲֵֵֵַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiigּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ׁשּבת(dq.)מקֹומֹות f,ּובתֹוספּתא wxt) ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
(g.ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא אתֿהעֹונֹות, הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא אתֿהעינים", ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז

קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ואחרּֿכ אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ּכלֿמעׂשה ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא אתֿהעינים אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ עלֿידי הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאתֿהּנמנעֹות
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ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― לכלֿמנהגיהם וגּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָמהם
מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּבתֹוספּתא(fq.)נתּבארּו וגם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

g)ׁשּבת ,f wxt). ַָ

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ,(xndl)האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
לא מןֿהּדר ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים זה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכגֹון
הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ּבמעׂשי; ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָאצליח
מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח וּדאי ּפלֹוני, ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּדבר
ּפי על מעׂשה וכלֿהעֹוׂשה הּסכלים. העּמים המֹוני ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאצל
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ׁשאמר לפי לֹוקה, ― ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּנחּוׁש

ּומנחׁש" i)מעֹונן ,gi mixac):ואמר זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְְִֵֵֶַַַָָָ
תנחׁשּו" ek)"לא ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac): ְְְֲִֵַֹ

מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ּכגֹון ― ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ"מנחׁש
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל מימיני נחׁש עבר ְְְְִִִִִִִִַָָָָָָֹמּידי,

(ek ,hi `xwie)המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― תנחׁשּו "לא :ְְְֲֲִֵַַַֹ
ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ּובּכֹוכבים ּובעֹופֹות ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻּבחלּדה

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם ּובתֹוספת(fq:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
g)ׁשּבת ,f wxt zay `ztqez). ַָ

― הל"א מּלקסֹום,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ההׁשערה אתּֿכח לעֹורר מּמיני(cizrl)ּכלֹומר: ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ׁשּכלּֿבעלי לפי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהעֹוררּות.
ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ― היֹותֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹקדם
האמת ּכפי עלּֿפיֿרב ויארע חזק ׁשּלהם ְְְֱֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹההׁשערה
זה יתרֹון להם ויׁש מהּֿׁשיהיה, מרּגיׁשים לפיכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָוהּנכֹון;
ּבכלּֿכח זה על זה יתרֹון לכלּֿבניֿאדם ׁשּיׁש ּכמֹו זה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹעל
ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא והכרחי הּנפׁש. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמּכחֹות
ּולעֹודד אתּֿכחֹו ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה איזה לעׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָֹהאּלּו

dxrydd)אתּֿפעּלתֹו gk ly)ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָֻ
ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות הּכאֹות הארץ ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֻעל
מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ועֹוׂשה ְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻמחׁשבּתֹו
ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ויּגיד ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹהתעּלפּות
קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש הּפנימי. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבּמערב
וזה יּגיד, ואחרּֿכ ּבהן להּביט ּומארי עֹור ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָָּביריעת
חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ּבכלֿמקֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמפרסם
ּבכלֿאּלּו הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל הארץ על ארּכה ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֻעֹור
ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש אתֿהּכח ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלעֹורר
ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על מֹורה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָמּׁשהּו
אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן מקצת ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻמתאּמתֹות

ונמׁש ּׁשּיהיה. מה על lbxd)מֹורֹות jezn yxzyp)הּדבר ְְְִִֶֶַַַַָָ
ׁש עד זֹו ּבטעּות הןאצלם הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ּׁשּיהיה, מה ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַהּגֹורם
מןֿהּסּוג אּלא אינם הּכֹוכבים ׁשּמׁשּפטי לפי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכֹוכבים.

מּמיני מין ׁשהם ּכלֹומר: iyegn)הּזה, yeg)עֹוררּותֿהּכח ְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ
(ytpa)הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ׁשני אין לכן ;ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהעתידֹות,
(miakekd znkg)מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה איזה והעֹוׂשה .ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

נקרא: ― זֹו ּבדר ּׁשּנֹוהג מּכלֿמה וזּולתם, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאּלה
קסם [וגֹו'] ב "לאֿיּמצא יתעּלה: ה' אמר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹקֹוסם,

i)קסמים" ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)?קֹוסם איזהּו : ְְְִִֵֵֵֶָ
סּוג ועל .אל לא אֹו ,אל אם ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹזה
"עּמי הּנביא: אמר הּזמן ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָֻזה

לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ai)ּבעצֹו ,c ryed)והעֹובר . ְְְְִִֵֵַַָָ
ּומּגיד הּקֹוסם ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ― זה ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָּבמעׂשה
אתֿ הּׁשֹואל לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה עלֿידי ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַֹעתידֹות

הּקֹוסם ׁשאלת אבל מאד(cala)הּקֹוסם; oi`yמגּנה s`) ְְְֲֵֵֵַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiigּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֵַָָָָ

סנהדרין ּבגמרא ׁשּבת(dq.)מקֹומֹות f,ּובתֹוספּתא wxt) ְְְְְְִִֶֶַַָָָָ
(g.ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my): ְְְִֵָ

מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― תעֹוננּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָֹלא
עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ּכלֹומר: ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"עֹונה",
זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת טֹובה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּפלֹונית
זה לא אתֿהעֹונֹות, הּמֹודיע ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ―ְְִֶֶַַַַַָָֹ
אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל עליהן; ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשֹואל
לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר היֹותּה על ְְְְֱֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָנֹוסף
― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר חּׁשּוב מּתֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֻֻֻמסּים

ּגם ixd)הרי cala l`ey `ed m` mb)ׁשעׂשה לפי לֹוקה, זה ְֲִֵֶֶֶַָָ
אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ּבכלל ועֹוד ְְֲֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַמעׂשה.

חכמים ּולׁשֹון dq:)העינים. oixcdpq)זה ― "מעֹונן : ְְֲִִֵֵֶַָָ
הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג והּוא אתֿהעינים", ְְִִֵֵֵֶַַַָָָהאֹוחז

קּלּות לכ לאדם(zefixf)ונֹוסף ׁשּנדמים עד הּיד, ּתנּועת ְְְְִִֶַַַַָָָָָָ
עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָּדברים
לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ונֹותנֹו ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּתמיד,
לאויר טּבעת זֹורק אֹו נחׁש; מֹוציאֹו ואחרּֿכ אדם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָּבני
אחיזת מּמעׂשי ּבזה וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומֹוציאּה
מאּלּו ּכלֿמעׂשה ― ההמֹון אצל המפרסמים ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהעינים
מין והּוא אתֿהעינים אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָאסּור,
ּדעת ּגֹונב הּוא זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּמיני
לפי מאד, עצּום ּכ עלֿידי הּנגרם וההפסד ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹהּברּיֹות.
ּבעיני אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּדברים
לקּבל מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּסכלים
זאת. והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאתֿהּנמנעֹות
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a`Îmgpn 'k iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ' רביעי יום

לד. לז. לו. לח. לה. תעשה לא מצות
קעא. מה. מא. לט. מ. מד. מג.

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר lyוהּוא zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"e "zeny",וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה

אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים
אתֿהעקרב",(`sqe)חֹובר חֹובר ואחד אתֿהּנחׁש ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּו(miygl)ּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .(fq.)ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ipxtkd)מןֿהּמתים mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם אףֿעלּֿפי ,ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiiga miryx"ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמהּֿׁשּיׁשאל

אלֿהּמתים" ודרׁש סנהדרין(my)וגֹו' ּובגמרא .(:dq): ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― אלֿהּמתים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְִִִֵֶַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב "לאֿיּמצא והעֹובר(my)יתעּלה: . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹ
חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו ְֵֵֶַַַַַַָָעל

אסּור זה ּדבר אבל gמיתה, dyrz `l zevn lirl d`xe) ֲִֶָָָָָ
(ci xeriy Ð.

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
(uriizdl)ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני l`ּבעל lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriy Ð h dyrzב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֵֶַָָֹ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל ספרא(my)וגֹו' ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְְִִִֵָֹֹ

(miyecw'ואלֿהּיּדענים אלֿהאבת "'אלּֿתפנּו :,hi `xwie) ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
(`lּפיתֹום זה ― אֹוב ,dlbn :enebxzy sykn my) ִֶ

(zenlrpמּׁשחיֹו xeaigdהּמדּבר mewnl zgzn rnyp elew) ְְִֵֶַַ
(szkd l` rexfd lyהרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְֲִִִֵֵַַ

mnvr)אּלּו md)והּנׁשאל ּבהם(uriiznd)ּבסקילה; ְְְִִִֵֶַָָָ
ְְַָָּבאזהרה".

― הל"ד מּכלֿמעׂשההּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב "לאֿיּמצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

i)ּומכּׁשף" ,gi mixac)סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ

קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא eciÎzbydaאם dielz dpi`y) ְְִִֵַָָ
(aixwnd lyלא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם

fi)תחּיה" ,ak zeny)ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
מּסנהדרין .(fq.)ז' ְְִִֶַ

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ofe`d)הּצדעים, cily gvnd wlg):יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְִִֶַַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו fk)("לא ,hi `xwieהּזה הּלאו וגם . ְְְִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו

יבמֹות ּבמּסכת לבאר הצרכּו ּולפיכ(.d)הּקפת" ואמרּו: ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכלֿהראׁש
ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאּסּור
אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹוׂשים
לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם התּדּמּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבכ
מלקּות וחּיב ּכלֿהראׁש; עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
ּכלֿ ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ּכלֿצדע ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
אףֿעלּֿפי מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא אףֿעלּֿפי אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

(eplaiwy)הּפרּוׁש(aezka)ׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ּכלֿחלק על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.(k.)מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד אתֿהּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּזקן,
ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחי
ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהּלחי

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: ּבלׁשֹון לפי(my)הּלאו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, (zeknּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ
(.kהּזקן "ועל :(eglb m`)חמּׁשה(zeiewln)מּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ

נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת (myּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

(.`kאליעזר רּבי קסבר "אלמא :iaxy ok m` mi`ex) ְֱִִֶֶַַַָָָ
(xaeq xfril`ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו

`xfril)קּמא iax lr wlegd)וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאתֿזקנם.
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ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּגם

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר "ולאֿילּבׁש d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכלּֿגבר
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאתֿהּטבעים
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ּגםּֿכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
"לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

עלֿאּׁשה" ּבתכׁשיט(my)כליּֿגבר הּמתקּׁשטת וכלֿאּׁשה . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול `mec)ּבצבעי wexi oeeba rav)ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו gk)לא ,hi `xwie)חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,

― המ"ה מּלׂשרֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאתֿעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא יתעּלה: `)אמרֹו ,ci mixac)נכּפל ּוכבר . ְְְְְְִִִֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאו

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ּדקרא ׁשּגּופיּה :(weqtd xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)
(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)ּכלֿהּמחזיק" : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ולאֿיהיה ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד "הבאֿנא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה `)"ולאֿתׂשימּו ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה "לאֿיקרחה ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ּכלֿהראׁש על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

וכלֿהּמגּלה ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ּכלֿקרחה על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמהּֿׁשּכפל

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"א חמישי יום

עג. עשה מצות
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl),ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאתֿהּדּבּור
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל אלּֿבני "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
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ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּגם

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר "ולאֿילּבׁש d)יתעּלה: ,ak mixac). ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכלּֿגבר
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאתֿהּטבעים
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים ie`x)הּקמעֹות ,zernwd egilviy icky)ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ּגםּֿכן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
"לאֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

עלֿאּׁשה" ּבתכׁשיט(my)כליּֿגבר הּמתקּׁשטת וכלֿאּׁשה . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול `mec)ּבצבעי wexi oeeba rav)ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו gk)לא ,hi `xwie)חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,

― המ"ה מּלׂשרֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאתֿעצמנּו,

תתּגדדּו" "לא יתעּלה: `)אמרֹו ,ci mixac)נכּפל ּוכבר . ְְְְְְִִִֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאו

gk)ּבבׂשרכם" ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
(:bi)ּדקרא ׁשּגּופיּה :(weqtd xwir)מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
zipey`xd)לגּופיּה(jxvp)ליּה ezernynl):רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

(zxne` dxezd)מת על חּבּורה תעׂשּו `la)לא ze`l). ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".(k`.)ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

(gk ,gi `Îmikln)―dxf dcearl dhixyd jxcy o`kn)
(ilka wx `idאמרּו ּוכבר .(:bi zenai)ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין iw.)וזה oixcdpq)ּכלֿהּמחזיק" : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ולאֿיהיה ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

(d ,fi xacna)ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ezcre)ענׁשֹו, gxw eyprpy enk)ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,(my)"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד "הבאֿנא למׁשה: יתעּלה (zenyּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
(e ,cּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac)―yprpy) ְְְִִֵֶָָֻ

(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxvaלענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

(.k).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה `)"ולאֿתׂשימּו ,ci mixac). ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה "לאֿיקרחה ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

d)ּבראׁשם" ,`k `xwie)ֿׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ּכלֿהראׁש על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

וכלֿהּמגּלה ראׁשֹו(gxewd)"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ּכלֿקרחה על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמהּֿׁשּכפל

ׂשרטת" הּמצוה,(my)יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .(k`.)ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"א חמישי יום

עג. עשה מצות
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו mdilr)ּבחטאים zecezdl),ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
"אּנא ׁשּיאמר: וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― מהם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכׁשּנׁשּוב
וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאתֿהּדּבּור
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם עלּֿכלּֿפנים צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל אלּֿבני "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
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a`Îmgpn b"kÎa"k ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אתֿ והתוּדּו וגֹו' האדם מּכלֿחּטאת יעׂשּו ּכי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹוֿאּׁשה
עׂשּו" אׁשר fÎe)חּטאתם ,d xacna)הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ

לאחת כיֿיאׁשם '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש
חטא' אׁשר והתוּדה d)מאּלה] ,d `xwie)על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא(my)"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו miaiigyמקּדׁש mi`hg zveaw) ְְְְִִִִַָָָָָ
(cxeie dler ,z`hg oaxw mdilrּבארנּו ׁשּכבר (devnּכמֹו ְְְֵֶַָ

(vw xeriy Ð arהיינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ
מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים

(cala beq eze`n mi`hgd zveaw)ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ
אמר xacna)ּכלֿהּמצות? ynega sqep weqt)ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ

אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי לאֿתעׂשה; מצות לרּבֹות ― ּכלֿחּטאתם ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
"'מּכלֿ עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
ּכלֿ לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם
זֹוממין? עלּֿפי הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ּכלֿסּוגי ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים

חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא אתֿזה לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל אלּֿבני ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka). ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ואתֿעון אתֿעונם n)והתוּדּו ,ek my)ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" f)אמר: ,h l`ipc). ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי מהּֿׁשהזּכרנּו, מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר k`,אתֿחּטאתם ,fh `xwie) ְְֲִֶֶַָָָָ
(zen ixg` zyxt."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ְְְִִִֵֶַַָָּגםּֿכן:

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(ft:)ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ב שישי יום

עג. עשה מצות
הקודם ביום נדפס הע"ג ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ט  מנחםֿאב כ"ג ש"ק יום

עג. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש כ "בֿ כ "ג מנחםֿ אב 

חמישי ביום נדפס הע"ג ְִַָָהּמצוה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעשירי במנחם, בו כותב אשר לפעמים מרגיש כמו שנעשה צר לו בהקנה 

וכו'.

והנה אין זה אלא ענין הקשור בעצבים )ניערווין( שמזה מובן שבאם יסיח דעתו מזה ויחזק 

בטחונו בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות שהוא נותן התורה והמצוה, תחול הטבה בדרך ממילא, 

אלא שצריך לעשות גם איזה אחיזה בדרך הטבע על ידי שאלת רופא ולמלאות הוראתו, ופשוט שעליו 

להוסיף בהתמדה ושקידה בתורת הנגלה ובתורת החסידות ולהשפיע גם על חבריו בזה וטוב יהי' לו 

בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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i"yx
(Ê).éúå÷áåומבוקה בוקה ל' ב)ורוקנתי שם (נחום ועל

כן: לשונו לקח בו מדבר שהוא åöîáå÷.(Ë)בקבוק
צוקה: כמו צרה äôøäì.(È‡)לשון ìëåé àì øùà)

לעתיד): ואטהר כתופת אעש' העיר אבל קאי אהעם
(·È).úôåúë úàæä øéòä כמו הרוגים מליאה כולה

למולך: הילדים את שם שהורגין התופת

cec zcevn
(‰).ÏÚ·Ï ˙ÂÏÂÚ: לבעל לעולות ˆÈ˙ÈÂ.להיות ‡Ï ¯˘‡

ובנות: בנים להקריב  צויתי  לא לפני „·¯˙È.אפילו  ‡ÏÂאפילו
ואזהרה : ציווי מבלי בעלמא ÂÎÂ'.דבור ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ לשאול

כזאת: È˜¯‡.(Â)דבר ‡ÏÂ:יקרא לא הבמות‰˙ÙÂ˙.אז בית
האב ישמע לבל  בתופים שם מקישים  שהיו  לפי תופת  קראו

רחמיו: ויכמרו נשרף  כשהוא הבן ‰Ì.בנהימת Ô·הגיא
הנשרף: הבן נהימת ע"ש הנם  בן קראו הבמות  בית  בו  שעמד

.‰‚¯‰‰ ‡È‚: רבים הרוגים שם יפלו  ארוקןÈ˙Â˜·Â.(Ê)כי
להנצל: עצה ימצאו לא ר"ל ÂÎÂ'.עצתם ÏÎ‡Ó:יקברו לא כי 

(Á).‰Ó˘Ï:עליה שורקין ולהיות ·ÂˆÓ¯.(Ë)לתמהון 
וכו ': בניהם בשר ויאכלו  ממאכל  חסרים יהיו המצור ‡˘·Â¯.(È‡)בסיבת ‰ÎÎ:' וכו אשבור כן הבקבק שנשבר  Î‡˘¯כמו

.'ÂÎÂ ¯Â·˘È: תקנה מבלי והעיר העם ישבר  כן שלם לעשותו תקנה למצוא שאין מי ישבור אשר יוצר  כלי כשבירת  ÙÂ˙·Â˙.ר "ל 
עוד : לקבור  מקום  שם  ימצא  שלא עד  מאד  הרבה  בתופת יקברו ‡Ú˘‰.(È·)ההרוגים ÔÎ:' וכו אעשה  כן  שאמרתי  ÙÂ˙Î˙.כמו

לעכו"ם : המומתים הילדים מהרוגי מלאה שהיא כתופת הרוגים מלאה  ÂÎÂ'.(È‚)ר"ל ÂÈ‰Âההרוגים קברות  מקום  יהיו  הם ר"ל
התופת : הבתים‰ÌÈ‡ÓË.כמקום לכל  ואמר  מהבתים  הם מי ומפרש  וחוזר כתופת יהיו הטמאים  הבתים  לומר  הבתים  על  מוסב

וכו': קטרו  למעלה:‰Ï·‡.(È„)אשר האמורה  È¯Ú‰.(ÂË)הנבואה  ÏÎ ÏÚÂ:לה הסמוכים  ‰˜˘Â.הערים  ÈÎ להפך יוכלו לבל 
מליצה: ענין והוא פניהם אלי 

oeiv zcevn
(Ê).È˙Â˜·Âהארץ תבוק הבוק כמו ריקות  כד)ענין  והוא(ישעיה

בקבוק : לשון על  נופל  ÏÂ˘¯˜‰.לתמהון :Ó˘Ï‰.(Á)לשון
כשרואים לעשותו  ודרכו השפתים בקיבוץ קול  השמעת  ענין

שנחרב: חשוב  הקפת·ÂˆÓ¯.(Ë)יתמה:ÌÂ˘È.דבר ענין 
להם: ולהצר לכבשה העיר סביבות יציקו.ÂˆÓ·Â˜.גייסות

וצרה : צוקה ‰ÂÈˆ¯.כן:ÎÎ‰.(È‡)עמך :‡Í˙Â.(È)מל '
חרס : בה "אÙ¯‰Ï‰.אומן היא  כי ועם רפואה מלשון הוא 

ה' מזבח  את וירפא וכן שאלה בל ' ואמר לתקנה (מ"א ור "ל 

קשה:‰˜˘Â.(ÂË):יח) הפנים:ÌÙ¯Ú.מל' אחורי  הוא

f wxt zldw - miaezk

æ-÷øô úìä÷`kÎeh

åèéøàî òLø Léå B÷ãöa ãáà ÷écö Lé éìáä éîéa éúéàø ìkä-úà:Búòøa Cæè÷écö éäz-ìà ¤©¬Ÿ¨¦−¦¦¥´¤§¦®¥³©¦ÆŸ¥´§¦§½§¥´¨½̈©£¦−§¨¨«©§¦³©¦Æ
:íîBMz änì øúBé íkçúz-ìàå äaøäæé:Ezò àìa úeîú änì ìëñ éäz-ìàå äaøä òLøz-ìà ©§¥½§©¦§©©−¥®−̈¨¦¥«©¦§©¬©§¥−§©§¦´¨¨®¨¬¨¨−§¬Ÿ¦¤«

çé:ílk-úà àöé íéäìà àøé-ék Eãé-úà çpz-ìà äfî-íâå äæa æçàz øLà áBèèéæòz äîëçä µ£¤´¤¡´Ÿ¨¤½§©¦¤−©©©´¤¨¤®¦«§¥¬¡Ÿ¦−¥¥¬¤ª¨«©«¨§−̈¨´Ÿ
:øéòa eéä øLà íéèélL äøNòî íëçìë:àèçé àìå áBh-äNòé øLà õøàa ÷écö ïéà íãà ék ¤¨¨®¥«£¨¨Æ©¦¦½£¤¬¨−¨¦«¦´¨½̈¥¬©¦−¨¨®¤£¤¬©£¤−§¬Ÿ¤¡¨«

i"yx
(ÂË).å÷ãöá ãáåà ÷éãö ùé עודנו אובד שהוא אע"פ

שעלתה  הכהן פנחס בן ביוסף מעשה בצדקו. עומד
כשאתה  לו אמר רגלו לחתוך לרופא קראו ברגלו נימא
בנו  לחוניא קרא עשה וכן הודיעני השערה לחוט מגיע
ואילך  מכאן בי ליטפל חייב היית כאן עד בני לו אמר

בי ליטפל חייב אתה מן אין לאבר מטמא כהן שאין
מאביו: äáøä.(ÊË)החי ÷éãö éäú ìà שדימה כשאול

הרשעים: על וריחם צדיק øúåé.להיות íëçúú ìàå
תורה  אמרה אחת נפש על ומה שטות של ק"ו לדון

וכו': ערופה עגלה äáøä.(ÊÈ)הבא òùøú ìà'אפי
להרשיע: תוסיף אל מעט êúò.רשעת àìá úåîú äîì

שנאמר י)כשאול א  מעל (ד "ה  אשר במעלו שאול וימת
ובעמלק: הכהנים עיר äæá(ÁÈ)בנוב æçàú øùà áåè

.'åâå דבר הצדיק הנביא לך אמר אם וברשע בצדק אחוז

אל  לשאול שמואל שאמר כגון לרשע לך דומה שהוא
בו: לפקפק בעיניך íìåë.יקל úà àöé שניהם ידי

כהלכתן: והרשע הצדק æåòú(ËÈ)לקיים äîëçä
.íëçì אל מעט רשעת אם הרבה תרשע אל שאמר לפי

החטא  על תוהא ותהא במעשיך פשפש אלא עליו תוסף
לשוב  יועצתו שהיא לחכם תעוז החכמה אמר

íéèéìù.בתשובה: äøùòî שהעיד ביאשיהו מצינו
הכתוב כג)עליו ב  מלך (מלכים  לפניו היה לא וכמוהו

לו  וטוב במעשיו שפשפש חכמתו לו עמדה הרי וגו'
מדרכם: שבו ולא שהרשיעו מלכים åéäמעשרה øùà

.øéòá מות אחרי יואש אחזיה אביה רחבעם בירושלים
צדקיהו: יהויקים אמון מנשה אחז אמציה יהוידע

(Î).õøàá ÷éãö ïéà íãà éë לפשפש צריך לפיכך
במעשיו:

cec zcevn
(ÂË).ÏÎ‰ בעולם‡˙ והנעשים  המתהווים הדברים  כל

תוכן דעת למען ימי בכל  רב בהתבוננות בהם  השגחתי
הענינים: ועומק  ‰·ÈÏ.הדברים ÈÓÈ·לפי האדם, ימי יקראו כן 

נצחיים : ˆ„È˜.שאינם  ˘È השכל נאבד והנה  צדיק  יש אשר תי
גמור צדיק היה לא ואילו השערה, כחוט הצדיקים עם מדקדק  הקב"ה כי צדקו, רב  בעבור שזהו  מעט , יחטא כאשר העולם  מן

זה : על  נענש  היה  ·¯Â˙Ú.לא ÍÈ¯‡Ó מוטרד להיות טובה  ימי יאריך  אז כי גברה  אשר  רעתו  בעבור  וזהו טובה, ימי מאריך 
הבא : ‰¯·‰.(ÊË)מעולם  ˜È„ˆ È‰˙ Ï‡: וגדר סיג עשות למען התורה שהתירה מה עצמך  על  ÂÈ˙¯.לאסור  ÌÎÁ˙˙ Ï‡Â

יתברך: חכמתו גזרה ˙˘ÌÓÂ.מאשר ‰ÓÏהפרישות מרבית  בעבור עמך  להתחבר מי  בוא מבלי משומם לשבת  כזאת תעשה  למה
האנשים: מן מובדל  ‰¯·‰.(ÊÈ)ותהיה Ú˘¯˙ Ï‡: דעתך תבלבל  ולא מדאי יותר  תחרד אל  המחריד, דבר  לך  בא ˙‰Èאם  Ï‡Â

.ÏÎÒ: המחריד בדבר כלום הרגיש Í˙Ú.לבלי ‡Ï· ˙ÂÓ˙ ‰ÓÏ, ימיך נשלם שלא  בעוד  תמות  בעבורם אשר כזאת  תעשה למה 
בידו : נכון והמות המחריד  מדבר  נשמר  אינו  כלום מרגיש שאינו ומי ממיתו, החרדה הנה ביותר החרד  Â‚Â'.(ÁÈ)כי ·ÂËרוצה

המחריד : מדבר  להחריד  Â‚Â'.לומר ‰ÊÓ Ì‚Â:ביותר להטריד  הרבה ירגיש  לבל  הלבב  לאמן לומר ‡ÌÈ‰Ï.רוצה ‡¯È ÈÎמי
ומי מה', בטחונו מסיר  כאילו הוא ביותר  החרד כי הלבב , לאמץ ומעט  להחריד  מעט  שניהם ידי יוצא הוא  אלהים ירא שהוא

החרדה: עליו שלח  אשר המקום גזרת על  חושש  אינו כאילו  הוא כלום  מרגיש ÌÎÁÏ.(ËÈ)שאינו ÊÂÚ˙:החכם אל  חוזק תתן
.‰¯˘ÚÓ סך היותו בעבור עשרה מנין (ואמר  בה. למשול  בעיר היו אשר  שליטים עשרה  במעוז  האדם שיתחזק ממה  יותר
Â‚Â'.(Î)חשבון): Ì„‡ ÈÎהיא והחכמה לעולם. יחטא  ולא  הטוב יעשה תמיד  אשר דרכיו בכל  צדיק  אדם  הארץ בכל  אין

לשוב: ולמהר  במעשיו לפשפש מועצתו היא כי לחכם למעוז

oeiv zcevn
(ÊË).ÌÓÂ˘˙:שממון חרדה˙¯˘Ú.(ÊÈ)מלשון ענין

יד): (ש"א ירשיע יפנה  אשר ובכל  כמו ˙Á.(ÁÈ)ובלבול .
ועזיבה: הנחה מלשון
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èé-÷øô äéîøéehÎd

ääúìò àìå ézøaã àìå éúéeö-àì øLà ìòaì úBìò Làa íäéða-úà óøNì ìòaä úBîa-úà eðáe¨º¤¨´©©À©¦§¯Ÿ¤§¥¤²¨¥−Ÿ´©¨®©£¤³«Ÿ¦¦Æ¦Æ§´Ÿ¦©½§¦§¬Ÿ¨§−̈
:éaì-ìòåàéb-íà ék ípä-ïá àéâå úôzä ãBò äfä íB÷nì àøwé-àìå ýåýé-íàð íéàa íéîé-äpä ïëì ©¦¦«¨¥º¦¥«¨¦³¨¦Æ§ª§½̈§Ÿ¦¨¥Á©¨¸©¤¬²©−Ÿ¤§¥´¤¦®Ÿ¦−¦¥¬
:äâøääæéL÷áî ãéáe íäéáéà éðôì áøça íézìtäå äfä íB÷na íìLeøéå äãeäé úöò-úà éúwáe ©£¥¨«Â©Ÿ¦¤£©̧§¨³¦¨©¦ÆÆ©¨´©¤½§¦©§¦³©¤Æ¤Æ¦§¥´«Ÿ§¥¤½§©−§©§¥´

:õøàä úîäáìe íéîMä óBòì ìëàîì íúìáð-úà ézúðå íLôðçì úàfä øéòä-úà ézîNåänL ©§¨®§¨©¦³¤¦§¨¨Æ§©«£½̈§¬©¨©−¦§¤¡©¬¨¨«¤§©§¦Æ¤¨¦´©½Ÿ§©−̈
ìå:äúkî-ìk-ìò ÷øLéå íMé äéìò øáò ìk ä÷øLèíäéúða øNa úàå íäéða øNa-úà íézìëàäå §¦§¥®̈µŸŸ¥´¨¤½¨¦¬Ÿ§¦§−Ÿ©¨©Ÿ¤«¨§©«£©§¦º¤§©´§¥¤À§¥Æ§©´§Ÿ¥¤½

:íLôð éL÷áîe íäéáéà íäì e÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa eìëàé eäòø-øNa Léàåé÷a÷aä zøáLå §¦¬§©¥¥−Ÿ¥®§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¯¨¤²Ÿ§¥¤−§©§¥¬©§¨«§¨©§−̈©©§ª®
:CúBà íéëìää íéLðàä éðéòìàéäfä íòä-úà øaLà äëk úBàáö ýåýé | øîà-äk íäéìà zøîàå §¥¥Æ¨«£¨¦½©Ÿ§¦−¨«§¨©§¨Æ£¥¤¹Ÿ¨©´§¨´§¨À¨´¨¤§ºŸ¤¨¨³©¤Æ

íB÷î ïéàî eøa÷é úôúáe ãBò äôøäì ìëeé-àì øLà øöBiä éìk-úà øaLé øLàk úàfä øéòä-úàå§¤¨¦´©½Ÿ©£¤³¦§ŸÆ¤§¦´©¥½£¤²«Ÿ©¬§¥¨¥−®§´Ÿ¤¦§§½¥¥¬¨−
:øBa÷ìáé:úôúk úàfä øéòä-úà úúìå åéáLBéìe ýåýé-íàð äfä íB÷nì äNòà-ïkâééza eéäå ¦§«¥«¤¡¤º©¨¬©¤²§ª§−̈§«§¨®§¨¥²¤¨¦¬©−Ÿ§«Ÿ¤§¨º¨¥´

àáö ìëì íäéúbb-ìò eøh÷ øLà íézaä ìëì íéàîhä úôzä íB÷îk äãeäé éëìî ézáe íìLeøé§¨©¦ À¨¥Æ©§¥´§½̈¦§¬©−Ÿ¤©§¥¦®§´Ÿ©¨¦À£¤̧¦§¹©©«Ÿ¥¤Æ§ŸÆ§¨´
:íéøçà íéäìàì íéëñð Cqäå íéîMäãéápäì íL ýåýé BçìL øLà úôzäî eäéîøé àáiåãîòiå à ©¨©½¦§©¥¬§¨¦−¥Ÿ¦¬£¥¦«©¨³Ÿ¦§§Æ̈Æ¥«©½Ÿ¤£¤̧§¨¯§¨²−̈§¦¨¥®©«©£ŸÆ
:íòä-ìk-ìà øîàiå ýåýé-úéa øöçaåèàéáî (éáî) éððä ìàøNé éýìà úBàáö ýåýé øîà-äk ©£©´¥§½̈©−Ÿ¤¤¨¨¨««Ÿ¨©º§¨³§¨Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½¦§¦̧¥¦¹

òBîL ézìáì ítøò-úà eL÷ä ék äéìò ézøac øLà äòøä-ìk úà äéøò-ìk-ìòå úàfä øéòä-ìà¤¨¦³©ŸÆ§©¨¨¤½¨¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¦©−§¦¨¤®¨¦³¦§Æ¤¨§½̈§¦§¦−§¬©
:éøác-úà¤§¨¨«

i"yx
(Ê).éúå÷áåומבוקה בוקה ל' ב)ורוקנתי שם (נחום ועל

כן: לשונו לקח בו מדבר שהוא åöîáå÷.(Ë)בקבוק
צוקה: כמו צרה äôøäì.(È‡)לשון ìëåé àì øùà)

לעתיד): ואטהר כתופת אעש' העיר אבל קאי אהעם
(·È).úôåúë úàæä øéòä כמו הרוגים מליאה כולה

למולך: הילדים את שם שהורגין התופת

cec zcevn
(‰).ÏÚ·Ï ˙ÂÏÂÚ: לבעל לעולות ˆÈ˙ÈÂ.להיות ‡Ï ¯˘‡

ובנות: בנים להקריב  צויתי  לא לפני „·¯˙È.אפילו  ‡ÏÂאפילו
ואזהרה : ציווי מבלי בעלמא ÂÎÂ'.דבור ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ לשאול

כזאת: È˜¯‡.(Â)דבר ‡ÏÂ:יקרא לא הבמות‰˙ÙÂ˙.אז בית
האב ישמע לבל  בתופים שם מקישים  שהיו  לפי תופת  קראו

רחמיו: ויכמרו נשרף  כשהוא הבן ‰Ì.בנהימת Ô·הגיא
הנשרף: הבן נהימת ע"ש הנם  בן קראו הבמות  בית  בו  שעמד

.‰‚¯‰‰ ‡È‚: רבים הרוגים שם יפלו  ארוקןÈ˙Â˜·Â.(Ê)כי
להנצל: עצה ימצאו לא ר"ל ÂÎÂ'.עצתם ÏÎ‡Ó:יקברו לא כי 

(Á).‰Ó˘Ï:עליה שורקין ולהיות ·ÂˆÓ¯.(Ë)לתמהון 
וכו ': בניהם בשר ויאכלו  ממאכל  חסרים יהיו המצור ‡˘·Â¯.(È‡)בסיבת ‰ÎÎ:' וכו אשבור כן הבקבק שנשבר  Î‡˘¯כמו

.'ÂÎÂ ¯Â·˘È: תקנה מבלי והעיר העם ישבר  כן שלם לעשותו תקנה למצוא שאין מי ישבור אשר יוצר  כלי כשבירת  ÙÂ˙·Â˙.ר "ל 
עוד : לקבור  מקום  שם  ימצא  שלא עד  מאד  הרבה  בתופת יקברו ‡Ú˘‰.(È·)ההרוגים ÔÎ:' וכו אעשה  כן  שאמרתי  ÙÂ˙Î˙.כמו

לעכו"ם : המומתים הילדים מהרוגי מלאה שהיא כתופת הרוגים מלאה  ÂÎÂ'.(È‚)ר"ל ÂÈ‰Âההרוגים קברות  מקום  יהיו  הם ר"ל
התופת : הבתים‰ÌÈ‡ÓË.כמקום לכל  ואמר  מהבתים  הם מי ומפרש  וחוזר כתופת יהיו הטמאים  הבתים  לומר  הבתים  על  מוסב

וכו': קטרו  למעלה:‰Ï·‡.(È„)אשר האמורה  È¯Ú‰.(ÂË)הנבואה  ÏÎ ÏÚÂ:לה הסמוכים  ‰˜˘Â.הערים  ÈÎ להפך יוכלו לבל 
מליצה: ענין והוא פניהם אלי 

oeiv zcevn
(Ê).È˙Â˜·Âהארץ תבוק הבוק כמו ריקות  כד)ענין  והוא(ישעיה

בקבוק : לשון על  נופל  ÏÂ˘¯˜‰.לתמהון :Ó˘Ï‰.(Á)לשון
כשרואים לעשותו  ודרכו השפתים בקיבוץ קול  השמעת  ענין

שנחרב: חשוב  הקפת·ÂˆÓ¯.(Ë)יתמה:ÌÂ˘È.דבר ענין 
להם: ולהצר לכבשה העיר סביבות יציקו.ÂˆÓ·Â˜.גייסות

וצרה : צוקה ‰ÂÈˆ¯.כן:ÎÎ‰.(È‡)עמך :‡Í˙Â.(È)מל '
חרס : בה "אÙ¯‰Ï‰.אומן היא  כי ועם רפואה מלשון הוא 

ה' מזבח  את וירפא וכן שאלה בל ' ואמר לתקנה (מ"א ור "ל 

קשה:‰˜˘Â.(ÂË):יח) הפנים:ÌÙ¯Ú.מל' אחורי  הוא

f wxt zldw - miaezk
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åèéøàî òLø Léå B÷ãöa ãáà ÷écö Lé éìáä éîéa éúéàø ìkä-úà:Búòøa Cæè÷écö éäz-ìà ¤©¬Ÿ¨¦−¦¦¥´¤§¦®¥³©¦ÆŸ¥´§¦§½§¥´¨½̈©£¦−§¨¨«©§¦³©¦Æ
:íîBMz änì øúBé íkçúz-ìàå äaøäæé:Ezò àìa úeîú änì ìëñ éäz-ìàå äaøä òLøz-ìà ©§¥½§©¦§©©−¥®−̈¨¦¥«©¦§©¬©§¥−§©§¦´¨¨®¨¬¨¨−§¬Ÿ¦¤«

çé:ílk-úà àöé íéäìà àøé-ék Eãé-úà çpz-ìà äfî-íâå äæa æçàz øLà áBèèéæòz äîëçä µ£¤´¤¡´Ÿ¨¤½§©¦¤−©©©´¤¨¤®¦«§¥¬¡Ÿ¦−¥¥¬¤ª¨«©«¨§−̈¨´Ÿ
:øéòa eéä øLà íéèélL äøNòî íëçìë:àèçé àìå áBh-äNòé øLà õøàa ÷écö ïéà íãà ék ¤¨¨®¥«£¨¨Æ©¦¦½£¤¬¨−¨¦«¦´¨½̈¥¬©¦−¨¨®¤£¤¬©£¤−§¬Ÿ¤¡¨«

i"yx
(ÂË).å÷ãöá ãáåà ÷éãö ùé עודנו אובד שהוא אע"פ

שעלתה  הכהן פנחס בן ביוסף מעשה בצדקו. עומד
כשאתה  לו אמר רגלו לחתוך לרופא קראו ברגלו נימא
בנו  לחוניא קרא עשה וכן הודיעני השערה לחוט מגיע
ואילך  מכאן בי ליטפל חייב היית כאן עד בני לו אמר

בי ליטפל חייב אתה מן אין לאבר מטמא כהן שאין
מאביו: äáøä.(ÊË)החי ÷éãö éäú ìà שדימה כשאול

הרשעים: על וריחם צדיק øúåé.להיות íëçúú ìàå
תורה  אמרה אחת נפש על ומה שטות של ק"ו לדון

וכו': ערופה עגלה äáøä.(ÊÈ)הבא òùøú ìà'אפי
להרשיע: תוסיף אל מעט êúò.רשעת àìá úåîú äîì

שנאמר י)כשאול א  מעל (ד "ה  אשר במעלו שאול וימת
ובעמלק: הכהנים עיר äæá(ÁÈ)בנוב æçàú øùà áåè

.'åâå דבר הצדיק הנביא לך אמר אם וברשע בצדק אחוז

אל  לשאול שמואל שאמר כגון לרשע לך דומה שהוא
בו: לפקפק בעיניך íìåë.יקל úà àöé שניהם ידי

כהלכתן: והרשע הצדק æåòú(ËÈ)לקיים äîëçä
.íëçì אל מעט רשעת אם הרבה תרשע אל שאמר לפי

החטא  על תוהא ותהא במעשיך פשפש אלא עליו תוסף
לשוב  יועצתו שהיא לחכם תעוז החכמה אמר

íéèéìù.בתשובה: äøùòî שהעיד ביאשיהו מצינו
הכתוב כג)עליו ב  מלך (מלכים  לפניו היה לא וכמוהו

לו  וטוב במעשיו שפשפש חכמתו לו עמדה הרי וגו'
מדרכם: שבו ולא שהרשיעו מלכים åéäמעשרה øùà

.øéòá מות אחרי יואש אחזיה אביה רחבעם בירושלים
צדקיהו: יהויקים אמון מנשה אחז אמציה יהוידע

(Î).õøàá ÷éãö ïéà íãà éë לפשפש צריך לפיכך
במעשיו:

cec zcevn
(ÂË).ÏÎ‰ בעולם‡˙ והנעשים  המתהווים הדברים  כל

תוכן דעת למען ימי בכל  רב בהתבוננות בהם  השגחתי
הענינים: ועומק  ‰·ÈÏ.הדברים ÈÓÈ·לפי האדם, ימי יקראו כן 

נצחיים : ˆ„È˜.שאינם  ˘È השכל נאבד והנה  צדיק  יש אשר תי
גמור צדיק היה לא ואילו השערה, כחוט הצדיקים עם מדקדק  הקב"ה כי צדקו, רב  בעבור שזהו  מעט , יחטא כאשר העולם  מן

זה : על  נענש  היה  ·¯Â˙Ú.לא ÍÈ¯‡Ó מוטרד להיות טובה  ימי יאריך  אז כי גברה  אשר  רעתו  בעבור  וזהו טובה, ימי מאריך 
הבא : ‰¯·‰.(ÊË)מעולם  ˜È„ˆ È‰˙ Ï‡: וגדר סיג עשות למען התורה שהתירה מה עצמך  על  ÂÈ˙¯.לאסור  ÌÎÁ˙˙ Ï‡Â

יתברך: חכמתו גזרה ˙˘ÌÓÂ.מאשר ‰ÓÏהפרישות מרבית  בעבור עמך  להתחבר מי  בוא מבלי משומם לשבת  כזאת תעשה  למה
האנשים: מן מובדל  ‰¯·‰.(ÊÈ)ותהיה Ú˘¯˙ Ï‡: דעתך תבלבל  ולא מדאי יותר  תחרד אל  המחריד, דבר  לך  בא ˙‰Èאם  Ï‡Â

.ÏÎÒ: המחריד בדבר כלום הרגיש Í˙Ú.לבלי ‡Ï· ˙ÂÓ˙ ‰ÓÏ, ימיך נשלם שלא  בעוד  תמות  בעבורם אשר כזאת  תעשה למה 
בידו : נכון והמות המחריד  מדבר  נשמר  אינו  כלום מרגיש שאינו ומי ממיתו, החרדה הנה ביותר החרד  Â‚Â'.(ÁÈ)כי ·ÂËרוצה

המחריד : מדבר  להחריד  Â‚Â'.לומר ‰ÊÓ Ì‚Â:ביותר להטריד  הרבה ירגיש  לבל  הלבב  לאמן לומר ‡ÌÈ‰Ï.רוצה ‡¯È ÈÎמי
ומי מה', בטחונו מסיר  כאילו הוא ביותר  החרד כי הלבב , לאמץ ומעט  להחריד  מעט  שניהם ידי יוצא הוא  אלהים ירא שהוא

החרדה: עליו שלח  אשר המקום גזרת על  חושש  אינו כאילו  הוא כלום  מרגיש ÌÎÁÏ.(ËÈ)שאינו ÊÂÚ˙:החכם אל  חוזק תתן
.‰¯˘ÚÓ סך היותו בעבור עשרה מנין (ואמר  בה. למשול  בעיר היו אשר  שליטים עשרה  במעוז  האדם שיתחזק ממה  יותר
Â‚Â'.(Î)חשבון): Ì„‡ ÈÎהיא והחכמה לעולם. יחטא  ולא  הטוב יעשה תמיד  אשר דרכיו בכל  צדיק  אדם  הארץ בכל  אין

לשוב: ולמהר  במעשיו לפשפש מועצתו היא כי לחכם למעוז

oeiv zcevn
(ÊË).ÌÓÂ˘˙:שממון חרדה˙¯˘Ú.(ÊÈ)מלשון ענין

יד): (ש"א ירשיע יפנה  אשר ובכל  כמו ˙Á.(ÁÈ)ובלבול .
ועזיבה: הנחה מלשון
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·÷écvä ïBòîLäìBãbä úñðë éøéMî äéä.øîBà äéä àeä:GL ìòãîBò íìBòä íéøác äL:äøBzä ìò,ìòå ¦§©©¦¨¨¦§¨¥§¤¤©§¨¨¨¥©§¨§¨¦¨¨¥©©¨§©
äãBáòä,íéãñç úeìéîb ìòå. ¨£¨§©§¦£¨¦

‚BëBñ Léà ñBðâéèðàìa÷÷écvä ïBòîMî.øîBà äéä àeä:íéãáòk eéäz ìà,úðî ìò áøä úà ïéLnLîä ©§¦§¦¦¥¦¦§©©¦¨¨¥©¦§©£¨¦©§©§¦¤¨©©§¨
ñøt ìa÷ì;íéãáòk eåä àlà,ñøt ìa÷ì úðî ìò àHL áøä úà ïéLnLîä;íëéìò íéîL àøBî éäéå. §©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤©§¨§©¥§¨¦¦¨¨©¦£¥¤

aaaa.ixiiyn:àøæò øçà ìåãâ ïäë äéä àåäå .åãéá äìá÷ä äøééúùð ïìåë åúîù øçàìù .éøåéùî.xne` did `ed.ãéîú äéîåôá àìâøî äéä êë øîåìë
:ãéîú ïë øîåì ìéâø äéä ïùåøéô ,åæ àúëñîáù ,øîåà äéä àåä ,øîåà éðåìô 'ø ìë ïëå.cner mlerd:åììä íéøáã äùìù ìéáùá àìà íìåòä àøáð àì

.dxezd lráéúëã ,õøàå íéîù åàøáð àì äøåúä úà ìàøùé åìá÷ àì éìîìàù(â"ì äéîøé)éúîù àì õøàå íéîù úå÷åç äìéìå íîåé éúéøá àì íàúáù]
[à"ò ç"ô:.dceard lreúéðòú úëñîá åðéðù êëù .úåðáø÷ä úãåáò[á"ò æ"ë]áéø÷äù úåðáø÷ä ìéáùáù åðéöîå .õøàå íéîù åîéé÷úð àì úåãîòî àìîìà ,

:úåðáø÷ä ìò ãîåò íìåòäù éøä .íìåòì ìåáî àéáé àìù [àåä êåøá ùåã÷ä] òáùð çð.micqg zelinb lreáéúëã(è"ô íéìäú)úåìéîâå .äðáé ãñç íìåò
:äæá àöåéëå ,íéúî øåá÷ìå íéìåç ø÷áìå íéìáà íçðìå íéðúç çîùì ,àåä íéãñç

bbbb.qxtïè÷ åðáì íãà ïúéù äî åîë ,íåìë åì ïúéì ïéãá áééç åðéà àåäå åúåà ãáòù éîì ïúåð íãàù äî àåäå .äéðñøåô ïðéîâøúî ,êëøòá .êøò ïåùì
:ãáìá äáäàî àìà ,åàøåá úà íãà ãåáòé àì äæë ñøô úå÷úì åìéôàå .åì åùòù çåø úøå÷ éðôî åãáòì åà åúùàì åà.mkilr miny `xen idieô"òà

úåöîî øäæð äàøéî ãáåòäå ,äùò úåöîá æéøæ äáäàî ãáåòäù .äàøéî ë"â ãåáò äáäàî ãáåò äúàùåøîà ïëå .äîéìù åúãåáòã úàöîðå ,äùòú àì
àøé äúàù òã èåòáì úàá íàù ,äàøéî ãåáò .àðåù áäåà ïéàå áäåà äúàù òã àåðùì úàá íàù ,äáäàî ãåáò .äàøéî ãåáò äáäàî ãåáò ,ì"æç

:èòåá àøé ïéàå

`xephxa yexit
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äìBãbä úñðë éøéMî äéä ÷écvä ïBòîL האחרון כלומר – ÄÀÇÇÄÈÈÄÀÈÅÀÆÆÇÀÈ
הגדולה. כנסת øîBàלאנשי  äéä àeä;לומר רגיל היה כך  –ìò ÈÈÅÇ

GL,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò :ãîBò íìBòä íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÈÅÇÇÈÀÇÈÂÈ
ìòåíéãñç úeìéîb:מתקיים העולם אלו דברים שלושה בזכות – ÀÇÀÄÂÈÄ

,dxezd cenil zekfa חז"ל `. אמרו  א א א א ):):):):שכן  לבלבלבלב,,,, תורה,((((נדרים נדרים נדרים נדרים  גדולה

שנאמר  וארץ, שמים נתקיימו  לא תורה כה כה כה כה ):):):):שאלמלא לגלגלגלג,,,, "אם ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה
אלמלא  כלומר  שמתי ", לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא

בה שכתוב ח ח ח ח ):):):):התורה א א א א ,,,, מפיך,((((יהושע יהושע יהושע יהושע  הזה התורה ספר  ימוש "לא
קיים. העולם היה לא ולילה", יומם בו zepaxwd,והגית zcear zekfa .a

יושביו  על  מתברך העולם קיימת, המקדש בית שעבודת זמן שכל 
שכתוב בזמנם, יורדים יגיגיגיג----ידידידיד):):):):וגשמים יא יא יא יא ,,,, לבבכם ((((דברים דברים דברים דברים  בכל "ולעבדו 

בעתו" ארצכם מטר ונתתי נפשכם, נתןנתןנתןנתן););););ובכל  דרבידרבידרבידרבי ומשחרב ((((אבותאבותאבותאבות
עבודת  במקום שבלב, עבודה שהיא התפילה באה המקדש , בית

מפרשים: אחרים וישdcearהקרבנות. בכלל . המצוות קיום –

שהרי בזה, וכיוצא קצירה זריעה, חרישה, כגון  ממש, עבודה מפרשים:
כמו  בראשית, במעשה להקב"ה שותף האדם נעשה העבודה ידי  על 

גגגג):):):):שנאמר בבבב,,,, אֿלהים((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית ברא ±"אשר "zeyrl שיוסיף מנת על 
ובתיקונו  עולם של  בישובו ולעסוק לעשות myaהאדם xe`nd xtq)

.b .("zea` al"בזכות,micqg zelinb, חברו עם חסד  עושה שאדם
גגגג):):):):שכתוב פט פט פט פט ,,,, "גדולה ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  חכמים: ואמרו  יבנה". חסד "עולם

חסדים  וגמילות בממונו, שהצדקה הצדקה, מן  יותר  חסדים גמילות
בגופו בין  בממונו dnecke);בין  mileg xewia ,mila` megip oebk) צדקה

לחיים, צדקה לעשירים; בין לעניים בין  חסדים וגמילות לעניים,
מבואר, שמואל  במדרש – למתים". בין לחיים בין  חסדים וגמילות

שלושת  על  הגדולה כנסת אנשי  הזהירו  למה לבאר בא הצדיק ששמעון 
עומד, העולם דברים שלושה על שכן א', במשנה הנזכרים הדברים

כנגד אלו ; עולם עמודי  שלושת לחזק הגדולה כנסת אנשי  dxezdובאו 
כנגד הרבה". תלמידים "והעמידו  התורה dceard,אמרו : קיום שהוא

וכנגד לתורה". סייג "ועשו  אמרו: micqgוהמצוות, zelinb:אמרו
מיד עשוק כמציל גדולה חסדים גמילות שאין בדין ", מתונים "הוו

לאמיתו . אמת דין  דן  שהוא ידי  על עושקו 

ג ה נ ש מ ר ו א ב

אדם  שיקיים ה', בעבודת דרך להורות בא הצדיק, שמעון של  תלמידו אנטיגנוס

במצוותיו, שקדשנו לבורא אהבה ומתוך  המצוה מעלת הכרת מתוך ה' מצוות את

אמרו וכן מאליו. יבוא אמנם והשכר  אהובו ; רצון  להפיק תמיד שמשתדל כאדם

קיב, (תהלים מאד " חפץ במצוותיו  ה' את ירא איש  "אשרי  א): יט, זרה, (עבודה

– הריניeizeevnaא) תאמר: "שמא עקב); (ספרי  אמרו ועוד מצוותיו. בשכר  ולא

ע  שאהיה בשביל תורה לעולם למד  שכר  שאקבל בשביל  רבי, שאקרא בשביל  שיר ,

עושים  שאתם מה כל – אֿלהיך " ה' את "לאהבה ו): ל, (דברים לומר  תלמוד  הבא,

שיבואר . כפי יראה, גם צריך  לאהבה נוסף ברם, מאהבה". אלא תעשו  לא

BëBñ Léà ñBðâéèðà:מפרשים ויש  יהודה, שבנחלת סוכו העיר  בן  – ÇÀÄÀÄ
ומנהיגה העיר המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),גדול  écvä÷((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ïBòîMî ìa÷– ÄÅÄÄÀÇÇÄ

החכמים  ישיבת בראש  אחריו  ועמד הצדיק שמעון  של תלמיד  היה

שני . בית –àeäבזמן אנטיגנוס –íéãáòk eéäz ìà :øîBà äéäÈÈÅÇÄÀÇÂÈÄ
ñøt ìa÷ì úðî ìò áøä úà ïéLnLîä'ה את תעבדו  אל – ÇÀÇÀÄÆÈÇÇÀÈÀÇÅÀÈ

את  העובדים העבדים כאותם חסד , ויגמלכם לכם שייטיב מנת על 

פרס; לקבל  מנת על  m"anxdאדוניהם itlאשר הגמול ייקרא "פרס"
עליו  טובה לו שאין למי  האדם meynיגמול el aihidl aiig epi`y)

,(el dyr dldy daeh efi`;והחנינה החסד דרך  על  זה יעשה אבל
ìa÷ì úðî ìò àHL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk eåä àlàÆÈÁÇÂÈÄÇÀÇÀÄÆÈÇÆÇÀÈÀÇÅ

ñøt שתהיו כלומר ולתגמול , להטבה מקווים שאינם כעבדים – ÀÈ
בהקדמה; שבארנו כמו  מאהבה, ה' את íéîLעובדים àøBî éäéåÄÄÈÈÇÄ

íëéìò יראת על גם אתם מצווים מאהבה, שתעבדו פי על אף – ÂÅÆ
שנאמר הבורא, של  וגדולתו רוממותו מצד  יגיגיגיג):):):):שמים, וווו,,,, "את ((((דברים דברים דברים דברים 

עשה, במצוות זריזות לידי מביאה ה' אהבת ואמנם תירא"; אֿלהיך ה'
ה' עבודת ונמצאת תעשה, לא במצוות זהירות לידי  מביאה ה' ויראת

נתן דרבי  באבות – ה ה ה ה ))))שלמה. היו ((((פרקפרקפרקפרק סוכו איש "אנטיגנוס מובא:
האחד (שם בדבריו שונים שהיו  תלמידים שני האחרwecvלו ושם

qezia( ודקדקו עמדו לתלמידים; ותלמידים לתלמידים שונים והיו
ואמרו  פועלאחריהם, שיעשה אפשר  זה? דבר  לומר  אבותינו ראו מה :

יודעים  היו אילו אלא ערבית? שכרו  יטול ולא היום כל  מלאכה
התורה, מן  ופירשו  עמדו כך . אומרים היו אחר...לא עולם שיש אבותינו 

נאמר זה כגון  על – וביתוסים". צדוקים פרצות: שתי  מהם ונפרצו 
יייי):):):): יד יד יד יד ,,,, יכשלו ((((הושע הושע הושע הושע  ופושעים בם ילכו  וצדיקים ה' דרכי ישרים "כי 

ועונש, בשכר האמונה את לשלול  נתכוון לא רבם אנטיגנוס שכן  בם",

שכן  ומיראה, מאהבה ה' את שיעבדו תלמידיו את לזרז רצה אלא
להיות  האדם את היא ומרוממת נשגבה, ויותר  נעלה יותר  זו עבודה

לבוא. השכר  וסוף ובאמונה, באמת ה' עובד 
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„äãøö Léà øæòBé ïa éñBé,íéìLeøé Léà ïðçBé ïa éñBéåíäî eìa÷.øæòBé ïa éñBéøîBà:ãòå úéa Eúéa éäé ¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤¨¨¦§¨©¦¦§¥¤¥¤¤¤¥§¦¥§¥©©
íéîëçì,íäéìâø øôòa ÷aàúî éåäå,íäéøác úà àîöa äúBL éåäå. ©£¨¦¤¡¥¦§©¥©£©©§¥¤¤¡¥¤§¨¨¤¦§¥¤
‰íéìLeøé Léà ïðçBé ïa éñBéøîBà:äçåøì çeút Eúéa éäé,Eúéá éða íéiðò eéäéå,äMàä íò äçéN äaøz ìàå. ¥¤¨¨¦§¨©¦¥§¦¥§¨©¦§¨¨§¦§£¦¦§¥¥¤§©©§¤¦¨¦¨¦¨

eøîà BzLàa,Bøáç úLàa øîçå ì÷.eøîà ïàkîíéîëç:äMàä íò äçéN äaøî íãàL ïîæ ìk–äòø íøBb §¦§¨§©¨Ÿ¤§¥¤£¥¦¨¨§£¨¦¨§©¤¨¨©§¤¦¨¦¨¦¨¥¨¨
äøBú éøácî ìèBáe Bîöòì,ípäéb LøBé BôBñå. §©§¥¦¦§¥¨§¥¥¦¨

cccc.milyexi yi` opgei oa iqeie dcixv yi` xfrei oa iqeiàéùð íäî ïåùàøä ,éðåìôå éðåìôî åìá÷ éðåìôå éðåìô âåæ âåæ äæ ÷øôá íéøëæðä íéàðúä ìë
:ïéã úéá áà éðùäå.minkgl cre zia jzia idiìù åúéáá õá÷úð øîåì íéìéâø åéäéù ,äæ øáãì ïëåî êúéá äéäé ,ãòåúäìå õá÷úäì íéîëçä åöøéùë

èì÷ áåè çéø î"î ,íåìë ç÷ì àìù ô"òà ,íùá ìù åúåðçì ñðëðì ,äîåã øáãä äîì ìùî åìùî .äîëç øáã äæéà íäî ãåîìú àìù øùôà éàù .éðåìô
:åîò àéöåäå.mdilbx xtra wa`zn iedeùåøéô .åéìâøá äìòî àåäù ÷áàî àìîúî åéøçà êìåääå ,åéìâøá ÷áà äìòî êìäîäù .íäéøçà êìúù øîåìë

:ò÷ø÷ éáâ ìò åéìâøì íéáùåé íéãéîìúäå ìñôñä ìò áùåé áøäù íéâäåð åéä êëù .õøàä ìò íäéìâøì áùúù ,øçà.mdixac z` `nva dzey iede
:íéáåèå íéáøòä íéøáãá åìéôà ñàåîù åðåæîá õ÷ù òáù íãàë àìå ,ïåáàéúì äúåùù àîö íãàë

dddd.dgexl gezt jzia idié÷äì íéçøåàä åëøèöé àìù éãë ,íìåòä úåçåø òáøàì çåúô äéäù ä"ò åðéáà íäøáà ìù åúéáë:çúôä àåöîì óeidie
.jzia ipa miipr:øåøàä ïòðë òøæ àìå åéñëðî ìàøùé åðäéù áèåî .åùîùì íéãáò äð÷é àìå.exn` ezy`a,äùà íò øîà àìå äùàä íò øîà÷ãî

ì"æç åøîà ïëå .äøåäè åúùàá åìéôàã ,äàøð äðùîä éøáãîå .äøéáò ìâøä éãéì àáé àìù ,ãáìá äãð åúùàá ,éùøôîã úéà .åøîà åúùàáù åðãîìäâéâç]
['ääùòå ÷çùå çùã áø ïåâë ,äåöî øáãì äñééôì êéøö ë"à àìà .ïéãä úòùá åì ïéãéâî åúùàì ùéà ïéáù äì÷ äçéù åìéôà ,åçéù äî íãàì ãéâî

:åéëøö.minkg exn` o`kníãàù ïîæ ìë ,øîåì íéîëç åãîì äùàä íò äçéù äáøú ìàå øîàù äæ íëç éøáãî ,äáúë úåéðùîä øãéñù ùåã÷ä åðéáø
çøå÷ ïåâë ,áéø øçøçì åúãîìî àéä ,éðåìô íò éì òøéà êëå êë åéúåøå÷ åúùàì øôñî íãàùë ,áåúë éúàöî .åîöòì äòø íøåâ äùàä íò äçéù äáøî

éðäù äùî äùòù äî åúùàì øôéñùàéä óà åäåùééáå åäåðéâ åéøáçù äì øôñî àåäù êåúî ,éîð éà .ú÷åìçî éãéì äéøáãá åúàéáäå ,äôåðú íéåìä úà ó
:åîöòì äòø íøåâ äæå ,äáìá åúåà äæáî.dxez ixacn lheae:äøåúá ÷ñåò åðéàå íéìèá íéøáã øçà êùîðù

`xephxa yexit
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וישיבת  הסנהדרין  שבראש דהיינו  הזוגות, תקופת התחילה סוכו איש  אנטיגנוס אחרי
דין  בית אב – והשני נשיא, היה מהם הראשון שניים: עמדו  dbibgהחכמים oiir)

.(a ,a,הראשון הזוג של  דבריהם מביאה משנתנו  זוגות. חמישה נזכרים בפרקנו
יועזר  בן  יוסי אנטיגנוס. של  תלמידיו  שהיו  יוחנן , בן ויוסי  יועזר בן יוסי  שהם:
שצדוק  לאחר ובמיוחד בעם, התורה חכמי של  השפעתם הגברת על דעתו  נתן
ואף  הקודמת, במשנה שהזכרנו כמו  הכוזבות, דעותיהם את להפיץ התחילו וביתוס

וגברה. הלכה ההתיוונות תנועת של  השפעתה

äãøö Léà øæòBé ïa éñBéאפרים שבנחלת צרידה מעיר ((((מלכים מלכים מלכים מלכים – ÅÆÆÆÄÀÅÈ
כוכוכוכו)))) יאיאיאיא,,,, הסנהדרין ,אאאא נשיא íéìLeøéשהיה Léà ïðçBé ïa éñBéå– ÀÅÆÈÈÄÀÈÇÄ

לעיל,שהיה  כמבואר  דין , בית íäîאב eìa÷ ובית מאנטיגנוס – ÄÀÅÆ
שתחילה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););דינו  ומאנטיגנוס, הצדיק משמעון מפרשים: ויש

אנטיגנוס  לפני  ללמוד  חזרו  פטירתו  ולאחר הצדיק, משמעון  תורה למדו

מקומו טובטובטובטוב"),"),"),"),שמילא יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות גורסים:((((עייןעייןעייןעיין היא,epnn,ויש  וזו
ה  הגירסה úéaנכונה.כנראה, Eúéa éäé :øîBà øæòBé ïa éñBéÅÆÆÆÅÀÄÅÀÅ
íéîëçì ãòåשל להתוועדותם מקום ישמש  שביתך השתדל  – ÇÇÇÂÈÄ

בחכמים, תידבק וחכמה, תורה דברי  תקלוט כך  ידי  שעל חכמים,

מהליכותיהם; íäéìâøותלמד  øôòa ÷aàúî éåäåשתלך כלומר  – ÆÁÅÄÀÇÅÇÂÇÇÀÅÆ
אחריו  וההולך ברגליו , אבק מעלה בדרך  המהלך  מקום; לכל אחריהם

נוהגים, היו שכך לרגליהם, שתשב מפרשים: ויש זה. באבק מתכסה
הקרקע; על לרגליו יושבים והתלמידים הספסל  על יושב éåäåÆÁÅשהרב

íäéøác úà àîöa äúBL חכמים של לדבריהם תמיד הקשב – ÆÀÈÈÆÄÀÅÆ
צמאון . מתוך  מים השותה כאדם ובתשוקה ברצון
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שאמר: דבריו, אחרי  נמשכו  הצדיק שמעון אחרי הבאים החכמים שלושת "כל 
חסדים", גמילות ועל העבודה ועל  התורה על עומד : העולם דברים שלושה "על

דיבר אנטיגנוס הללו . הדברים משלושת באחד דיבר  אחד dceard,וכל lrכן ועל 
יועזר  בן  יוסי  פרס"...; לקבל  מנת על הרב את המשמשים כעבדים תהיו  "אל אמר:

dxezd,דיבר  lr– יוחנן בן  ויוסי  לחכמים"; ועד בית ביתך  "יהי  הזהיר: ולכן 
דיבר  – micqg,במשנתנו zelinb lr..."לרווחה פתוח ביתך "יהי אמר: (yxcnולכך 

.(l`eny

äçåøì çeút Eúéa éäé :øîBà íéìLeøé Léà ïðçBé ïa éñBéÅÆÈÈÄÀÈÇÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÈÈ
ללא  לביתך  להיכנס ויגע עיף וכל  וצמא רעב כל שיוכלו  לאורחים, –

לנפשם; ונחמה לגופם מנוחה ללבם, סעד בו  ולמצוא eéäéåÀÄÀקשיים,
Eúéá éða íéiðò,יפות פנים ובסבר בכבוד  העניים את קבל  – ÂÄÄÀÅÅÆ

ביתך, בני הם כאילו  עצמם äMàäשירגישו íò äçéN äaøz ìàåÀÇÇÀÆÄÈÄÈÄÈ
עבירה לידי  לבוא שסופך א א א א ).).).).– ככככ,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  לפי((((עייןעייןעייןעיין מפרשים: יש

הכילות אל נוטות בטבען  במתנות (zepvnwd),שהנשים עינן  ותרע

שאמרוהע  כמו  אורחים, והכנסת א א א א ):):):):ניים פז פז פז פז ,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  עיניה ((((בבאבבאבבאבבא "אשה
וגמילות  צדקה שבעניין  יוחנן , בן יוסי  מזהיר לכן  באורחים", צרה

בעצתה ישאל  ולא אשתו עם שיחה ירבה לא ((((אברבנאלאברבנאלאברבנאלאברבנאל).).).).חסדים

eøîà BzLàaאל" יוחנן  בן  יוסי שאמר  שמה פירשו , חכמים – ÀÄÀÈÀ
עם שיחה לאשתו ,dy`d",תרבה היא úLàaהכוונה øîçå ì÷ÇÈÙÆÀÅÆ

Bøáç.שיחה עמה ירבה שלא –ïîæ ìk :íéîëç eøîà ïàkî ÂÅÄÈÈÀÂÈÄÈÀÇ
Bîöòì äòø íøBb ,äMàä íò äçéN äaøî íãàLשמטריד – ÆÈÈÇÀÆÄÈÄÈÄÈÅÈÈÀÇÀ

הבל , בדברי ìèBáeäøBúמחשבתו éøácîאחר נמשך  שלבו  – ÅÄÄÀÅÈ
בתורה, עוסק ואינו  בטלים ípäébדברים LøBé BôBñå הוא שעתיד – ÀÅÅÄÈ

להודיע  "שיחה" לשון נקטה המשנה לגיהנם. ולירד בעבירה להיכשל 
הרבה, ואם מעט אם הצורך כפי  אשתו) (עם עמה לדבר הזהירו שלא

ובפרטיו  בכלליו הבית, צרכי  בענין  האשה עם לדבר  מקום שיש במה
הדבר אין הצריכים, בדברים עמה שדיבורו  שכל הוצאותיו... וענייני

וכיוצא  הבאי  בדברי  צורך , בו שאין  הדיבור על הזהיר אבל רעה... גורם
עם ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).באלו שיחה תרבה "אל מובא: נתן" דרבי וב"אבות

כבוד, בו נוהגים היו ולא המדרש לבית בא שאדם בזמן  כיצד? האשה,
עם  ערערתי  וכך כך לאשתו : ויאמר  ילך  אל חברו , עם שערער  או

ואת  עצמו  את שבוזה מפני לו , אמרתי וכך  כך לי, אמר  וכך כך חברי,
חברו". ואת אשתו
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עלול הבודד שכן לנפשו , בודד יהא שלא לאדם, דרך מורה פרחיה בן  יהושע
דברים: לשלושה האדם זקוק לפיכך  ולהתנוון . להתייאש להיכשל , שיהא `.לטעות,

והנכונה. הישרה הסברה בדרך וינחהו ספקותיו יתיר  ודעת, תורה שילמדהו רב, לו
.aרוחו את יעודד  התורה, בלימוד שכלו  את שיחדד  ונאמן , ישר חבר לו  שיהא

ומצוקה. צרה בשעת ובממונו  בגופו  לו  ויעזור  בחיים, חיוביb.בדרכו יחס לו  שיהא
מעורב  יהא זו  בדרך שכן הבריות, על חובה ומלימוד מחשדות ויימנע אדם, לכל 
ומעצת  רבו  מתורת מרובה תועלת ויפיק אדם, מכל הטוב את וילמד  הבריות עם

חברו.
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·÷écvä ïBòîLäìBãbä úñðë éøéMî äéä.øîBà äéä àeä:GL ìòãîBò íìBòä íéøác äL:äøBzä ìò,ìòå ¦§©©¦¨¨¦§¨¥§¤¤©§¨¨¨¥©§¨§¨¦¨¨¥©©¨§©
äãBáòä,íéãñç úeìéîb ìòå. ¨£¨§©§¦£¨¦

‚BëBñ Léà ñBðâéèðàìa÷÷écvä ïBòîMî.øîBà äéä àeä:íéãáòk eéäz ìà,úðî ìò áøä úà ïéLnLîä ©§¦§¦¦¥¦¦§©©¦¨¨¥©¦§©£¨¦©§©§¦¤¨©©§¨
ñøt ìa÷ì;íéãáòk eåä àlà,ñøt ìa÷ì úðî ìò àHL áøä úà ïéLnLîä;íëéìò íéîL àøBî éäéå. §©¥§¨¤¨¡©£¨¦©§©§¦¤¨©¤©§¨§©¥§¨¦¦¨¨©¦£¥¤

aaaa.ixiiyn:àøæò øçà ìåãâ ïäë äéä àåäå .åãéá äìá÷ä äøééúùð ïìåë åúîù øçàìù .éøåéùî.xne` did `ed.ãéîú äéîåôá àìâøî äéä êë øîåìë
:ãéîú ïë øîåì ìéâø äéä ïùåøéô ,åæ àúëñîáù ,øîåà äéä àåä ,øîåà éðåìô 'ø ìë ïëå.cner mlerd:åììä íéøáã äùìù ìéáùá àìà íìåòä àøáð àì

.dxezd lráéúëã ,õøàå íéîù åàøáð àì äøåúä úà ìàøùé åìá÷ àì éìîìàù(â"ì äéîøé)éúîù àì õøàå íéîù úå÷åç äìéìå íîåé éúéøá àì íàúáù]
[à"ò ç"ô:.dceard lreúéðòú úëñîá åðéðù êëù .úåðáø÷ä úãåáò[á"ò æ"ë]áéø÷äù úåðáø÷ä ìéáùáù åðéöîå .õøàå íéîù åîéé÷úð àì úåãîòî àìîìà ,

:úåðáø÷ä ìò ãîåò íìåòäù éøä .íìåòì ìåáî àéáé àìù [àåä êåøá ùåã÷ä] òáùð çð.micqg zelinb lreáéúëã(è"ô íéìäú)úåìéîâå .äðáé ãñç íìåò
:äæá àöåéëå ,íéúî øåá÷ìå íéìåç ø÷áìå íéìáà íçðìå íéðúç çîùì ,àåä íéãñç

bbbb.qxtïè÷ åðáì íãà ïúéù äî åîë ,íåìë åì ïúéì ïéãá áééç åðéà àåäå åúåà ãáòù éîì ïúåð íãàù äî àåäå .äéðñøåô ïðéîâøúî ,êëøòá .êøò ïåùì
:ãáìá äáäàî àìà ,åàøåá úà íãà ãåáòé àì äæë ñøô úå÷úì åìéôàå .åì åùòù çåø úøå÷ éðôî åãáòì åà åúùàì åà.mkilr miny `xen idieô"òà

úåöîî øäæð äàøéî ãáåòäå ,äùò úåöîá æéøæ äáäàî ãáåòäù .äàøéî ë"â ãåáò äáäàî ãáåò äúàùåøîà ïëå .äîéìù åúãåáòã úàöîðå ,äùòú àì
àøé äúàù òã èåòáì úàá íàù ,äàøéî ãåáò .àðåù áäåà ïéàå áäåà äúàù òã àåðùì úàá íàù ,äáäàî ãåáò .äàøéî ãåáò äáäàî ãåáò ,ì"æç

:èòåá àøé ïéàå

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

äìBãbä úñðë éøéMî äéä ÷écvä ïBòîL האחרון כלומר – ÄÀÇÇÄÈÈÄÀÈÅÀÆÆÇÀÈ
הגדולה. כנסת øîBàלאנשי  äéä àeä;לומר רגיל היה כך  –ìò ÈÈÅÇ

GL,äãBáòä ìòå ,äøBzä ìò :ãîBò íìBòä íéøác äL ÀÈÀÈÄÈÈÅÇÇÈÀÇÈÂÈ
ìòåíéãñç úeìéîb:מתקיים העולם אלו דברים שלושה בזכות – ÀÇÀÄÂÈÄ

,dxezd cenil zekfa חז"ל `. אמרו  א א א א ):):):):שכן  לבלבלבלב,,,, תורה,((((נדרים נדרים נדרים נדרים  גדולה

שנאמר  וארץ, שמים נתקיימו  לא תורה כה כה כה כה ):):):):שאלמלא לגלגלגלג,,,, "אם ((((ירמיהירמיהירמיהירמיה
אלמלא  כלומר  שמתי ", לא וארץ שמים חוקות ולילה יומם בריתי לא

בה שכתוב ח ח ח ח ):):):):התורה א א א א ,,,, מפיך,((((יהושע יהושע יהושע יהושע  הזה התורה ספר  ימוש "לא
קיים. העולם היה לא ולילה", יומם בו zepaxwd,והגית zcear zekfa .a

יושביו  על  מתברך העולם קיימת, המקדש בית שעבודת זמן שכל 
שכתוב בזמנם, יורדים יגיגיגיג----ידידידיד):):):):וגשמים יא יא יא יא ,,,, לבבכם ((((דברים דברים דברים דברים  בכל "ולעבדו 

בעתו" ארצכם מטר ונתתי נפשכם, נתןנתןנתןנתן););););ובכל  דרבידרבידרבידרבי ומשחרב ((((אבותאבותאבותאבות
עבודת  במקום שבלב, עבודה שהיא התפילה באה המקדש , בית

מפרשים: אחרים וישdcearהקרבנות. בכלל . המצוות קיום –

שהרי בזה, וכיוצא קצירה זריעה, חרישה, כגון  ממש, עבודה מפרשים:
כמו  בראשית, במעשה להקב"ה שותף האדם נעשה העבודה ידי  על 

גגגג):):):):שנאמר בבבב,,,, אֿלהים((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית ברא ±"אשר "zeyrl שיוסיף מנת על 
ובתיקונו  עולם של  בישובו ולעסוק לעשות myaהאדם xe`nd xtq)

.b .("zea` al"בזכות,micqg zelinb, חברו עם חסד  עושה שאדם
גגגג):):):):שכתוב פט פט פט פט ,,,, "גדולה ((((תהלים תהלים תהלים תהלים  חכמים: ואמרו  יבנה". חסד "עולם

חסדים  וגמילות בממונו, שהצדקה הצדקה, מן  יותר  חסדים גמילות
בגופו בין  בממונו dnecke);בין  mileg xewia ,mila` megip oebk) צדקה

לחיים, צדקה לעשירים; בין לעניים בין  חסדים וגמילות לעניים,
מבואר, שמואל  במדרש – למתים". בין לחיים בין  חסדים וגמילות

שלושת  על  הגדולה כנסת אנשי  הזהירו  למה לבאר בא הצדיק ששמעון 
עומד, העולם דברים שלושה על שכן א', במשנה הנזכרים הדברים

כנגד אלו ; עולם עמודי  שלושת לחזק הגדולה כנסת אנשי  dxezdובאו 
כנגד הרבה". תלמידים "והעמידו  התורה dceard,אמרו : קיום שהוא

וכנגד לתורה". סייג "ועשו  אמרו: micqgוהמצוות, zelinb:אמרו
מיד עשוק כמציל גדולה חסדים גמילות שאין בדין ", מתונים "הוו

לאמיתו . אמת דין  דן  שהוא ידי  על עושקו 
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אדם  שיקיים ה', בעבודת דרך להורות בא הצדיק, שמעון של  תלמידו אנטיגנוס

במצוותיו, שקדשנו לבורא אהבה ומתוך  המצוה מעלת הכרת מתוך ה' מצוות את

אמרו וכן מאליו. יבוא אמנם והשכר  אהובו ; רצון  להפיק תמיד שמשתדל כאדם

קיב, (תהלים מאד " חפץ במצוותיו  ה' את ירא איש  "אשרי  א): יט, זרה, (עבודה

– הריניeizeevnaא) תאמר: "שמא עקב); (ספרי  אמרו ועוד מצוותיו. בשכר  ולא

ע  שאהיה בשביל תורה לעולם למד  שכר  שאקבל בשביל  רבי, שאקרא בשביל  שיר ,

עושים  שאתם מה כל – אֿלהיך " ה' את "לאהבה ו): ל, (דברים לומר  תלמוד  הבא,

שיבואר . כפי יראה, גם צריך  לאהבה נוסף ברם, מאהבה". אלא תעשו  לא

BëBñ Léà ñBðâéèðà:מפרשים ויש  יהודה, שבנחלת סוכו העיר  בן  – ÇÀÄÀÄ
ומנהיגה העיר המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),גדול  écvä÷((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; ïBòîMî ìa÷– ÄÅÄÄÀÇÇÄ

החכמים  ישיבת בראש  אחריו  ועמד הצדיק שמעון  של תלמיד  היה

שני . בית –àeäבזמן אנטיגנוס –íéãáòk eéäz ìà :øîBà äéäÈÈÅÇÄÀÇÂÈÄ
ñøt ìa÷ì úðî ìò áøä úà ïéLnLîä'ה את תעבדו  אל – ÇÀÇÀÄÆÈÇÇÀÈÀÇÅÀÈ

את  העובדים העבדים כאותם חסד , ויגמלכם לכם שייטיב מנת על 

פרס; לקבל  מנת על  m"anxdאדוניהם itlאשר הגמול ייקרא "פרס"
עליו  טובה לו שאין למי  האדם meynיגמול el aihidl aiig epi`y)

,(el dyr dldy daeh efi`;והחנינה החסד דרך  על  זה יעשה אבל
ìa÷ì úðî ìò àHL áøä úà ïéLnLîä íéãáòk eåä àlàÆÈÁÇÂÈÄÇÀÇÀÄÆÈÇÆÇÀÈÀÇÅ

ñøt שתהיו כלומר ולתגמול , להטבה מקווים שאינם כעבדים – ÀÈ
בהקדמה; שבארנו כמו  מאהבה, ה' את íéîLעובדים àøBî éäéåÄÄÈÈÇÄ

íëéìò יראת על גם אתם מצווים מאהבה, שתעבדו פי על אף – ÂÅÆ
שנאמר הבורא, של  וגדולתו רוממותו מצד  יגיגיגיג):):):):שמים, וווו,,,, "את ((((דברים דברים דברים דברים 

עשה, במצוות זריזות לידי מביאה ה' אהבת ואמנם תירא"; אֿלהיך ה'
ה' עבודת ונמצאת תעשה, לא במצוות זהירות לידי  מביאה ה' ויראת

נתן דרבי  באבות – ה ה ה ה ))))שלמה. היו ((((פרקפרקפרקפרק סוכו איש "אנטיגנוס מובא:
האחד (שם בדבריו שונים שהיו  תלמידים שני האחרwecvלו ושם

qezia( ודקדקו עמדו לתלמידים; ותלמידים לתלמידים שונים והיו
ואמרו  פועלאחריהם, שיעשה אפשר  זה? דבר  לומר  אבותינו ראו מה :

יודעים  היו אילו אלא ערבית? שכרו  יטול ולא היום כל  מלאכה
התורה, מן  ופירשו  עמדו כך . אומרים היו אחר...לא עולם שיש אבותינו 

נאמר זה כגון  על – וביתוסים". צדוקים פרצות: שתי  מהם ונפרצו 
יייי):):):): יד יד יד יד ,,,, יכשלו ((((הושע הושע הושע הושע  ופושעים בם ילכו  וצדיקים ה' דרכי ישרים "כי 

ועונש, בשכר האמונה את לשלול  נתכוון לא רבם אנטיגנוס שכן  בם",

שכן  ומיראה, מאהבה ה' את שיעבדו תלמידיו את לזרז רצה אלא
להיות  האדם את היא ומרוממת נשגבה, ויותר  נעלה יותר  זו עבודה

לבוא. השכר  וסוף ובאמונה, באמת ה' עובד 

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn oey`x wxt zea` zkqn

„äãøö Léà øæòBé ïa éñBé,íéìLeøé Léà ïðçBé ïa éñBéåíäî eìa÷.øæòBé ïa éñBéøîBà:ãòå úéa Eúéa éäé ¥¤¤¤¦§¥¨§¥¤¨¨¦§¨©¦¦§¥¤¥¤¤¤¥§¦¥§¥©©
íéîëçì,íäéìâø øôòa ÷aàúî éåäå,íäéøác úà àîöa äúBL éåäå. ©£¨¦¤¡¥¦§©¥©£©©§¥¤¤¡¥¤§¨¨¤¦§¥¤
‰íéìLeøé Léà ïðçBé ïa éñBéøîBà:äçåøì çeút Eúéa éäé,Eúéá éða íéiðò eéäéå,äMàä íò äçéN äaøz ìàå. ¥¤¨¨¦§¨©¦¥§¦¥§¨©¦§¨¨§¦§£¦¦§¥¥¤§©©§¤¦¨¦¨¦¨

eøîà BzLàa,Bøáç úLàa øîçå ì÷.eøîà ïàkîíéîëç:äMàä íò äçéN äaøî íãàL ïîæ ìk–äòø íøBb §¦§¨§©¨Ÿ¤§¥¤£¥¦¨¨§£¨¦¨§©¤¨¨©§¤¦¨¦¨¦¨¥¨¨
äøBú éøácî ìèBáe Bîöòì,ípäéb LøBé BôBñå. §©§¥¦¦§¥¨§¥¥¦¨

cccc.milyexi yi` opgei oa iqeie dcixv yi` xfrei oa iqeiàéùð íäî ïåùàøä ,éðåìôå éðåìôî åìá÷ éðåìôå éðåìô âåæ âåæ äæ ÷øôá íéøëæðä íéàðúä ìë
:ïéã úéá áà éðùäå.minkgl cre zia jzia idiìù åúéáá õá÷úð øîåì íéìéâø åéäéù ,äæ øáãì ïëåî êúéá äéäé ,ãòåúäìå õá÷úäì íéîëçä åöøéùë

èì÷ áåè çéø î"î ,íåìë ç÷ì àìù ô"òà ,íùá ìù åúåðçì ñðëðì ,äîåã øáãä äîì ìùî åìùî .äîëç øáã äæéà íäî ãåîìú àìù øùôà éàù .éðåìô
:åîò àéöåäå.mdilbx xtra wa`zn iedeùåøéô .åéìâøá äìòî àåäù ÷áàî àìîúî åéøçà êìåääå ,åéìâøá ÷áà äìòî êìäîäù .íäéøçà êìúù øîåìë

:ò÷ø÷ éáâ ìò åéìâøì íéáùåé íéãéîìúäå ìñôñä ìò áùåé áøäù íéâäåð åéä êëù .õøàä ìò íäéìâøì áùúù ,øçà.mdixac z` `nva dzey iede
:íéáåèå íéáøòä íéøáãá åìéôà ñàåîù åðåæîá õ÷ù òáù íãàë àìå ,ïåáàéúì äúåùù àîö íãàë

dddd.dgexl gezt jzia idié÷äì íéçøåàä åëøèöé àìù éãë ,íìåòä úåçåø òáøàì çåúô äéäù ä"ò åðéáà íäøáà ìù åúéáë:çúôä àåöîì óeidie
.jzia ipa miipr:øåøàä ïòðë òøæ àìå åéñëðî ìàøùé åðäéù áèåî .åùîùì íéãáò äð÷é àìå.exn` ezy`a,äùà íò øîà àìå äùàä íò øîà÷ãî

ì"æç åøîà ïëå .äøåäè åúùàá åìéôàã ,äàøð äðùîä éøáãîå .äøéáò ìâøä éãéì àáé àìù ,ãáìá äãð åúùàá ,éùøôîã úéà .åøîà åúùàáù åðãîìäâéâç]
['ääùòå ÷çùå çùã áø ïåâë ,äåöî øáãì äñééôì êéøö ë"à àìà .ïéãä úòùá åì ïéãéâî åúùàì ùéà ïéáù äì÷ äçéù åìéôà ,åçéù äî íãàì ãéâî

:åéëøö.minkg exn` o`kníãàù ïîæ ìë ,øîåì íéîëç åãîì äùàä íò äçéù äáøú ìàå øîàù äæ íëç éøáãî ,äáúë úåéðùîä øãéñù ùåã÷ä åðéáø
çøå÷ ïåâë ,áéø øçøçì åúãîìî àéä ,éðåìô íò éì òøéà êëå êë åéúåøå÷ åúùàì øôñî íãàùë ,áåúë éúàöî .åîöòì äòø íøåâ äùàä íò äçéù äáøî

éðäù äùî äùòù äî åúùàì øôéñùàéä óà åäåùééáå åäåðéâ åéøáçù äì øôñî àåäù êåúî ,éîð éà .ú÷åìçî éãéì äéøáãá åúàéáäå ,äôåðú íéåìä úà ó
:åîöòì äòø íøåâ äæå ,äáìá åúåà äæáî.dxez ixacn lheae:äøåúá ÷ñåò åðéàå íéìèá íéøáã øçà êùîðù
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וישיבת  הסנהדרין  שבראש דהיינו  הזוגות, תקופת התחילה סוכו איש  אנטיגנוס אחרי
דין  בית אב – והשני נשיא, היה מהם הראשון שניים: עמדו  dbibgהחכמים oiir)

.(a ,a,הראשון הזוג של  דבריהם מביאה משנתנו  זוגות. חמישה נזכרים בפרקנו
יועזר  בן  יוסי אנטיגנוס. של  תלמידיו  שהיו  יוחנן , בן ויוסי  יועזר בן יוסי  שהם:
שצדוק  לאחר ובמיוחד בעם, התורה חכמי של  השפעתם הגברת על דעתו  נתן
ואף  הקודמת, במשנה שהזכרנו כמו  הכוזבות, דעותיהם את להפיץ התחילו וביתוס

וגברה. הלכה ההתיוונות תנועת של  השפעתה

äãøö Léà øæòBé ïa éñBéאפרים שבנחלת צרידה מעיר ((((מלכים מלכים מלכים מלכים – ÅÆÆÆÄÀÅÈ
כוכוכוכו)))) יאיאיאיא,,,, הסנהדרין ,אאאא נשיא íéìLeøéשהיה Léà ïðçBé ïa éñBéå– ÀÅÆÈÈÄÀÈÇÄ

לעיל,שהיה  כמבואר  דין , בית íäîאב eìa÷ ובית מאנטיגנוס – ÄÀÅÆ
שתחילה ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););דינו  ומאנטיגנוס, הצדיק משמעון מפרשים: ויש

אנטיגנוס  לפני  ללמוד  חזרו  פטירתו  ולאחר הצדיק, משמעון  תורה למדו

מקומו טובטובטובטוב"),"),"),"),שמילא יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות גורסים:((((עייןעייןעייןעיין היא,epnn,ויש  וזו
ה  הגירסה úéaנכונה.כנראה, Eúéa éäé :øîBà øæòBé ïa éñBéÅÆÆÆÅÀÄÅÀÅ
íéîëçì ãòåשל להתוועדותם מקום ישמש  שביתך השתדל  – ÇÇÇÂÈÄ

בחכמים, תידבק וחכמה, תורה דברי  תקלוט כך  ידי  שעל חכמים,

מהליכותיהם; íäéìâøותלמד  øôòa ÷aàúî éåäåשתלך כלומר  – ÆÁÅÄÀÇÅÇÂÇÇÀÅÆ
אחריו  וההולך ברגליו , אבק מעלה בדרך  המהלך  מקום; לכל אחריהם

נוהגים, היו שכך לרגליהם, שתשב מפרשים: ויש זה. באבק מתכסה
הקרקע; על לרגליו יושבים והתלמידים הספסל  על יושב éåäåÆÁÅשהרב

íäéøác úà àîöa äúBL חכמים של לדבריהם תמיד הקשב – ÆÀÈÈÆÄÀÅÆ
צמאון . מתוך  מים השותה כאדם ובתשוקה ברצון
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שאמר: דבריו, אחרי  נמשכו  הצדיק שמעון אחרי הבאים החכמים שלושת "כל 
חסדים", גמילות ועל העבודה ועל  התורה על עומד : העולם דברים שלושה "על

דיבר אנטיגנוס הללו . הדברים משלושת באחד דיבר  אחד dceard,וכל lrכן ועל 
יועזר  בן  יוסי  פרס"...; לקבל  מנת על הרב את המשמשים כעבדים תהיו  "אל אמר:

dxezd,דיבר  lr– יוחנן בן  ויוסי  לחכמים"; ועד בית ביתך  "יהי  הזהיר: ולכן 
דיבר  – micqg,במשנתנו zelinb lr..."לרווחה פתוח ביתך "יהי אמר: (yxcnולכך 

.(l`eny

äçåøì çeút Eúéa éäé :øîBà íéìLeøé Léà ïðçBé ïa éñBéÅÆÈÈÄÀÈÇÄÅÀÄÅÀÈÇÄÀÈÈ
ללא  לביתך  להיכנס ויגע עיף וכל  וצמא רעב כל שיוכלו  לאורחים, –

לנפשם; ונחמה לגופם מנוחה ללבם, סעד בו  ולמצוא eéäéåÀÄÀקשיים,
Eúéá éða íéiðò,יפות פנים ובסבר בכבוד  העניים את קבל  – ÂÄÄÀÅÅÆ

ביתך, בני הם כאילו  עצמם äMàäשירגישו íò äçéN äaøz ìàåÀÇÇÀÆÄÈÄÈÄÈ
עבירה לידי  לבוא שסופך א א א א ).).).).– ככככ,,,, נדרים נדרים נדרים נדרים  לפי((((עייןעייןעייןעיין מפרשים: יש

הכילות אל נוטות בטבען  במתנות (zepvnwd),שהנשים עינן  ותרע

שאמרוהע  כמו  אורחים, והכנסת א א א א ):):):):ניים פז פז פז פז ,,,, מציעא מציעא מציעא מציעא  עיניה ((((בבאבבאבבאבבא "אשה
וגמילות  צדקה שבעניין  יוחנן , בן יוסי  מזהיר לכן  באורחים", צרה

בעצתה ישאל  ולא אשתו עם שיחה ירבה לא ((((אברבנאלאברבנאלאברבנאלאברבנאל).).).).חסדים

eøîà BzLàaאל" יוחנן  בן  יוסי שאמר  שמה פירשו , חכמים – ÀÄÀÈÀ
עם שיחה לאשתו ,dy`d",תרבה היא úLàaהכוונה øîçå ì÷ÇÈÙÆÀÅÆ

Bøáç.שיחה עמה ירבה שלא –ïîæ ìk :íéîëç eøîà ïàkî ÂÅÄÈÈÀÂÈÄÈÀÇ
Bîöòì äòø íøBb ,äMàä íò äçéN äaøî íãàLשמטריד – ÆÈÈÇÀÆÄÈÄÈÄÈÅÈÈÀÇÀ

הבל , בדברי ìèBáeäøBúמחשבתו éøácîאחר נמשך  שלבו  – ÅÄÄÀÅÈ
בתורה, עוסק ואינו  בטלים ípäébדברים LøBé BôBñå הוא שעתיד – ÀÅÅÄÈ

להודיע  "שיחה" לשון נקטה המשנה לגיהנם. ולירד בעבירה להיכשל 
הרבה, ואם מעט אם הצורך כפי  אשתו) (עם עמה לדבר הזהירו שלא

ובפרטיו  בכלליו הבית, צרכי  בענין  האשה עם לדבר  מקום שיש במה
הדבר אין הצריכים, בדברים עמה שדיבורו  שכל הוצאותיו... וענייני

וכיוצא  הבאי  בדברי  צורך , בו שאין  הדיבור על הזהיר אבל רעה... גורם
עם ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).באלו שיחה תרבה "אל מובא: נתן" דרבי וב"אבות

כבוד, בו נוהגים היו ולא המדרש לבית בא שאדם בזמן  כיצד? האשה,
עם  ערערתי  וכך כך לאשתו : ויאמר  ילך  אל חברו , עם שערער  או

ואת  עצמו  את שבוזה מפני לו , אמרתי וכך  כך לי, אמר  וכך כך חברי,
חברו". ואת אשתו

i y i l y m e i
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עלול הבודד שכן לנפשו , בודד יהא שלא לאדם, דרך מורה פרחיה בן  יהושע
דברים: לשלושה האדם זקוק לפיכך  ולהתנוון . להתייאש להיכשל , שיהא `.לטעות,

והנכונה. הישרה הסברה בדרך וינחהו ספקותיו יתיר  ודעת, תורה שילמדהו רב, לו
.aרוחו את יעודד  התורה, בלימוד שכלו  את שיחדד  ונאמן , ישר חבר לו  שיהא

ומצוקה. צרה בשעת ובממונו  בגופו  לו  ויעזור  בחיים, חיוביb.בדרכו יחס לו  שיהא
מעורב  יהא זו  בדרך שכן הבריות, על חובה ומלימוד מחשדות ויימנע אדם, לכל 
ומעצת  רבו  מתורת מרובה תועלת ויפיק אדם, מכל הטוב את וילמד  הבריות עם

חברו.

izdw - zex`ean zeipyn



gרכב dpyn oey`x wxt zea` zkqn

Âéìaøàä éàzðå äéçøt ïa òLBäéíäî eìa÷.äéçøt ïa òLBäéøîBà:áø Eì äNò,øáç Eì äð÷e,ïc éåäå §ª©¤§©§¨§¦©¨©§¥¦¦§¥¤§ª©¤§©§¨¥£¥§©§¥§¨¥¤¡¥¨
úeëæ óëì íãàä ìk úà. ¤¨¨¨¨§©§

Êéìaøàä éàzðøîBà:òø ïëMî ÷çøä,òLøì øaçúz ìàå,úeðòøtä ïî Làéúz ìàå. ¦©¨©§¥¦¥©§¥¦¨¥©§©¦§©¥¨¨¨§©¦§¨¥¦©ª§¨
ÁçèL ïa ïBòîLå éàaè ïa äãeäéíäî eìa÷.éàaè ïa äãeäéøîBà:ïéðicä éëøBòk Cîöò Nòz ìà;eéäiLëe §¨¤©©§¦§¤¨¨¦§¥¤§¨¤©©¥©©©©§¨§§¥©©¨¦§¤¦§

eeee.ax jl dyråì ìá÷éù ,áø êì äùò ,éúòîù éðàå .êîöò ïéáì êðéá ãåîìú àìå êéìò áø åúåà äùò ,áø êì úåéäì éåàø åðéàù ô"òà ,ùøéô í"áîø
äøæ úãåáò úëñîáã â"òàå .øçàä ïî øçîìå ãçàî íåéä ãåîìé àìå ,ãéîú åðîî ãåîìéù ãçà áø[è"é óã]ïîéñ äàåø åðéà ãçà áøî äøåú ãîåìä åøîà

:äéðùéì íåâôì àìã éëéä éë ,éìòî áø ãçî ,àøîâ ïéðòì ìáà ,íéáøä úøáñ òåîùì åì áåèù ,àøáñá éìéî éðä åøîàå åùøéô øáë ,äëøá.xag jl dpwe
:íðçá ãîìì êéøö áøäù ,áø êì äð÷ øîåì êééù àì áøá ìáà .åúáäà äð÷úù éãë ïåîî åéìò øæôìå íéø÷é íéîãá åúåð÷ì êéøö äúà åìéôàåz` oc iede

.zekf skl mc`d lkåðåãì øùôàù äùòî äùòå òùø íà ÷éãö íà åéùòîî íéòãåé åðà ïéàù íãà ïåâë .ïàëìå ïàëì òøëä åì ïéàå íéðæàî óëá øáãäùë
ä÷åì íéøùëá ãùåçä àìà åøîà àìù ,äáåçì åðåãì øúåî ,òùøá ÷æçåäù íãà ìáà .úåëæ óëì åðåãì àéä úåãéñç úãî ,äáåçì åðåãì øùôàå úåëæì

åôåâá[.æ"ö úáù]:ä÷åì åðéà íéòùøá ãùåçäù ììëî ,
ffff.rx okyn wgxd:åðëùì éåàå òùøì éåàã ,åúìôîá åîò ä÷ìú àìù ,ãåòå .åéùòîî ãåîìú àìù.ryxl xagzz l`eä ìë ,íéîëç åøîà êëù÷áãúî

èì÷ òø çéø î"î íåìë åðîî ç÷ì àìù ô"òà ,éñøåá ìù åúéáì ñðëðì ,äîåã øáãä äîì .íäá àöåéë øëù ìèåð íäéùòîë äùåò åðéàù éô ìò óà íéòùøì
:åîò àéöåäå.zeprxetd on y`izz l`e,úåðòøåôä ïî ùàéúú ìàå øîà êëì ,åì ú÷çùî äòùäå ìéàåä åîò ÷áãàå êìà ïéçéìöî åéùòî äæ òùø øîàú àìù

:åãéà àåáé íåàúô éë úåðòøåô åéìò àáú äøäîù òã øîåìë
gggg.oipiicd ikxerk jnvr yrz l`øîåìå ïéãä éìòáî ãçàì åðéã úåìâì íãàì øåñàù .íéðééãä éðôì ïéãä éìòá úåðòè íéøãñîå íéëøåòù íéùðà ïúåàë

äùòé àìù ,øáãî åáø éðôì áùåéä ãéîìúáå .ïéðééãä éìåãâë ,ïéðééãä éëøåòë ,øçà ùåøéô .åîò ïéãäù òãåéù ô"òàå ,êðéãá äëæúù ìéáùá êë äùò åì

`xephxa yexit

éìaøàä éàzðå äéçøt ïa òLBäéשבגליל ארבל  העיר  מן – ÀËÇÆÀÇÀÈÀÄÇÈÇÀÅÄ
ידידידיד),),),),התחתון  יייי,,,, בימי((((הושעהושעהושעהושע הסנהדרין  בראש שעמד השני  הזוג והם

שני, בית חורבן  לפני  שנה כמאתיים המלך íäîינאי eìa÷מיוסי – ÄÀÅÆ
יוחנן. בן  ויוסי יועזר  áøבן  Eì äNò :øîBà äéçøt ïa òLBäéÀËÇÆÀÇÀÈÅÂÅÀÇ

נתן : דרבי  באבות מבואר  וכן  בקביעות; תורה ממנו  שתלמד  –dyr"
ax jl,משנה מקרא, ממנו וילמד קבע, רבו את לו  שיעשה מלמד  כיצד?

לו  שיאמר סוף – במקרא לו שהניח טעם ואגדות. הלכות מדרש ,

טעם  בהלכות; לו  שיאמר סוף – במדרש  לו  שהניח טעם במשנה;
יושב  ההוא האדם נמצא באגדה; לו שיאמר  סוף – בהלכות לו שהניח

מרב  תורה הלומד  אומר: מאיר  רבי היה וברכה. טוב ומלא במקומו לו 
חיטים, מקצתה וזרע אחת, שדה לו  שהיתה לאחד דומה? הוא למה אחד 

ההוא  האדם ונמצא אילנות, ומקצתה זיתים, מקצתה שעורים, ומקצתה
למי דומה שלושה, או משניים לומד  שהוא ובזמן וברכה. טובה מלא
נטע  ואחד  שעורים, זרע ואחד חטין, זרע אחד הרבה: שדות לו שיש 

בלא  הארצות בין מפוזר ההוא האדם ונמצא – אילנות ואחד  זיתים,
וברכה". øáçטוב Eì äð÷eחבר לך לרכוש  מאודך  בכל  השתדל  – ÀÅÀÈÅ

אמרו  וכן וידידותו; אהבתו  את לך  וקנה בו, והידבק ונאמן , ((((תנא תנא תנא תנא טוב

אליהואליהואליהואליהו):):):): עמו דבידבידבידבי ויקרא עמו ויאכל  לעצמו  חבר  אדם יקנה "לעולם

שנאמר  ארץ, דרך וסתרי תורה סתרי  לו  ויגלה עמו כז כז כז כז ,,,,וישנה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

שאין יח יח יח יח ):):):): ללמדך אלא לך"? "קח מאי  – נון" בן  יהושע את לך "קח

בדמים". אלא נקנה חבר  ואין  בלקיחה, אלא נקנה úàחבר ïc éåäåÆÁÅÈÆ
úeëæ óëì íãàä ìk שאתה דבר , עושה חברך  אתה רואה אם – ÈÈÈÈÀÇÀ

תחשדהו  ואל זכות לצד הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו  יכול
א א א א ))))בעבירה לללל,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות אמרו ((((רשרשרשרש""""יייי וכן בבבב):):):):; קכז קכז קכז קכז ,,,, חברו ((((שבת שבת שבת שבת  את "הדן

מדייקים: ויש  לזכות". אותו  דנים זכות, sklלכף mc`d lk z` oc iede
zekf מתנהג אינו  מסויים שבדבר שאף בכללותו , כולו , האדם את –

את  המכריעות טובות ומידות אחרות סגולות בו  שיש  ייתכן  כשורה,
בו  רואה שאתה אמת אמת אמת אמת ).).).).הרע ((((שפתשפתשפתשפת
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לכף  האדם את לדון  שאין פרחיה, בן  יהושע דברי  על להוסיף בא הארבלי נתאי
של ליחס הוא ראוי רשע, מוחזק הוא אם אבל רשע, מוחזק כשאינו אלא זכות
להתרחק  צריך כך  זכות, לכף ולדונם הטובים אל להתקרב שצריך  וכשם אמון, חוסר 

חובה. לכף ולדונם הרעים מן

÷çøä :øîBà éìaøàä éàzð,עצמך את –òø ïëMîאחד" – ÄÇÈÇÀÅÄÅÇÀÅÄÈÅÇ
שבשדה" שכן ואחד  שבחוץ, שכן ואחד  שבבית, iaxcשכן zea`)

;(ozp אלא ממעשיו, תלמד  שלא כדי  עמו , תתחבר שלא בלבד  זו  לא

ואוי לרשע "אוי כי  במפלתו , עמו  תלקה שלא ממנו, להתרחק עליך 
e).לשכנו" ,ai mirbp)òLøì øaçúz ìàå"לתורה "ואפילו  –zea`) ÀÇÄÀÇÅÈÈÈ

,(ozp iaxc,כמעשיהם עושה שאינו פי על אף ברשעים, המדבק שכל
הבורסי, לבית לנכנס דומה? הדבר למה משל  בהם; כיוצא שכר נוטל 

עמו  והוציא קלט ריח מקום מכל כלום, לקח שלא פי על (xephxa`;אף
,(xfril` iaxc iwxtúeðòøtä ïî Làéúz ìàåהרי תאמר, שלא – ÀÇÄÀÈÅÄÇËÀÈ

מפסיד ואיני  מצליחים, ודרכיו לו  משחקת השעה הרשע שזה רואה אני
אמר : לכן בחברתו, zeprxetd",כלום on y`iizz l`e" יבוא פתאום כי 

עמו  המתחברים וכל  הוא ויאבד ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אידו, מפרשים:((((רשברשברשברשב""""ץץץץ;;;; ויש 
zeprxetd on y`iizz l`eלפי בעשרך, תבטח אל  עשיר, אתה שאם –

אומר הוא וכן  בפחד, שעה כל תהיה לכן לבוא; עלולה שהפורענות
ידידידיד):):):): כח כח כח כח ,,,, רעה,((((משלימשלימשלימשלי עליך באה אם כן תמיד"; מפחד  אדם "אשרי 

אומר הוא וכן לבוא, קרובה שהישועה לפי  תתייאש, נט נט נט נט ,,,,אל  ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

מהושיע"א א א א ):):):): ה' יד  קצרה לא .((((רש רש רש רש """"יייי))))"הן

i r i a x m e i
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שטח בן ושמעון טבאי בן ±יהודה iyilyd befd כן± גם הסנהדרין  בראש  עמדו 

בן שמעון  שלומית. המלכה אשתו בימי ואחריו  המלך  ינאי  אחיה בימי היה שטח
אחותו, החביאתו א), סו , קדושין (עיין  ישראל  חכמי  את ינאי  וכשהרג המלכה, של
בתוך לשבת וחזר  ממחבואו  זמן לאחר יצא בעלה על  המלכה להשפעת והודות
את  להוציא השכיל  חכמתו ברוב ברם, הצדוקים. מכת היו חבריה שכל הסנהדרין ,
התורה  את "החזיר  וכך הפרושים, מן חכמים במקומם ולהושיב מהסנהדרין  הצדוקים
מצרים, של  לאלכסנדריה שברח טבאי , בן יהודה אחר שלח אז  א). סו, (שם ליושנה"
ובראשונה  ובראש התורה, חיי  של  לתיקונם ופעלו הסנהדרין  בראש  עמדו  ושניהם
דברי מביאה משנתנו  העם. בקרב כבודו ולחידוש  המשפט של  לתיקונו  לבם שמו
אליהם. יחסו  יהא ומה הדין, בעלי עם הדיין יתהלך כיצד שהורה טבאי , בן יהודה

íäî eìa÷ çèL ïa ïBòîLå éàaè ïa äãeäé בן מיהושע – ÀÈÆÇÇÀÄÀÆÈÈÄÀÅÆ
הארבלי. ונתאי Cîöòפרחיה Nòz ìà :øîBà éàaè ïa äãeäéÀÈÆÇÇÅÇÇÇÇÀÈ

ïéðicä éëøBòkשאסור לטעון, כיצד הדין בעל את המלמדים – ÀÀÅÇÇÈÄ
כדי כך טוען  תהא לו: ולומר הדין  מבעלי לאחד דינו לגלות לדיין
יחשדוהו  כך  ידי  שעל לפי עמו, שהדין  יודע הוא ואפילו  בדינך , שתזכה

רע עליו יונה יונה יונה יונה ););););וידברו  רבנורבנורבנורבנו גורסים:((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; (כארכי)ikxrkויש 
oipiicdצריך ואינו בוריו  על הדין  את שיודע שבדיינים, כגדול  היינו –

בו  יונהיונהיונהיונה););););לעיין רררר'''' ויטריויטריויטריויטרי;;;; מחזורמחזורמחזורמחזור י י י י ;;;; פרקפרקפרקפרק נתןנתןנתןנתן דרבידרבידרבידרבי אבות אבות אבות אבות  מפרשים:((((עייןעייןעייןעיין ויש 
לפניך ; לדין שיבואו  דינים בעלי  לכוף הדיינים כגדולי עצמך  תעש  אל 

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn oey`x wxt zea` zkqn

éðôì íéãîBò íéðéã éìòaE,éðéòa eéäéíéòLøk E;éðôlî íéøèôpLëeE,éðéòa eéäéïéàkæk E,íäéìò eìawLk ©£¥¦¦§¦§¨¤¦§§¥¤¦§¨¦§¤¦§¨¦¦§¨¤¦§§¥¤§©¨¦§¤¦§£¥¤
ïécä úà. ¤©¦

ËçèL ïa ïBòîLøîBà:íéãòä úà øB÷çì äaøî éåä;éøáãa øéäæ éåäåE,ì eãîìé íëBzî ànLøwL. ¦§¤¨¨¥¡¥©§¤©£¤¨¥¦¤¡¥¨¦¦§¨¤¤¨¦¨¦§§§©¥
ÈïBéìèáàå äéòîLíäî eìa÷.äéòîLøîBà:äëàìnä úà áäà,úeðaøä úà àðNe,úeLøì òcåúz ìàå. §©§¨§©§©§¦§¥¤§©§¨¥¡Ÿ¤©§¨¨§¨¤¨©¨§©¦§©©¨¨
‡ÈïBéìèáàøîBà:íéîëç,íëéøáãa eøäfä,íéòøä íéî íB÷îì eìâúå úeìb úáBç eáeçz ànL,ezLéå ©§©§¥£¨¦¦¨£§¦§¥¤¤¨¨©¨§¦§¦§©¦¨¨¦§¦§

eúeîéå íëéøçà íéàaä íéãéîìzä,ìlçúî íéîL íL àöîðå. ©©§¦¦©¨¦©£¥¤§¨§¦§¨¥¨©¦¦§©¥

íéøëð ìù úåàëøò ïåùì ,éëøåò .ïéãä úà ÷ñåôë åáø éðôì øáãì íéðééãä éìåãâë åîöò[á"ò 'é á"ò 'è ïéèéâ]ìà ,éúòîù íéøçà éôîå .ãåã úéá ìù úåàëøò
:êéðôì ïéãì åàåáéù íéðéã éìòá óåëì íéðééãä éìåãâë êîöò ùòú.miryxk jipira eidiïåòèé àìå àåä áåùç éðåìô ùéà øîåì íäî ãçàì êáì äèé àìù

:äáåç åì äàåø äúà ïéà ,ïë øîåà äúà íàù .ø÷ù úðòè.oicd z` mdilr elawykäéä äòåè àîù øîàú àìà .äæ äéä ïìæâ øîåì áééçä ãåùçú àìù
:òáùð ø÷ùì øîàú àì ,òáùðå äòåáù íäî ãçà áééçúð ,éîð éà .ìåæâì ïéåëúð àìå

hhhh.jixaca xidf iedeøîåì íéãòä åà ïéãä ìòá ãîåì åììä íéøáã êåúîå ,éàëæ éðåìô äéä êë øáãä äéä íà åà ,äùòî äéä êëå êë àîù ïééãä øîàé àìù
:äéä àìù øáã

iiii.oeilha`e dirny,äæ íùá àø÷ð ïéã úéá áà ïåéìèáà äéäù éðôîù éúòîùå .íä áéøçðñ ìù åéðá éðáîå ,åéä ÷ãö éøâàéìè éë .íéðè÷ì áà åùåøéôù
åîë ,ïè÷ ,éîøà ïåùìá[á"ò 'ä äìéâî]àúééìèå àéìè åúééì .ïè÷ éúééäùë ,àéìè àðéåä ãë ïðçåé ø"à[à"ò ã"é÷ úåîáé]ïåéìèáà ïàë óà .äðè÷å ïè÷ åàåáé

:íéðè÷ íéîåúé ìù ïäéáà.dk`lnd z` aed`íåîòéù éãéì äàéáî äìèáäù .äëàìîá ÷åñòì áééç ,ñðøôúäì äîá åì ùé åìéôà[á"ò è"ð úåáåúë]:`pye
.zepaxd z`.äëàìîá ÷åñòì éì éàðâå éðà ìåãâ íãà øîàú àìåàðäë áøì áø äéì øîàã[à"ò â"é÷ íéçñô]àîéú àìå ,àøâà ìåèå ÷åùá àúìáð èåùô ,

:äéìòá úà úøá÷î úåðáøäù ,øåáö ìò äøøù âåäðìî ÷çøúä ,úåðáøä úà àðùå ,øçà ùåøéô .àúìî éá àéðñå àðà àáø àøáâ àðà àðäërcezz l`e
.zeyxl:éîåãàä âàåãì òøéàù åîë ,êðå÷ úòã ìò êåøéáòé àìù ,úåùøì òãåúú ìà ,éîð éà .äéãé ìò úåðáø ìåèéì éãë.zeyxléðôî ,úåùø äéåø÷ äøøùä

:äðåöøë úåùòì äãéá úåùøäù
`i`i`i`i.mkixaca exdfd:íëéøáãá úåòèì íéðéîì íå÷î åçéðú àìù.zelb zaeg eaegz `nyùåçì ùé ,íéðéî íù ïéà åá íúàù íå÷îáù ô"òà ,øîåìë

íéøáã íëéøáã êåúî åðéáéå ,íéòøä íéîì éåðéë íäå ,äëìäë àìù äøåúá íéðô íéàøîù íéùðà íù ùéù íå÷îì åìâúå ,úåìâ åáééçúúå àèçä íåøâé àîù

`xephxa yexit

כגדולי עצמו יעשה שלא רבו , לפני  היושב בתלמיד  כאן שמדובר או

הדין את כפוסק רבו  לפני  לדבר  éìòa((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).הדיינים eéäiLëeÀÆÄÀÇÂÅ
íéòLøk Eéðéòa eéäé ,Eéðôì íéãîBò íéðéãבירור בשעת – ÄÄÀÄÀÈÆÄÀÀÅÆÄÀÈÄ

שטוענים  בהם ותחשוד אמון , בחוסר כאחד  לשניהם תתייחס הטענות
הדברים  את ותעמיד היטב אותם תחקור  כך  ידי  שעל שקר , טענות הם

אמיתותם, ïéàkæk,על Eéðéòa eéäé ,Eéðôlî íéøèôpLëeÀÆÄÀÈÄÄÀÈÆÄÀÀÅÆÀÇÈÄ
ïécä úà íäéìò eìawLk, הדין פסק את עליהם שקיבלו  לאחר  – ÀÆÄÀÂÅÆÆÇÄ

נתכוון  ולא בדעתו  היה טועה שמא זכות, לכף החייב את אף תדון
בזה. וכיוצא לגזול

ט ה נ ש מ ר ו א ב

השופט  את ומזהיר המשפט, תיקון  על דעתו את הוא אף נותן  שטח בן  שמעון 
העדים. חקירת בענין

íéãòä úà øB÷çì äaøî éåä :øîBà çèL ïa ïBòîL– ÄÀÆÈÈÅÁÅÇÀÆÇÂÆÈÅÄ
הם, אמת עדי  אם לברר  תוכל  והדרישה החקירה ידי  øéäæשעל éåäåÆÁÅÈÄ

Eéøáãa,העדים את חוקר שאתה בשעה –eãîìé íëBzî ànL ÄÀÈÆÆÈÄÈÄÀÀ
øwLì שלא דברים לומר  וילמדו  שבלבך  מה יבינו  דבריך מתוך – ÀÇÅ

בדין . לזכות כדי היו ,
i y i n g m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב

ואבטליון  iriaxdשמעיה befd החשמונאים ± תקופת בסוף הסנהדרין בראש עמדו –
היו  ב) נז , (גיטין הגמרא לפי  הורדוס; ימי  בניוובתחילת "מבני גרים, בני או  גרים

גדולים" ודרשנים גדולים "חכמים ובחכמה, בתורה הדור  גדולי היו  הם סנחריב". של
אחד גדול בכהן "מעשה ב): עא, (יומא מובא בגמרא בברייתא ב). ע, (פסחים

המקדש מבית mixetikd),שיצא meia dceard ixg`)אחריו העם כל (ezeell).והלכו 
לסוף  ואבטליון. שמעיה אחרי  והלכו אותו הניחו ואבטליון, שמעיה את שראו כיון

להם אמר  הגדול , מהכהן להיפרד ואבטליון  שמעיה eceakaבאו rbtpy ,lecbd odkd)
;(mrd zebdpzd ici lrלשלום העמים בני eipaיבואו ipan e`ay itl ,`ed i`pb oeyl)

± aixgpq lyאהרן מעשה שעושים העמים בני  לשלום יבואו לו : אמרו רש"י).
,(mely itcex)." אהרן מעשה עושה שאינו לשלום, אהרן  בן יבוא ואל

òîLíäî eìa÷ ïBéìèáàå äé בן ומשמעון טבאי בן  מיהודה – ÀÇÀÈÀÇÀÇÀÄÀÅÆ
äëàìnäשטח. úà áäà :øîBà äéòîLשל ערכה שגדול – ÀÇÀÈÅÁÙÆÇÀÈÈ

פרנסה, לשם לה זקוק אינך  ואפילו לאדם, ברכה שמביאה המלאכה,

שעמום. לידי מביאה שהבטלה בטל , תשב ואל במלאכה שתעסוק טוב

אמרו  יייי""""אאאא):):):):וכן נתןנתןנתןנתן דרבידרבידרבידרבי יעשה?((((אבותאבותאבותאבות מה לעשות, מלאכה לו  שאין מי
שהתורה  כשם בה. ויתעסק ילך  חרבה, שדה או  חרבה חצר  לו  יש  אם

שנאמר  בברית, ניתנה המלאכה כך  בברית, ט ט ט ט ----יייי):):):):ניתנה ככככ,,,, "ששת ((((שמות שמות שמות שמות 
אֿלהיך ". לה' שבת השביעי  ויום מלאכתך, כל ועשית תעבוד  ימים

שנאמר מלאכה, שעשה עד כלום טעם לא הראשון  אדם ((((בראשית בראשית בראשית בראשית ואף

טוטוטוטו):):):): כךבבבב,,,, ואחר  ולשמרה" לעבדה עדן בגן  טז טז טז טז ):):):):"ויניחהו שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם 

תאכל ". אכל  הגן עץ úeðaøä"מכל  úà àðNe הגאוה מן  התרחק – ÀÈÆÈÇÈ
אמרו  וכן  לאדם, היא שקללה א א א א ):):):):והשררה, נהנהנהנה,,,, דברים ((((ברכותברכותברכותברכות שלושה

יוסף  שכן ברבנות, עצמו המנהיג מהם: ואחד אדם, של  ימיו  מקצרים

ברבנות. עצמו  שהנהיג מפני  לאחיו  קודם úeLøìמת òcåúz ìàåÀÇÄÀÇÇÈÈ
שם  לו שיש  שאדם אותך , ומכיר  יודע השלטון שיהא תשתדל  אל –

אותו , ומכירים ונוטלים בשלטון אותו והורגים בו עיניהם שנותנים סופו 
ממונו  כל  נתןנתןנתןנתן).).).).ממנו דרבי דרבי דרבי דרבי  ליטול((((אבותאבותאבותאבות אדם יכוון אל אחר: פירוש 

הרשות oehlyd),את ici lr dxxy) לו פותחין  שבראשונה פי על שאף
לו  הקשה פתח לו  פותחין באחרונה הנאה, מקרבים ((((שם שם שם שם ),),),),פתח שאין 

עצמם לצורך אלא לאדם .((((רש רש רש רש """"יייי))))לו

א י ה נ ש מ ר ו א ב

íëéøáãa eøäfä ,íéîëç :øîBà ïBéìèáà מקום תניחו שלא – ÇÀÇÀÅÂÈÄÄÈÂÀÄÀÅÆ
בדבריכם, eáeçzלטעות ànL, תתחייבו –úeìb úáBç ותהיו – ÆÈÈÇÈ

מגוריכם, מקום לעזוב íéòøäמוכרחים íéî íB÷îì eìâúå– ÀÄÀÄÀÇÄÈÈÄ
כינוי והם רעים", "מים אלא שמים ויראת תורה בו שאין למקום

דברים  דבריכם מתוך  יבינו ושם כוזבות, ואמונות נפסדות לדעות
ולרוחם, לדעותיהם המתאימים הגונים, íéãéîìzäשאינם ezLéåÀÄÀÇÇÀÄÄ

íëéøçà íéàaä שיבואו התלמידים כלומר  הרעים, המים מן  – ÇÈÄÇÂÅÆ
– גלותכם למקום `mkixgאחריכם `ad xecd ly micinlzd :eyexit e`

שלכם, דעות בתור הללו  הדברים את יקבלו –eúeîéå,בעוונם – ÀÈ
לכופרים, ויהיו התורה את שיעזבו  רוחנית, מיתה ימותו àöîðåÀÄÀÈאו:

ìlçúî íéîL íL לאנטיגנוס שאירע מה בזה ורמז ידכם; על – ÅÈÇÄÄÀÇÅ
וביתוס צדוק עם סוכו ג'.((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),איש משנה בבאור שהבאנו  כמו

izdw - zex`ean zeipyn
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Âéìaøàä éàzðå äéçøt ïa òLBäéíäî eìa÷.äéçøt ïa òLBäéøîBà:áø Eì äNò,øáç Eì äð÷e,ïc éåäå §ª©¤§©§¨§¦©¨©§¥¦¦§¥¤§ª©¤§©§¨¥£¥§©§¥§¨¥¤¡¥¨
úeëæ óëì íãàä ìk úà. ¤¨¨¨¨§©§

Êéìaøàä éàzðøîBà:òø ïëMî ÷çøä,òLøì øaçúz ìàå,úeðòøtä ïî Làéúz ìàå. ¦©¨©§¥¦¥©§¥¦¨¥©§©¦§©¥¨¨¨§©¦§¨¥¦©ª§¨
ÁçèL ïa ïBòîLå éàaè ïa äãeäéíäî eìa÷.éàaè ïa äãeäéøîBà:ïéðicä éëøBòk Cîöò Nòz ìà;eéäiLëe §¨¤©©§¦§¤¨¨¦§¥¤§¨¤©©¥©©©©§¨§§¥©©¨¦§¤¦§

eeee.ax jl dyråì ìá÷éù ,áø êì äùò ,éúòîù éðàå .êîöò ïéáì êðéá ãåîìú àìå êéìò áø åúåà äùò ,áø êì úåéäì éåàø åðéàù ô"òà ,ùøéô í"áîø
äøæ úãåáò úëñîáã â"òàå .øçàä ïî øçîìå ãçàî íåéä ãåîìé àìå ,ãéîú åðîî ãåîìéù ãçà áø[è"é óã]ïîéñ äàåø åðéà ãçà áøî äøåú ãîåìä åøîà

:äéðùéì íåâôì àìã éëéä éë ,éìòî áø ãçî ,àøîâ ïéðòì ìáà ,íéáøä úøáñ òåîùì åì áåèù ,àøáñá éìéî éðä åøîàå åùøéô øáë ,äëøá.xag jl dpwe
:íðçá ãîìì êéøö áøäù ,áø êì äð÷ øîåì êééù àì áøá ìáà .åúáäà äð÷úù éãë ïåîî åéìò øæôìå íéø÷é íéîãá åúåð÷ì êéøö äúà åìéôàåz` oc iede

.zekf skl mc`d lkåðåãì øùôàù äùòî äùòå òùø íà ÷éãö íà åéùòîî íéòãåé åðà ïéàù íãà ïåâë .ïàëìå ïàëì òøëä åì ïéàå íéðæàî óëá øáãäùë
ä÷åì íéøùëá ãùåçä àìà åøîà àìù ,äáåçì åðåãì øúåî ,òùøá ÷æçåäù íãà ìáà .úåëæ óëì åðåãì àéä úåãéñç úãî ,äáåçì åðåãì øùôàå úåëæì

åôåâá[.æ"ö úáù]:ä÷åì åðéà íéòùøá ãùåçäù ììëî ,
ffff.rx okyn wgxd:åðëùì éåàå òùøì éåàã ,åúìôîá åîò ä÷ìú àìù ,ãåòå .åéùòîî ãåîìú àìù.ryxl xagzz l`eä ìë ,íéîëç åøîà êëù÷áãúî

èì÷ òø çéø î"î íåìë åðîî ç÷ì àìù ô"òà ,éñøåá ìù åúéáì ñðëðì ,äîåã øáãä äîì .íäá àöåéë øëù ìèåð íäéùòîë äùåò åðéàù éô ìò óà íéòùøì
:åîò àéöåäå.zeprxetd on y`izz l`e,úåðòøåôä ïî ùàéúú ìàå øîà êëì ,åì ú÷çùî äòùäå ìéàåä åîò ÷áãàå êìà ïéçéìöî åéùòî äæ òùø øîàú àìù

:åãéà àåáé íåàúô éë úåðòøåô åéìò àáú äøäîù òã øîåìë
gggg.oipiicd ikxerk jnvr yrz l`øîåìå ïéãä éìòáî ãçàì åðéã úåìâì íãàì øåñàù .íéðééãä éðôì ïéãä éìòá úåðòè íéøãñîå íéëøåòù íéùðà ïúåàë

äùòé àìù ,øáãî åáø éðôì áùåéä ãéîìúáå .ïéðééãä éìåãâë ,ïéðééãä éëøåòë ,øçà ùåøéô .åîò ïéãäù òãåéù ô"òàå ,êðéãá äëæúù ìéáùá êë äùò åì

`xephxa yexit

éìaøàä éàzðå äéçøt ïa òLBäéשבגליל ארבל  העיר  מן – ÀËÇÆÀÇÀÈÀÄÇÈÇÀÅÄ
ידידידיד),),),),התחתון  יייי,,,, בימי((((הושעהושעהושעהושע הסנהדרין  בראש שעמד השני  הזוג והם

שני, בית חורבן  לפני  שנה כמאתיים המלך íäîינאי eìa÷מיוסי – ÄÀÅÆ
יוחנן. בן  ויוסי יועזר  áøבן  Eì äNò :øîBà äéçøt ïa òLBäéÀËÇÆÀÇÀÈÅÂÅÀÇ

נתן : דרבי  באבות מבואר  וכן  בקביעות; תורה ממנו  שתלמד  –dyr"
ax jl,משנה מקרא, ממנו וילמד קבע, רבו את לו  שיעשה מלמד  כיצד?

לו  שיאמר סוף – במקרא לו שהניח טעם ואגדות. הלכות מדרש ,

טעם  בהלכות; לו  שיאמר סוף – במדרש  לו  שהניח טעם במשנה;
יושב  ההוא האדם נמצא באגדה; לו שיאמר  סוף – בהלכות לו שהניח

מרב  תורה הלומד  אומר: מאיר  רבי היה וברכה. טוב ומלא במקומו לו 
חיטים, מקצתה וזרע אחת, שדה לו  שהיתה לאחד דומה? הוא למה אחד 

ההוא  האדם ונמצא אילנות, ומקצתה זיתים, מקצתה שעורים, ומקצתה
למי דומה שלושה, או משניים לומד  שהוא ובזמן וברכה. טובה מלא
נטע  ואחד  שעורים, זרע ואחד חטין, זרע אחד הרבה: שדות לו שיש 

בלא  הארצות בין מפוזר ההוא האדם ונמצא – אילנות ואחד  זיתים,
וברכה". øáçטוב Eì äð÷eחבר לך לרכוש  מאודך  בכל  השתדל  – ÀÅÀÈÅ

אמרו  וכן וידידותו; אהבתו  את לך  וקנה בו, והידבק ונאמן , ((((תנא תנא תנא תנא טוב

אליהואליהואליהואליהו):):):): עמו דבידבידבידבי ויקרא עמו ויאכל  לעצמו  חבר  אדם יקנה "לעולם

שנאמר  ארץ, דרך וסתרי תורה סתרי  לו  ויגלה עמו כז כז כז כז ,,,,וישנה ((((במדברבמדברבמדברבמדבר

שאין יח יח יח יח ):):):): ללמדך אלא לך"? "קח מאי  – נון" בן  יהושע את לך "קח

בדמים". אלא נקנה חבר  ואין  בלקיחה, אלא נקנה úàחבר ïc éåäåÆÁÅÈÆ
úeëæ óëì íãàä ìk שאתה דבר , עושה חברך  אתה רואה אם – ÈÈÈÈÀÇÀ

תחשדהו  ואל זכות לצד הכריעו זכות, ולצד עבירה לצד להכריעו  יכול
א א א א ))))בעבירה לללל,,,, שבועותשבועותשבועותשבועות אמרו ((((רשרשרשרש""""יייי וכן בבבב):):):):; קכז קכז קכז קכז ,,,, חברו ((((שבת שבת שבת שבת  את "הדן

מדייקים: ויש  לזכות". אותו  דנים זכות, sklלכף mc`d lk z` oc iede
zekf מתנהג אינו  מסויים שבדבר שאף בכללותו , כולו , האדם את –

את  המכריעות טובות ומידות אחרות סגולות בו  שיש  ייתכן  כשורה,
בו  רואה שאתה אמת אמת אמת אמת ).).).).הרע ((((שפתשפתשפתשפת
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לכף  האדם את לדון  שאין פרחיה, בן  יהושע דברי  על להוסיף בא הארבלי נתאי
של ליחס הוא ראוי רשע, מוחזק הוא אם אבל רשע, מוחזק כשאינו אלא זכות
להתרחק  צריך כך  זכות, לכף ולדונם הטובים אל להתקרב שצריך  וכשם אמון, חוסר 

חובה. לכף ולדונם הרעים מן

÷çøä :øîBà éìaøàä éàzð,עצמך את –òø ïëMîאחד" – ÄÇÈÇÀÅÄÅÇÀÅÄÈÅÇ
שבשדה" שכן ואחד  שבחוץ, שכן ואחד  שבבית, iaxcשכן zea`)

;(ozp אלא ממעשיו, תלמד  שלא כדי  עמו , תתחבר שלא בלבד  זו  לא

ואוי לרשע "אוי כי  במפלתו , עמו  תלקה שלא ממנו, להתרחק עליך 
e).לשכנו" ,ai mirbp)òLøì øaçúz ìàå"לתורה "ואפילו  –zea`) ÀÇÄÀÇÅÈÈÈ

,(ozp iaxc,כמעשיהם עושה שאינו פי על אף ברשעים, המדבק שכל
הבורסי, לבית לנכנס דומה? הדבר למה משל  בהם; כיוצא שכר נוטל 

עמו  והוציא קלט ריח מקום מכל כלום, לקח שלא פי על (xephxa`;אף
,(xfril` iaxc iwxtúeðòøtä ïî Làéúz ìàåהרי תאמר, שלא – ÀÇÄÀÈÅÄÇËÀÈ

מפסיד ואיני  מצליחים, ודרכיו לו  משחקת השעה הרשע שזה רואה אני
אמר : לכן בחברתו, zeprxetd",כלום on y`iizz l`e" יבוא פתאום כי 

עמו  המתחברים וכל  הוא ויאבד ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).אידו, מפרשים:((((רשברשברשברשב""""ץץץץ;;;; ויש 
zeprxetd on y`iizz l`eלפי בעשרך, תבטח אל  עשיר, אתה שאם –

אומר הוא וכן  בפחד, שעה כל תהיה לכן לבוא; עלולה שהפורענות
ידידידיד):):):): כח כח כח כח ,,,, רעה,((((משלימשלימשלימשלי עליך באה אם כן תמיד"; מפחד  אדם "אשרי 

אומר הוא וכן לבוא, קרובה שהישועה לפי  תתייאש, נט נט נט נט ,,,,אל  ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

מהושיע"א א א א ):):):): ה' יד  קצרה לא .((((רש רש רש רש """"יייי))))"הן

i r i a x m e i
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שטח בן ושמעון טבאי בן ±יהודה iyilyd befd כן± גם הסנהדרין  בראש  עמדו 

בן שמעון  שלומית. המלכה אשתו בימי ואחריו  המלך  ינאי  אחיה בימי היה שטח
אחותו, החביאתו א), סו , קדושין (עיין  ישראל  חכמי  את ינאי  וכשהרג המלכה, של
בתוך לשבת וחזר  ממחבואו  זמן לאחר יצא בעלה על  המלכה להשפעת והודות
את  להוציא השכיל  חכמתו ברוב ברם, הצדוקים. מכת היו חבריה שכל הסנהדרין ,
התורה  את "החזיר  וכך הפרושים, מן חכמים במקומם ולהושיב מהסנהדרין  הצדוקים
מצרים, של  לאלכסנדריה שברח טבאי , בן יהודה אחר שלח אז  א). סו, (שם ליושנה"
ובראשונה  ובראש התורה, חיי  של  לתיקונם ופעלו הסנהדרין  בראש  עמדו  ושניהם
דברי מביאה משנתנו  העם. בקרב כבודו ולחידוש  המשפט של  לתיקונו  לבם שמו
אליהם. יחסו  יהא ומה הדין, בעלי עם הדיין יתהלך כיצד שהורה טבאי , בן יהודה

íäî eìa÷ çèL ïa ïBòîLå éàaè ïa äãeäé בן מיהושע – ÀÈÆÇÇÀÄÀÆÈÈÄÀÅÆ
הארבלי. ונתאי Cîöòפרחיה Nòz ìà :øîBà éàaè ïa äãeäéÀÈÆÇÇÅÇÇÇÇÀÈ

ïéðicä éëøBòkשאסור לטעון, כיצד הדין בעל את המלמדים – ÀÀÅÇÇÈÄ
כדי כך טוען  תהא לו: ולומר הדין  מבעלי לאחד דינו לגלות לדיין
יחשדוהו  כך  ידי  שעל לפי עמו, שהדין  יודע הוא ואפילו  בדינך , שתזכה

רע עליו יונה יונה יונה יונה ););););וידברו  רבנורבנורבנורבנו גורסים:((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;; (כארכי)ikxrkויש 
oipiicdצריך ואינו בוריו  על הדין  את שיודע שבדיינים, כגדול  היינו –

בו  יונהיונהיונהיונה););););לעיין רררר'''' ויטריויטריויטריויטרי;;;; מחזורמחזורמחזורמחזור י י י י ;;;; פרקפרקפרקפרק נתןנתןנתןנתן דרבידרבידרבידרבי אבות אבות אבות אבות  מפרשים:((((עייןעייןעייןעיין ויש 
לפניך ; לדין שיבואו  דינים בעלי  לכוף הדיינים כגדולי עצמך  תעש  אל 

izdw - zex`ean zeipyn

`i dpyn oey`x wxt zea` zkqn

éðôì íéãîBò íéðéã éìòaE,éðéòa eéäéíéòLøk E;éðôlî íéøèôpLëeE,éðéòa eéäéïéàkæk E,íäéìò eìawLk ©£¥¦¦§¦§¨¤¦§§¥¤¦§¨¦§¤¦§¨¦¦§¨¤¦§§¥¤§©¨¦§¤¦§£¥¤
ïécä úà. ¤©¦

ËçèL ïa ïBòîLøîBà:íéãòä úà øB÷çì äaøî éåä;éøáãa øéäæ éåäåE,ì eãîìé íëBzî ànLøwL. ¦§¤¨¨¥¡¥©§¤©£¤¨¥¦¤¡¥¨¦¦§¨¤¤¨¦¨¦§§§©¥
ÈïBéìèáàå äéòîLíäî eìa÷.äéòîLøîBà:äëàìnä úà áäà,úeðaøä úà àðNe,úeLøì òcåúz ìàå. §©§¨§©§©§¦§¥¤§©§¨¥¡Ÿ¤©§¨¨§¨¤¨©¨§©¦§©©¨¨
‡ÈïBéìèáàøîBà:íéîëç,íëéøáãa eøäfä,íéòøä íéî íB÷îì eìâúå úeìb úáBç eáeçz ànL,ezLéå ©§©§¥£¨¦¦¨£§¦§¥¤¤¨¨©¨§¦§¦§©¦¨¨¦§¦§

eúeîéå íëéøçà íéàaä íéãéîìzä,ìlçúî íéîL íL àöîðå. ©©§¦¦©¨¦©£¥¤§¨§¦§¨¥¨©¦¦§©¥

íéøëð ìù úåàëøò ïåùì ,éëøåò .ïéãä úà ÷ñåôë åáø éðôì øáãì íéðééãä éìåãâë åîöò[á"ò 'é á"ò 'è ïéèéâ]ìà ,éúòîù íéøçà éôîå .ãåã úéá ìù úåàëøò
:êéðôì ïéãì åàåáéù íéðéã éìòá óåëì íéðééãä éìåãâë êîöò ùòú.miryxk jipira eidiïåòèé àìå àåä áåùç éðåìô ùéà øîåì íäî ãçàì êáì äèé àìù

:äáåç åì äàåø äúà ïéà ,ïë øîåà äúà íàù .ø÷ù úðòè.oicd z` mdilr elawykäéä äòåè àîù øîàú àìà .äæ äéä ïìæâ øîåì áééçä ãåùçú àìù
:òáùð ø÷ùì øîàú àì ,òáùðå äòåáù íäî ãçà áééçúð ,éîð éà .ìåæâì ïéåëúð àìå

hhhh.jixaca xidf iedeøîåì íéãòä åà ïéãä ìòá ãîåì åììä íéøáã êåúîå ,éàëæ éðåìô äéä êë øáãä äéä íà åà ,äùòî äéä êëå êë àîù ïééãä øîàé àìù
:äéä àìù øáã

iiii.oeilha`e dirny,äæ íùá àø÷ð ïéã úéá áà ïåéìèáà äéäù éðôîù éúòîùå .íä áéøçðñ ìù åéðá éðáîå ,åéä ÷ãö éøâàéìè éë .íéðè÷ì áà åùåøéôù
åîë ,ïè÷ ,éîøà ïåùìá[á"ò 'ä äìéâî]àúééìèå àéìè åúééì .ïè÷ éúééäùë ,àéìè àðéåä ãë ïðçåé ø"à[à"ò ã"é÷ úåîáé]ïåéìèáà ïàë óà .äðè÷å ïè÷ åàåáé

:íéðè÷ íéîåúé ìù ïäéáà.dk`lnd z` aed`íåîòéù éãéì äàéáî äìèáäù .äëàìîá ÷åñòì áééç ,ñðøôúäì äîá åì ùé åìéôà[á"ò è"ð úåáåúë]:`pye
.zepaxd z`.äëàìîá ÷åñòì éì éàðâå éðà ìåãâ íãà øîàú àìåàðäë áøì áø äéì øîàã[à"ò â"é÷ íéçñô]àîéú àìå ,àøâà ìåèå ÷åùá àúìáð èåùô ,

:äéìòá úà úøá÷î úåðáøäù ,øåáö ìò äøøù âåäðìî ÷çøúä ,úåðáøä úà àðùå ,øçà ùåøéô .àúìî éá àéðñå àðà àáø àøáâ àðà àðäërcezz l`e
.zeyxl:éîåãàä âàåãì òøéàù åîë ,êðå÷ úòã ìò êåøéáòé àìù ,úåùøì òãåúú ìà ,éîð éà .äéãé ìò úåðáø ìåèéì éãë.zeyxléðôî ,úåùø äéåø÷ äøøùä

:äðåöøë úåùòì äãéá úåùøäù
`i`i`i`i.mkixaca exdfd:íëéøáãá úåòèì íéðéîì íå÷î åçéðú àìù.zelb zaeg eaegz `nyùåçì ùé ,íéðéî íù ïéà åá íúàù íå÷îáù ô"òà ,øîåìë

íéøáã íëéøáã êåúî åðéáéå ,íéòøä íéîì éåðéë íäå ,äëìäë àìù äøåúá íéðô íéàøîù íéùðà íù ùéù íå÷îì åìâúå ,úåìâ åáééçúúå àèçä íåøâé àîù

`xephxa yexit

כגדולי עצמו יעשה שלא רבו , לפני  היושב בתלמיד  כאן שמדובר או

הדין את כפוסק רבו  לפני  לדבר  éìòa((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).הדיינים eéäiLëeÀÆÄÀÇÂÅ
íéòLøk Eéðéòa eéäé ,Eéðôì íéãîBò íéðéãבירור בשעת – ÄÄÀÄÀÈÆÄÀÀÅÆÄÀÈÄ

שטוענים  בהם ותחשוד אמון , בחוסר כאחד  לשניהם תתייחס הטענות
הדברים  את ותעמיד היטב אותם תחקור  כך  ידי  שעל שקר , טענות הם

אמיתותם, ïéàkæk,על Eéðéòa eéäé ,Eéðôlî íéøèôpLëeÀÆÄÀÈÄÄÀÈÆÄÀÀÅÆÀÇÈÄ
ïécä úà íäéìò eìawLk, הדין פסק את עליהם שקיבלו  לאחר  – ÀÆÄÀÂÅÆÆÇÄ

נתכוון  ולא בדעתו  היה טועה שמא זכות, לכף החייב את אף תדון
בזה. וכיוצא לגזול
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השופט  את ומזהיר המשפט, תיקון  על דעתו את הוא אף נותן  שטח בן  שמעון 
העדים. חקירת בענין

íéãòä úà øB÷çì äaøî éåä :øîBà çèL ïa ïBòîL– ÄÀÆÈÈÅÁÅÇÀÆÇÂÆÈÅÄ
הם, אמת עדי  אם לברר  תוכל  והדרישה החקירה ידי  øéäæשעל éåäåÆÁÅÈÄ

Eéøáãa,העדים את חוקר שאתה בשעה –eãîìé íëBzî ànL ÄÀÈÆÆÈÄÈÄÀÀ
øwLì שלא דברים לומר  וילמדו  שבלבך  מה יבינו  דבריך מתוך – ÀÇÅ

בדין . לזכות כדי היו ,
i y i n g m e i
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ואבטליון  iriaxdשמעיה befd החשמונאים ± תקופת בסוף הסנהדרין בראש עמדו –
היו  ב) נז , (גיטין הגמרא לפי  הורדוס; ימי  בניוובתחילת "מבני גרים, בני או  גרים

גדולים" ודרשנים גדולים "חכמים ובחכמה, בתורה הדור  גדולי היו  הם סנחריב". של
אחד גדול בכהן "מעשה ב): עא, (יומא מובא בגמרא בברייתא ב). ע, (פסחים

המקדש מבית mixetikd),שיצא meia dceard ixg`)אחריו העם כל (ezeell).והלכו 
לסוף  ואבטליון. שמעיה אחרי  והלכו אותו הניחו ואבטליון, שמעיה את שראו כיון

להם אמר  הגדול , מהכהן להיפרד ואבטליון  שמעיה eceakaבאו rbtpy ,lecbd odkd)
;(mrd zebdpzd ici lrלשלום העמים בני eipaיבואו ipan e`ay itl ,`ed i`pb oeyl)

± aixgpq lyאהרן מעשה שעושים העמים בני  לשלום יבואו לו : אמרו רש"י).
,(mely itcex)." אהרן מעשה עושה שאינו לשלום, אהרן  בן יבוא ואל

òîLíäî eìa÷ ïBéìèáàå äé בן ומשמעון טבאי בן  מיהודה – ÀÇÀÈÀÇÀÇÀÄÀÅÆ
äëàìnäשטח. úà áäà :øîBà äéòîLשל ערכה שגדול – ÀÇÀÈÅÁÙÆÇÀÈÈ

פרנסה, לשם לה זקוק אינך  ואפילו לאדם, ברכה שמביאה המלאכה,

שעמום. לידי מביאה שהבטלה בטל , תשב ואל במלאכה שתעסוק טוב

אמרו  יייי""""אאאא):):):):וכן נתןנתןנתןנתן דרבידרבידרבידרבי יעשה?((((אבותאבותאבותאבות מה לעשות, מלאכה לו  שאין מי
שהתורה  כשם בה. ויתעסק ילך  חרבה, שדה או  חרבה חצר  לו  יש  אם

שנאמר  בברית, ניתנה המלאכה כך  בברית, ט ט ט ט ----יייי):):):):ניתנה ככככ,,,, "ששת ((((שמות שמות שמות שמות 
אֿלהיך ". לה' שבת השביעי  ויום מלאכתך, כל ועשית תעבוד  ימים

שנאמר מלאכה, שעשה עד כלום טעם לא הראשון  אדם ((((בראשית בראשית בראשית בראשית ואף

טוטוטוטו):):):): כךבבבב,,,, ואחר  ולשמרה" לעבדה עדן בגן  טז טז טז טז ):):):):"ויניחהו שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם 

תאכל ". אכל  הגן עץ úeðaøä"מכל  úà àðNe הגאוה מן  התרחק – ÀÈÆÈÇÈ
אמרו  וכן  לאדם, היא שקללה א א א א ):):):):והשררה, נהנהנהנה,,,, דברים ((((ברכותברכותברכותברכות שלושה

יוסף  שכן ברבנות, עצמו המנהיג מהם: ואחד אדם, של  ימיו  מקצרים

ברבנות. עצמו  שהנהיג מפני  לאחיו  קודם úeLøìמת òcåúz ìàåÀÇÄÀÇÇÈÈ
שם  לו שיש  שאדם אותך , ומכיר  יודע השלטון שיהא תשתדל  אל –

אותו , ומכירים ונוטלים בשלטון אותו והורגים בו עיניהם שנותנים סופו 
ממונו  כל  נתןנתןנתןנתן).).).).ממנו דרבי דרבי דרבי דרבי  ליטול((((אבותאבותאבותאבות אדם יכוון אל אחר: פירוש 

הרשות oehlyd),את ici lr dxxy) לו פותחין  שבראשונה פי על שאף
לו  הקשה פתח לו  פותחין באחרונה הנאה, מקרבים ((((שם שם שם שם ),),),),פתח שאין 

עצמם לצורך אלא לאדם .((((רש רש רש רש """"יייי))))לו
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íëéøáãa eøäfä ,íéîëç :øîBà ïBéìèáà מקום תניחו שלא – ÇÀÇÀÅÂÈÄÄÈÂÀÄÀÅÆ
בדבריכם, eáeçzלטעות ànL, תתחייבו –úeìb úáBç ותהיו – ÆÈÈÇÈ

מגוריכם, מקום לעזוב íéòøäמוכרחים íéî íB÷îì eìâúå– ÀÄÀÄÀÇÄÈÈÄ
כינוי והם רעים", "מים אלא שמים ויראת תורה בו שאין למקום

דברים  דבריכם מתוך  יבינו ושם כוזבות, ואמונות נפסדות לדעות
ולרוחם, לדעותיהם המתאימים הגונים, íéãéîìzäשאינם ezLéåÀÄÀÇÇÀÄÄ

íëéøçà íéàaä שיבואו התלמידים כלומר  הרעים, המים מן  – ÇÈÄÇÂÅÆ
– גלותכם למקום `mkixgאחריכם `ad xecd ly micinlzd :eyexit e`

שלכם, דעות בתור הללו  הדברים את יקבלו –eúeîéå,בעוונם – ÀÈ
לכופרים, ויהיו התורה את שיעזבו  רוחנית, מיתה ימותו àöîðåÀÄÀÈאו:

ìlçúî íéîL íL לאנטיגנוס שאירע מה בזה ורמז ידכם; על – ÅÈÇÄÄÀÇÅ
וביתוס צדוק עם סוכו ג'.((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),איש משנה בבאור שהבאנו  כמו

izdw - zex`ean zeipyn
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·ÈéànLå ìläíäî eìa÷.ìläøîBà:ïøäà ìL åéãéîìzî éåä,íBìL óãBøå íBìL áäBà,úBiøaä úà áäBà ¦¥§©©¦§¥¤¦¥¥¡¥¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§¥¨¥¤©§¦
äøBzì ïáø÷îe. §¨§¨©¨

‚ÈøîBà äéä àeä:dîL ãáà àîL ãâð,éñBî àìãeéñé óó,éìé àìãeáiç àìè÷ ó,óìç àâúa LnzLãå. ¨¨¥§©§¨£©§¥§¨¦¨¦§¨¨¥§¨¨©¨§¦§©©§¨¨£©

:íðåòá åúåîéå úåðéî éøáã íéøáã íúåàî íëéøçà íéàáä íéãéîìúä åúùéå íéðåâä íðéàù.llgzn miny my `vnpe.íìåòá úåìèá úåòã ïúåà åøàùéù
øùôà ,íä åøîàå ,ñøô ìá÷ì úðî ìò áøä úà íéùîùîä íéãáòë åéäú ìà íäì øîàù ,åéãéîìú ñåúééáå ÷åãö íò åëåñ ùéà ñåðâéèðàì äø÷ù åîë

:íåéä ãò íéñåúééáå íé÷åãö íéàø÷ðå ,íäéãéîìúå íä úåðéîì åàöéå .ñøô ìá÷î åðéà áøòìå çøåèå íåéä ìë äëàìî äùåò ìòåô
aiaiaiai.mely scexe mely ade` oxd` ly eicinlzn iedíéèèå÷úî íãà éðá éðù äàåø äéäùë ,íåìù áäåà ïøäà äéä ãöéë ,ïúð éáøã úåáàá åùøéô

àìù íäî ãçà ìëì êìåä äéäìåçîúù êéìà àáàù éì øîà àåäå êì àèçù ìò åîöò úà äëîå èøçúî àåä êéà êøáç äàø ,åì øîåàå åøáç úòãî
åîò øáçúî äéä äøéáò øáòù íãàá òãåé äéäùë ,äøåúì úåéøáä úà áø÷î äéä ãöéëå .äæ úà äæ íé÷ùðî åéä äæá äæ íéòâåô åéäùë êë êåúîå ,åì
àåä .áèåîì øæåç äéä êë êåúîå ,éðîî ÷çøúî äéä äîë íéòøä ééùòî äæ ÷éãö òãåé äéä åìéà øîåàå ùééáúî íãà åúåà äéäå ,úåáåäö íéðô åì äàøîå

åéìò ãéòî àéáðäù('á éëàìî):ïåòî áéùä íéáøå éúà êìä øåùéîáå íåìùá
bibibibi.diny ca` `ny cbp,åëùî íåâøú .äëéùî ïåùì ãâð .äéìòá úà úøá÷î úåðáøäù ,åîù ãáàé äøäî ,úåðáøå äøøù êåúî ÷åçøîì åîù êùîðù éî

:åãéâð.siqen `lceéñåî åðéàù éî:åãåîéì ìò ó.siqiàìá úåîéå åéîò ìà óñàé øîåìë ,óñàé ïéñøåâù ùéå .åãåîìú çëùéå ãîì øáëù äî åéôî óåñé
:åúò.sili `lceéñåî àìãî äù÷åøîàù åîë ,åäåâøäéù àåä éåàø øîåìë ,áééç àìè÷ êëìä ,ó[:è"î íéçñô]:åáâîå ,âãë åòø÷ì øúåî õøàä íòynzyice

.`bzaàøá'â ãéîì'ú ú"ø à"âú ,íéùøôî ùéå .øúë ìàòîùé ïåùìá àâú .íìåòä ïî øáòå óìç ,åéìëá ùîúùîä íãàë äøåú ìù äøúëá ùîúùîä
íìåòì ÷ìç åì ïéàù ,ãáàå óìç ,ùøåôîä íùá ùîúùîä ,àâúá ùîúùéãå ,éúòîù éðàå .åéãéîìú ïðéàù íéãéîìúá ùîúùäì íãàì øåñàù .àðéøç'à

:àáä

`xephxa yexit
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ושמאי zebefdהלל inkgn oexg`d befd עמד± החכמים – וישיבת הסנהדרין  בראש ו 
ושמאי הנשיא, היה הלל שני. בית חורבן  לפני  שנה כמאה הורדוס, מלכות בימי
לארץ  ועלה בבל יליד  היה המלך . דוד על  אמו מצד  התייחס הלל  דין. בית אב –

ואבטליון שמעיה מות אחרי ואבטליון". שמעיה מפי חיים אֿלהים "דברי לשמוע
להיות  בניסן  עשר ארבעה חל אחת "פעם ישיבה. וראשי הנשיאים בתירא בני  היו
אמרו : לאו . אם השבת את דוחה פסח אם ידעו  ולא בתירא בני  ושכחו  בשבת,
אחד אדם להם: אמרו לאו? אם השבת את דוחה פסח אם שיודע אדם יש  כלום
ואבטליון, שמעיה הדור, גדולי  שני ששימש שמו, הבבלי והלל  מבבל  שעלה יש
נאמר  להם: אמר  לו... וקראו  שלחו לאו . אם השבת, את דוחה פסח אם ויודע

הפסח את ישראל  בני ("ויעשו  בפסח ונאמר ecrena""במועדו " ב), ט, במדבר –
לי  להקריב תשמרו  ניחוחי  ריח לאשי לחמי  קרבני ("את בתמיד ecrena""במועדו"

האמור ± "מועדו" אף שבת, דוחה בתמיד האמור "מועדו" מה ב): כח, במדבר
עליהם" נשיא ומינוהו  בראש  הושיבוהו  מיד  – השבת... את דוחה (ziixa`בפסח

.(` ,eq migqt `xnba בתחילה" עליו : ואמרו ישראל , בארץ תורה הרביץ הלל
הלל עלה – ונשתכחה חזרה ויסדה; מבבל עזרא עלה מישראל, תורה כשנשתכחה

ויסדה" `).מבבל ,k dkeq)לבריות ואהבתו ענוותנותו ברוב הצטיין  zayהוא oiir)
.(`l-lידי על  לתורה האדם את לקרב שיש  שבמשנתנו , במאמרו מובעת זו  רוחו 

הבריות. ואהבת השלום e"h).אהבת dpynl dncwda oldl d`x i`ny lr) ±

íäî eìa÷ éànLå ìlä.ומאבטליון משמעיה –:øîBà ìlä ÄÅÀÇÇÄÀÅÆÄÅÅ
ïøäà ìL åéãéîìzî éåä:להיות הכהן , אהרן  של ממידותיו  למד – ÁÅÄÇÀÄÈÆÇÂÙ

íBìL áäBà,אחרים ובין בינך –íBìL óãBøå גם שתהא – ÅÈÀÅÈ
שנאמר  לחברו , אדם בין שלום לעשות טוטוטוטו):):):):משתדל  לדלדלדלד,,,, "בקש((((תהלים תהלים תהלים תהלים 

אחר. במקום ורדפהו  במקומו  בקשהו – ורדפהו" cשלום zea`aiax
:eyxit ozpשני כשראה שלום? ורודף שלום אוהב אהרן היה כיצד 

מהם; אחד אצל  וישב אהרן הלך זה, עם זה מריבה שעשו  אדם בני
את  וקורע לבו  את מטרף אומר ?! מהו חברך  ראה בני, לו : אמר 
חברי ?! את ואראה עיני את אשא היאך לי! "אוי  ואומר : בגדיו,

שסרחתי הוא שאני הימנו , אצלו (iz`hgy)בושתי  יושב והוא עליו".
גם  לו ואומר האחר אצל  ויושב אהרן  והולך  מלבו . קנאה שמסיר  עד 

נפגשים, כשהיו כך  ומתוך  מלבו. גם קנאה שמסיר עד  הללו  כדברים כן 
זה. את זה ומנשקים מחבקים úBiøaäהיו úà áäBàידי שעל  – ÅÆÇÀÄ

הבורא, מצוות את עליהן  מחבב תהא הבריות äøBzìאהבת ïáø÷îe– ÀÈÀÈÇÈ
היה  כברו, תוכו  שאין באדם יודע שכשהיה אהרן, עושה שהיה כדרך

מתבייש היה אדם שאותו  עד יתירה, חיבה לו ומראה בשלומו מקדים
הרעים, ומעשי מחשבותי את אהרן יודע היה אילו  לי! "אוי  ואומר :

שאמר זהו למוטב. חוזר  אדם אותו היה כך  ומתוך  עמי" מדבר  היה לא

הנביא וווו):):):):עליו  בבבב,,,, השיב ((((מלאכימלאכימלאכימלאכי ורבים אתי  הלך  ובמישור  "בשלום
מעוון".
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הבריות  את לאהוב תלמידיו  את מחנך  היה שהלל הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
כי ארמית, בלשון  שאמרו הלל , של שני מאמר  משנתנו מביאה לתורה, ולקרבן
התורה  את לעשות ואסור  לשמה, בתורה חייו ימי  כל  לעסוק האדם של חובתו

וכבוד. תהלה שם לרכישת מכשיר

àeä– הלל –àîL ãâð :øîBà äéäכלומר שם, לו המושך – ÈÈÅÀÇÀÈ
רב, בכבוד לזכות כדי בעולם שמו  לגדל  dîLהרוצה ãáà הריהו – ÂÇÀÅ

ראוי שאינו הכבוד אחר ורדף שהואיל מכבר, לו שקנה שמו  מאבד 

לו . שזכה כבודו את מאבד  הריהו  óéñBîלו , àìãe שאינו ומי  – ÀÈÄ
בתורה, בלימודו  למדóéñéמוסיף שכבר  מה מפיו  יסוף –= siqi) ÈÄ
.(seq yxeyn ;dlki ,ca`iאמרו נתן נתן נתן נתן ))))וכן דרבידרבידרבידרבי אדם ((((באבותבאבותבאבותבאבות שנה אם :

את  שמשכח סוף עליהן, מוסיף ואינו  שלוש, או שתים או  אחת מסכת

גורסים: ויש  כמו"sqi"הראשונות. ,...sq`i"" עמיו כדכדכדכד),),),),אל  ככככ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

אין  ללמוד, מוסיף שאינו מאחר כי  עתו, בלא שימות יותרכלומר ערך

óéìéלחייו. àìãe, כלל לומד שאינו  ומי –áiç àìè÷ חייב – ÀÈÈÅÀÈÈÇÈ
דרשו  וכן  לחיים. זכות לו  אין  תורה, לומד ואינו הואיל  כלומר מיתה,

רבה רבה רבה רבה ):):):): שנאמר ((((ויקראויקראויקראויקרא – הנפש  לנר : נמשלו והתורה ככככ,,,,הנפש  ((((משלימשלימשלימשלי

שנאמר כז כז כז כז ):):):): – התורה אדם"; נשמת ה' כגכגכגכג):):):):"נר ו ו ו ו ,,,, מצוה ((((שם שם שם שם  נר "כי

זו  בידך  נרי  – בידי ונרך  בידך נרי לאדם: הקב"ה אמר  אור"; ותורה
את  משמר  אני  שלי, את שמרת אם – הנשמה זו  בידי ונרך  התורה,

נרך. את אכבה אני נרי , את כבית ואם àâúaשלך; LnzLãå– ÀÄÀÇÇÀÈÈ
הנאתו  לשם התורה בכתר  בכליוהמשתמש  המשתמש  כאדם ותועלתו ,

ואומנותו, להלן óìçתשמישו  כמבואר  העולם, מן  יחלוף ד ד ד ד – ((((פרקפרקפרקפרק ÂÇ
ה ה ה ה ):):):): מפרשים משנהמשנהמשנהמשנה ויש העולם". מן  חייו  נוטל תורה, מדברי  הנהנה "כל 

תיבות: ראשי חלף" "תגא נוטריקון : כה gחרינא`בראbלמידzבדרך
lוtשימוש שיקבל  חכם לתלמיד  לו  מותר  שאין לומר, רצה – ורענות

מתלמידיו אלא אדם .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))משום

y c e w z a y

ש מ ר ו א דב י ה נ

דברים: שלושה מלמדנו  הוא בו  הלל , של נוסף מאמר  מביאה תיקונו`.משנתנו 
שלו. ה"אני " למען עושה שהוא ובמאמציו עצמו  באדם אלא תלוי אינו  האדם של
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„ÈøîBà äéä àeä:éì éðà ïéà íà,?éì éîéîöòì éðàLëe,?éðà äîåéLëò àG íàå,?éúîéà ¨¨¥¦¥£¦¦¦¦§¤£¦§©§¦¨£¦§¦©§¨¥¨©
ÂËéànLøîBà:òá÷ EúøBz äNò,äaøä äNòå èòî øîà,úBôé íéðt øáña íãàä ìk úà ìa÷î éåäå. ©©¥£¥¨§§©¡Ÿ§©©£¥©§¥¤¡¥§©¥¤¨¨¨¨§¥¤¨¦¨

cicicici.il ip` oi` m`:éìéáùá äëæé éî éîöòì äëåæ éðà ïéà íà.invrl ip`ykeéðàù äî ãâðë àåä áùçð äîáå äæä úåëæä àåä äî ,éîöòì éúéëæ åìéôàå
:úåùòì áééç.eiykr `l m`e:äæä íìåòá.izni`éîéá àîù ,éúîéà ,úåøçáä éîéá åéùëò àì íà ,øçà ùåøéô .ãåò úåëæì øùôà éà úåîä øçà éë

:éãéì äìòé àì äð÷æä
eheheheh.raw jzxez dyrïî äðôúùëå äëàìîá ê÷ñò ø÷éò äéäéù àìå .äëàìî äùòú ãåîìä ïî òâé äéäúùëå ,äøåúá äìéìáå íåéá ê÷ñò ø÷éò äéäéù

òá÷ êúøåú àäú àìà ,êîöòì ì÷úå íéøçàì øéîçú åà ,íéøçàì ì÷úå êîöòì øéîçú àìù ,òá÷ êúøåú äùò ,áåúë éúàöîå .äøåúá ÷åñòú äëàìîä
àøæòá øîåà àåä ïëå ,íéøçàì åîë êì['é 'æ]ãîìî äéä êë úåùòì åáì ïéëäù åîë ,ìàøùé éðáì ãîììå úåùòìå 'ä úøåú úà ùåøãì åááì ïéëä àøæò éë

:ìàøùé éðáì.daxd dyre hrn xen`äìçú øîàù ,ä"ò åðéáà íäøáàá åðéöîù åîë(ã"é úéùàøá):áåèå êø ø÷á ïá ç÷éå óåñáå ,íçì úô äç÷àåiede
.mc`d lk z` lawníìåòáù úåðúî ìë ïúð åìéôà ò÷ø÷á úåùåáë åéðôå ïúåðä ìëù ,ò÷ø÷á úåùåáë êéðôå íäì ïúú àì êúéáì íéçøåà ñéðëî äúàùë

ãâðë ,òá÷ êúøåú äùò øîà íëç ãâðë .øéùòå øåáâ íëç ,äéîøé øéëæäù úåìòî ùìù ãâðë ,éàîù øéäæä úåøäæà ùìù .íåìë ïúð àì åìéàë åéìò ïéìòî
øåáâ åäæéà åðéðùå ,òøä åáì ãâðë íåçìéå åøöé ùåáëéù ,úåôé íéðô øáñá íãàä ìë úà ìá÷î éåä øîà øåáâ ãâðë ,äáøä äùòå èòî øåîà øîà øéùò

:åøöé úà ùáåëä
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.a.האדם של ערכו  כל  את מבטלת לזולתו , ולא בלבד לעצמו האדם הזמןb.דאגת
שעובר  רגע כל  ולפיכך יום, ילד מה יודע אדם שאין  האדם, של בידו  נתון  אינו 

גדול. הפסד  הוא לבטלה

øîBà äéä àeä: אומר היה הלל –éì éðà ïéà íà אין אם – ÈÈÅÄÅÂÄÄ
ולהשתלמותי , לתיקוני דואג éìאני éî? אותי יתקן  ומי  לי ידאג מי  – ÄÄ

éîöòì éðàLëe גם דבר  עושה ואיני  לעצמי  דואג כשאני אבל – ÀÆÂÄÀÇÀÄ
אחרים, éðàלטובת äî? חשיבותי ומה ערכי מה –åéLëò àG íàå ÈÂÄÀÄÇÀÈ

לעשות, מחוייב שאני מה מיד  עושה אני אין  אם –éúîéàמתי – ÅÈÇ
עוד יעמוד הזמן  אם יודע ומי חוזר , ואינו עובר רגע כל  הלא אעשה?

מפרשים: ויש – חובותי? את למלא שאוכל invrlלרשותי , ip`yke
מעשי, את לתקן  לעצמי, עושה אני ואפילו –ip` dnיש ערך  איזה –

בתכלית? שלם להיות כדי  לעשות עלי שהיה מה לעומת m`eלמעשי
eiykr `lבימי והמוסריות השכליות המעלות לי  אקנה לא אם –

אז `izniהבחרות, קשה כי  לא, – הזקנה בימי אותן? אקנה מתי –
כתוב וכן האדם. בנפש שנשתרשו מהתכונות כבכבכבכב,,,,להשתחרר  ((((משלימשלימשלימשלי

עלוווו):):):): לנער ממנה""חנוך יסור  לא יזקין כי גם דרכו, המאור המאור המאור המאור פי  ((((ספרספרספרספר

להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).
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קפדן היה הוא חברו ; מהלל  בתכונותיו שונה היה oipraשמאי  ,`l-l zay oiir)
,(xiibzdl eil` e`ay mixkpdואל כהלל , ענוותן אדם יהא "לעולם חכמים: ואמרו 

מתוך אלא לבריות, רע יחס מתוך היתה לא קפדנותו  ברם, כשמאי ", קפדן יהא
שפגע  מי  כלפי  אלא בקפדנות נוהג היה שלא ומכאן התורה. של  כבודה על שמירה
מאמרו שמעיד כפי  לבריות, ונוח טוב הוא אף היה בעצם אבל התורה, בכבוד 

במשנתנו.

òá÷ EúøBz äNò :øîBà éànLוכל עיקר , התורה לימוד  עשה – ÇÇÅÂÅÈÀÀÇ
טפל עסקיך אמרו ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).שאר  בבבב):):):):וכן יטיטיטיט,,,, בם"((((יומאיומאיומאיומא ((((דברים דברים דברים דברים "ודברת

ז ז ז ז )))) פירשו:וווו,,,, נתן  דרבי באבות ארעי ". תעשם ואל  קבע אותם עשה –
,"raw jzxez dyr" בבית חכם מפי דבר אדם שמע שאם מלמד כיצד?

קבע אותו  יעשה אלא ארעי , אותו יעשה אל  xacdהמדרש, lr xefgiy)
.(eala epxnyieשנאמר ויעשו, לאחרים וילמד יעשה, אדם שלמד ומה

א א א א ):):):): ה ה ה ה ,,,, אומר((((שם שם שם שם  הוא בעזרא וכן לעשותם", ושמרתם אותם "ולמדתם

יייי):):):): ז ז ז ז ,,,, וללמד((((עזרא עזרא עזרא עזרא  ולעשות, ה' תורת את לדרוש  לבבו  הכין עזרא "כי
דרבי באבות הדברים שכוונת מפרשים, ויש ומשפט". חוק בישראל

כדלקמן: היא raw"נתן jzxez dyr"ותקל לעצמך  תחמיר  שלא –
"כי שנאמר : ולאחרים, לך קבע תורתך תהא אלא להיפך , או  לאחרים

ישראל לבני מלמד  היה כך לעשות, לבו  שהכין  כמו  – הכין"... עזרא
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) הרשבהרשבהרשבהרשב""""ץ ץ ץ ץ ;;;; בשם בשם בשם בשם  יהושעיהושעיהושעיהושע äaøä.((((בניןבניןבניןבנין äNòå èòî øîà– ÁÙÀÇÇÂÅÇÀÅ

תחילה שאמר אבינו  ה ה ה ה ):):):):כאברהם יח יח יח יח ,,,, לחם",((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית פת "ואקחה

לפניהם" ויתן  עשה אשר הבקר ובן וחלב חמאה "ויקח כך ((((שם שם שם שם ואחר

ח ח ח ח );););); רשעים שם שם שם שם ,,,, ואילו הרבה; ועושים מעט אומרים שצדיקים ומכאן 

שתחילה  מעפרון , מניין? עושים, אינם מעט ואפילו הרבה, אומרים
טוטוטוטו):):):):אמר כגכגכגכג,,,, מה ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  ובינך ביני  כסף שקל  מאות ארבע "ארץ

כתובהיא", טז טז טז טז ):):):):ובסוף שם שם שם שם ,,,, ארבע ((((שם שם שם שם  לעפרון ... אברהם "וישקול 
לסוחר" עובר כסף שקל  א א א א ).).).).מאות פז פז פז פז ,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא úà((((בבא בבא בבא בבא  ìa÷î éåäåÆÁÅÀÇÅÆ
úBôé íéðt øáña íãàä ìk לא לביתך, אורחים מכניס כשאתה – ÈÈÈÈÀÅÆÈÄÈ

בקרקע וכבושות זעומות ופניך להם אדם ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))תתן נתן שאם ,

כאילו  הכתוב, עליו מעלה זעומות, ופניו  שבעולם מתנות כל לחברו
לא  אפילו  יפות, פנים בסבר  חברו את המקבל  אבל  כלום; לו נתן  לא

טובות  מתנות כל לו  נתן כאילו  הכתוב עליו מעלה כלום, לו נתן 
נתןנתןנתןנתן))))שבעולם דרבידרבידרבידרבי שלש((((אבותאבותאבותאבות כנגד שמאי, הזהיר  אזהרות "שלוש  –

"עשה  אומר : חכם כנגד ועשיר . גבור  חכם ירמיה: שהזכיר מעלות
גבור כנגד הרבה"; ועשה מעט "אמור  אמר : עשיר  כנגד  קבע"; תורתך 

יצרו  שיכבוש  יפות", פנים בסבר האדם כל את מקבל "הווי  אמר :
יצרו " את הכובש גבור? "איזהו ושנינו: הרע, לבו כנגד ויילחם

כנגד((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) שמאי  שאמר  הללו הדברים ששלשת מבארים ויש .
הצדיק: שמעון שאמר הדברים cner:שלשת mlerd mixac dyely lr"

."micqg zelinb lre dceard lre dxezd lr: שמאי אמר התורה כנגד 
ועשה  מעט "אמור  שמאי : אמר  העבודה כנגד  קבע"; תורתך "עשה
אמר חסדים גמילות כנגד תידור "; לא אשר "טוב בבחינת הרבה",

יפות" פנים בסבר האדם כל  את מקבל "והווי  ישראלישראלישראלישראל")")")")שמאי : .("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת

izdw - zex`ean zeipyn
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:íðåòá åúåîéå úåðéî éøáã íéøáã íúåàî íëéøçà íéàáä íéãéîìúä åúùéå íéðåâä íðéàù.llgzn miny my `vnpe.íìåòá úåìèá úåòã ïúåà åøàùéù
øùôà ,íä åøîàå ,ñøô ìá÷ì úðî ìò áøä úà íéùîùîä íéãáòë åéäú ìà íäì øîàù ,åéãéîìú ñåúééáå ÷åãö íò åëåñ ùéà ñåðâéèðàì äø÷ù åîë

:íåéä ãò íéñåúééáå íé÷åãö íéàø÷ðå ,íäéãéîìúå íä úåðéîì åàöéå .ñøô ìá÷î åðéà áøòìå çøåèå íåéä ìë äëàìî äùåò ìòåô
aiaiaiai.mely scexe mely ade` oxd` ly eicinlzn iedíéèèå÷úî íãà éðá éðù äàåø äéäùë ,íåìù áäåà ïøäà äéä ãöéë ,ïúð éáøã úåáàá åùøéô

àìù íäî ãçà ìëì êìåä äéäìåçîúù êéìà àáàù éì øîà àåäå êì àèçù ìò åîöò úà äëîå èøçúî àåä êéà êøáç äàø ,åì øîåàå åøáç úòãî
åîò øáçúî äéä äøéáò øáòù íãàá òãåé äéäùë ,äøåúì úåéøáä úà áø÷î äéä ãöéëå .äæ úà äæ íé÷ùðî åéä äæá äæ íéòâåô åéäùë êë êåúîå ,åì
àåä .áèåîì øæåç äéä êë êåúîå ,éðîî ÷çøúî äéä äîë íéòøä ééùòî äæ ÷éãö òãåé äéä åìéà øîåàå ùééáúî íãà åúåà äéäå ,úåáåäö íéðô åì äàøîå

åéìò ãéòî àéáðäù('á éëàìî):ïåòî áéùä íéáøå éúà êìä øåùéîáå íåìùá
bibibibi.diny ca` `ny cbp,åëùî íåâøú .äëéùî ïåùì ãâð .äéìòá úà úøá÷î úåðáøäù ,åîù ãáàé äøäî ,úåðáøå äøøù êåúî ÷åçøîì åîù êùîðù éî

:åãéâð.siqen `lceéñåî åðéàù éî:åãåîéì ìò ó.siqiàìá úåîéå åéîò ìà óñàé øîåìë ,óñàé ïéñøåâù ùéå .åãåîìú çëùéå ãîì øáëù äî åéôî óåñé
:åúò.sili `lceéñåî àìãî äù÷åøîàù åîë ,åäåâøäéù àåä éåàø øîåìë ,áééç àìè÷ êëìä ,ó[:è"î íéçñô]:åáâîå ,âãë åòø÷ì øúåî õøàä íòynzyice

.`bzaàøá'â ãéîì'ú ú"ø à"âú ,íéùøôî ùéå .øúë ìàòîùé ïåùìá àâú .íìåòä ïî øáòå óìç ,åéìëá ùîúùîä íãàë äøåú ìù äøúëá ùîúùîä
íìåòì ÷ìç åì ïéàù ,ãáàå óìç ,ùøåôîä íùá ùîúùîä ,àâúá ùîúùéãå ,éúòîù éðàå .åéãéîìú ïðéàù íéãéîìúá ùîúùäì íãàì øåñàù .àðéøç'à

:àáä
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ושמאי zebefdהלל inkgn oexg`d befd עמד± החכמים – וישיבת הסנהדרין  בראש ו 
ושמאי הנשיא, היה הלל שני. בית חורבן  לפני  שנה כמאה הורדוס, מלכות בימי
לארץ  ועלה בבל יליד  היה המלך . דוד על  אמו מצד  התייחס הלל  דין. בית אב –

ואבטליון שמעיה מות אחרי ואבטליון". שמעיה מפי חיים אֿלהים "דברי לשמוע
להיות  בניסן  עשר ארבעה חל אחת "פעם ישיבה. וראשי הנשיאים בתירא בני  היו
אמרו : לאו . אם השבת את דוחה פסח אם ידעו  ולא בתירא בני  ושכחו  בשבת,
אחד אדם להם: אמרו לאו? אם השבת את דוחה פסח אם שיודע אדם יש  כלום
ואבטליון, שמעיה הדור, גדולי  שני ששימש שמו, הבבלי והלל  מבבל  שעלה יש
נאמר  להם: אמר  לו... וקראו  שלחו לאו . אם השבת, את דוחה פסח אם ויודע

הפסח את ישראל  בני ("ויעשו  בפסח ונאמר ecrena""במועדו " ב), ט, במדבר –
לי  להקריב תשמרו  ניחוחי  ריח לאשי לחמי  קרבני ("את בתמיד ecrena""במועדו"

האמור ± "מועדו" אף שבת, דוחה בתמיד האמור "מועדו" מה ב): כח, במדבר
עליהם" נשיא ומינוהו  בראש  הושיבוהו  מיד  – השבת... את דוחה (ziixa`בפסח

.(` ,eq migqt `xnba בתחילה" עליו : ואמרו ישראל , בארץ תורה הרביץ הלל
הלל עלה – ונשתכחה חזרה ויסדה; מבבל עזרא עלה מישראל, תורה כשנשתכחה

ויסדה" `).מבבל ,k dkeq)לבריות ואהבתו ענוותנותו ברוב הצטיין  zayהוא oiir)
.(`l-lידי על  לתורה האדם את לקרב שיש  שבמשנתנו , במאמרו מובעת זו  רוחו 

הבריות. ואהבת השלום e"h).אהבת dpynl dncwda oldl d`x i`ny lr) ±

íäî eìa÷ éànLå ìlä.ומאבטליון משמעיה –:øîBà ìlä ÄÅÀÇÇÄÀÅÆÄÅÅ
ïøäà ìL åéãéîìzî éåä:להיות הכהן , אהרן  של ממידותיו  למד – ÁÅÄÇÀÄÈÆÇÂÙ

íBìL áäBà,אחרים ובין בינך –íBìL óãBøå גם שתהא – ÅÈÀÅÈ
שנאמר  לחברו , אדם בין שלום לעשות טוטוטוטו):):):):משתדל  לדלדלדלד,,,, "בקש((((תהלים תהלים תהלים תהלים 

אחר. במקום ורדפהו  במקומו  בקשהו – ורדפהו" cשלום zea`aiax
:eyxit ozpשני כשראה שלום? ורודף שלום אוהב אהרן היה כיצד 

מהם; אחד אצל  וישב אהרן הלך זה, עם זה מריבה שעשו  אדם בני
את  וקורע לבו  את מטרף אומר ?! מהו חברך  ראה בני, לו : אמר 
חברי ?! את ואראה עיני את אשא היאך לי! "אוי  ואומר : בגדיו,

שסרחתי הוא שאני הימנו , אצלו (iz`hgy)בושתי  יושב והוא עליו".
גם  לו ואומר האחר אצל  ויושב אהרן  והולך  מלבו . קנאה שמסיר  עד 

נפגשים, כשהיו כך  ומתוך  מלבו. גם קנאה שמסיר עד  הללו  כדברים כן 
זה. את זה ומנשקים מחבקים úBiøaäהיו úà áäBàידי שעל  – ÅÆÇÀÄ

הבורא, מצוות את עליהן  מחבב תהא הבריות äøBzìאהבת ïáø÷îe– ÀÈÀÈÇÈ
היה  כברו, תוכו  שאין באדם יודע שכשהיה אהרן, עושה שהיה כדרך

מתבייש היה אדם שאותו  עד יתירה, חיבה לו ומראה בשלומו מקדים
הרעים, ומעשי מחשבותי את אהרן יודע היה אילו  לי! "אוי  ואומר :

שאמר זהו למוטב. חוזר  אדם אותו היה כך  ומתוך  עמי" מדבר  היה לא

הנביא וווו):):):):עליו  בבבב,,,, השיב ((((מלאכימלאכימלאכימלאכי ורבים אתי  הלך  ובמישור  "בשלום
מעוון".
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הבריות  את לאהוב תלמידיו  את מחנך  היה שהלל הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
כי ארמית, בלשון  שאמרו הלל , של שני מאמר  משנתנו מביאה לתורה, ולקרבן
התורה  את לעשות ואסור  לשמה, בתורה חייו ימי  כל  לעסוק האדם של חובתו

וכבוד. תהלה שם לרכישת מכשיר

àeä– הלל –àîL ãâð :øîBà äéäכלומר שם, לו המושך – ÈÈÅÀÇÀÈ
רב, בכבוד לזכות כדי בעולם שמו  לגדל  dîLהרוצה ãáà הריהו – ÂÇÀÅ

ראוי שאינו הכבוד אחר ורדף שהואיל מכבר, לו שקנה שמו  מאבד 

לו . שזכה כבודו את מאבד  הריהו  óéñBîלו , àìãe שאינו ומי  – ÀÈÄ
בתורה, בלימודו  למדóéñéמוסיף שכבר  מה מפיו  יסוף –= siqi) ÈÄ
.(seq yxeyn ;dlki ,ca`iאמרו נתן נתן נתן נתן ))))וכן דרבידרבידרבידרבי אדם ((((באבותבאבותבאבותבאבות שנה אם :

את  שמשכח סוף עליהן, מוסיף ואינו  שלוש, או שתים או  אחת מסכת

גורסים: ויש  כמו"sqi"הראשונות. ,...sq`i"" עמיו כדכדכדכד),),),),אל  ככככ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

אין  ללמוד, מוסיף שאינו מאחר כי  עתו, בלא שימות יותרכלומר ערך

óéìéלחייו. àìãe, כלל לומד שאינו  ומי –áiç àìè÷ חייב – ÀÈÈÅÀÈÈÇÈ
דרשו  וכן  לחיים. זכות לו  אין  תורה, לומד ואינו הואיל  כלומר מיתה,

רבה רבה רבה רבה ):):):): שנאמר ((((ויקראויקראויקראויקרא – הנפש  לנר : נמשלו והתורה ככככ,,,,הנפש  ((((משלימשלימשלימשלי

שנאמר כז כז כז כז ):):):): – התורה אדם"; נשמת ה' כגכגכגכג):):):):"נר ו ו ו ו ,,,, מצוה ((((שם שם שם שם  נר "כי

זו  בידך  נרי  – בידי ונרך  בידך נרי לאדם: הקב"ה אמר  אור"; ותורה
את  משמר  אני  שלי, את שמרת אם – הנשמה זו  בידי ונרך  התורה,

נרך. את אכבה אני נרי , את כבית ואם àâúaשלך; LnzLãå– ÀÄÀÇÇÀÈÈ
הנאתו  לשם התורה בכתר  בכליוהמשתמש  המשתמש  כאדם ותועלתו ,

ואומנותו, להלן óìçתשמישו  כמבואר  העולם, מן  יחלוף ד ד ד ד – ((((פרקפרקפרקפרק ÂÇ
ה ה ה ה ):):):): מפרשים משנהמשנהמשנהמשנה ויש העולם". מן  חייו  נוטל תורה, מדברי  הנהנה "כל 

תיבות: ראשי חלף" "תגא נוטריקון : כה gחרינא`בראbלמידzבדרך
lוtשימוש שיקבל  חכם לתלמיד  לו  מותר  שאין לומר, רצה – ורענות

מתלמידיו אלא אדם .((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))משום

y c e w z a y

ש מ ר ו א דב י ה נ

דברים: שלושה מלמדנו  הוא בו  הלל , של נוסף מאמר  מביאה תיקונו`.משנתנו 
שלו. ה"אני " למען עושה שהוא ובמאמציו עצמו  באדם אלא תלוי אינו  האדם של

izdw - zex`ean zeipyn
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„ÈøîBà äéä àeä:éì éðà ïéà íà,?éì éîéîöòì éðàLëe,?éðà äîåéLëò àG íàå,?éúîéà ¨¨¥¦¥£¦¦¦¦§¤£¦§©§¦¨£¦§¦©§¨¥¨©
ÂËéànLøîBà:òá÷ EúøBz äNò,äaøä äNòå èòî øîà,úBôé íéðt øáña íãàä ìk úà ìa÷î éåäå. ©©¥£¥¨§§©¡Ÿ§©©£¥©§¥¤¡¥§©¥¤¨¨¨¨§¥¤¨¦¨

cicicici.il ip` oi` m`:éìéáùá äëæé éî éîöòì äëåæ éðà ïéà íà.invrl ip`ykeéðàù äî ãâðë àåä áùçð äîáå äæä úåëæä àåä äî ,éîöòì éúéëæ åìéôàå
:úåùòì áééç.eiykr `l m`e:äæä íìåòá.izni`éîéá àîù ,éúîéà ,úåøçáä éîéá åéùëò àì íà ,øçà ùåøéô .ãåò úåëæì øùôà éà úåîä øçà éë

:éãéì äìòé àì äð÷æä
eheheheh.raw jzxez dyrïî äðôúùëå äëàìîá ê÷ñò ø÷éò äéäéù àìå .äëàìî äùòú ãåîìä ïî òâé äéäúùëå ,äøåúá äìéìáå íåéá ê÷ñò ø÷éò äéäéù

òá÷ êúøåú àäú àìà ,êîöòì ì÷úå íéøçàì øéîçú åà ,íéøçàì ì÷úå êîöòì øéîçú àìù ,òá÷ êúøåú äùò ,áåúë éúàöîå .äøåúá ÷åñòú äëàìîä
àøæòá øîåà àåä ïëå ,íéøçàì åîë êì['é 'æ]ãîìî äéä êë úåùòì åáì ïéëäù åîë ,ìàøùé éðáì ãîììå úåùòìå 'ä úøåú úà ùåøãì åááì ïéëä àøæò éë

:ìàøùé éðáì.daxd dyre hrn xen`äìçú øîàù ,ä"ò åðéáà íäøáàá åðéöîù åîë(ã"é úéùàøá):áåèå êø ø÷á ïá ç÷éå óåñáå ,íçì úô äç÷àåiede
.mc`d lk z` lawníìåòáù úåðúî ìë ïúð åìéôà ò÷ø÷á úåùåáë åéðôå ïúåðä ìëù ,ò÷ø÷á úåùåáë êéðôå íäì ïúú àì êúéáì íéçøåà ñéðëî äúàùë

ãâðë ,òá÷ êúøåú äùò øîà íëç ãâðë .øéùòå øåáâ íëç ,äéîøé øéëæäù úåìòî ùìù ãâðë ,éàîù øéäæä úåøäæà ùìù .íåìë ïúð àì åìéàë åéìò ïéìòî
øåáâ åäæéà åðéðùå ,òøä åáì ãâðë íåçìéå åøöé ùåáëéù ,úåôé íéðô øáñá íãàä ìë úà ìá÷î éåä øîà øåáâ ãâðë ,äáøä äùòå èòî øåîà øîà øéùò

:åøöé úà ùáåëä

`xephxa yexit

.a.האדם של ערכו  כל  את מבטלת לזולתו , ולא בלבד לעצמו האדם הזמןb.דאגת
שעובר  רגע כל  ולפיכך יום, ילד מה יודע אדם שאין  האדם, של בידו  נתון  אינו 

גדול. הפסד  הוא לבטלה

øîBà äéä àeä: אומר היה הלל –éì éðà ïéà íà אין אם – ÈÈÅÄÅÂÄÄ
ולהשתלמותי , לתיקוני דואג éìאני éî? אותי יתקן  ומי  לי ידאג מי  – ÄÄ

éîöòì éðàLëe גם דבר  עושה ואיני  לעצמי  דואג כשאני אבל – ÀÆÂÄÀÇÀÄ
אחרים, éðàלטובת äî? חשיבותי ומה ערכי מה –åéLëò àG íàå ÈÂÄÀÄÇÀÈ

לעשות, מחוייב שאני מה מיד  עושה אני אין  אם –éúîéàמתי – ÅÈÇ
עוד יעמוד הזמן  אם יודע ומי חוזר , ואינו עובר רגע כל  הלא אעשה?

מפרשים: ויש – חובותי? את למלא שאוכל invrlלרשותי , ip`yke
מעשי, את לתקן  לעצמי, עושה אני ואפילו –ip` dnיש ערך  איזה –

בתכלית? שלם להיות כדי  לעשות עלי שהיה מה לעומת m`eלמעשי
eiykr `lבימי והמוסריות השכליות המעלות לי  אקנה לא אם –

אז `izniהבחרות, קשה כי  לא, – הזקנה בימי אותן? אקנה מתי –
כתוב וכן האדם. בנפש שנשתרשו מהתכונות כבכבכבכב,,,,להשתחרר  ((((משלימשלימשלימשלי

עלוווו):):):): לנער ממנה""חנוך יסור  לא יזקין כי גם דרכו, המאור המאור המאור המאור פי  ((((ספרספרספרספר

להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ).).).).
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קפדן היה הוא חברו ; מהלל  בתכונותיו שונה היה oipraשמאי  ,`l-l zay oiir)
,(xiibzdl eil` e`ay mixkpdואל כהלל , ענוותן אדם יהא "לעולם חכמים: ואמרו 

מתוך אלא לבריות, רע יחס מתוך היתה לא קפדנותו  ברם, כשמאי ", קפדן יהא
שפגע  מי  כלפי  אלא בקפדנות נוהג היה שלא ומכאן התורה. של  כבודה על שמירה
מאמרו שמעיד כפי  לבריות, ונוח טוב הוא אף היה בעצם אבל התורה, בכבוד 

במשנתנו.

òá÷ EúøBz äNò :øîBà éànLוכל עיקר , התורה לימוד  עשה – ÇÇÅÂÅÈÀÀÇ
טפל עסקיך אמרו ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם).).).).שאר  בבבב):):):):וכן יטיטיטיט,,,, בם"((((יומאיומאיומאיומא ((((דברים דברים דברים דברים "ודברת

ז ז ז ז )))) פירשו:וווו,,,, נתן  דרבי באבות ארעי ". תעשם ואל  קבע אותם עשה –
,"raw jzxez dyr" בבית חכם מפי דבר אדם שמע שאם מלמד כיצד?

קבע אותו  יעשה אלא ארעי , אותו יעשה אל  xacdהמדרש, lr xefgiy)
.(eala epxnyieשנאמר ויעשו, לאחרים וילמד יעשה, אדם שלמד ומה

א א א א ):):):): ה ה ה ה ,,,, אומר((((שם שם שם שם  הוא בעזרא וכן לעשותם", ושמרתם אותם "ולמדתם

יייי):):):): ז ז ז ז ,,,, וללמד((((עזרא עזרא עזרא עזרא  ולעשות, ה' תורת את לדרוש  לבבו  הכין עזרא "כי
דרבי באבות הדברים שכוונת מפרשים, ויש ומשפט". חוק בישראל

כדלקמן: היא raw"נתן jzxez dyr"ותקל לעצמך  תחמיר  שלא –
"כי שנאמר : ולאחרים, לך קבע תורתך תהא אלא להיפך , או  לאחרים

ישראל לבני מלמד  היה כך לעשות, לבו  שהכין  כמו  – הכין"... עזרא
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) הרשבהרשבהרשבהרשב""""ץ ץ ץ ץ ;;;; בשם בשם בשם בשם  יהושעיהושעיהושעיהושע äaøä.((((בניןבניןבניןבנין äNòå èòî øîà– ÁÙÀÇÇÂÅÇÀÅ

תחילה שאמר אבינו  ה ה ה ה ):):):):כאברהם יח יח יח יח ,,,, לחם",((((בראשיתבראשיתבראשיתבראשית פת "ואקחה

לפניהם" ויתן  עשה אשר הבקר ובן וחלב חמאה "ויקח כך ((((שם שם שם שם ואחר

ח ח ח ח );););); רשעים שם שם שם שם ,,,, ואילו הרבה; ועושים מעט אומרים שצדיקים ומכאן 

שתחילה  מעפרון , מניין? עושים, אינם מעט ואפילו הרבה, אומרים
טוטוטוטו):):):):אמר כגכגכגכג,,,, מה ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  ובינך ביני  כסף שקל  מאות ארבע "ארץ

כתובהיא", טז טז טז טז ):):):):ובסוף שם שם שם שם ,,,, ארבע ((((שם שם שם שם  לעפרון ... אברהם "וישקול 
לסוחר" עובר כסף שקל  א א א א ).).).).מאות פז פז פז פז ,,,, מציעאמציעאמציעאמציעא úà((((בבא בבא בבא בבא  ìa÷î éåäåÆÁÅÀÇÅÆ
úBôé íéðt øáña íãàä ìk לא לביתך, אורחים מכניס כשאתה – ÈÈÈÈÀÅÆÈÄÈ

בקרקע וכבושות זעומות ופניך להם אדם ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))תתן נתן שאם ,

כאילו  הכתוב, עליו מעלה זעומות, ופניו  שבעולם מתנות כל לחברו
לא  אפילו  יפות, פנים בסבר  חברו את המקבל  אבל  כלום; לו נתן  לא

טובות  מתנות כל לו  נתן כאילו  הכתוב עליו מעלה כלום, לו נתן 
נתןנתןנתןנתן))))שבעולם דרבידרבידרבידרבי שלש((((אבותאבותאבותאבות כנגד שמאי, הזהיר  אזהרות "שלוש  –

"עשה  אומר : חכם כנגד ועשיר . גבור  חכם ירמיה: שהזכיר מעלות
גבור כנגד הרבה"; ועשה מעט "אמור  אמר : עשיר  כנגד  קבע"; תורתך 

יצרו  שיכבוש  יפות", פנים בסבר האדם כל את מקבל "הווי  אמר :
יצרו " את הכובש גבור? "איזהו ושנינו: הרע, לבו כנגד ויילחם

כנגד((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) שמאי  שאמר  הללו הדברים ששלשת מבארים ויש .
הצדיק: שמעון שאמר הדברים cner:שלשת mlerd mixac dyely lr"

."micqg zelinb lre dceard lre dxezd lr: שמאי אמר התורה כנגד 
ועשה  מעט "אמור  שמאי : אמר  העבודה כנגד  קבע"; תורתך "עשה
אמר חסדים גמילות כנגד תידור "; לא אשר "טוב בבחינת הרבה",

יפות" פנים בסבר האדם כל  את מקבל "והווי  ישראלישראלישראלישראל")")")")שמאי : .("("("("תפארתתפארתתפארתתפארת
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זה שכל אחד מישראל, גם קל שבקלים, מוסר נפשו על קידוש השם, הוא לא מצד הרגש האהבה . . אלא מפני שאינו יכול להיפרד 
חס־ושלום מאחדותו יתברך.

ממאמר שבת פרשת עקב, ה'תשכ"ח
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: יח הברכות:דף סדר ביאור ÷íðøהמשך úîîBøúî ïëéäå,הצדיקים של §¥¨¦§¤¤©§¨
éìLeøéaøîàpL ,í(ו קכב ìLeøé(תהלים íBìL eìàL'éáäBà eéìLé í,'C דהיינו ¦¨©¦¤¤¡©©£§§¨¨¦¦§¨£¨¦

בשלום  ישבו הצדיקים שהם ירושלים לאחר שאוהבי ירושלים בנין ברכת נסמכה ולכן ,

הצדיקים. ãåcברכת àa íéìLeøé úéðápL ïåéëåבה ה)øîàpLלמלוך ג (הושע §¥¨¤¦§¥§¨©¦¨¨¦¤¤¡©
,'íkìî ãåc úàå íäéäìà 'ä úà eL÷áe ìàøNé éða eáeLé øçà' שאחר ©©¨§¥¦§¨¥¦§¤¡Ÿ¥¤§¤¨¦©§¨

דוד  'צמח ברכת נסמכה ולכך ויבוא, דוד ואת ה' את יבקשו לירושלים לבנין 'שישובו

ëåøîàpLירושלים. ,älôz äúàa ãåc àaL ïåé(ז נו ìà(ישעיה íéúBàéáäå' §¥¨¤¨¨¦¨¨§¦¨¤¤¡©©£¦¦¤
,'éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä יוכלו דוד ויבוא המקדש לבית שיבואו שלאחר ©¨§¦§¦©§¦§¥§¦¨¦

דוד' 'צמח לברכת תפילה' 'שומע ברכת נסמכה ולכן älôz.להתפלל, úàaL ïåéëå§¥¨¤¨§¦¨
äãBáò úàa,הקרבנות ּתפּלתי(שם)øîàpLשל ּבבית íäéúBìBò'וׂשּמחּתים ¨£¨¤¤¡©ְְְְִִִִֵַָ¥¤

,'éçaæî ìò ïBöøì íäéçáæå נסמכה ולכן לרצון, זבחיהם יעלו שיתפללו שלאחר §¦§¥¤§¨©¦§§¦
תפילה'. ל'שומע [רצה] העבודה øîàpLברכת ,äãBz äúàa äãBáò úàaL ïåéëå§¥¨¤¨£¨¨¨¨¤¤¡©

כג) נ éððãaëé',(תהלים äãBz çáBæ' באה זביחה שלאחר הפסוק מלשון ודורשים ¥©¨§©§¨§¦
העבודה. ברכת לאחר 'מודים' ברכת נסמכה ולכן הודאה,

התפי  סדר בביאור ממשיכה øçàלה:הגמרא íéðäk úkøa øîBì eàø äîe ברכת ¨¨©¦§©Ÿ£¦©©
áéúëc ,äàãBä(כב ט ãøiå(ויקרא íëøáéå íòä ìà åéãé úà ïøäà àNiå' ¨¨¦§¦©¦¨©£Ÿ¤¨¨¤¨¨©§¨£¥©¥¤

,'íéîìMäå äìBòäå úàhçä úBNòî בירך הקרבנות עבודת שסיים שלאחר הרי ¥£©©¨§¨¨§©§¨¦
כהנים. הגמרא:ברכת בפסוק äãBáò,ברכת÷íãBשנאמרתàîéàשואלת שהרי ¥¨¤£¨

והשלמים. והעולה החטאת עשיית קודם הכהנים ברכת הגמרא:נאמרה àìŸמשיבה
,'åâå 'úàhçä úBNòî ãøiå' áéúëc ,Czòc à÷ìñ ו' áéúk éî וירדúBNòì ¨§¨©§¨¦§¦©¥¤¥£©©¨¦§¦©£

הרי הקרבנות, את להקריב הלך העם את שבירך שלאחר שנפרש £¥'úBNòî'החטאת',
,áéúk.לכן קודם הקריב שכבר הגמרא:ומבואר כהניםdøîéìåשואלת äãBáòäלברכת øçà.'מודים' הגמרא:לפני משיבה §¦§¥§¨©©¨£¨

,Czòc à÷ìñ àì מ לעיל למדנו כבר äãBz'שהרי çáBæ' áéúëc.להפרידם ואין זביחה לאחר באה הגמרא:שהודאה שואלת Ÿ¨§¨©§¨¦§¦¥©¨
éàäà zëîñc úéæç éàî,כהנים ברכת קודם העבודה לברכת מודים ברכת להסמיך תודה' 'זובח הפסוק על -éàäà CBîñ- ©¨¦§©§©§©©§©©

לעבודה. כהנים ברכת להסמיך וגו' מעשות' וירד 'ויברכם הפסוק הגמרא:על עבודה,àøazñîמשיבה לאחר מיד הודאה לומר ¦§©§¨
àéä,שכן àúléî àãç äàãBäå äãBáò ה עבודה ההודאה יא.שגם £¨§¨¨£¨¦§¨¦

התפילה: סדר ביאור øîBìהמשך eàø äîeברכתáéúëc ,'íéðäk úkøa' øçà 'íBìL íéN'(כז ו éîL(במדבר úà eîNå' ¨¨©¦¨©©¦§©Ÿ£¦¦§¦§¨¤§¦
,'íëøáà éðàå ìàøNé éða ìò ו ה', יברכם ישראל, את הכהנים שיברכו íBìLשלאחר àeä Ceøa LBãwäc äëøá,היא ©§¥¦§¨¥©£¦£¨£¥§¨¨§©¨¨¨

øîàpL(יא כט íBìMa'(תהלים Bnò úà Cøáé 'ä'. ¤¤¡©§¨¥¤©©¨
לעיל שנתבאר למה חוזרת נתבאר(יז:)הגמרא וכן התפילה, סדרו הגדולה כנסת התפילה (שם)שאנשי את הסדיר הפקולי ששמעון

גמליאל. רבן הגמרא:לפני ïBòîLמקשה ,øãqä ìò älôz eðwz íéàéáð änk íäîe íéð÷æ íéøNòå äàîc øçàî éëå§¦¥©©§¥¨§¤§¦§¥¦¥¤©¨§¦¦¦§§¦¨©©¥¤¦§
éìewtäאחריהם øécñäשהיה éàî.:הגמרא זמןל מיישבת הברכות íeçëLאחר סדר טעם שכחו -,øæçå הפקולי שמעון ©©¦©¦§¦§¨§¨©

íeøcñå.הגדולה כנסת אנשי סדר כפי §¦§
התפילה: לסדר השייך נוסף Cìéàåדין ïàkî,ברכות עשרה שמונה שסיים לאחר -Ceøa LBãwä ìL BçáLa øtñì øeñà ¦¨§¥¨¨§©¥§¦§¤©¨¨

àeä נוספת ברכה áéúëc,בקביעת éàî ,øæòìà éaø øîàc(ב קו éîì(תהלים ,'Búläz ìk òéîLé 'ä úBøeáb ìlîé éî' §¨©©¦¤§¨¨©¦§¦¦§©¥§©§¦©¨§¦¨§¦
'ä úBøeáb ìlîì äàð,ושבחיוBúläz ìk òéîLäì ìBëiL éîì, מלבד כלל ה' שבחי למנות אין כזה, אדם שאין וכיון ¨¤§©¥§§¦¤¨§©§¦©¨§¦¨

הגדולה  כנסת אנשי שתיקנו .הברכות

זה: בענין נוסף éàcî,מאמר øúBé àeä Ceøa LBãwä ìL BçáLa øtñnä ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨©§©¥§¦§¤©¨¨¥¦©
øîàpL ,íìBòä ïî ø÷òð(כ לז òláé',(איוב ék Léà øîà íà øaãà ék Bì øteñéä' כל שסיפר איש אמר אם כלומר, ¤¡©¦¨¨¤¤¡©©§©¦£©¥¦¨©¦¦§ª¨

העולם. מן [יעקר] יבולע ה', של זה:שבחו בענין נוספת øôkדרשה Léà dì éøîàå ,àiøBab øôk Léà äãeäé éaø Løc̈©©¦§¨¦§©¦©¨§¨§¥¨¦§©
áéúëc éàî ,ìéç øBab(ב סה äleëc(תהלים ànñ ,'äläú äiîeã Eì'הוא הסממנים מכל הטוב הסם -à÷BzLî ¦©¦©¦§¦§¦¨§¦¨©¨§¨©§¨

וכן[-השתיקה] ה'. תהילת גופה היא שהשתיקה תהלה' דומיה 'לך וזהו .éîéc áø àúà ékלבבל ישראל àáøòîa,מארץ éøîà ,øîà ¦¨¨©¦¦¨©¨§¦§©£¨¨
לקנות תרצה òìña,אם älîשתקנה יותר ïéøúaטוב à÷BzLî,סלע שוה הגון ודבור מילה למצוא כלומר, סלעים, בשני - ¦¨§¤©©§¨¦§¥

כפלים  שוה זה הגון, שאינו דיבור ולעצור השתיקה .ולמצוא
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zezixk(ycew zay meil)

,oaxw aiignd dyrn zaygp eizerexf zywdy mixaeq md mewn
dn lr `le ,scbn lr `l` epzpyna minkg ewlgp `l okle
lr oaxw miaiigy zezixk iaiig llka ae` lra `pzd dpyy

:`xnbd dzr dywne .mzbbyáéúéî,é,`ziixaa epipyúãBáòa ¥¦¥©£©
áéiç Bðéà íéáëBkoaxwçaéfL ïBâk ,äNòî Ba LiL øác ìò àlà ¨¦¥©¨¤¨©¨¨¤¤©£¤§¤¦©

,dxf dcearlåm` okïì àéL÷å .äåçzLäå ,êqéðå ,øhé÷dywede - §¦¥§¦¥§¦§©£¨§©§¨¨
ixd ,daiyid ipalúéì äàåçzLä[oi`-],äNòî daaiig recne ¦§©£¨¨¥¨©£¤

.oaxw dilrLé÷ì Léø øîàå,ef `iyew uexizaépî àäin zrck - §¨©¥¨¦¨©¦
k ,`ziixad diepyïðéòa àì ,øîàc ,àéä àáé÷ò éaøjxev oi` - ©¦£¦¨¦§¨©Ÿ¨¦©

ziiyraäNòîdxf dcearl degzynd okle ,oaxwa aiigzdl ick ©£¤
.oaxw aiigïðaø àîéz eléôà ,øîà ïðçBé éaøåxnel dz` leki - §©¦¨¨¨©£¦¥¨©¨¨

ea oi`y e`l lr miaiig oi`y ,minkgk s` zxaeq `ziixady
mewn lkne ,dyrnéåä BúîB÷ úôéôkl `id zaygp -.äNòî §¦©¨¨¥©£¤

:`xnbd zwiicneììkîiaxk yiwl yix yxit `ly dnn rnyn - ¦§¨
,opgeiïðaøc àaélà Lé÷ì Léøì déì àøéáñcxaeq yiwl yixy - ¦§¦¨¥§¥¨¦©¦¨§©¨¨

y ,`aiwr iax lr miwlegd minkg zrcaàì ïðaøì BúîB÷ úôéôk§¦©¨§©¨¨Ÿ
,äNòî éåäd`egzyd lr aeig yiy xeaql mileki mpi` okle ¨¥©£¤

eli`e ,dxf dcearlåéúBòBøæ úLwäopaxl,äNòî éåä,ddinza ©¨©§¨¨¥©£¤
.mdipia wlgl xazqn `l ixde
:dziiyew z` `xnbd dkiynnàlàåc ,xnel dvxz m` -ék §¤¨¦

øîà÷xn`y dn -Lé÷ì LéøyåéúBòBøæ úLwäae` lra lyéåä ¨¨©¥¨¦©¨©§¨¨¥
,àèeæ äNòîepiid,àáé÷ò éaøc àaélàepzpyna xaeqd `ede ©£¤¨©¦¨§©¦£¦¨

,oaxw aiig ae` lrayïðaøì ìáàe`l lr miaiig oi`y mixaeqd £¨§©¨¨
eizerexf zywd s` ,dyrn ea oi`yéëä éà .äNòî éåä àìm` - Ÿ¨¥©£¤¦¨¦

,dyw okéðz éànàminkg zrcly dpyna `pzd dpy recn -àöé ©©¨¥¨¨
éðúéð ,äNòî Ba ïéàL ócâîxnel `pzl did -,áBà ìòáe ócâî àöé §©¥¤¥©£¤¦§¥¨¨§©¥©©

ea oi`y oeik oaxw aeig oi`y minkg mixaeq ae` lraa s` ixdy
.dyrn

iax zrca eixac z` xn` yiwl yix zn`a :`xnbd zvxzn
,dyrn zaygp dpi` eizerexf zywd s` minkgl eli`e ,`aiwr

c meyn ,yexita dpynd ok dazk `l mewn lkneézøzî àãç£¨¦©§¥
éðz÷miaiig oi`y mizy oze` jezn zg` dxiar `pzd hwp - ¨¨¥

oicd `ede ,scbn epiide ,dyrn oda oi`y zngn ,oaxw odilr
.ae` lral

minkg zhiya `pzd hwp recn :dywne `xnbd dkiynn
,scbnd z` `wec ,miwlegdéðúéìåly epic z` dpy `l recne - §¦§¥

,áBà ìòa,dyrn ea oi`y zngn ea mixhet minkgyéðúéì àìå ©©§Ÿ¦§¥
.ócâî:`xnbd zvxznéøèöéà ócâîdéì C`pzd jxved - §©¥§©¥¦§§¦¥

mircei epiid `ly oeik ,scbn iabl minkg zrc z` eprinydl
,ae` lra oiprl wx minkg zrc z` `ian `pzd did m` z`f

càðéîà Czòc à÷ìñ,xnel xeaq ziid -déìéc úøk áéúëe ìéàBä ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦¨¥¦¥
ïaø÷ íB÷îajeza scbn ly zxkd aeig z` dxezd dazky oeik - ¦§¨§¨

,bbeya dxf dcear caer ly oaxw zyxtéaøì déì äãBî àîéà¥¨¤¥§©¦
àáé÷òoi`y s` ,oaxw aeig ea yiy micen minkgy xnel xyt` - £¦¨

,oaxw zyxta epic z` dxezd dazk ok zngne ,dyrn eaà÷̈

àìc ïì òîLî,ok xacd oi`y dpyna `pzd epl rinyd jkl ± ©§©¨§Ÿ
ea oi`e li`ed ,oaxwn xehty minkg mixaeq scbna s` `l`
zywdy zngn ae` lra z` mixhet mdy oicd `ede ,dyrn

.dyrn zaygp dpi` eizerexf
ae` lra lr minkg ewlgp `l recn ,xg` xe`ia d`ian `xnbd

:oaxw eilr miaiig oi`y xnel ,epzpyna dpypyìòa ,øîà àleò¨¨©©©
éðz÷c áBàea xaecn ,epzpynaãMì øh÷îaxyl zxehw xihwn - §¨¨¥¦§©¥©¥

aiigy micen minkg s` okle ,ynn dyrn yi df xacae ,micyd
.oaxw eilr

:dpyna df xe`ia dgec `axé÷úîdì ódywd -,ïk íà ,àáø ©§¦¨¨¨¦¥
oiekzn `edy `xnbd dpiade] cyl xihwn epiid 'ae` lra'y

ecaerl,[ef zxehwaeðééäedf -,íéáëBk úãBáò ãáBòdpyp xaky ©§¥£©¨¦
.epzpyna

:epzpyna dpypy 'ae` lra' z` xg` ote`a x`an `axøîà àlà¤¨¨©
,àáøepiid epzpyna xkfend ae` lra,ãMì øh÷îxhwn epi`y ¨¨§©¥©¥

ok dyer `l` ,del` myl elBøaçì úðî ìòick eil` xagziy - ©§¨§©§
yiy oeike ,dxf dcear caerl aygp epi` dfay ,eityka eriiql

.oaxw aeig ea yiy minkg micen ,dyrn dfa
:`xnbd dywnïk íà ,ééaà déì øîàdpyna xen`d 'ae` lra'y ¨©¥©©¥¦¥

ixd ,cyl xhwn epiideðééäedf -øáç øáBçepi`y ,dxeza xen`d ©§¥¨¤
eli`e ,cala dyrz `la xaer `l` ,zxk `le dzin aiig
zvxzn .zxk aeig mda yiy el` z` wx `pzd dpn epzpyna

:`xnbddéì øîà,`axäøîà äøBzäy,äæ ïBâk øáç øáBçxihwny ¨©¥©¨¨§¨¥¨¤§¤
epic ,cyl,äìé÷ñadyr m`y epzpyna `pzd dpy df ote` lre ¦§¦¨

.oaxw aiig bbeya ok dyr m`e ,zxk aiig d`xzd `lle cifna ok
.dyrn ea yiy oeik minkg jk lr ewlg `le

:iia` el dywdàeä ïéãä ,åàìác øáç øáBç àlàå`ed dfi`e - §¤¨¥¨¤¦§¨¥¥
:`ax el uxiz .e`la wx `l` ,dliwqa epi`y xag xaeg,déì øîà̈©¥

edfàéðúãkdxeza xn`p ,`ziixaa(i i mixac),'øáç øáBçå'llkae ¦§©§¨§¥¨¤
df xeqi`Bãb øáBç ãçàïè÷ øáBç ãçàå ìzeig uaiw m` oia - ¤¨¥¨§¤¨¥¨¨

,zephw zeig uaiw m` oiae ,mityke miygl ici lr zelecbeléôàå©£¦
,íéaø÷òå íéLçðì øáBç,miphw miig ilra mdyáéiç,zewln ¥¦§¨¦§©§©¦©¨

.e`l `l` df xeqi`a oi` el` mipte`ae
:df oipra `xnin `xnbd d`ian ,el` mixac ab`éàä ,ééaà øîà̈©©©¥©

àaø÷òå àøeaéæ ãîöéîì éòác ïàîdrxv xagl dvexy in - ©§¨¥§¦§©¦¨§©§©¨
,axwre,øeñàllka `ed ixdy ,miaeyg miig ilra mpi`y s` ¨

.dxez dxq`y 'xag xaeg'åmpn`déøúa eúà÷ éàmi`a md m` - §¦¨¨©§¥
,ewifdl eixg`éøL,oxagl oiekzn epi`y oeik ,ok zeyrl xzen - ¨¦

.edewifi `ly wx dvex `l`
zaiignd `ziixady ,opgei iax zhiya oecl dzr zxfeg `xnbd
,minkgk xeaql dleki miakek zcearl d`egzyd lr oaxw
eznew ztitky oeik ,dyrn ea oi`y e`la oaxwn mixhetd

:`xnbd dywn .dyrnk zaygp d`egzydaøîàc ,ïðçBé éaøì§©¦¨¨§¨©
y,äNòî éåä BúîB÷ úôéôkjk lr aiig minkg zrcl mb okle §¦©¨¨¥©£¤
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המשך מעמוק רנה

צריך לאהוב כל אחד מישראל, אפילו מי שנמצא בריחוק ביותר ממנו, גם במובן הרוחני . . באופן ש"מקרבן לתורה": לקרב את פלוני 
לתורה, ולא להוציא את התורה ממקומה, כדי לשנות ולהתאים אותה לרצון )וליתר דיוק: לתאווה( של אדם פלוני או מקום פלוני.

מהתוועדות כ"ף מנחם־אב, ה'תשכ"ט



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc dxenz(oey`x meil)

ì àlL äéeðtä ìò àaä éeðt øîàc ,àéä øæòìà éaøúeMéà íeL ©¦¤§¨¨¦§¨©¨©¨©©§¨¤Ÿ§¦
äðBæ dàNòdpi`y d`ia lk ezhiyly oeike ,odkl dxeq`e £¨¨¨

dy`a s` lg opz` xeqi`y xaeq `ed ,zepf z`ia diexw ezy`a
iepty mixaeqd minkgk xaeq iia` j` ,oiyeciw da el miqtezy
dy`a `l` opz` oi` mzhiyle ,dpef d`yr `l dieptd lr `ad

.oiyeciw da miqtez `ly
:`xnbd dywnéàzhiyk ef `ziixaøæòìà éaø,`idàéøéà éàî ¦©¦¤§¨¨©¦§¨

äðîìà`aenk lecb odkl dpnl` `weec `tiqa `pzd hwp recn - ©§¨¨
,lirléðúéðopz` elit`yäéeðtz`ia ef mb ezhiyl ixdy ,xeq` ¦§¥§¨

,xeq` diept opz` s` xfrl` iaxl zn`a :`xnbd zvxzn .zepf
eéøèöéà äðîìàCopz` mby eprinydl `ziixad dkxved j` - ©§¨¨¦§§¦

,xeq` dpnl`l lecb odkàðéîà Czòc à÷ìñlr dlrn ziidy - ©§¨©§¨£¦¨
,xnel jzrceøñzéð àì àeä áà ïéðáe ìéàBäxfrl` iaxly oeik - ¦¦§©¨Ÿ¦©§

oic mby a` oipaa cnlp `ny ,diept epiid odka dxen`d 'dpef'
dpi` xg` xeqi` da yiy d`ia la` ,diepta wx xn`p dpef opz`

ok lr ,zepf z`ia diexwïì òîLî à÷dxeq`d dpnl` s`y `pzd ¨©§©¨
.xeq` dppz` lecb odkl

:dpyna epipy'åë äæ äìè Cì àä Bøéáçì øîBàäjzgty oilze ¨¥©£¥¥¨¨¤¤
dywn .opz` mixne` minkge opz` epi` xne` iax ,icar lv`

:minkg lr `xnbdãáòì äçôL àäåiprpkàéøL àøLéî §¨¦§¨§¤¤¦§¨©§¨
:`xnbd zvxzn .xeqi` z`iaa `l` opz` oi`e ,[zxzen-]áø øîà̈©©

øîà÷ Bìöà ,àðeädpeekd 'icar lv` jzgty oilz' xne`d - ¨¤§¨¨©
xeq` ixdy `ed opz` dlhd ok lre ,envr oec`d mr oilzy

.dgty lr `eal l`xyiløîà÷ àélòî àðMéì [ãáò] éðz÷c àäå§¨§¨¨¥¤¤¦¨¨§©§¨¨¨©
,diwp oeyla xacl ick `ed 'icar lv`' `pzd hwpy dne -

.yinyzd xa` `ed 'icar' yexite
:`xnbd dgecéëä éà,dgtyd lr `ad l`xyia zwqer dpyndy ¦¨¦

éaøc àîòè éàîok lr .xeqi` z`ia ef ixde ,dppz` z` xiznd ©©£¨§©¦
:xg` ote`a `xnbd zvxzníìBòì ,÷çöé áø øa ìàeîL øîà̈©§¥©©¦§¨§¨
epiid dpyna xen`d 'icar'écáò,ynnéøáò ãáòa ,éðz÷ éëå- ©§¦§¦¨¨¥§¤¤¦§¦

.iprpka `le ixar cara wqer df oice
:dywne `xnbd dayéëä éàaey ,ixar cara zwqer dpyndy ¦¨¦

dywïðaøc àîòè éàîixd ,opz`d z` mixqe`dãáòì äçôL ©©£¨§©¨¨¦§¨§¤¤
àéøL àøLéî éøáòzvxzn .xeqi` z`ia o`k oi`e ,el zxzen - ¦§¦¦§¨©§¨

:`xnbddéì úéìc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä[carl el oi`y-]äMà ¨¨§©©§¦©§§¥¥¦¨
,íéðáe,dgtya xeq` `ed ok lre,àéðúcy ixar caräMà Bì ïéà ¨¦§©§¨¥¦¨

,úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø ïéà íéðáem`eBaø íéðáe äMà Bì Lé ¨¦¥©¥¦§¨§©£¦¥¦¨¨¦©
úéðòðk äçôL Bì øñBîoeike .dpnn mipa el cileiy ick egxk lra ¥¦§¨§©£¦

mixaeq dilr `a m` ,dgtya xeq` `ed mipae dy` el oi` m`y
mipae dy` el oi`a mb iax zrcl mpn` .xeq` dppz`y minkg

zhiyle ,dgty el xqen eaxdppz` ok lre xeqi` z`ia ef oi` e
.xzen

äðùî
:'alk xign' ipic xe`iaáìk øéçî eäæéàå,gafnl xeq`døîBàä §¥¤§¦¤¤¨¥
Cì àä] (êéìåä) Bøéáçì[jl gw -úçz äæ äìè[zxenz-],áìk ©£¥¥¨¨¤¤©©¤¤
.gafnl xeq` dlh eze`äøNò ìèð ãçà ,e÷ìçL ïéôzeL éðL ïëå§¥§¥¨¦¤¨§¤¨¨©£¨¨

mi`lhãçàåocbpk lhpäòLzmi`lh,áìëådnáìkä ãâðkL §¤¨¦§¨§¤¤¤§¤¤©¤¤

øeñà'alk xign' meyn mixeq` oey`xd lhpy mi`lhd zxyr - ¨
,alkd zxenz mb egwlp ixdyøzeî áìkä íòLåzryze - §¤¦©¤¤¨

.daxwdl mixzen alkd mr ipyd lhpy mi`lhd
áìkä ïðúà,ezalk z` leral ick exiagl mc` ozpy dlh - ¤§©©¤¤
äðBæ øéçîe,dgtyl dzepwl ick dpefl ozpy dlhe -elà éøä §¦¨£¥¥

ïéøzeî,gafnløîàpL,alk xigne dpef opz` iabl'íéðL'aezkk ¨¦¤¤¡©§©¦
(hi bk mixac)ipy `wecy rnyne ,'mdipW mB Lidl` 'd zarFz iM'¦£©¡Ÿ¤©§¥¤

mixeq` el`äòaøà àìåyi cere .dpef xigne alk opz` `le - §Ÿ©§¨¨
y 'mdipy' zaizn cenllïäéúBãìåalk xigne dpef opz` ly ©§¥¤

ïéøzeî`weecy rnyn ik ,gafnlïä,mixeq`.ïäéúBãìå àìå ¨¦¥§Ÿ©§¥¤

àøîâ
:alk xign edn zxxan `xnbdétéìç eäæ 'áìk øéçî' ,ïðaø eðz̈©¨¨§¦¤¤¤£¦¥

áìk.alk zxenz ozipd dlh -øîBà àeä ïëåweqtd oeylamildz) ¤¤§¥¥
(bi cn,'íäéøéçîa úéaø àìå ïBä àìa Enò økîz'mzxkny xnelk ¦§Ÿ©§§Ÿ§Ÿ¦¦¨¦§¦¥¤

.dxenza ozipd xac `ed xigny x`eane ,hren xigna miiebl
:`xnbd dywn .xzen alkd opz`y dpyna epipyäðBæ ïðúà àîéà¥¨¤§©¨

[áìk ïðúàå].alk opz` oiae dpef opz` oia dxez dxq` `ny - §¤§©¤¤
opz` mb dxez dxq` `ny le`yl oywnd zpeeky dpiad `xnbd

:`xnbd zvxzn ok lre ,alk xign mbe alke dpefïk íà)s`y ¦¥
c `vnp ,xeq` alk opz`àúìz eåä áø÷ àìdxezd dxq`y - Ÿ¨¥¨§¨¨

xn`p ixde ,alk xigne alk opz` ,dpef opz` ,daxwdl dyly
(hi bk mixac)Lidl` 'd zarFz iM''íäéðL íbrnyneìL àìå.(äL ¦£©¡Ÿ¤©§¥¤§Ÿ§Ÿ¨

:ezpeek dzid ef dl`yl `ly x`an oywndïðúà ïðà ïðéøîà÷ éî¦¨©§¦©£¨¤§©
øéçîe,exign mbe alk opz` mb xeq` `diy epiywd ike -ïðúà §¦¤§©

ïðéøîà÷ øéçî àìåeyexit oi` 'xign' `ny zeywdl epzpeek - §Ÿ§¦¨©§¦©
wx mixeq` eidie ,opz` epiidc ez`ia xky `l` alkd itilg llk

:`xnbd zvxzn .alk opz`e dpef opz`ïk íà`l` exq`p `ly ¦¥
,alk opz`e dpef opz`àø÷ àîéðweqtd xn`i -ïðúà àéáú àì' ¥¨§¨Ÿ¨¦¤§©

,'áìëå äðBæ`l` ,'xign' oeyl xn`p alk iabl recneáéúëcî ¨§¤¤¦¦§¦
dpî òîL ,'áìk øéçîe äðBæ ïðúà'oitilg `l` ,opz` epi` xigny ¤§©¨§¦¤¤§©¦¨

.lirl x`eank dxenze
:dpyna epipy'åë ìèð ãçà ,e÷ìçL ïéôzeMäcg`e mi`lh dxyr ©¨¦¤¨§¤¨¨©

,gafnl mixzen alkd mry mi`lhd ,alke mi`lh dryz
recn :`xnbd dywn .alk xign meyn mixeq` alkd cbpkye

,alkd cbpky mi`lhd lk mixq`pàaìk éãäì àãç ÷etéð`ivep - ¦£¨©£¥©§¨
,alkd xign `edy xn`pe cg` dlh mdipianðäåeøzLéì eälek C §¨¨§¦§§

zxenz md oi`y xacd xxazp ixdy ,gafnl exzei mixg`d lke -
m` mlerl :`xnbd zvxzn .enry mi`lhd zxenz `l` alkd
x`yde alkd xign `ed didi alkd ieeyk eieyy cg` dlh yi

mixzene ,eäéépéî ãçî áìk éîc éôèc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦©§¦§¥§¥¤¤¥©¦©§
mi`lhd cg` ok lre ,cg` dlh incn xzei hrn md alkd incy

,alkd cbpk elekeäleëa éãL áìëc àðetéè éàäåztqeze - §©¦¨§¤¤¨¦§§
mi`lhd lk oia zlhen ,dlh eze`n xzei alkd deyy mincd
jkitle ,alk xign hrn axern mdn cg` lkay `vnpe ,mixg`d

.mixeq` mlek
:dpyna epipy'åë øzeî ,äðBæ øéçîe áìk ïðúà`xnbd .gafnl ¤§©¤¤§¦¨¨

:xzen alk opz`y oipn zxxan,éLà áøì àé÷æøtî àáø déì øîà̈©¥¨¨¦©§©§¨§©©¥
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oifge` mipy` cenr l sc ± oey`x wxtzereay
'åë àáä éåðô øîàã àéä øæòìà éáø,xeq` inp opz` jkld ."dpef" ixw zepf zlira Ð

.opaxk Ð ixn`c `p`e ,dia `pixw "dpef opz`"càåä áà ïéðáded ,diept hwp i` Ð

.xqzip `l Ð el dxeq`d dy` ly opz` lk la` .`xeqi` `kilc ,oi` Ð diept :`pin`

.xfrl` iaxl diepte iepta epiid Ð "dpef" mzqe ,"dpef" `xwa aizk `dcàåä áà ïéðáå
,diepte iepta `l` xeq` opz` oi`y cnll Ð

`l Ð lecb odkl dil `xiq`c dpnl`n la`

ipzwc ipn `d :`pixg` `pyil .ol rnynw

`aiwr iax Ð "xeq` dppz` lecb odkl dpnl`"

oiqtez oiyecw oi` :"ulegd" wxta xn`c ,`id

.oiinc zezixkc zeixrk jkld .oie`l iaiiga

`py i`n ,opz` ied dpef lk :xn`c `axle

"dpnl` oebk" ipzwc?`dc !inp diept elit`

dpef s` ,iia`k "darez" i`dl yixc `l `ax

jlid" `icda dl xn`c cr xqzin `l inp

`lc ,`ed `nlra dpzn Ð `nzqa la` ,"opz`

iaxk `lce ,`nzqa dlira `cga dpef `ied

Ð `id `xwirn dpefc `kid la` .xfril`

.diept elit`e ,`ed opz` `nzqa inp `axl

àéøù àøùîopz` iedc opax ixn`w i`n`e Ð?
iax `l` ,zxzend opz` xq`c `pz `zil `d

.dicegl xfrl`åìöà,envr l`xyid lv` Ð

.dgty dxeq` dicicleàéìòî àðùéìÐ

.izrny jk .ynynd xa` epiid Ð "car"e

àéøù àøùéî éøáò ãáòì äçôù:aizkc Ð

meia oia caery Ð "jcar xiky xky dpyn"

.ezgtyn mipa eaxl ciledy ,dlila oiaeïéà
'åë åì øñåî åáøetba `ai etba m`" :aizkc Ð

i`d dil zil Ð opz` ied `l xn`c ,iaxe ."`vi

el xqen mipae dy` el oi` elit` i`cec ,`xaq

.ziprpk dgty eaxøñåî åáø íéðáå äùà åì ùé
úéðòðë äçôù åìzxifbc .car ly egxk lra Ð

dy` lra m`" :(`k zeny) aizkc ,`id aezkd

"dy` el ozi eipec` m`" :dixza aizke ,"`ed

.'ebeäðùîïéøåñà áìëä ãâðëù,daxwdl Ð

.od "alk xign"cáìë ïðúàdf dlh jlid" Ð

."ilv` jzalk oilzeäðåæ øéçîsilgdy Ð

.dlh dze`a ezgtyl dzpwe ,dpefa dlh

ïäéúåãìå.opz`e xignc Ðïéøúåîxn`py Ð

.odizecle `le Ð "mdipy"àøîâúéáø àìå
íäéøéçîá.minc epiid "xign" `nl` Ðàîéà

ïðúà.opz` epiid "alk xign" `dc ,ynn Ð

áéúë áìë øéçîåiab e"ie aizkcn ,xnelk Ð

eitilg oiae ,oey`x oipr lr siqen Ð "xigne"

.xeq` eppz` oiaeäùìù àìå íéðù éðùîåÐ

.[alk xigne opz`e ,dpef opz` :epiid]ãçî
åäééðéîoiaxern alkd inc `zydc ,alkd inc deyy dlh mey ecbpky oze`a oi`y Ð

dryz oze`e .oixpic dxyr eedc ,xpic cge cg lk dey ecbpky oze`y oebk .edleka

dey alkde ,zern dryz zegt oixpic dryz epiidc ,drn xqg xpic cg lk oiey enry

,alkd incn ribn ecbpky oze`n dryza `vnp .mixpic dxyr ixd ,zern dryze xpic

ifef rax` ecbpky oze`n cge cg lkl ieyc oebk :inlyexi oeyl .ecbpk elek ixiyrde

cg lk eey `l enry oze`e .`fef cg`e mirax` edlek oia edl eedc ,`fefc `yneg iblte

`vnp .cg`e mirax` eede ,`yng iey `alke .ifef yye miyly eedc ,ifef drax` `l`

.ecbpk elek ixiyrde ,alkd incn yneg ivg cg` lka ,ecbpky dxyrn dryza

ïéà
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,opz` `ied `l Ð da yi xg` my `l` ,dpef meyn xeqi` da oi`c lecb odkl dpnl`n la`

`d" cr 'ek "iaizin" :mixtqa zxg` `qxib yi cere .opz` `ied inp i`dac ol rnynw

.oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi` xn`c ,`id `aiwr iax ipn `d" :ipyne .'ek "`tiqa ipzwc

i`n :oeir jixve ."oiyecw da iqtz `l lecb odkl dpnl`c `inec ,dpef lkc ol rnynw `de

dizlinl ixenb`l jxved i`ne ,dil `iyw ied

`d" xn`c oeik ,xity uxiz `d ?"ol rnynw `d"

dil `iyw dedc :xnel yie !"`id `aiwr iax ipn

i`n` "lecb odkl dpnl` oebk" `tiq ipzwc `d

`l ?`aiwr iaxk inewe`le ,ikd ipzinl jixhvi`

izize ,"zil`xyi dpef zg`" `yix `l` ipzil

`ied dpef da dedc d`ia lkae ,`nlr ilekk

Ð `aiwr iaxle ,zezixk iaiiga Ð opaxl ,opz`

`d :dizlinl dixnb` ikdle .oie`l iaiiga

`l i`c ,lecb odkl dpnl`c `inec ol rnynw

Ð "zil`xyi dpef zg`" ,`yix `l` ipz ded

oebk ,xak dpef `iedc xnele irhinl `ki`

zxwten dpef :inp i` .zezixk iaiigl dlrapy

zlrape zxkyp `id elit` ,opz` iabl dpef `ied

odkl dpnl` oebk" `tiq `pz ikdl .dl xzenl

d`ian `l` opz` `ied `lc opireny`l ,"lecb

odkl dpnl`c `inec ,oiyecw da iqtz `lc

da iqtz elit` :xn`c `axle .`aiwr iaxl ,lecb

oebk xak dpef dzidy oia ,opz` `ied oiyecw

dpef oebk :inp i` ,zezixk iaiigl xak dlrapy

odkl dpnl` oebk" ipzwc `py i`n ,zxwten

`nzq dpnl` dn ,dpnl`c `inec :ipyne ?"lecb

dl xn`c cr dpef s` Ð da exznc cr iwl `l

oeik ,`ed zepfc .opz` ied f`e ,"opz` ikilid"

iwet`le .opz` `ied `l ,opz` oeyl dl xikfny

d`yr dieptd lr `ad iept :xn`c xfrl` iaxcn

,dpef `ied `pnif `cga elit` dicicle .dpef

dpef `iedc `kid la` .dpef `ied `nzqa elit`

,`nzqa elit` xeq` dppz` Ð `xwirn

.i"yx yexitk ,ixwin "dpef opz`"e ,`id zxwtenc

`l `nzqac `pgky` `kid yxtl `ed wgece

edl zil `d Ð diepta i` (`id) opaxl opz` `ied

,"opz` jlid" dl xn` elit` ,llk opz` `iedc

e` ,zezixk iaiigl dlrapy oebk ,xak dpefa i`e

!opz` `ied `nzqa elit`c exn` `d Ð zxwten

jlid" dl xn`c cr ,dpef s` :yxtl d`xp okl

xak dlrapy dpefl opz` ozp i` ,xnelk ,"opz`

`l Ð zxwten `idy dpefl e` ,zezixk iaiigl

jlid" `icda dl yxtn ok m` `l` opz` `ied

yxit `le `nzqa dl ozp la` ,"jppz`a df dlh

,xfrl` iaxcn iwet`le .opz` `ied `l Ð

`nzqa elit` Ð dpef d`yr dieptd lr `ad iept elit`c jk lk dpefa xingnc diciclc

`idda dpef `iedc `kid inp opaxl :yexit ,`xwirn `id dpefc `kid la` .opz` ied inp

elit` Ð zezixk iaiign cg`l e` ezeg`l ozep `ed m` oebk ,opz`d dl ozep `edy d`ia

dl ieync meync xfrl` iaxl xn`ck .dpef `iey d`ia dze`ac oeik ,opz` `ied `nzqa

dpef ziyrp `idc `kid `nzqa elit` opz` `ied Ð dieptd lr `ad iepta elit` dpef

Ð opz` dl ozpe oiyeciw da qitzc xg` `ae ,xak dpef ziyrpc `kid la` .d`ia dze`a

."jppz`a df dlh jlid" `icda yxit ok m` `l` `nzqa opz` `ied `l

êãéàå`zklid wqtc wgvi epiax yexitl `gip `zyde .dxixa mrhn :yexit Ð exzyil

ikid ,dxixa oi`c `zklid wqtc mz epiaxl la` .dxixa yic cenlzd ileka

Ð xzida axern xeqi` m`y rnyn `kdc :denzl yi .`nwezin dizeek `lc oizipznn dil jixt ,dxixa edl zi`c i`pz `ki`c meyn :xnel yie ?"exzyil jci`e" zehiyta jk lk jixt

,dxixa lr jneqe ,"xyrn od ixd yixtdl cizr ip`y oibel ipy" :(c dpyn f wxt i`nc) "mizekd oian oii gweld"c `idda okl .wlzqpy xeqi`d edfy xnel dxixa lr oikneqe ,xeqi`d lhep

exzyil jci`e ,edpicyipe ifef drax` lewype :(a,dp) `nei zkqna zehiyta cenlzd jixtc ,"odn zg` dzne zetzeya odipiw egwly dyly"c `idd oke .dzey `edy oilegd edfy xnele

ilrac idp ?i`n`e ,ezeni :(a,r migaf) opixn`c ,lwqpd xeya eaxrzpy migaf oke .exzyil jci`e ,xeqi`d xeriyk lewype ,dxixa` jenqp xzida axernd xeqi` lka ok m`e !dxixa meyn

opiknq `l Ð xzida axrzp jk xg`e dlgzn xeqi`d xxaedy xac lk i`cec ,df oica lecb llk :x"nxd ixen xne`e !exzyil jci`e ,ediipin cg lewyp mewn lkn ,ilha `le iaiyg miig

.dxixa` opiknq f` Ð xeqi`d clep zaexrzd xg`le ,ezaexrz mcew xxean did `l xeqi`d ik ,xzida ozaexrz ipd la` .xeqi`a did ezaexrzy oeik ,dxixa`
`pn
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àlL äéeðtä ìò àaä éeðt :øîàc ,àéä øæòìà éaø©¦¤§¨¨¦§¨©¨©¨©©§¨¤Ÿ
ìúeLéà íeL¯.äðBæ dàNò¯éàî øæòìà éaø éà §¦£¨¨¨¦©¦¤§¨¨©

!äéeðt éðúéð ?äðîìà àéøéà¯éøèöéà äðîìà,C ¦§¨©§¨¨¦§¥§¨©§¨¨¦§§¦
ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñïéðáeàeä áà¯àì ¨§¨©§¨¨¦¨¦¦§©¨¨

eøñúéðäìè Eì àä Bøéáçì øîBàä" .ïì òîLî à÷ , ¦§§¨©§©¨¨¥©£¥¥§¨¤
"äæåëáø øîà !àéøL àøLéî ãáòì äçôL àäå .' ¤§¨¦§¨§¤¤¦§¨¨§¨£©©

ãáò éðú÷c àäå ,øîà÷ Bìöà :àðeä¯àélòî àðMéì ¨¤§¨¨©§¨§¨¨¥¤¤¦¨¨§©§¨
.øîà÷¯ìàeîL øîà ?éaøc àîòè éàî ,éëä éà ¨¨©¦¨¦©©£¨§©¦£©§¥
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!àéøL àøLéî¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯úéìc ïBâk ¦§¨¨§¨¨¨§©¨§¦©§§¥
íéðáe äMà Bì ïéà :àéðúc ,íéðáe äMà déì¯ïéà ¥¦¨¨¦§©§¨¥¦¨¨¦¥

íéðáe äMà Bì Lé ,úéðòðk äçôL Bì øñBî Baø¯ ©¥¦§¨§©£¦¥¦¨¨¦
.úéðòðk äçôL Bì øñBî Baøäðùîøéçî" eäæéàå ©¥¦§¨§©£¦§¥¤§¦

?"áìk¯éìBä" Bøéáçì øîBàä."áìk úçz äæ äìè C ¤¤¨¥©£¥¦¨¤¤©©¤¤
ãçàå äøNò ìèð ãçà ,e÷ìçL ïéôzeL éðL ïëå§¥§¥¨¦¤¨§¤¨¨©£¨¨§¤¨

áìkä ãâðkL .áìëå äòLz¯,øeñàíòLåáìkä¯ ¦§¨§¤¤¤§¤¤©¤¤¨§¤¦©¤¤
äðBæ øéçîe áìkä ïðúà .øzeî¯,ïéøzeî elà éøä ¨¤§©©¤¤§¦¨£¥¥¨¦

"íéðL" øîàpL¯,ïéøzeî ïäéúBãìå .äòaøà àìå ¤¤¡©§©¦§Ÿ©§¨¨§¨¥¤¨¦
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.oie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi` xn`c ,`id `aiwr iax ipn `d" :ipyne .'ek "`tiqa ipzwc
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i`n` "lecb odkl dpnl` oebk" `tiq ipzwc `d
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izize ,"zil`xyi dpef zg`" `yix `l` ipzil
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dl xn`c cr dpef s` Ð da exznc cr iwl `l

oeik ,`ed zepfc .opz` ied f`e ,"opz` ikilid"

iwet`le .opz` `ied `l ,opz` oeyl dl xikfny
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תמורה. פרק שישי - כל האסורין דף ל עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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Ba ìñBt íenä ïéàLlirl x`eank(.ci)ike ,ïðúà àäé àlL ïéc Bðéà ¤¥©¥¥¦¤Ÿ§¥¤§©

øîBì ãeîìz ,åéìò ìç øéçîe(hi bk mixac)'ebe opz` `iaz `l' ,ìëì §¦¨¨¨©§©Ÿ¨¦¤§©§¨
àéáäì ,'øãðs`óBòä úà.xeqi`d llka ¤¤§¨¦¤¨

ãìå ,øîBà øæòéìà éaø .ïéøzeî ïäéúBãìå ,çaæî éaâì ïéøeñàä ìk̈¨£¦§©¥¦§¥©©§¥¤¨¦©¦¡¦¤¤¥§©
ly.çaænä éab ìò áø÷é àì äôøè§¥¨Ÿ¦§©©©¥©¦§¥©

,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaødndaä÷ðiL äøéLk,äôøhä ïî ©¦£¦¨¤©§¦§¥§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨
.çaænä éab ìòî äìeñt§¨¥©©¥©¦§¥©

ïúBà ïéãBt ïéà ,äôøè eNòpL íéLãwä ìkjxck oilegl m`ivedl ¨©¢¨¦¤©£§¥¨¥¦¨

,minen ilra micety,íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà ïéãBt ïéàL¤¥¦¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦
ezeniy cr erxi `l` ,alk zlik`l `l` die`x dpi` dtixhe

.exawie

àøîâ
:dpzypy opz` oica zwelgndì ïúð ,ïðaø eðzdpeflïéhéç ¨©¨¨¨©¨¦¦

,úìBñ ïúàNòåe`,ïîL ïúàNòå íéúéæe`éðz ,ïéé ïúàNòå íéáðò ©£¨¨©¤¥¦©£¨¨©¤¤£¨¦©£¨¨©©¦¨¥
`ziixaaàãçodyíéøeñà,mikqpe zegpnlCãéà àéðúå- £¨£¦§©§¨¦¨

ody ,zxg` `ziixaa.ïéøzeî,miwlegd md ineéðz ,óñBé áø øîà ¨¦¨©©¥¨¥
ïéøñBà éànL úéa ,÷øetñà ïîc ïBéøeb,dpzypy opz`ìlä úéáe §§¦©§¨¥©©§¦¥¦¥

.ïéøézî,mnrh dne,éøáñ ìlä úéaopz`a xn`p(hi bk mixac)iM' ©¦¦¥¦¥¨§¦¦
`weec rnyne ,'mdipW mB Lidl` 'd zarFzíämixeq`àìå £©¡Ÿ¤©§¥¤¥§Ÿ

,ïäéúBãìåe,ïäééepéL àìå íäe .xzen dpzypy opz` ok lrúéá ©§¥¤¥§Ÿ¦¥¤¥
éøáñ éànLwx yexcl yiy,ïäéúBãìå àìå íäzaiz ik'íb'd`a ©©¨§¦¥§Ÿ©§¥¤©

úBaøìs`yïäééepéL.mixeq` §©¦¥¤
:`xnbd dywníb' áéúëä ,ìlä úéáìedaizn daxp dne ,'mdipy §¥¦¥¨§¦©

:`xnbd daiyn .efìlä úéáì 'íb'ok`.äL÷ ©§¥¦¥¨¤
:xigne opz` ipica `ziixa,ïðaø eðzxn`p(my)opz` `iaz `l' ¨©¨¨Ÿ¨¦¤§©

alM xignE dpFféäìà 'ä úéa,'Ernyneäøôì èøtdnec`ïéàL ¨§¦¤¤¥¡Ÿ¤§¨§¨¨¤¥
úéaì äàa,xigne opz`n d`iadl xzeny ,ycwnd zial -éøác ¨¨©©¦¦§¥

,íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaøopz`n oi`ian oi` dnec` dxt s` ©¦¤§¨¨©£¨¦§¦
e`a 'jidl` 'd zia' zeaize ,xigneïéòewéøä úà úBaøìmiqh - §©¤¨¦¦

.gafnd z` mda zetvl xeq` opz`a epzip m`y ,adfn
:`xnbd zl`eyïàî[md in-]íéîëç:`xnbd daiyn .el`øîà ©£¨¦¨©

dì ïúð ,àéðúc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø ,àcñç áødpefláäæ ©¦§¨©¦¥§©¦§¨¦§©§¨¨©¨¨¨
,dppz`aïéNBò ïéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøepnnïéòewéøietivl ©¦¥©§¨¥¥¦¦¦
e ,gafndeléôàny zen` dxyr zg`aúøtkä úéa éøBçàzia - £¦£¥¥©©Ÿ¤

epzipy mipa`n zepal oi` ,xzei dlw mzyecwy ,miycwd iycw
.dppz`a dpefl
:dpyna epipydì ïúðdpeflïéøzeî elà éøä ïéLc÷eîgafnl.'åë ¨©¨§¨¦£¥¥¨¦

:`ziixad zl`ey,øîBçå ìwî ïäéìò ìç øéçîe ïðúà ïéLc÷eî eéäéå§¦§§¨¦¤§©§¦¨£¥¤¦©¨¤
ïäa ìñBt íenä ïéàL úBôBò äîelirl x`eank(.ci),øéçîe ïðúà ¨¤¥©¥¨¤¤§©§¦

ïäéìò ìç,dpyna x`eankïäa ìñBt íenäL íéLc÷eîxn`pk ¨£¥¤§¨¦¤©¥¨¤
dxeza(k ak `xwie)ike ,.ïäéìò ìç øéçîe ïðúàL ïéc Bðéàdaiyn ¥¦¤¤§©§¦¨£¥¤

:`ziixadøîBì ãeîìz(hi bk mixac)'ebe opz` `iaz `l','øãð ìëì ©§©Ÿ¨¦¤§©§¨¤¤
rnyneøeãpä úà àéöBäì,xign e` opz`a ozipy iptl deabl xak §¦¤©¨

.xeqi`d eilr lg oi`y
`ziixaa :`xnbd dywn .weqt jkl jxvp recn zxxan `xnbd

c x`eanàø÷ eäðéèòîc àîòè`ed miycwen xzid mrhy - ©£¨§©£¦§§¨
herind,'xcp lkl'nàø÷ eäðéèòî àì àädid `l m`y rnyne - ¨Ÿ©£¦§§¨

,mhrnn weqtdàðéîà äåäs`y xne` iziid -áéäé ék[ozp m`-] £¨£¦¨¦¨¦
,øéçîe ïðúà ïäéìò ìç ïéLc÷eî dì,dyweàeä àðBîî åàì àäå- ¨§¨¦¨£¥¤¤§©§¦§¨¨¨¨

xac xqe` mc` oi`e ,ycwd oenn `l` epenn mpi` miycwen ixde
:`xnbd daiyn .mhrnl weqtd jxvp recne ,ely epi`yáø øîà̈©©

,àéòLBäzwqer `ziixadBçñt ìò dpîîadnda yixtdy ina - ©§¨¦§©¨©¦§
didz dxkyae ,el lrazy dpefl xn` onf xg`le ,gqt oaxwl

,df oaxw lr diepnåef `ziixaàéä éaølr mixg` zepnl xiznd §©¦¦
,gqtd zlik` jxevl mincl jxvp epi` m` s` minca egqt
lg oi`y cnll herin jxvp ok lre ,`ed epenn df oaxw ezhiyle

.ycwed xaky oeik opz` eilr
,ok iax dpy okide,àéðúcgqt oaxwa xn`p(c ai zeny)èòîé íàå' §©§¨§¦¦§©
äOî úBéäî úéaä,eyxce ,'ebe 'FziA l` axTd FpkWE `Ed gwle ©©¦¦§¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥

,gqtd ikxv el oi`y ,ezia hrnzp m`äOî eäééçäel `vnd - ©£¥¦¤
.zern mdn lawie egqt lr mixg` dpniy ici lr df dyn ezeig

hrnzpyk wx xn`p df xzid mpn`äìéëà éãkîdna el oi`y - ¦§¥£¦¨
,ezelvl mivr oebk gqtd z` lek`làìåhrnzp m`çwî éãkî §Ÿ¦§¥¦¨

egqt lr mixg` zepnl xeq`y ,dxegq zeyrl dna el oi` m` -
j` ,minkg zrc ef .jk myl,øîBà éaødyn ediigdóàm` ©¦¥©
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr l sc dxenz(oey`x meil)

àúléî àä àðîdf xac oipn -,úBîäáì úeðæ ïéà ïðaø øeîàcitk §¨¨¦§¨§¨©¨¨¥§¦§¥
lirl epipyy(`"r)oi` ezalk zlira zxenz exiagl dlh ozepdy
.dpef opz` df,déì øîà,alk opz` xq`p m`àø÷ èBîLéð àì- ¨©¥Ÿ¦§§¨

n weqtd hinyn did `l,'áìëå äðBæ ïðúà' áBzëìazk `ly oeike ¦§¤§©¨§¤¤
.xzen alk opz`e ,zendal zepf oi`y epcnl ,ok

äðBæ øéçîe áìk ïðúàì ïépî ,éëä éîð àéðzezxenza epwy dlh-] ©§¨©¦¨¦¦©¦§¤§©¤¤§¦¨
[dgtyl dpefïéøzenL,gafnløîàpLalk xigne dpef opz`a ¤¨¦¤¤¡©
(hi bk mixac)rnyne ,'mdipW mB Lidl` 'd zarFz' ,íéðLel` £©¡Ÿ¤©§¥¤§©¦

mixeq`äòaøà àìå.dpef xigne alk opz` epiidc mketid `le - §Ÿ©§¨¨
oke :`ziixad dtiqenïäéúBãìåalk xigne dpef opz` ly,ïéøzeî ©§¥¤¨¦

øîàpL(my),'íäéðL íb'rnyneíämixeq`.ïäéúBãìå àìå ¤¤¡©©§¥¤¥§Ÿ©§¥¤
:mitqep gafn ileqt zecle ly mpicúòaøpä ãìå ,àáø øîàlr ¨©¨¨§©©¦§©©

,zxaern dzidyk mc` iciäøeñày ,dn`k daxwdldãìåe àéä £¨¦§¨¨
eòaøðd cle oke .cgiúçâBðzne mc`äøeñày ,dn`kdãìåe àéä ¦§§©©£¨¦§¨¨
eçâðj` .cgiãìålyäö÷eîdaixwdl dzvwedy dnda - ¨§§©§¤

,dxf dcearlåly cle okdãáòð,dxf dcear,àîòè éàî .øzeî §¤¡¨¨©©£¨
déö÷à dénéàì,eze` `le daxwdl dvwd en` z` -éçìt dénéàì §¦¥©§§¨§¦¥¨§¦

dì.eze` `le dxf dcear car en` z` - ¨
éøîàã àkéàs` ,zxg` oeyla `ax mya,øeñà ãáòðå äö÷eî ãìå ¦¨§©§¥§©§¤§¤¡¨¨

déçôéða déì àçéðc ,àîòè éàîxaerd ici lry milral gep - ©©£¨§¦¨¥§¦§¥
e` zeegzydl ezpeeke ,dxf dceard ceakl xzei dgetp dndad

.gtpd lkl aixwdl
:'digtpa dil `gip' mrhn ztqep dkldénà øa éeácçà áø øîà̈©©©§§©©¦

Lc÷îä ,áø øîàdy`Løôa[illb-],ì÷ñpä øBLxeydy s` ¨©©©§©¥§¤¤©¦§¨
`id ixd ,ieey el oi`e d`pda xeq`,úLce÷îxzen yxtdy §¤¤

ycwnd j` .d`pda,úLce÷î dðéà äøæ äãBáò éìâò Løôas`y §¤¤¤§¥£¨¨¨¥¨§¤¤
.d`pda xeq` yxtdàø÷ àîéà úéòa éà ,àîòè éàîdvxz m` - ©©£¨¦¨¥¥¨§¨
,weqtn mrhd xen`àøáñ àîéà úéòa éàåxen` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨§¨¨

.`xaqndéçôéða äøæ äãBáò éab déì àçéð ,àøáñ àîéà úéòa éà¦¨¥¥¨§¨¨¦¨¥©¥£¨¨¨§¦§¥
dgetp `idy oeik ,milral gep dndaay yxtd dxf dceara -

j` .dxf dcear my eilr mb lg ok lre ,xzeiàì ì÷ñpä øBL éab©¥©¦§¨Ÿ
déçôéða déì àçéðyxtd oi` ok lre ,egtpn d`pd milral oi` - ¦¨¥§¦§¥

.xq`p
:`xnbd dkiynnáéúk íéáëBk úãBáò éab ,àø÷ àîéà úéòa éà¦¨¥¥¨§¨©¥£©¨¦§¦

(ek f mixac),'eäBîk íøç úééäå',eyxceìkxacepnî äiäî äzàL §¨¦¨¥¤¨¨¤©¨§©¤¦¤
,yxt oebk epnn didpy -eäBîk àeä éøäj` .d`pda xeq`eéab £¥¨©¥

áéúk ì÷ñpä øBL(gk `k zeny)e xFXd lwQi lFwq'úà ìëàé àì ©¦§¨§¦¨¦¨¥©§Ÿ¥¨¥¤
,'BøNay rnyne,øeñà BøNaj`øzeî BLøt.d`pda §¨§¨¨¦§¨

äðùî
:xigne opz` xeqi` mdilr lgy mixacd z` zhxtn dpyndïúð̈©

dìdpeflúBòî,dxkyaïéøzeî elà éøämpi`e ,oaxw mda zepwl ¨¨£¥¥¨¦
dl ozp .opz` meyn mixeq`øác ìëå ,úBúìñe ,íéðîLe ,úBðéé¥§¨¦§¨§¨¨¨

Ba àöBikL[epinn-]øeñà ,çaænä éab ìò áø÷oi`e ,opz` meyn ¤©¥¨¥©©¥©¦§¥©¨
.mikqpe zegpn mdn `iadl

ïéLc÷eî dì ïúð,gafnl eycwed xaky zenda -,ïéøzeî elà éøä ¨©¨§¨¦£¥¥¨¦
.mdilr lg opz` oi`y

dl ozpúBôBò,oileg.ïéøeñà elà éøä,xaca yi yecigeäéäL £¥¥£¦¤¨¨
mxizdl xyt`ïéca,xnege lwa -ìñBt íenäL ïéLc÷enä íà äî ©¦¨¦©§¨¦¤©¥

ïäadxeza yxetnk(k ak `xwie),óBò ,ïäéìò ìç øéçîe ïðúà ïéà ¨¤¥¤§©§¦¨£¥¤
Ba ìñBt íenä ïéàLlirl x`eank(.ci)ike ,ïðúà àäé àlL ïéc Bðéà ¤¥©¥¥¦¤Ÿ§¥¤§©

øîBì ãeîìz ,åéìò ìç øéçîe(hi bk mixac)'ebe opz` `iaz `l' ,ìëì §¦¨¨¨©§©Ÿ¨¦¤§©§¨
àéáäì ,'øãðs`óBòä úà.xeqi`d llka ¤¤§¨¦¤¨

ãìå ,øîBà øæòéìà éaø .ïéøzeî ïäéúBãìå ,çaæî éaâì ïéøeñàä ìk̈¨£¦§©¥¦§¥©©§¥¤¨¦©¦¡¦¤¤¥§©
ly.çaænä éab ìò áø÷é àì äôøè§¥¨Ÿ¦§©©©¥©¦§¥©

,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaødndaä÷ðiL äøéLk,äôøhä ïî ©¦£¦¨¤©§¦§¥§¥¨¤¨§¨¦©§¥¨
.çaænä éab ìòî äìeñt§¨¥©©¥©¦§¥©

ïúBà ïéãBt ïéà ,äôøè eNòpL íéLãwä ìkjxck oilegl m`ivedl ¨©¢¨¦¤©£§¥¨¥¦¨

,minen ilra micety,íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà ïéãBt ïéàL¤¥¦¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦
ezeniy cr erxi `l` ,alk zlik`l `l` die`x dpi` dtixhe

.exawie

àøîâ
:dpzypy opz` oica zwelgndì ïúð ,ïðaø eðzdpeflïéhéç ¨©¨¨¨©¨¦¦

,úìBñ ïúàNòåe`,ïîL ïúàNòå íéúéæe`éðz ,ïéé ïúàNòå íéáðò ©£¨¨©¤¥¦©£¨¨©¤¤£¨¦©£¨¨©©¦¨¥
`ziixaaàãçodyíéøeñà,mikqpe zegpnlCãéà àéðúå- £¨£¦§©§¨¦¨

ody ,zxg` `ziixaa.ïéøzeî,miwlegd md ineéðz ,óñBé áø øîà ¨¦¨©©¥¨¥
ïéøñBà éànL úéa ,÷øetñà ïîc ïBéøeb,dpzypy opz`ìlä úéáe §§¦©§¨¥©©§¦¥¦¥

.ïéøézî,mnrh dne,éøáñ ìlä úéaopz`a xn`p(hi bk mixac)iM' ©¦¦¥¦¥¨§¦¦
`weec rnyne ,'mdipW mB Lidl` 'd zarFzíämixeq`àìå £©¡Ÿ¤©§¥¤¥§Ÿ

,ïäéúBãìåe,ïäééepéL àìå íäe .xzen dpzypy opz` ok lrúéá ©§¥¤¥§Ÿ¦¥¤¥
éøáñ éànLwx yexcl yiy,ïäéúBãìå àìå íäzaiz ik'íb'd`a ©©¨§¦¥§Ÿ©§¥¤©

úBaøìs`yïäééepéL.mixeq` §©¦¥¤
:`xnbd dywníb' áéúëä ,ìlä úéáìedaizn daxp dne ,'mdipy §¥¦¥¨§¦©

:`xnbd daiyn .efìlä úéáì 'íb'ok`.äL÷ ©§¥¦¥¨¤
:xigne opz` ipica `ziixa,ïðaø eðzxn`p(my)opz` `iaz `l' ¨©¨¨Ÿ¨¦¤§©

alM xignE dpFféäìà 'ä úéa,'Ernyneäøôì èøtdnec`ïéàL ¨§¦¤¤¥¡Ÿ¤§¨§¨¨¤¥
úéaì äàa,xigne opz`n d`iadl xzeny ,ycwnd zial -éøác ¨¨©©¦¦§¥

,íéøîBà íéîëçå .øæòìà éaøopz`n oi`ian oi` dnec` dxt s` ©¦¤§¨¨©£¨¦§¦
e`a 'jidl` 'd zia' zeaize ,xigneïéòewéøä úà úBaøìmiqh - §©¤¨¦¦

.gafnd z` mda zetvl xeq` opz`a epzip m`y ,adfn
:`xnbd zl`eyïàî[md in-]íéîëç:`xnbd daiyn .el`øîà ©£¨¦¨©

dì ïúð ,àéðúc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø ,àcñç áødpefláäæ ©¦§¨©¦¥§©¦§¨¦§©§¨¨©¨¨¨
,dppz`aïéNBò ïéà ,øîBà äãeäé øa éñBé éaøepnnïéòewéøietivl ©¦¥©§¨¥¥¦¦¦
e ,gafndeléôàny zen` dxyr zg`aúøtkä úéa éøBçàzia - £¦£¥¥©©Ÿ¤

epzipy mipa`n zepal oi` ,xzei dlw mzyecwy ,miycwd iycw
.dppz`a dpefl
:dpyna epipydì ïúðdpeflïéøzeî elà éøä ïéLc÷eîgafnl.'åë ¨©¨§¨¦£¥¥¨¦

:`ziixad zl`ey,øîBçå ìwî ïäéìò ìç øéçîe ïðúà ïéLc÷eî eéäéå§¦§§¨¦¤§©§¦¨£¥¤¦©¨¤
ïäa ìñBt íenä ïéàL úBôBò äîelirl x`eank(.ci),øéçîe ïðúà ¨¤¥©¥¨¤¤§©§¦

ïäéìò ìç,dpyna x`eankïäa ìñBt íenäL íéLc÷eîxn`pk ¨£¥¤§¨¦¤©¥¨¤
dxeza(k ak `xwie)ike ,.ïäéìò ìç øéçîe ïðúàL ïéc Bðéàdaiyn ¥¦¤¤§©§¦¨£¥¤

:`ziixadøîBì ãeîìz(hi bk mixac)'ebe opz` `iaz `l','øãð ìëì ©§©Ÿ¨¦¤§©§¨¤¤
rnyneøeãpä úà àéöBäì,xign e` opz`a ozipy iptl deabl xak §¦¤©¨

.xeqi`d eilr lg oi`y
`ziixaa :`xnbd dywn .weqt jkl jxvp recn zxxan `xnbd

c x`eanàø÷ eäðéèòîc àîòè`ed miycwen xzid mrhy - ©£¨§©£¦§§¨
herind,'xcp lkl'nàø÷ eäðéèòî àì àädid `l m`y rnyne - ¨Ÿ©£¦§§¨

,mhrnn weqtdàðéîà äåäs`y xne` iziid -áéäé ék[ozp m`-] £¨£¦¨¦¨¦
,øéçîe ïðúà ïäéìò ìç ïéLc÷eî dì,dyweàeä àðBîî åàì àäå- ¨§¨¦¨£¥¤¤§©§¦§¨¨¨¨

xac xqe` mc` oi`e ,ycwd oenn `l` epenn mpi` miycwen ixde
:`xnbd daiyn .mhrnl weqtd jxvp recne ,ely epi`yáø øîà̈©©

,àéòLBäzwqer `ziixadBçñt ìò dpîîadnda yixtdy ina - ©§¨¦§©¨©¦§
didz dxkyae ,el lrazy dpefl xn` onf xg`le ,gqt oaxwl

,df oaxw lr diepnåef `ziixaàéä éaølr mixg` zepnl xiznd §©¦¦
,gqtd zlik` jxevl mincl jxvp epi` m` s` minca egqt
lg oi`y cnll herin jxvp ok lre ,`ed epenn df oaxw ezhiyle

.ycwed xaky oeik opz` eilr
,ok iax dpy okide,àéðúcgqt oaxwa xn`p(c ai zeny)èòîé íàå' §©§¨§¦¦§©
äOî úBéäî úéaä,eyxce ,'ebe 'FziA l` axTd FpkWE `Ed gwle ©©¦¦§¦¤§¨©§¥©¨Ÿ¤¥

,gqtd ikxv el oi`y ,ezia hrnzp m`äOî eäééçäel `vnd - ©£¥¦¤
.zern mdn lawie egqt lr mixg` dpniy ici lr df dyn ezeig

hrnzpyk wx xn`p df xzid mpn`äìéëà éãkîdna el oi`y - ¦§¥£¦¨
,ezelvl mivr oebk gqtd z` lek`làìåhrnzp m`çwî éãkî §Ÿ¦§¥¦¨

egqt lr mixg` zepnl xeq`y ,dxegq zeyrl dna el oi` m` -
j` ,minkg zrc ef .jk myl,øîBà éaødyn ediigdóàm` ©¦¥©
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc dxenz(ipy meil)

,xne` xfril` iax :dpyna epipy'åë äôøè ãìåwlgpe ,axwi `l §©§¥¨
oilega :ewlgp dna zxxan `xnbd .mixiznd minkg lr(:fp)

itle ,dtxhpy xg`l xarzdl dleki dnda m`d mi`pz ewlgp
.minkge xfril` iax o`k ewlgp dna x`eai dhiy lkøîàc ïàîì§©§¨©

äãìé äôøè,xarzdl dleki -dì úçkLîzwelgn dz` `ven - §¥¨¨§¨©§©©¨
efäøaéò óBqáìe äôøèpL ïBâk,df cle dclieéâéìt àäáedfae - §¤¦§§¨§©¦§¨§¨§¦¥

,ewlgpøæòéìà éaøccled z` xqe`døeñà íøBb äæå äæ ,øáñ- §©¦¡¦¤¤¨©¤¨¤¥¨
xzen eia`y dtixh cle oebk cgi xzide xeqi` zngn mxbpd xac

.xeq` ,dxeq` en`eïðaøåmixiznd,øzeî íøBb äæå äæ ,éøáñoeike §©¨¨¨§¦¤¨¤¥¨
.dxeq` m`dy s` ,xzen cled mb xzen a`dy

e :`xnbd dkiynn[úãìBé] (äéç) dðéà äôéøè øîàc ïàîìdpi` - §©§¨©§¥¨¥¨¤¤
,xarzdl dlekidì úçkLîef zwelgnóBqáìe äøaéòL ïBâk ©§©©¨§¤¦§¨§©

àeä Bnà Cøé øaeò ,øáñ øæòéìà éaøc ,éâéìt àäáe ,äôøèðixde ¦§§¨§¨§¦¥§©¦¡¦¤¤¨©¨¤¤¦
,dirnay cled mb xq`p m`d dtxhpyke ,dixai`n cg`k `ed

,àeä Bnà Cøé åàì øaeò ,éøáñ ïðaøå`l m`d dtxhp xy`k okle §©¨¨¨§¦¨¨¤¤¦
.dirnay cled xq`p

:xeq` dtixh cley minkg micen ea ote` d`ian `xnbdáø øîà̈©©
çBøôàa øæòéìà éaøì íéîëç íéãBî ,àðeän clepdúöéadpeiäôøè ¨¦£¨¦§©¦¡¦¤¤§¤§©¥©§¥¨

øeñàL,eaixwdl,àîòè éàîy meynéâéìt àì ïàk ãòminkg ¤¨©©£¨©¨Ÿ§¦¥
,äîäa ãìåa àlà ,øæòéìà éaøc déìòoeikàéáø à÷ àøéåàîc- £¥§©¦¡¦¤¤¤¨¦§©§¥¨§¥£¦¨¨©§¨

xie`a ielz `l` dndad seba xaegne wec` epi` xaerdy
el enxb en`e eia`y xacd aygpe ,jlede lcbe xvep `ed envrne

,`eaiy cgiàéáø à÷ àzìBâðøúc dôeâîc äôøè úöéa ìáàlk - £¨¥©§¥¨§¦¨§©§§§¨¨©§¨
zaygpe ,zlebpxza zxaegne dwec` `id dlicb dviady onf

ok lre ,dtebn zxnbpe ziyrpy oeik dpnn wlgeãBî ïðaø eléôà£¦©¨¨
.xeq` ef dvian `veid gext`dy

:`ped ax ly epicl di`x `ian `axàéðz ,àðeä áøì àáø déì øîà̈©¥¨¨§©¨©§¨
Cì òéiñîc,jixacl zriiqnd `ziixa epipy -änéø ãåøz àìî- ¦§©©¨§Ÿ©§¨¦¨

rilzdy xya sk `elnî äàaäxya,ànèî øæòéìà éaø ,éç íãà ©¨¨¦¨¨©©¦¡¦¤¤§©¥
,exyan wlg miaygp el` mirlezy meyn,ïéøäèî íéîëçåitl ©£¨¦§©£¦

yxtne .etebn wlg zaygp dpi` ig mc` xyan z`veid dnixdy
:`axàeä àîìòa àLøéôc änéøa àlà déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥¤¨§¦¨§¦§¨§©§¨

itl xyad on e`viy mirleza wx xfril` iax lr ewlgp minkg -
,yxt mzq mdyìáàaàeä úìBâðøúc dôebîc äöéa,ziyrpeléôà £¨¥¨§¦¨§©§§¤£¦

eãBî ïðaødviad mb dxeq` zlebpxzd m`e ,dpnn wlg zaygpy ©¨¨
sebn wlg zaygp dvia minkgl s`y `ped axk x`eane .dxeq`

.dn`
ééaà déì øîà,`axlàøazñî àëôéà ,äaøcàxzei xazqn - ¨©¥©©¥©§©¨¦§¨¦§©§¨
c ,jtidl xnelàlà ïðaøc eäééìò øæòéìà éaø âéìt àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¦©¦¡¦¤¤£©§§©¨¨¤¨
éøwéàc ,änéøa[iexwy-]áéúëc ,'änéø' íéiçî íãà(e dk aei`) §¦¨§¦§¦¨¨¥©¦¦¨¦§¦
ék óà'] (úå÷úå),'äòìBz íãà ïáe änø LBðà [úîéà] äöéa éab ìáà ©¦¡¦¨¤¨¨¥¨£¨©¥¥¨¥©

àçøñî éëì äìãbxg`l ,dviad on gext`d `veie lcb izni` - ¨§¨§¦©§§¨
,dgixqdyàeä àîìòa àøôò àçøñà éëådviad dgixqdyke - §¦©§§¨©§¨§©§¨

okle ,[xeqi`d dpnn rwete ,xtrk zaygp `idøæòéìà éaø eléôà£¦©¦¡¦¤¤
äãBî.dtixh zvian xvepy gext` lr lg dtixh xeqi` oi`y ¤
ãBòåixdy ,di`xàéãäa àéðz,yexita -øæòéìà éaø äãBî §©§¨§¤§¨¤©¦¡¦¤¤

.øzenL äôøè úöéa çBøôàa íéîëçì©£¨¦§¤§©¥©§¥¨¤¨
déì øîà,`axàéðz éà,`ziixaa yexita jk,àéðzixg` jlpe ¨©¥¦©§¨©§¨

.ixacn ip` xfege ,ef `ziixa
:dpyna epipy'åë äøLk ,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøon dwpiy ©¦£¦¨¤©§¦§¥§¥¨

:`xnbd zxxan .oaxwl dleqt dtxhdàîéìéà ,àîòè éàî©©£¨¦¥¨

dpéî àîhôîcmhtznde dtixhdn dnhtzdy iptn m` - ¦§©§¨¦¨
,eaixwdl xeq` xeqi`näzòî àlàdnda ,df oic ycgzpy ¤¨¥©¨

yäøæ äãBáò épéLøk dìéëàäàøéñàc éîð éëäxq`z `id s` ike - ¤¡¦¨©§¦¥£¨¨¨¨¦©¦©£¦¨
lirl epcnl ixd ,daxwdl(.hk)vwdy dnda wxydxf dcearl de

`l m`y gkene ,dxf dcear ipiyxk delik`dy dryn zxq`p
.jka zxq`p dpi` devwd

:xg` ote`a `xnbd zx`an ok lräàèéøè àðéðç éaø éðz àlà¤¨¨¥©¦£¦¨§¦¨¨
dén÷[iptl-],ïðçBé éaøcjxca dtixhd on dwpiy dxiyk mlerl ©¥§©¦¨¨

xn`p qepbihp` oa `pipg iax ly epice ,jka zxq`p dpi` dxwn
d÷éðäL ïBâkdxiykd z` dtixhdçúBø áìçdini lkúéøçMî §¤¥¦¨¨¨¥©¦©£¦

ìúéøçL,meie mei lk zixgya -äìBëéå ìéàBädxiykdãBîòì §©£¦¦¦¨©£
úòì úòî äéìò`la dnily dnni alg eze` zwipi lr miiwzdl - ¨¤¨¥¥§¥

on `id dzlicb lky `vnp ,dwpie dxfg zxgnle ,zxg` dlik`
dzlicb lky oeik oaxwl dxiykd zxq`p df ote`ae ,dtixhd

.xeqi`d on d`a
:dpyna epipy'åë ïéãBt ïéà äôøè eNòpL íéLãwä ìkoi`y ,oze` ¨©¢¨¦¤©£§¥¨¥¦

:oicd xewn edn zxxan `xnbd .mialkl olik`dl miycw oicet
éléî éðä àðî.mialkl mlik`dl miycw micet oi`y oipn - §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcectpe elqtpy miycwa xn`pai mixac) §¨©¨¨

(ehp zE` lkA wx'mixzeny xnelk ,'ebe 'xUa Ylk`e gAfY LWt ©§¨©©©§§¦§©§¨©§¨¨¨
,o`kn eyxce .ycwdd cin mpeict xg`l dlik`aäféb àìå 'çaæz'¦§©§Ÿ¦¨

,mxnv z` fefbl xeq` j` dlik`e dhigyl wx mzxizd dxezd -
éáìëì àìå 'zìëàå'E,mialkl mlik`dl oi` -áìç àìå 'øNa'- §¨©§¨§Ÿ¦§¨¤¨¨§Ÿ¨¨

,malg z` zezyl xeq` j` mxya z` lek`l xzenïéàL ïàkî¦¨¤¥
.íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà íéãBt¦¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦

:`xnbd dtiqenéøîàc àkéàz` miyxece miwlegd mi`pz yie - ¦¨§¨§¦
,jk weqtdïäa Cì ïéà ,'zìëàå çaæz'[miycwend ileqta-]øzéä ¦§©§¨©§¨¥¨¨¤¤¥

d`pde dlik`Cìéàå äçéáæ úòMî àlà,d`lde mzhigy zryn - ¤¨¦§©§¦¨§¥¨
itly oeike .mxnvn e` malgn oebk mdiiga mdn zepdl xeq` j`
,'jialkl `le' dpnn yexcl zxzein dpi` 'zlk`e' zaiz ef dyxc

c `vnpøáñ÷df `pz.íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà ïéãBt ¨¨©¦¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦

ïéøåñàä ìë êìò ïøãä

çáæî éùã÷á ùé ¯ éòéáù ÷øô

äðùî
oipa oewizl ieyr `ede ,ziad wca ycwd ,ycwd ipin ipy mpyi
lr axwdl cnerd xac lk llek `ede ,gafn ycwde ,ycwnd zia
mipicd iweliga zeipynd zewqer ,wxtd zligza .gafnd iab

.gafn iycwl ziad wca iycw oia mpyiy
LémipicéàL çaæî éLã÷aïmibdepLéå .úéaä ÷ãa éLã÷amipic ¥§¨§¥¦§¥©¤¥§¨§¥¤¤©©¦§¥

ïéàL úéaä ÷ãa éLã÷amibdep.çaæî éLã÷a §¨§¥¤¤©©¦¤¥§¨§¥¦§¥©
wca iycwn gafn iycw mixeng mday mipicd z` dpen dpynd

:ziadäøeîz ïéNBò çaæî éLãwLoileg ly dnda lr xn` m`y - ¤¨§¥¦§¥©¦§¨
ly dndad lr dyecw dlg ,gafn iycw ly dnda zgz ef ixd

.zeyecw zendad izye ,oilegäøeîz ïéNBò ïéà úéaä ÷ãa éLã÷å)§¨§¥¤¤©©¦¥¦§¨
(çaæî éLã÷eåéìò ïéáéiç,ezlik` lr zxkàîèå øúBð ìebét íeMî. ¨§¥¦§¥©©¨¦¨¨¦¦¨§¨¥
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oifge` mipy` cenr `l sc ± oey`x wxtzereay
'åë øîàã ïàîì,zclei dtxhxn`c o`nl`ki` ,(a,fp oileg) "zetxh el`"a`id`zbeltÐ

.zclei dpi` xn`c o`nl `ki`eíøåâ äæå äæm``l``ed en` jxi xaera ibeltl `kileÐ

la` .eteba zetxhd rxi` Ð `ed en` jxi xn`c o`nl mzdc ,dtxhp jk xg`e dxair ok

dfa`l` ,xzid cv eayi ixdy ,`ed en` jxi xninl`kilÐdxair seqale dtxhpc `kid

.ibilt mxeb dfeçåøôàdpei zvian clepy Ð

.axwil xeq`y ,dtxhäîäá éòîá ãìåepi` Ð

xvep `ed envrne ,xie`a ielz `l` dteba wec`

Ð dxnbp dpi`y onf lk dvia la` ,jlede lcbe

sebn dxnbpe dlicbe ,leky`a dwec`

Ð`iax `w `xie`n :`pixg` `pyil .zlebpxzd

elecib xwir jklid ,lcbe jlede clepy xg`l

,`iax zlebpxzc dtebn dvia la` .en`n epi`

,dlicb dpi` z`viy xg`ly giken xacde

.inlyexid oeyl .opax ecen ikd meynäéì øîà
'åë àðåä áøì àáøxn`c o`nl `nw `pyil` Ð

dtxh xn`c o`nl `xza `pyill ,zclei dtxh

leky`a xak eidy `nw `lgiy Ð zclei dpi`

.zlebpxzd dtxhpy dryaãååøú àìîÐ

.exeriy yxtn (a,p) xifp zkqnaéç íãàî äàáä
.zn jk xg`e Ðàîèî øæòéìà éáøditebc Ð

`pyil] .'ek dilr opax ibilt `l o`k cre ,`ed

iax `nhn inp eiiga elit`c :[xwire ,`pixg`

`ynae rbna `nhn igd on xa`c ,xfril`

e xerd"a ,znd on xa`k ld`aeoileg) "ahexd

dcen xfril` iax elit` ,gext`a la` .(a,gkw

did `l df sebe ,`ed `pixg` `teb `dc ,axwic

.dtxhd irnaàçøñàã øúáìdgixqdy xg`Ð

rwt Ð dgixqdyke .dpnn df `vi dviad

df xzen jkld .`nlra `xtr i`edc ,`xeqi`

.ok ixg` dpnn `viyàøéñàã éîð éëä`de Ð

zlik`a xeq`e ,`ed dvwenc lirl xn`

.`l Ð dvwen e`lc la` ,oipiyxkçúåø áìç
úéøçù.eini lk Ðãåîòì äìåëéå ìéàåälr Ð

dlik`mey`lazrlzrnzixgylyalg eze`

jkld ,dwpie dxfgÐzrlzrnribdyke ,zxg`

mixac dlk` elit`e ,`id dpnn dzlicb lk

.miizpia mixg`øùá (ìëàú) êùôð úåà ìëá ÷ø
.ax iac ixtiqa dl opinwen oiycwend ileqtaÐ

øúéä åá êì ïéà øùá úìëàå çáæú éøîàã àëéà
äçéáæ úòùî àìà äìéëà,dfibe alg iwet`l Ð

miycwd z` oicet la` .`id miignc d`pdc

"zlk`e"l dil xziin `le ,mialkl olik`dl

rnyn `yxc jdne .jialkl `le :yxcnl

`l dz` :rnyn ikdc .inc xity jialklc

,miign ipdzz `l ,xnelk .dgiaf mcew lk`z

`la elit` Ð `ed dzin xg`lc ,jialk la`

olik`dl miycwd z` oicete .inc xity dgiaf

zhigya) opinwen ikde ,edpip i`pz ixz ,mialkl

.(aw sc) (oileg

ïéøåñàä ìë êìò ïøãä
äðùîúéáä ÷ãá éùã÷edl opihrnn Ð

`lc (`,bi dxenz) `nw wxt idliya

.dxenz icar'åë àîèå øúåðå ìåâéôminlya Ð

minly :yxtn (`,f) zenaic `nw wxtae ,iaizk

e`vi dnle ,eid miycwd lk llka?yiwdl Ð

iycw ,oicgein minly dn :jl xnele ,odil`

.gafn iycw lk s` Ð gafn

ïãìå
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ïàîìjxi xaerae ,dtxhp seqale dxairy dl zgkyne Ð zclei dpi` dtxh xn`c

lkd ixac Ð draxp seqale dxair la` lirl xn`c :dniz .ibilt `ed en`

dl zgkyn zclei dpi` dtxh xn`c o`nlc xn` `kde .eraxp dclee `idc meyn ,xeq`

en` jxi e`lc ,xzen ixaq opaxc ,dtxhp seqale dxairya"zetxh el`"a ol `niiwe .`ed

`nip ok m`e ,zclei dpi` dtxhc (`,gp oileg)

`edy zetxh i`cec :xnel yie !opaxk `lc `ax

ig cled oi`ex ep`y oeik ,ze`ixae zeiga ielz

,en` mr cled sxhpy xnel epl oi` Ð `ixae

iab la` .zetxh leqt liaya elqetl epl oi`e

zvw edine .`ed en` jxik i`ce Ð dgibpe driax

raxp cle iabc ,oiccvl ipzn ied ok m`c :dyw

dtixh cleae ,exair seqale eraxpy xnel jixv

`id `pwqnc ,etxhp seqale exairy xnel jixv

yie !zclei dpi` dtxhc (my) "zetxh el`" wxt

Ð cg` oipra xaer jiiy `l dtxhac oeik :xnel

lk `l` jl cibdl cxei epi`y ,oiccvl ied `l

,gafnd iabl mixeq`d lk ly zecled xzid

cvl `l` xzen epi`e ,oiccv ipy `ki`c raxpae

.xzend cv eze` liaya dil aiyg Ð cg`

cv eze` aiyg Ð cg` cv `l` `kilc dtxhae

.xzendàøéåàîãcle :yexit Ð iax `w

`ed ielz `l` ,dteba wec` epi` dnda irna

dvia la` .lcbe xvep `ed envrne ,xie`a

`xie`n :`pixg` `pyil .leky`a `id dxern

jkld ,lcbe jled clepy xg`l Ð iaxw `ed

dtebn ,dvia la` .en`n `a epi` elecib xwir

dclepy xg`ly giken xacde ,iaxw zlebpxzc

.i"yx yxit zepeyld ipy .dlicb dpi` Ðàìî
iax zn jk xg`e ig mc`n d`ad dnix ceexz

ibilt `l o`k cre `ed ditebc `nhn xfril`

:ipira d`xpe ,i"yx yxit cer Ð 'ek dilr opax

on xa`c ,xfril` iax `nhn inp eiiga elit`c

xerd"a ,ld`ae `ynae rbna `nhn igd

wxt xifp zkqnac :dniz .(a,gkw oileg) "ahexde

,zne ,ig `edyk aiwxd :ira (a,`p) "lecb odk"

`nhn xfril` iax `d ,dil `irainw i`ne ?edn

,zn `l elit` Ð ipy yexitle ,oey`x yexitl

`ail` dil `irainc :xnel yie !zn oky lke

`l` opax ixdhn `l o`k cr `nlic ,opaxc

`l` mc`d sebn epi`e ,`nlra `yxitc ,zna

`xnbae .ecen Ð awx la` .dnvr ipta dixa

xerd"c) `iddn iz`ady `irad hytinl iziin

m` `l :ryedi iax xn` (gkw sc) ("ahexde

iga xn`z ,awxe raexe aex el yiy zna zxn`

:wgvi epiax xne`e .awxe raexe aex el oi`y

el oi` igc ixaqc ,`kdc opax epiid ryedi iaxc

Ð dnix el yic oeik ,xfril` iaxl i`c .dnix

:ixen ig` i"xd dywde .awx el yiy oky lk

zeipynae ,"dnix (awx) ceexz `ln" ipz `kdc

dig oia ,dnix zifk :opz (a dpyn a wxt zeld`)

minkge ,xfril` iax ixac ,d`nhn dzn oia

yxityk `wec epiidc ixenl d`xpe .oixdhn

,`id `le .cexz `ln xeriyd f`e ,ig mc`n

?`kd ira i`n cexz xeriy mewn lknc

àìà(ikl) dvia la` Ð 'ek dnix ixwn mc`a

Ð `gxqn ike ,`gxqn ikl ?dlcb zni`
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`oifgeרלד mipya cenr `l sc ± oey`x wxtzereay
ïáìçå ïãìåyxtn Ð ocle .alg `le Ð "xya" :"oixeq`d lk" wxt seqa lirl ol `wtp Ð

dil zilc ,dpeict xg`l ciliz`e dpeict iptl xari`ca (`,ci) zexekac ipy wxta

edpiaxwil :`zpwz?edpiwxtil ,iz` diegc dyecw gkn Ð?.opeict qtznl inil` `l Ð

elit` ,ziad wca iycwae .oixzene edpip li`e iav cle Ð dpeict xg`l xarzp la`

edpiycw` `lc ,exy Ð mpeict mcew xeari`c

.i`d ilek ediizyecw `xing `le ,incl `l`

ìëä ìò ìç.mivrd lre mipa`d lr elit` Ð

ïìåãéâá ïéìòåîå.`xnba `nrh yxtn Ð

àøîâúéáä ÷ãáì úåùã÷ä íúñ øî øîàÐ

.rnyna dnda elit`eàðú ïàîelit`c Ð

"gafnl" xn` `lc ,mzq edpiycw` i` ,zenda

iaxk `lc ,edpiycw` ziad wcal :opixn` Ð

.ryedi'åë íéñëð øàù íò åìôé ïäéîãåÐ

wcal Ð zeycwd mzq :xfril` iax xaqw

,gafnl ie`xd lk ,edine .dnda elit`e ,ziad

`l` edcet epi` Ð xafbd cin edcet `edyk

`ipzck .mlerl gafn cin `vei epi`c ,gafnl

wcal mininz qitznd :`wxit i`da onwl

.gafnl `l` oictp opi` Ð oictp odyk ,ziad

'ek xne` ryedi iaxgafnl ifgc icin `nl` Ð

.gafnl dizyecw mzq Ðàãà áøã àâéìôåÐ

`bilt Ð xfril` iaxk oizipzn dinwe`c `d

mzq inp xfril` iaxl xn`c ,`c` axc`

epiid `kde .dl yicwn gafnl Ð dnda yicwn

eivg ,excp wleg mc` oi`c meyn Ð `nrh

.dyecw `cgl eivge dyecw `cgl÷ìåç íãà
åøãð úà.dler incl zeawpe dlerl mixkf Ð

,oeict `la eaxwilc xninl `kil minlyc

,dlirn icil iz` Ð edl lik` edi`c oeikc

yicwdc oeike ,edpip minly xn` `l `nzqnc

.odn zepdil leki epi` Ð lkdäîäá àìàÐ

lr s`c ,dcen xfril` iax elit` ,eizenda lk

zendad lk oiifge li`ed ,zeawp `ki`c ab

mixkfe ,gafnl ediinzq :opixn` Ð gafnl

minly ikxvl exkni zeawpe zeler eaxwi

xcpd lk :xninl `ki`c li`ed .dler odince

.gafnlàî÷ àðùéìì àìà`c` ax xn`c Ð

xn` zeawp dvgne mixkf dvgn `edy xcra

zaxwdl eivg ,excp wleg mc` oi` xfril` iax

x`y `kil elit`e .minc zaxwdl eivge sebd

bilt ,gafnl xcpd lkc xninl `ki`e ,miqkp

x`y mr elti odinc" ipz i`n` ,xfril` iax

x`y `kilc oipnif `d ,"ziad wcal miqkp

miqkp.llkäééáðå ééåôùoli` yicwd m`y Ð

.e`ty m` ,oi`tya dlirn yi Ð ziad wcal

zenia oixyepy eilr Ð eziiapa dlirn yie

.lafl el oiiede ,sxegdïéùã÷åîä áìçalg Ð

iabl ,oixez hiwp gafn iycw iab .oiycwen ly

`le zlebpxz hwp ziad wca iycw iabe gafn

jxc oi`c ,hwp `zlinc `gxe`c .oixez

.gafnl ie`xd xac ziad wcal yicwdläøåîç
Ð `id d`nhc ab lr s`c ,`id `zeax Ð

ca zyecw dlr `liig.xedh xack ziad w

çáæîì åæçã ïéìåãéâ.miycw zecle oebk Ð
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ïãìåcile`e mpeict mcew xeari`a dl iwen (`,ci) zexekaa Ð opeict xg`l xeq` oalge

"miycw el`" wxta lirl xn` ,mpeict mcew cile`e xeari` i`c .mpeict xg`l

zi`c o`nl diirxl e` ,dil zi`c o`nl axwil e` .oinen ilra cle zeaxl Ð "m`" :(a,fi)

mcew xeari`c ixiin i`ce `l` .exwin iave li` cle Ð mpeict xg`l xeari` i`e .dil

oeict edl ipdn `lc ,mpeict xg`l cile`e mpeict

oda leti m` elit` .on` irna mininz ody ,on`

`lc ,mzd `ipzck ,oixzen opi` Ð ecleiyk men

oeikc ,oiyecw mde .mpeict qtzinl inil`

xn`c o`nl ,cin eycw mpeict iptl xeari`c

xn`c o`nl elit`e .miyecw md on` irna

mewn lkn Ð oileg on` ziied zryae ,oziieda

.oziied zrya dyecw edpiqtz

àäÐ ilin ipd `pn oipzep ziad wca iycw

`l i` ?ediipin opicar i`n `l` :dniz

?ziad wca wfgl oxkya oipne`l edl opiadic

xzen oi`c jzrc `wlqc :x"nxd ixen xne`e

,oipad jxev ody mipa`e mivr `l` zepwl

oipne`l ozil la` .odilr dx`yp ozyecwe

oiacpzn `l` .xeq` Ð oilegl o`ivedl ,mxkya

ikd meyn .oipne`l rextl onvr ipta zern

oipzep eycwedy onvr oze`nc ,`xw jixhvi`

.oipne`l

íéøëæ`niiwc meyn Ð zeler ikxvl exkni

wcal mininz qitznc (a,bl) onwl ol

:xaq ryedi iaxe ,gafn icin oi`vei opi` ziad

gafn iycw yipi` wiay `lc ,zeler eaxwi mixkf

oi` ryedi iaxl `nl` .minc zyecw yicwne

.ziad wcal zeycwd mzq

àâéìôåelit` :xn`c Ð dad` xa `c` axc

wcal zeycwd mzq oi` xfril` iaxl

wleg mc` oi`c meyn `nrh epiid `kde ,ziad

.xknil zekixv Ð zeawpd o`k yiy oeike ,excp

ééåúàìz` yicwna ixiine Ð diiape ietiy

,mivr egwly mixafba i`c .dxewd

oi`c (`,ci) "z`hg cle" wxt seq dlirna xne`

xnel jixv `zyde .diiapa `le ietiya oilren

jiiy ikid "gafn iycwa ok oi`y dn" i`n yexit

yicwn oebk :xnel yie ?gafn iycwa diiape ietiy

.dkxrnl mivr ixfb ipy

ïéìòåîåoeyld Ð i`n iiezi`l odilecba

ihernl" xninl dil dedc ,dyw

."i`nåìéôàågafn iycwa oilren xn`c o`nl

oebk :i"yx yxit Ð gafnl efgc ilecib ilin ipd

miyecw opi` zeclee i`cec d`xp ile .zeclee

"jl eidi" aizkc mrhn `l` ,oilecib mrhn

`lc :dyw cere .zeclee el` Ð (a,fi dxenz)

ileciba oilren dil zi`c `pz mey `pgky`

`pgky` ziad wca iycw ileciba i`cec .gafn

gafn iycwa la` ,(`,bi) dlirna ibiltc i`pz

:x"nxd ixen xne`e !oilren oi` `nlr ilekl

cle" wxt dlirna xn`c ,ixirf epiid `nyc

oilrenÐmiycwzndalmc fiwnd :(a,ai) "z`hg

oiycwen alg :opzde ,`pepnd ax dlr jixte .ea

jixtcne .oilren `le oipdp `l Ð milebpxz iviae

yg `nl` Ð oilecbn dilikdle .oilecibl mc ai

ikde ,"oileciba oilren xn`c o`nl elit`" xn`w

ipd Ð mca dlirn yi xn`c o`nl elit` :eyexit

alg oebk ,oilecib la` .wxfil ifgc ,mc ilin

.`lÐ oixez iviae oiycwend
oiyicwn
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ïãìåïáìçå,ïðBéãt øçàì øeñàïèçBMäåõeça¯ §¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨§©£¨©
ïäî ïéðúBð ïéà .áéiçïéðneàìïøëNa¯ïk ïéàM äî ©¨¥§¦¥¤¨¨¦¦§¨¨©¤¥¥

íúqL :úéaä ÷ãá éLã÷a Lé .úéaä ÷ãá éLã÷a§¨§¥¤¤©©¦¥§¨§¥¤¤©©¦¤§©
,ìkä ìò ìç úéaä ÷ãa Lc÷ä ,úéaä ÷ãáì úBLc÷ä¤§¥§¤¤©©¦¤§¥¤¤©©¦¨©©Ÿ

ïéìòBîeïäéìecéâa.íéìòaì äàðä ïäa ïéàå ,àøîâ £¦§¦¥¤§¥¨¤£¨¨©§¨¦
éøäå ?äøeîz ïéNBò çaæî éLã÷ ìëc àeä àììëe§¨¨§¨¨§¥¦§¥©¦§¨©£¥

úBôBò¯úBçðnä :ïðúe ,ïä çaæî éLã÷cúBôBòäå §¨§¥¦§¥©¥§©©§¨§¨
!äøeîz ïéNBò ïéà¯éðú÷ ék¯.äîäaà¯éøäåãìå ¥¦§¨¦¨¨¥©§¥¨©£¥§©

!äøeîz äNBò ãìeä ïéà :ïðúe ,àeä çaæî éLã÷¯ ¨§¥¦§¥©§©¥©¨¨¤§¨
épî àä¯.äøeîz äNBò ãìå :øîàc ,àéä äãeäé éaø ¨©¦©¦§¨¦§¨©¨¨¤§¨

¯äøeîz ïéà :ïðúe ,çaæî éLã÷c ,dîöò äøeîz éøäå©£¥§¨©§¨§¨§¥¦§¥©§©¥§¨
!äøeîz äNBò¯éðú÷ ék¯àzLä .àçáéæ øwéòà ¤§¨¦¨¨¥¨¦©¦§¨¨§¨

éðú÷ ék ,ïðaø àîéz eléôà ,éëäì úéúàc¯øwéòà §¨¥§¨¦£¦¥¨©¨©¦¨¨¥¨¦©
"ïéðneàì ïäî ïéðúBð ïéàå" .àçáéæåë÷ãá éLã÷ àä .' ¦§¨§¥§¦¥¤¨¨¦¨¨§¥¤¤

"éì eNòå" àø÷ øîàc :eäaà éaø øîà ?ïéðúBð úéaä©©¦§¦£©©¦©¨©£©§¨§¨¦
¯.élMî"úéaä ÷ãá éLã÷a Lé"åëíúñ :øî øîà .' ¦¤¦¥§¨§¥¤¤©©¦£©¨§©

,úéaä ÷ãáì úBLc÷äìçå?àpz ïàî .ìkä ìò ¤§¥§¤¤©©¦§¨©©Ÿ©©¨
éaøk àìc :ïðçBé éaø øîà ,àaà øa àéiç éaø øîà£©©¦¦¨©©¨£©©¦¨¨§¨§©¦
äîäa ïäa äéäå åéñëð Léc÷nä :àéðúc .òLBäé§ª©§©§¨©©§¦§¨¨§¨¨¨¤§¥¨
:øîBà øæòéìà éaø .úBá÷ðe íéøëæ ,çaæî éaâì äéeàø§¨§©¥¦§¥©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤¥

íéøëæ¯úBá÷ðe ,úBìBò éëøöì eøëné¯éëøöì eøëné §¨¦¦¨§§¨§¥§¥¦¨§§¨§¥
.úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò eìté ïäéîãe ,íéîìL§¨¦§¥¤¦§¦§¨§¨¦§¤¤©©¦

éaøòLBäéíéøëæ :øîBà¯,úBìBò eáø÷é ïîöò ïä ©¦§ª©¥§¨¦¥©§¨¦§§
úBá÷ðe¯,úBìBò ïäéîãa àéáéå ,íéîìL éëøöì eøëné §¥¦¨§§¨§¥§¨¦§¨¦¦§¥¤

øa àcà áøc àâéìôe .úéaä ÷ãáì íéñëð øàLe§¨§¨¦§¤¤©©¦§¦¨§©©¨©
øãòa :áø øîà ,äáäà øa àcà áø øîàc ,äáäà©£¨§¨©©©¨©©£¨¨©©§¥¤

íéøëæ BlekL¯÷éáL àìc ,äãBî øæòéìà éaø eléôà ¤§¨¦£¦©¦¡¦¤¤¤§¨¨¥
çaæî éLã÷ LéðéàLéc÷îee÷ìçð àì .úéaä ÷ãáì ¦¦¨§¥¦§¥©©§¦§¤¤©©¦Ÿ¤§§

,úBá÷ð äöçîe íéøëæ äöçî Ba LiL øãòa àlà¤¨§¥¤¤¥¤¡¨§¨¦¤¡¨§¥
,Bøãð úà ÷ìBç ïéà :øáñ øæòéìà éaøåúBá÷ðcîe¯ §©¦¡¦¤¤¨©¥¥¤¦§¦¦§¥

éîð íéøëæ ,úBìBò åàì¯òLBäé éaøå .úBìBò åàì ¨§¨¦©¦¨§©¦§ª©
,dì éøîà ,àðéøçà àðMéì .Bøãð úà ÷ìBç :øáñ̈©¥¤¦§¦¨¨©£¦¨¨§¦¨
Léc÷ä àlLa :áø øîà ,äáäà øa àcà áø øîà̈©©©¨©©£¨¨©©§¤Ÿ¦§¦

äîäa àlà¯÷éáL àìc ,äãBî øæòéìà éaø eléôà ¤¨§¥¨£¦©¦¡¦¤¤¤§¨¨¥
çaæî éLã÷ LéðéàLéc÷îee÷ìçð àì .úéaä ÷ãáì ¦¦¨§¥¦§¥©©§¦§¤¤©©¦Ÿ¤§§

:øáñ øæòéìà éaøå .ïänò íéñëð øàL LiLk àlà¤¨§¤¥§¨§¨¦¦¨¤§©¦¡¦¤¤¨©
.Bøãð úà ÷ìBç íãà ïéàøàLcîíéñëð¯àìéLã÷ì ¥¨¨¥¤¦§¦¦§¨§¨¦¨§¨§¥

éîð äîäa ,çaæî¯àìéLã÷ìòLBäé éaøå .çaæî ¦§¥©§¥¨©¦¨§¨§¥¦§¥©§©¦§ª©
øàL íò eìté ïäéîãe" .Bøãð úà ÷ìBç íãà :øáñ̈©¨¨¥¤¦§§¥¤¦§¦§¨

àøúa àðMéìì àîìLa .úéaä ÷ãáì íéñëð¯eðééä §¨¦§¤¤©©¦¦§¨¨§¦¨¨©§¨©§
àn÷ àðMéìì àlà ,"úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò" éðú÷c¯!"úéaä ÷ãáì eìté" éðúéì¯ §¨¨¥¦§¨§¨¦§¤¤©©¦¤¨§¦¨¨©¨¦§¥¦§§¤¤©©¦

?éàî ééeúéàì ."ìkä ìò ìç úéaä ÷ãa Lc÷ä" ."úéaä ÷ãáì eìté ïäéîãe" :éëä éîð àéðz©§¨©¦¨¦§¥¤¦§§¤¤©©¦¤§¥¤¤©©¦¨©©Ÿ§¦¥©
ééeúéàì :àðéáø øîàééeôLàáéðåééeúàì :àtt áø øîà ?éàî ééeúàì ."ïäéìecéâa ïéìòBîe" . £©¨¦¨§¦¥§¥§¦¨£¦§¦¥¤©£¥©£©©©¨©£¥

çaæî úMeã÷aáìçïéLc÷enäéöéáeïéøBú éöéáe ïéLc÷enä áìç :àéðúãk .ïéøBú¯ïéðäð àì ¦§©¦§¥©£©©§¨¦¥¥¦¦§©§¨£©©§¨¦¥¥¦Ÿ¤¡¦
úìBâðøz Léc÷ä ,úéaä ÷ãá éLã÷a ìáà .çaæî éLã÷a ?íéøeîà íéøác äna .ïéìòBî àìå¯ïéìòBîdúöéáaäøBîç ,¯ïéìòBî §Ÿ£¦©¤§¨¦£¦§¨§¥¦§¥©£¨§¨§¥¤¤©©¦¦§¦©§§¤£¦§¥¨¨£¨£¦

éléî éðä ,çaæî éìecéâa ïéìòBî øîàc ïàîì eléôàå .dáìça¯çaænì eæç àìc ïéìecéb ìáà ,çaænì eæçc ïéìecéb¯.ïäa ïéìòBî ïéà ©£¨¨©£¦§©©£©£¦§¦¥¦§¥©¨¥¦¥¦¦§¨©¦§¥©£¨¦¦§¨£©¦§¥©¥£¦¨¤
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc dxenz(ipy meil)

ïáìçå ïãìågafn iycw lyøeñàs`,ïðBéãt øçàìdxarzp m`y §¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨
daxwda cled xeq` ,d`cty xg`l dclie d`cty mcew dndad

.d`pdae
õeça ïèçBMäå,dxfrl uegn -áéiç.zxkokeïäî ïéðúBð ïéà §©£¨©©¨¥§¦¥¤

ïéðneàì,ycwna mipeay.ïøëNaminiiw mpi` el`d mipicd lk ¨¨¦¦§¨¨
,gafn iycwa `l`.úéaä ÷ãa éLã÷a ïk ïéàM äî©¤¥¥§¨§¥¤¤©©¦

iycwn ziad wca iycw mixeng mday mixacd z` dpen dpynd
e :gafnLémipicúéaä ÷ãa éLã÷a,gafn iycwa mpi`yíúqL ¥§¨§¥¤¤©©¦¤§¨
úBLc÷ä,yicwn `ed xac dfi`l hxtl ila mzq yicwnd mc` - ¤§¥

yecw df ixd.úéaä ÷ãáìy ,okeìkä ìò ìç úéaä ÷ãa Lc÷ä §¤¤©©¦¤§¥¤¤©©¦¨©©Ÿ
lr wx lg ,gafn iycw eli`e ,mivrd lre mipa`d lr elit`

.gafnd lr daxwdl miie`xd mixacåy okïäéìecéâa ïéìòBîyi - §£¦§¦¥¤
e` ,dnda ly alg oebk ,mdn lcby xaca mb ynzydl xeqi`
dlirn xeqi` oi` gafn iycwa eli`e ,mixez ly mivia

.odilecibaåy ok,[íéðäkì] (íéìòáì) äàðä ïäa ïéàiycw la` §¥¨¤£¨¨©Ÿ©¦
mipdkdy zepaxw yiy ,mipdkl d`pd mda yi maex gafn

.xerd z` milhep mipdkdy zepaxw yie ,xyad z` milke`

àøîâ
dpyna x`ean:`xnbd dywn .dxenz miyer gafn iycwy

àeä àììëe`ed hlgen llk m`d -,äøeîz ïéNBò çaæî éLã÷ ìëc §¨¨§¨¨§¥¦§¥©¦§¨
éøäåd on mi`ad zepaxwïðúe ,ïä çaæî éLã÷c úBôBò(.bi lirl), ©£¥§¨§¥¦§¥©¥§©

.äøeîz ïéNBò ïéà úBôBòäå úBçðnä:`xnbd zvxznéðz÷ ék- ©§¨§¨¥¦§¨¦¨¨¥
ok exn` ,dxenz miyer gafn iycwy dpyna exn`ykäîäaà- ©§¥¨

.dxenz miyer oi` gafn iycw s` zeter la` ,dnda lr
:`xnbd dywnéøäåmiyer oi`y yi ,gafn iycw ly dndaa s` ©£¥

,dxenzokyãìå,oaxw znda lyïðúe ,àeä çaæî éLã÷(.ai lirl), §©¨§¥¦§¥©§©
yãìeä ïéàmiycw znda lyäøeîz äNBòyecw `ed mby s` ¥©¨¨¤§¨

:`xnbd zvxzn .en` enképî àä`id in zhiya ef dpyn - ¨©¦
zhiya ,zkled,àéä äãeäé éaøøîàc(my)ãìåmiycw znda ly ©¦§¨¦§¨©¨¨
.äøeîz äNBò¤§¨

:zeywdl `xnbd dkiynndîöò äøeîz éøäå`idy dnda - ©£¥§¨©§¨
,ycwd ly dndaa dze` exindy zngn dyecwçaæî éLã÷c§¨§¥¦§¥©

,`idïðúedpyna epipye -(my),yäøeîz ïéàdnvr,äøeîz äNBò §©¥§¨¨§¨
znda mewna ycwzz oileg znday mc` xn`i m` xnelk

:`xnbd zvxzn .dxenz ipic dfa oi` ,dxenzdøwéòà éðz÷ ék¦¨¨¥©¦©
àçáéæok exn` ,dxenz miyer gafn iycwy dpyna exn`yk - ¦§¨

wx dyecw `idy dnda lr `le ,oaxwd xwir `idy dnda lr wx
.ycwd ly dnda da exindy gkn

:`xnbd zxne`éëäì úéúàc àzLä,df uexizl zkxvedy dzr - ©§¨©£¦§¨¦
,oaxwd xwir `idy dndaa `l` dpynd dxaic `lyeléôà£¦

ïðaø àîéz,opax zhiya `id ef dpyny xn`z m` elit` - ¥¨©¨¨
,ayiil yi ,dxenz dyer epi` cley mixaeqdøwéòà éðz÷ ék¦¨¨¥©¦©

àçáéæok exn` ,dxenz miyer gafn iycwy dpyna exn`yky - ¦§¨
meyn ,ycwd cle df llka oi`e ,oaxwd xwir `idy dnda lk lr

.oaxwd xwir epi`y
:dpyna epipy'åë ïéðneàì ïäî ïéðúBð ïéàå.oxkya §¥§¦¥¤¨¨¦

:`xnbd zwiicnàä[la`-]nïéðúBð úéaä ÷ãa éLã÷mipne`l ¨¨§¥¤¤©©¦§¦
.mxkya:`xnbd zl`eyéìéî éðä àðî]mixac epcnl okidn - §¨©¥¦¥

:`xnbd daiyn .[el`àø÷ øîàc ,eäáà éaø øîàxn`y dnn - ¨©©¦£¨§¨©§¨
,okynd znwd iabl aezkd(g dk zeny)éì eLòå'yexcl yi ,'WCwn §¨¦¦§¨

eyriys`,élMîly zernn mipne`l ozil milekiy epiidc ¦¤¦
.ycwd

:dpyna epipy'åë úéaä ÷ãa éLã÷a Léwcal zeycwd mzqy ¥§¨§¥¤¤©©¦
.ziad

øî øîà,dpyna `aed -,úéaä ÷ãáì úBLc÷ä íúñzehytae ¨©©§¨¤§¥§¤¤©©¦
men da oi`y dnda yicwny ote`a s` `ed df oicy rnynìçå§¨

.ìkä ìò:`xnbd zl`eyàpz ïàî,dpynd ly `pzd edin - ©©Ÿ©©¨

.ziad wca zyecw dilr dlg mzq dnda yicwndy ,ok xaeqy
:`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîà àaà øa àéiç éaø øîàef dpyn ¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦¨¨

`id[ïðzã] (àéðúã) .òLBäé éaøk àìc(f"n c"t milwy),Léc÷näz` §Ÿ§©¦§ª©¦§©©©§¦
åéñëð,yicwn dn myl yxit `leäîäa ïäa äéäå`idyäéeàø §¨¨§¨¨¨¤§¥¨§¨

daxwdl,çaæî éaâìzenda my eideøæòéìà éaø ,úBá÷ðe íéøëæ §©¥¦§¥©§¨¦§¥©¦¡¦¤¤
,øîBàdúBìBò éëøöì eøëné íéøëæaixwiy ,dler aiigy inl - ¥§¨¦¦¨§§¨§¥

,dlerl mze`íéîìL éëøöì eøëné úBá÷ðe,minly aiigy inl - §¥¦¨§§¨§¥§¨¦
,minlyl oze` aixwiyøàL íò eìté ïäéîãedíéñëð,yicwdy §¥¤¦§¦§¨§¨¦

.úéaä ÷ãáì,ziad wcal zeycwd mzqy ,xfril` iax xaeqy §¤¤©©¦
oxknl jixv la` ,ziad wcal oyicwn ,zenda yicwn m` elit`e
,ziad wcal mininz yicwndy oeik ,oaxwl o`iaiy inl `weec
wcal elti mdinc exkniyke ,maixwdl `l` ,mze` micet oi`

.ziadeáø÷é ïîöò ïä íéøëæ ,øîBà òLBäé éaøl,úBìBò`la ©¦§ª©¥§¨¦¥©§¨¦§§
,dxikn,íéîìL éëøöì eøëné úBá÷ðeïäéîãa àéáéåzeawpd ly §¥¦¨§§¨§¥§¨¦§¨¦¦§¥¤

øàLe ,úBìBòdíéñëðeidi.úéaä ÷ãáì`iadl jixvd `ly jkne §¨§¨¦§¤¤©©¦
dnda yicwndy ,ryedi iax xaeqy gken ,ziad wcal odinc

,ziad wcal `le ,gafnl dyecw `id ixd ,mzqdpynd ok m`e
,dnda yicwn `ed m` s`e ,ziad wcal zeycwd mzqy dxn`y

.ryedi iaxk `le ,xfril` iaxk `id
:`xnbd zxne`äáäà øa àcà áøc àâéìôecinrdy opgei iax - §¦¨§©©¨©©£¨

mzqy xaeq xfril` iax eixacle ,xfril` iax zhiya dpynd z`
.dad` xa `c` ax lr jka wleg ,ziad wcal zeycwdáø øîàc§¨©©

øæòéìà éaø eléôà íéøëæ BlekL øãòa ,áø øîà äáäà øa àcà©¨©©£¨¨©©§¥¤¤§¨¦£¦©¦¡¦¤¤
,äãBîoeik ,dlerl eaxwi mlek ,xcrd z` yicwd m`y÷éáL àìc ¤§Ÿ¨¦
Léðéàl eznda z` yicwdln gipn mc` oi`y -çaæî éLã÷ ¦¦¨§¥¦§¥©

Léc÷îedze`,úéaä ÷ãáì,gafnl zeycwd mzqy epiidceàì ©§¦§¤¤©©¦Ÿ
e÷ìçð,ryedi iaxe xfril` iaxíéøëæ äöçî Ba LiL øãòa àlà ¤§§¤¨§¥¤¤¥¤¡¨§¨¦

øáñ øæòéìà éaøå ,úBá÷ð äöçîeyïéàmc`,Bøãð úà ÷ìBçdidiy ¤¡¨§¥§©¦¡¦¤¤¨©¥¥¤¦§
ezrcy xnel oi` okle ,zxg` dyecwl eivge ,zg` dyecwl eivg
,zeler ikxvl exkni wx wlge ,zelerl mnvra eaxwi wlgy `id

úBìBò åàì úBá÷ðcîeonvr ody ick oyicwd `l zeawpdy oeike - ¦¦§¥¨
,zeler eaxwiúBìBò åàì éîð íéøëæzyecw milawn mpi` ok mb - §¨¦©¦¨

,dlerzepaxw ikxvl exkni mleky xfril` iax xn` okle
.ziad wcal eidi mdinceøáñ òLBäé éaøåmc`y,Bøãð úà ÷ìBç §©¦§ª©¨©¥¤¦§

excpn wlge ,zg` dyecwl excpn wlg didi m` el ztki` `le
exkni zeawpde ,dlerl eidi mixkfdy xn` okle ,zxg` dyecwl
ixacly `vnp .dler epwi mincae ,minlyl meaixwiy zpn lr
yicwny mc`y xaeq xfril` iax s` ax mya dad` xa `c` ax
mzqy dxn`y dpynd ok m`e ,gafnl dyecw `id ,mzq dnda
iax ixack `ly dfe ,xfril` iaxk dpi` s` ,ziad wcal zeycwd

.opgei
:xg` ote`a ax mya `c` ax ly drenyd z` d`ian `xnbd

dì éøîà àðéøçà àðMéì,ef dreny exn` xg` ote`a -áø øîà ¦§¨©£¦¨¨§¦¨¨©©
a ,áø øîà äáäà øa àcàote`äîäa àlà Léc÷ä àlLlk z` - ©¨©©£¨¨©©§¤Ÿ¦§¦¤¨§¥¨

,zeawp oiae mixkf oia eizendaäãBî øæòéìà éaø eléôàmleky £¦©¦¡¦¤¤¤
,gafnl miyecwc,gafnl miie`x mdy oeikLéðéà ÷éáL àì-oi` §Ÿ¨¦¦¦

eznda z` yicwdln gipn mc`lLéc÷îe çaæî éLã÷dze` ¨§¥¦§¥©©§¦
,úéaä ÷ãáìikxvl exkni zeawpde ,dlerl eaxwi mixkfde §¤¤©©¦

,zeler odinca `iaie ,minly,gafnl zeie`x zeawpd s`y oeiky
.excp z` wleg `xwp df oi`ee÷ìçð àì,ryedi iaxe xfril` iax Ÿ¤§§
ïänò íéñëð øàL LiLk àlà-,zendad mrïéà øáñ øæòéìà éaøå ¤¨§¤¥§¨§¨¦¦¨¤§©¦¡¦¤¤¨©¥

,Bøãð úà ÷ìBç íãàeøàLcîx`yy oeike -dàì íéñëðmiie`x ¨¨¥¤¦§¦¦§¨§¨¦Ÿ
éîð äîäa ,çaæî éLã÷ìxnel yi zendad iabl mb -yàì §¨§¥¦§¥©§¥¨©¦Ÿ

oyicwd,Bøãð úà ÷ìBç íãà ,øáñ òLBäé éaøå ,çaæî éLã÷ì,okle §¨§¥¦§¥©§©¦§ª©¨©¨¨¥¤¦§
myicwdy xnel yi ,mixkfd epiidc gafnl zeie`xd zendad

,minly ikxvl exkni zeawpde ,zelerl eaxwie gafnlïäéîãe§¥¤
.úéaä ÷ãáì íéñëð øàL íò eìté¦§¦§¨§¨¦§¤¤©©¦

:`xnbd dywnàøúa àðMéìì àîìLazpaen dpynd -itl ¦§¨¨§¦¨¨©§¨
oexg`d oeyldiax ewlgpy ,ax mya dad` xa `c` ax ixaca
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המשך בעמוק עב



xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc dxenz(iyily meil)

äðùî
iycwl gafn iycw oia mipic iwelig dnk epipy zncewd dpyna

:mdipya deyd oic d`ian dpynd dzr ,ziad wcaéLã÷ ãçà¤¨¨§¥
úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå çaæîy df oiprl md mieyïúBà ïépLî ïéà ¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤©©¦¥§©¦¨

äMeã÷îmdlyäMeã÷ìwca iycw yicwd m`y oebk ,zxg` ¦§¨¦§¨
`l ,ziad wcal gafn iycw yicwdy e` ,gafn zyecwl ziad
dlern oebk ,zepyl e`l xeqi` yi gafn iycwa oke .melk dyr

.dlerl minlyn e` minlyl
:gafn iycwa `l` bdep epi`y sqep oic d`ian dpyndåiycw §

gafn,éeléò Lc÷ä ïúBà ïéLéc÷îxne`y oaxw znda xnelk ©§¦¦¨¤§¥¦
jxr itk ziad wcal mlyl jixv ,ziad wcal didzy dilr
'xcp'a oaxwl dycwed m`y ,epiidc ,ef dndaa el yiy mincd
ca`z m`y ,[excpl ef dnda yixtde oaxw ilr ixd xn`y]
jxr itk el dey `idy `vnp ,zxg` dnda `iadl aiig dndad
dycwed m`e .ziad wcal dinc lk z` ozil jixv okle ,dnda
`ed xeht ca`z m`y ,[oaxwl ef ixd xn`y] dacpa oaxwl
zaeh jxr z` wx da el yiy `vnp ,zxg` dnda `iadln
`edy eza oal oziy zxenz ,xg` l`xyin lehil lekiy d`pdd
zzl jixv df ote`ae ,dxer z` lehiy ick ,ef dnda aixwdl odk

.ef d`pd zaeh ick wx ziad wcalïúBà ïéîéøçîeoke -xn` m` ©£¦¦¨
el yiy wlgd itk zern odkl ozep ,mxg eidiy gafn iycw lr

.mda
åmdipy ,ziad wca iycwe gafn iycw,eøáwé eúî íàxyt` i`y §¦¥¦¨§

oi`e ,dndad z` jixrdl jixv oeictd jxevly oeik ,mzectl
.dcnrda `l` miycwd znda mikixrnéLã÷ ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¨§¥

,úéaä ÷ãas`,eãté eúî íàoicd xn`p gafn iycwa wxy itl ¤¤©©¦¦¥¦¨
.dze` jixrny drya dcnrd jixvy

àøîâ
:dpyndn mdilr zeywdl ick ,`ped ax ixac z` d`ian `xnbd

íéðäk éîøçì ïñétúäL çaæî éLã÷ ,àðeä áø øîà-eidiy xn`y ¨©©¨¨§¥¦§¥©¤¦§¦¨§¤§¥Ÿ£¦
,mxgl,íeìk äNò àìepi` miycwa el yiy d`pdd itk elit`e Ÿ¨¨§

.mipdkl zzl jixv,àîòè éàîmeyncàø÷ øîàxn`py - ©©£¨¨©§¨
weqta(gk fk `xwie),''äì àeä íéLã÷ Lã÷ íøç ìk'yxcp weqtdy ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©

y ,df ote`aã÷ Lã÷c íøç ìk,éåä íéLmiyery mxg lk xnelk ¨¥¤§Ÿ¤¨¨¦¨¥
,gafn zyecwa yecw xak `edy xac lréåäéì 'äì àeääeze` - ©©¦§¥

`l mxgdy epiidc ,ea wlg mipdkl oi`e 'dl wx didi miycw ycw
.lg

:`ziixan `ped ax ixac lr dywn `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥
,`ziixaaïñétúäL úéaä ÷ãa éLã÷,[myicwd-],çaæî éLã÷ì ïéa ¨§¥¤¤©©¦¤¦§¦¨¥§¨§¥¦§¥©

íeìk äNò àì ,íéðäk éîøçì ïéa.éLã÷ì ïéa ïñétúäL ,íéðäk éîøç ¥§¤§¥Ÿ£¦Ÿ¨¨§¤§¥Ÿ£¦¤¦§¦¨¥§¨§¥
,çaæîe,íeìk äNò àì ,úéaä ÷ãa éLã÷ì ïéamnixgdy xg`y ¦§¥©¥§¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨¨§

.myicwdl leki epi`e ,mda wlg el oi` aey ,mipdklzwiicn
inxge ziad wca iycw wx dxikfd `ziixady jkn :`xnbd

,rnyn ,zxg` dyecw mda qitzdl xyt` i`y mipdkàä̈
[la`-],éeNò äNòM äî ,íéðäk éîøçì ñétúäL çaæî éLã÷dywe ¨§¥¦§¥©¤¦§¦§¤§¥Ÿ£¦©¤¨¨¨

:`xnbd zniiqn .melk dyr `ly xn`y `ped ax lràzáeéz§§¨
àðeä áøcixacl `kxit ef `ziixan yi dxe`kl -.`ped ax §©¨

:`xnbd zvxzn,àðeä áø Cì øîàm` gafn iycw s` zn`ay ¨©¨©¨
nixgde ,melk dyr `l mdøéiL àãäà døéiL éëxiiyy `pzde - ¦©§¨©¨¨©§¨

meyn ,xiiy jk meyn z`f xikfd `leïñétúäL çaæî éLã÷c§¨§¥¦§¥©¤¦§¦¨
ìáà ,éeNò äNòM äî úéaä ÷ãáìmyicwd m`íéðäk éîøçìok` §¤¤©©¦©¤¨¨¨£¨§¤§¥Ÿ£¦

,íeìk äNò àìlg mxg oi`y dxezd dhriny `ped ax zyxcke Ÿ¨¨§
.gafn iycw lr
:`xnbd dywnðä éab dééðúéìåCmr cgi df oic `pzd xikfiy - §¦§§¥©¥¨¨

mqitzdy gafn iycw xikfi `le ,`ziixaa mix`eand mipicd
d :`xnbd zvxzn .ziad wcalàpz,`ziixad lyézøz déa úéàc ©¨§¦¥©§¥

éðz÷zeyecwd izyn zg` s`l eyicwdl leki epi`y xac - ¨¨¥
,`ziixaa dpy zexg`d.éðz÷ àì ézøz déa úéìcoeik ,xnelk §¥¥©§¥Ÿ¨¨¥

oi` zg` dyecwle myicwdl leki zg` dyecwl ,gafn iycwy
.llk `pzd m`py `l ,myicwdl leki

:epzpynn `ped ax ixac lr dywn `xnbd,ïðzïúBà ïéLéc÷î §©©§¦¦¨
éeléò Lc÷ä.oze` oinixgneåàì éàî,dpynd zpeek oi` ike - ¤§¥¦©¨

gafnd iycw z` oiyicwnyì éeléò Lc÷äïéîéøçîe ,úéaä ÷ãá ¤§¥¦§¤¤©©¦©£¦¦
gafnd iycw z`,ïäk éîøçìiycwy xn`y `ped ax lr dywe §¤§¥Ÿ¥

:`xnbd zvxzn .mipdk mxga mqitzdl xyt` i` gafnàì-oi` Ÿ
,dpynd zpeek ef`l`éãéàå éãéà[dfe df-],úéaä ÷ãa éLã÷ ¦¦§¦¦¨§¥¤¤©©¦

wcal mxg dzpeek 'oinixgn' dxn` dpynd xy`k mb ,xnelk
,ziadåy ycgl ick ef oeyla dhwpàðL àìoicd dpzyn `l - §Ÿ§¨
m`eäì ÷étîeixac z` `ived -ìaàìå ,úéaä ÷ãáì Lc÷ä ïBL ©¦§¦§¤§¥§¤¤©©¦§Ÿ

ìa eäì ÷étî àðL,úéaä ÷ãáì [íøç] (éîøç) ïBLmipte`d ipya §¨©¦§¦§¥¤§¤¤©©¦
mixgd m` la` .oaxwa el yiy dn itk ziad wcal zzl jixv

.melk dyr `ly xnel yi ,mipdkl gafn iycw
:`xnbd dywn .dpynd z` jk yxtl xyt` i`y dgec `xnbd

éëä éðz àì àäåz` zyxtnd `ziixaa ok epipy `l ixde - §¨Ÿ¨¥¨¦
,epzpyn,àúééøáa àéðúcgafn iycwy dpyna exn`y dn §©§¨§¨©§¨

oze` miyicwn,éeléò Lc÷äepiid,úéaä ÷ãa éLã÷exn`y dne ¤§¥¦¨§¥¤¤©©¦
y,íúBà ïéîéøçîepiid.íéðäk éîøçyxetny `vnp ok m`e ©£¦¦¨¤§¥Ÿ£¦

.mipdkl mxga mqitzdl xyt` gafn iycwy epzpynaãBòåyi §
,zeywdlàéðz àäy ,yexita,íéðäk éîøçì ïLéc÷äM çaæî éLã÷ ¨©§¨¨§¥¦§¥©¤¦§¦¨§¤§¥Ÿ£¦

.éeNò äNòM äî©¤¨¨¨
:`xnbd zxne`àðeä áøc àzáeéz`kxit yiy `vnp dxe`kl - §§¨§©¨

:`xnbd dwiqn .`ped ax ixaclàzáeézegcpe ,`id `kxit ok` - §§¨
.eixac

:`xnbd zl`eyøîà÷ àø÷ àðeä áø àäåz` cnl `ped ax ixd - §¨©¨§¨¨¨©
,''dl `Ed miWcw Wcw mxg lM' ,weqtdn eixacmxg lky ¨¥¤Ÿ¤¨¨¦©

wx yecw didi ,gafn zyecwa yecw xak `edy xac lr miyery
.mipdkl `le 'dl:`xnbd daiyn,àleò øîà`ped ax yxcy dn ¨©¨

xy`ky meyn ,oekp epi` weqtdn,'íøç' àø÷ øîàxn`e siqed ¨©§¨¥¤
,'íøç ìk'df weqt yexcl yi gxkdae ,ieaix `id 'lk' zaize ¨¥¤

lr mb ,mxgd lg xac lk lry zeaxl d`a dxezdy ,xg` ote`a
.miycw ycw `edy xac

weqtd z` `ler yxity dnn :`ler ixaca dxizq dywn `xnbd
.gafn iycw lr lg mxgy ,`ler xaqy gken ,`ped axk `ly
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oifge` mipy` cenr al sc ± oey`x wxtzereay
äðùîäùåã÷ì äùåã÷î,melk dyr `l Ð gafnl myicwdy ziad wca iycwc Ð

.dlerl minlyne minlyl dler zyecwn oipyn oi` gafn iycwaeïúåà ïéùéã÷îåÐ

.i`w gafn iycw`éåìéò ùã÷äoilrn Ð "ziad wcal ef ixd" dler lr xn` m` oebk Ð

:(a,gk) "yicwnd" wxta oikxra opzc .xafbl ozepe ,da gk el yiy dn itl minca dze`

,mdinc ozep Ð xcp m` ,eiycw z` mc` mixgn

m` ,xnelk .mzaeh z` ozep Ð dacp m`e

"dler ilr ixd" xn`c oebk ,xcp dzid ef dnda

aiig dapbp e` dzn m`c oeik ,excpl ef yixtde

lk ozepe ,ely dleky `vnp Ð dzeixg`a

,ziad wcal inp oicd `ede .odkd mxgl dinc

,dacp m`e .ziad wcal gafn iycw qitzd m`

oi`y `vnp Ð dzeixg`a aiig epi` dzn m`c

lehil i`yxc ,d`pd zaeh `l` da wlg el

z`f ezler oziy ick exiag l`xyin hren xac

,xerd z` lehiy ick ,daixwdl odk eza oal

.ziad wcal ozi d`pd zaeh dze` itke

íúåà ïéîéøçîåm` Ðozep gafn iycw mixgd

.izyxity enk ,ielird odklåúî íàÐ

oiicr la` ennedy xg`l elit` ,gafn iycw

mzectl leki epi`e ,exawi Ð ectp `l

oicet xn`c o`nl elit`e .mialkl olik`dle

ilin ipd Ð mialkl olik`dl miycwd z`

la` .dkxrde dcnrd `ki`c ,dtxh eyrpya

:inp i` .dkxrde dcnrd opirac ,`l Ð ezn

,opeict mcew mhgye xary oebk Ð "ezn" i`d

,olke`le ozectl leki epi` aeyc xn`we

.exawie ,dkxrde dcnrd opiracåãôé`lc Ð

`nrh gkenck ,dkxrde dcnrd llka eid

.`xnbaàøîâíéðäë éîøçmzq epiid Ð

oipnifc ,"mipdk inxg" oeyl hwp ikdle .oinxg

ixd :xn`e yixt i` oebk ,ziad wcal minxgc

.ziad wcal mxg dfíåìë äùò àìelit`e Ð

.mipdkl aidi `l ielir ycwdùã÷ã íøç ìë
éåä íéùã÷,`ed 'dl ycw dligzn didy Ð

.eilr lg odk gk oi`eíåìë äùò àìÐ

d`pd zaehe ,ziad wcan rwtin `l ediitebc

.eda `kiiy `líéðäë éîøç ïëåmey el oi` Ð

epi`c meyn ,d`pd zaeh elit`e mda wlg

`ail`e ,xnyn eze`ay odkl `l` opzil i`yx

oikxra zerwxw inxgl oilhlhn yiwnc o`nc

.(`,gk) "yicwnd" wxtaçáæî éùã÷ àäÐ

aidie ,ieyr dyry dn ,d`pd zaeh eda jiiyc

.odkl d`pd zaehdäéøééùã àäiycwl Ð

.ipd icda diipz `lc gafnäéøééù àãäàoyicwd m`e ,dixiiy df xac lr ,xnelk Ð

`icdac ,`l Ð mipdk inxgl la` .ielir ycwd aidie ,ieyr dyry dn Ð ziad wcal

.`xw dihrinêðä éãäá äééðúéðå`l Ð mipdk inxgl oqitzdy gafn iycw :`nipe Ð

.melk dyréúøú.zeyecw izyn cg`l elit` oqitzdl leki epi`c Ðùã÷ä åàì éàî
éåìéòaidie ,mipdk inxgl epiid Ð ipzwc minixgne .ziad wcal eze` oiyicwn Ð

.ielird mipdklïåùìá àðù àì ùã÷ä ïåùìá úéáä ÷ãáì çáæî éùã÷ ÷éôî éë àðù àì
íøç.oixafbl ielird aidi Ðàìåò øîàdil dedcn ,rnyn `ped axk `l `xw Ð

,mxg liig lkd lr :rnyn ikd ,"mxg lke" aizke ,"`ed miycw iycw mxg" azknl

.`ed miycw ycwc icin` elit`e
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ïéùéã÷îyi gk dnk oiny ,xnelk .minca oilrn enk ,`ney oeyl Ð ielir ycwd oze`

ozep Ð xcp m` ,ziad wcal dler qitznd :(a,gk) oikxra yxtnck .da el

.day d`pd zaeh itl ozep Ð dacp m`e .mlyl aiig did ca`p did m` ixdy ,dinc z`

.i"yx oeyl ,odk eza oa xnyna aixwdl ick exag l`xyin hren xac liwy ivne :yexit

eza oal azilc oeyld df epivn `lc ,`xidp `le

d`xp okl !(`,fk zexeka) xeka iab m` ik odk

Ð dacp m`e :(my) oikxra `icda opzck yxtl

,dlerl df xeya ozil dvex mc` dnk oicne`

epi`y it lr s` :yexit .i`yx epi`y it lr s`e

oi`yx oipne` ilra oi` :(a,cp oileg) enk .aiig

witn (my) oikxrae .oiaiig :yexit Ð cenrl

Ð "miycw ycw mxg lk" aizkcn ielir ycwd

miycw lre miycw iycw` lg mxgdy cnln

i`c .i`w gafn iycw` Ð ielir ycwde .milw

wca iycwc `xnba xn` Ð ziad wca iycw`

`l Ð mipdk inxgl gafn iycwl yicwdy ziad

jiiy `lc :`xnba i"yx yxite .melk `le dyr

ixenl `xidp `le .ziad wca iycwa d`pd zaeh

dnk xnel dia jiiy `l in eh`c ,`nrh i`d

epi`y it lr s` ziad wcal ozil dvex mc`

`nrhc :ixenl d`xpe ?gafn iycwa enk ,i`yx

ozectl milrad my yi gafn iycwac meyn

Ð oyicwdy ziad wca iycwa la` ,ennedyk

oi` jkitl ,mc` x`yn xzei odilr milral oi`

.qitzdl eciaìëmetl Ð 'dl miycw ycw mxg

dilr ibiltc opaxk dl xaq `ped axc `hdix

wxt oikxr zkqna ,`xiza oa dcedi iaxc

:`xiza oa dcedi iax xn`c .(a,gk) "yicwnd"

ycw mxg lk" xn`py ,ziad wcal minxg mzq

'dl miycwminxg mzq :mixne` minkge ,"

?"miycw ycw mxg lk" xnel cenlz dn ,mipdkl

miycw lre miycw iycw lr lgy cnln Ð

.`ped axc `yxc xity `gip `pz eze`le .milw

`weec epiid Ð miycw lr lgy cnln xn`c `dc

jiiy `l `xiza oa dcedi iaxl la` ,'dlc minxg

dqtzda llk ixiin `l `dc ,ikd yxcnl

.x"nxd .ielir ycwdcéùã÷ziad wca

`l mipdk inxgl oia gafn iycwl oia oqitzdy

iycw `nlyac :i"yx yxit Ð melk `le dyr

,oizipzna yxtnck d`pd zaeh oda yi gafn

.oda yi d`pd zaeh dn ziad wca iycwa la`

éîøçoi`c :i"yx yxit Ð 'ek oqitzdy mipdk

epzil `ed jixvy ,d`pd zaeh oda el

ilin ipd Ð zerwxwl oilhlhn yiwn `lc o`nl elit`e .xnyn eze`ay (egxk lra) odkl
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yewile :jixte .xnyn eze`ay odkl opzep Ð eizecy mixgd ."didi jl l`xyia mxg lk"

yxity dne .yiwn `lc `ki`e ,yiwnc `ki`c ?`id i`pz e`le :ipyne !zerwxwl oilhlhn

ixenl yxtl d`xp `l` .epeyl iax oiad `l ,yicwna ilin ipd ,yiwn `lc o`nl elit`

`kde ,odk didca (digiy).yiwn `lc o`nk `iz`øîàäåwcal dler qitznd `ler

lr cenrl oixafb e`eaiy cr daixw dpi`y :i"yx yxit Ð oixafb aekir `l` da oi` ziad

didi `l minc mey la` .eiab lr cner epi`e axw mc` ly epaxw j`id :mzd xn`ck ,dab

wcaa dcen ,mipdk inxg` biltc `ped ax elit` `dc .mipdk inxgl oky lke ,ziad wcal

dvxiz ik ,inp `lere .oixafb aekir `l` `kil `ziixe`cnc ,liigc `ed opaxcn Ð ielir iycwa dilr iliigc xnel ,gafn iycwl dixiiyc lirlc `ziixa jd ,xnelk .opaxcn :ipyne .ziad

'dl" eda aizkck ,dlirnl minxg zeaxl `xw xwire .`ed `nlra `zknq` `xwe ,dvxiz opaxcn Ðoze` oiyicwn :xn`c ,lirlc oizipzn iywiz ok m`c :`aeh `iywe .epeyl o`k cr ,"

'dl mxg lk" yixc (my) oikxrae ,opaxc eedc `pwiq` `zyd :dyw cere !ielir ycwd`lerlc yxtl d`xp okl .`yxc xwir iedc rnyn ,milw miycw lre miycw iycw lr lgy cnlnÐ "

`l` dndad seba ycwdl oi` ,xnelk ,oixafb aekir `l` da oi` :xn`w ikd `lere .oikxra oke ,"ielir ycwd oze` oiyicwne" oizipzna opzck ,ziad wcal mincd `ed ozil aiig i`ce
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epi`y it lr s` :yexit .i`yx epi`y it lr s`e

oi`yx oipne` ilra oi` :(a,cp oileg) enk .aiig

witn (my) oikxrae .oiaiig :yexit Ð cenrl

Ð "miycw ycw mxg lk" aizkcn ielir ycwd

miycw lre miycw iycw` lg mxgdy cnln

i`c .i`w gafn iycw` Ð ielir ycwde .milw

wca iycwc `xnba xn` Ð ziad wca iycw`

`l Ð mipdk inxgl gafn iycwl yicwdy ziad

jiiy `lc :`xnba i"yx yxite .melk `le dyr

ixenl `xidp `le .ziad wca iycwa d`pd zaeh

dnk xnel dia jiiy `l in eh`c ,`nrh i`d

epi`y it lr s` ziad wcal ozil dvex mc`

`nrhc :ixenl d`xpe ?gafn iycwa enk ,i`yx

ozectl milrad my yi gafn iycwac meyn

Ð oyicwdy ziad wca iycwa la` ,ennedyk

oi` jkitl ,mc` x`yn xzei odilr milral oi`

.qitzdl eciaìëmetl Ð 'dl miycw ycw mxg

dilr ibiltc opaxk dl xaq `ped axc `hdix

wxt oikxr zkqna ,`xiza oa dcedi iaxc

:`xiza oa dcedi iax xn`c .(a,gk) "yicwnd"

ycw mxg lk" xn`py ,ziad wcal minxg mzq

'dl miycwminxg mzq :mixne` minkge ,"

?"miycw ycw mxg lk" xnel cenlz dn ,mipdkl

miycw lre miycw iycw lr lgy cnln Ð

.`ped axc `yxc xity `gip `pz eze`le .milw

`weec epiid Ð miycw lr lgy cnln xn`c `dc

jiiy `l `xiza oa dcedi iaxl la` ,'dlc minxg

dqtzda llk ixiin `l `dc ,ikd yxcnl

.x"nxd .ielir ycwdcéùã÷ziad wca

`l mipdk inxgl oia gafn iycwl oia oqitzdy

iycw `nlyac :i"yx yxit Ð melk `le dyr

,oizipzna yxtnck d`pd zaeh oda yi gafn

.oda yi d`pd zaeh dn ziad wca iycwa la`

éîøçoi`c :i"yx yxit Ð 'ek oqitzdy mipdk

epzil `ed jixvy ,d`pd zaeh oda el

ilin ipd Ð zerwxwl oilhlhn yiwn `lc o`nl elit`e .xnyn eze`ay (egxk lra) odkl

wxta oikxra zerwxwl oilhlhn yiwnc `zlin jdc :ixen xne`e .epeyl o`k cr ,yicwn

:xn`py ,dvxiy odk lkl opzep Ð oilhlhn mixgnd :`cqg ax xn` ,(`,gk) "yicwnd"

yewile :jixte .xnyn eze`ay odkl opzep Ð eizecy mixgd ."didi jl l`xyia mxg lk"

yxity dne .yiwn `lc `ki`e ,yiwnc `ki`c ?`id i`pz e`le :ipyne !zerwxwl oilhlhn

ixenl yxtl d`xp `l` .epeyl iax oiad `l ,yicwna ilin ipd ,yiwn `lc o`nl elit`

`kde ,odk didca (digiy).yiwn `lc o`nk `iz`øîàäåwcal dler qitznd `ler

lr cenrl oixafb e`eaiy cr daixw dpi`y :i"yx yxit Ð oixafb aekir `l` da oi` ziad

didi `l minc mey la` .eiab lr cner epi`e axw mc` ly epaxw j`id :mzd xn`ck ,dab

wcaa dcen ,mipdk inxg` biltc `ped ax elit` `dc .mipdk inxgl oky lke ,ziad wcal

dvxiz ik ,inp `lere .oixafb aekir `l` `kil `ziixe`cnc ,liigc `ed opaxcn Ð ielir iycwa dilr iliigc xnel ,gafn iycwl dixiiyc lirlc `ziixa jd ,xnelk .opaxcn :ipyne .ziad

'dl" eda aizkck ,dlirnl minxg zeaxl `xw xwire .`ed `nlra `zknq` `xwe ,dvxiz opaxcn Ðoze` oiyicwn :xn`c ,lirlc oizipzn iywiz ok m`c :`aeh `iywe .epeyl o`k cr ,"

'dl mxg lk" yixc (my) oikxrae ,opaxc eedc `pwiq` `zyd :dyw cere !ielir ycwd`lerlc yxtl d`xp okl .`yxc xwir iedc rnyn ,milw miycw lre miycw iycw lr lgy cnlnÐ "

`l` dndad seba ycwdl oi` ,xnelk ,oixafb aekir `l` da oi` :xn`w ikd `lere .oikxra oke ,"ielir ycwd oze` oiyicwne" oizipzna opzck ,ziad wcal mincd `ed ozil aiig i`ce
oixafbdy
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רלח
oifge` mipya cenr al sc ± oey`x wxtzereay

ïéøáæâziprz) `nlra opixn`ck ,dab lr cenrl oixafbd e`eaiy cr daixw dpi`y Ð

eiab lr cner epi` `ede axw mc` ly epaxw j`id :(`,ek!?wcal aidi `l minc mey la`

dcen ded mipdk inxg` bilt dedc `ped ax elit` `dc ,mipdk inxgl oky lke ,ziad

.ziad wca`ïðáøãî éðùîåliigc `xninl ,gafn iycwl `xiiyc lirlc `ziixa ji`dÐ

,liigc `ed opaxcn Ð ielir ycwd ediilr

`lere .oixafb aekir `l` `kil `ziixe`cnc

`xwe ,dvxiz opaxcn Ð dvxiz ik ,inp

zeaxl ,`z` dlirnl `xw xwire .`zknq`l

ied mxgd lk :rnyn ikde .dlirnl mipdk inxg

.lrn Ð `zxet dipin ipdzi` i`c ,'dlúåáøì
äìéòîì íéì÷ íéùã÷ éøåîéà'dl" aizkc Ð."

,miycw iycw inp i`pi iax witn iaxc `iddn

miycw xn`c`nrh epiid iaxe .aizk "alg lk"c

llka my`e z`hgc dil rnyn diciclc ,milw

'd iycw"`le ,melk oda milral oi`e li`ed ,"

`din i`pi iaxle .mixeni` iieaxl jixhvi`

oia aizkc ab lr s`e ,edpiieaxl jixhvi`

z` ev"a "miycw iycw" my`a oia z`hga

olpn :inlyexi `pixg` `pyil ."oxd`?,xnelk

gafn iycw` liigc "mxg lk" i`d rnyn i`n?
éáø÷ éîziad wcal mqitzd m` ,xnelk Ð

da oi`" xn`wc ,oeict `la edl edpiaxwn i`n`

"oixafb aekir `l`!?lk" lirl aizk `xw i`de

,ycwd lk` liig mxgc rnync ,"ycw mxg

dctzy cr daxwdle dhigyl xeq` ycwe

.ielira ycwdúåìéòî éúùiycw meyn zg`Ð

opaxcn i`e .ziad wca iycw meyn zg`e ,gafn

.opaxcn `l`ziad wca zyecw`liig `l `dÐ

äéåàø`ziixe`cn`ziixzadyecw`ied eli`Ð

e`le yicwdc (`eda opaxcnc) e`l i` ,ie`xe

.`ziixe`c'åë çáæî éùã÷ ãçàezn m`" i`deÐ

ediiexz opaxe oerny iax .i`w edlek` Ð "exawi

opgei iaxc `ail` oia ,onwl `xwn ediinrh itli

.yiwl yixc `ail` oiaäæå äæyixe opgei iax Ð

`l ziad wca iycw oerny iaxlc oicen yiwl

wca" iycw ipzwcn .eid gafn iycw la` ,eid

llkn Ð "ecti" `nzq xn` `le ,"ecti ziad

.xn`w `weeccìëä éøáãå,oicen mdipy cere Ð

men lra opaxl oia oerny iaxl oia ,lkd ixaclc

,gafn iycwa dkxrde dcnrda ded `l exwirn

`l ziad wca iycwae .onwl `nrh yxtnck

opaxlc ,ecenc exwirn men lrac .icin ixiin

`py`lÐdkxrdedcnrd eraziad wca iycw

enen mcw `py `le ycwd xg` men lra

wca iycwac .dkxrde dcnrd ira ,eycwdl

mzl `xwirn men lra oia ol ip`y `l ziad

.oilg od mipa`e mivr lr ixdy ,men lradyrpe

éùåøôì ïåòîù éáø êéøèöéàã åðééäded i`c Ð

ediiexza `nw `pzc oeik ,"ecti" `nzq xn`

.yixt ikdl ,bilt ediiexz`c rnyn iedÐ ixii`

ùé÷ì ùéøì àìà.ziad wca iycw` `l` iniiw `l opax :xn`cÐäéì äîìoerny iaxlÐ

.iyextlàîéìn iycwa `dc ,ziad wca` `l` i`w `lc `prci `p`e ,`nzq Ð`l gaf

.dxeawa `le diicta`l ,lirl llk ixii`ïåòîù éáøixn`w i`n rci ded `l oizipzncÐ

.iniiw ediiexz` opaxc xaqe ,opax
øîàå
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.ziad wcal `ney inc aiigzne ,dze` eneyiy cr dhgeyl dze` eakri oixafbdy

.dpctiy cr dhgeyl xq`zy oiprl [`l`] dler ly dteb lr lg ycwd oi`y opirny`e

.`nlra aega`l`dndad seb lr legiy oizipznaxn`w`lc ,dil `gip oizipznn jkld

jgxk lr ok m` Ð mipdk inxgl qitzdl lekic dler mewn lknc oeik :dil `iyw la`

`l m`c ,dndad seb lr lg ycwdc dil `xiaq

inxgl inc `lc ?odkd mxg legi dn lr Ð ok

"ziad wcal dpn ilr ixd" xn`m`y ,ziad wca

la` .heicdl dxiqnk deabl dxin`c ,aiig Ð

inxgl dpn ilr ixd" xn` m` i`ce ,mipdk inxg

heicdl dxin`c ,ea xefgi dvxi m` Ð "mipdk

xne`k `l` eed `l mipdk inxge .`id melk e`l

lg minxgd i`ce f`y ,"mipdk inxgl df utg"

mxgdy`ler xaq jgxklr okm` .utgdseb lr

`l` da oi` dnl ok m` .dndad seb lr lg

hegyl `xeqi` `ki` ixd ,i`n`e ?oixafb aekir

`ziixe`cn ,xnelk .opaxcn :ipyne !dpctiy cr

lgc `ed opaxcne ,dndad seb lr llk lg epi`

i`ce `xw xwire .dhgeyl xeq`e dndad seb lr

aiigzdl zegtd lklycwd lr lgy xnel `z`

:wgvi epiax mya iax `vn cere .aeg mrhn

ziad wcal dler qitznd xn`c `lern jixtc

inxgc xaqc dpin rny ,mipdk inxgl xn``le

`zlinl `iywe .`ped axk ,melk xn``l mipdk

:ipyne ,mipdk inxgl qitzdl lekic yixcc

mipdk inxgc ,"mxg lk"n yixcc `id opaxcn

.opaxcn epiidäìéòîì(aizk miycw iycw)

xnel "mxg lk" opiyxc `lcn :dyw zvw Ð

inxga miycw iycw ok m` ,mipdk inxga ixiinc

jinqc :x"nxd ixen xne`e ?aizk `kid mipdk

`xwie) mipdk inxg iab aizkc ,`pixg` `xw`

(miycw) ycew laeia ez`va dcyd dide" :(fk

ycw"e ,"ezfeg` didz odkl mxgd dcyk 'dl

ixene .'dl ycw ,xnelk `l` ,`wec e`l "miycw

(iyxc llk) yixc `l inp elit`c :xne` iaxe

rcei `ed mewn lkn ,mipdk inxg zeaxl "lk"

,mipdk inxgl i`w miycw ycwc `xwc dihytc

inxg epiide ,"xkni `le l`bi `l" dixza aizkc

ziad wca inxg eli`c .oeict odl oi`c mipdk

mewnlkn ,edine .iniiw oeictl oxwir lk ,daxc`

dcy"n ielir ycwdl zeaxl xezii jixv did

'dl ycwoiprl la` ,edl hrnnc rnync ,"

.opirny dihytnÐdlirn

àôåâda oi` [ziad wcal dler yicwnd]

zney ,xnelk Ð oixafb aekir `l`

eneyiy cr dhgeyln dze` eakriy oixafbd

,dctiy cr hegyl akrl elkei `le dze`

.aezkd zxifbn aeg `l` epi` ielir ycwdc

éáéúéîxeq` [ziad wcal dler yicwnd]

seb lr qtzp mxgdy Ð dctzy cr dhgeyl

,dhgeyl xeq`c `ed opaxcn :ipyne .dlerd

migaf) "mei leah" wxtae .ziad wcal mincd mlyl `ed aiigzn dxezd on i`ce la`

o`nl elit` `l` ,`ziixe`cn ziad wca iycw xn`c o`nl `irain `l :xn` (`,bw

iycw xn`c o`nl `ki` in `dc :`aeh dyw `zyde .xya ilin ipd Ð iqtz oi` xn`c

o`nlc yxite ,myl i"yx eayiin ef dkld jezne ?ielir ycwda iqtz `l ziad wca

iyewn epiidÐ iqtz xn`celit` `l` .dxezd on ehgeyl xeq`c igeke`l irac ,`kdc `

.diict irae ,qitz xer la` ,xya ilin ipd mewn lkn ,opaxcn epiid wiqnc `kdn epiid ,iqtz `l xn`c o`nléàådnka zgkyn `de :xn`z m`e Ð zelirn izy i`n` opaxcn

.`nw ycwd zngn xak ilica `kd la` ,dipin ilica `lc icina ilin ipdc :xnel yie !(ai dlirn) oixez iviae mc iab ,opaxcn oilrene zenewnøîàiycw cg` [opaxl] opgei iax

dcnrd llka] eed `l ziad wca iycw :xn`e bilt oerny iaxe ,`tiqc miycw iycw` mb i`w "exawi ezn m`"c oizipzne Ð dkxrde dcnrd llka eid ziad wca iycw cg`e gafn

.[dkxrdeéáøå`aad zligza ipzc ab lr s`e ,ziad wca iycw` `l` i`w `l "exawi ezn m`"c oizipzne Ð eed ziad wca iycw eed `l gafn iycw [opaxl] xn` yiwl oa oerny

`l` i`w `lc ielir ycwd `dc ,i`w dlek` `l jgxk lr `dc .`d `iyw `l Ð ediiexz` `zipzn dlek i`wc rnyn ,"mze` oipyn oi` ziad wca iycw cg`e gafn iycw cg`"

.efn ef zeketd zexaqe .eid gafn iycwe ,eid `l ziad wca iycwc ,`xazqn `kti` ,daxc`c :xn`e ,opaxc` bilt oerny iaxe .gafn iycw`éøáãådid `l exwirn men lra lkd

.`ibeqd lk gken ikde ,exwirn men lral mz oia welig oi` ixd Ð dil zi`c o`nl elit` ,ziad wca iycwa la` ,gafn iycwa `wece Ðàìàopaxc xn`c Ð yiwl oa oerny iaxl

.mialkl olik`dl miycwd oicet oi`c `nrhe ,gafn iycwa ixiin `nlic ?dil `pn :dyw zvw .[dil irain] "ecti ezn m`e" ,[dkxrde] dcnrd llka eid `lc gafn iycwa llk ixii` `l
`d
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc dxenz(iyily meil)

,ãáìa ïéøaæb`l` ,ziad wca zyecw dilr dlg `ly ,xnelk ¦§¨¦¦§©
,dzaxwd zrya dxfra micner mixafbd eidiy jixvy df oiprl
,ezaxwd zrya dxfra micner eilra eidiy jixvy oaxw lk enk
,`ler lr dywe .ziad wcal zern mey zzl jixv epi` la`
`l gafn iycw mipdkl mixgndy xn`y `ped ax elit` ixdy
ok m`e ,gafn iycw lr lg ziad wcal mxgy dcen ,melk dyr
zzl jixv oi` ,ziad wcal gafn iycw yicwd m`y xn`y `ler
iycw mipdkl mixgndy xaeq `edy i`ce ,ziad wcal melk
mxgy zeaxl 'mxg lk' weqtdn yxc cvike ,melk dyr `l gafn

.gafn iycw lr lg mipdk
mey qitzdl xyt` i`y `ler xaeq zn`a :`xnbd zvxzn
dxn`y `ziixad z` `ler uxizy dne ,gafn iycw lr dyecw

aiigy ezpeek ,mxgd lg gafn iycw mixgndy(ïðáø íìåòì)
[ïðaøcî]mey dlg `l zn`a `ziixe`cn la` ,mipdkl ozil ¦§©¨¨

.gafn iycw lr dyecwàø÷e`ler xn`y ,'mxg lM' weqtde - §¨¨¥¤
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weqtd xwire ,cala `zknq` `l`àúàc äìéòîì,`a `ed - ¦§¦¨©£¨
xeqi` minxga yiy epiidc ,'dl md minxgd lky epcnll

.dlirn
:`xnbd zl`eyàø÷ déì änì äìéòîìdyxc jixv recn - ¦§¦¨¨¨¥§¨

`lde ,minxga dlirn xeqi` yiy epcnll zcgein'íéLã÷ éLã÷'¨§¥¨¨¦
,déa áéúk,miycw iycw mdy [df weqta] minxga xn`py oeike §¦¥

.dlirn xeqi` mda yiy mircei ep` `linn
ycw' zeaizdn dlirn xeqi` cenll oi`y daiyn `xnbd

:`xnbd zxne` .i`pi iax ixacn z`f dgikene ,'miycwéîòèéìåC §¦©£¨
yi ,dlirn ea yi miycw ycw ea xn`py lky jixacle -

,zeywdléàpé éaø øîàc àä(.eh dlirn)ìéòî ïéà ,ïî úLøBôî ä ¨§¨©©¦©©¥§¦¨§¤¤¦
äìBòa àlà äøBzäziad wca iycweøîàpL ,ãáìa(eh d `xwie), ©¨¤¨§¨¦§©¤¤¡©
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`vi ji` ,`ziixe`cn dzectl jixvy xn`p m`e .akrn oeictd
.opaxcn wx oeict dkixvd `ziixady i`ce `l` ,ezaeg ici da

:`xnbd zl`eyïðaøcî éàî àlàjixvy ,xn`z dn `l` - ¤¨©¦§©¨¨
,opaxcn wx dzectlàôéñ àîéà éëä éàz` x`ae xen` jk m` - ¦¨¦¥¨¥¨
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,ziadéànàda milren recn -,úBìéòî ézL`ziixe`cn ixde ©©§¥§¦
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.ziad wca iycw lr oiae gafn iycw lr oia ok exn` ,exawi ezn
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,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì çaæî éLã÷ ,äëøòäåexn`y dne §©£¨¨¨§¥¦§¥©Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨
.ziad wca iycw lr `l` ok exn` `l ,exawi ezn m`y opax
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äæ ãçàå äæ ãçà-ziad wca iycw oiae gafn iycw oiaììëa eéä ¤¨¤§¤¨¤¨¦§©
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,`nw `pzl oernyéà[m`-]çaæî éLã÷adfa ,miwqer ep` ¦§¨§¥¦§¥©
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,ãáìa ïéøaæb`l` ,ziad wca zyecw dilr dlg `ly ,xnelk ¦§¨¦¦§©
,dzaxwd zrya dxfra micner mixafbd eidiy jixvy df oiprl
,ezaxwd zrya dxfra micner eilra eidiy jixvy oaxw lk enk
,`ler lr dywe .ziad wcal zern mey zzl jixv epi` la`
`l gafn iycw mipdkl mixgndy xn`y `ped ax elit` ixdy
ok m`e ,gafn iycw lr lg ziad wcal mxgy dcen ,melk dyr
zzl jixv oi` ,ziad wcal gafn iycw yicwd m`y xn`y `ler
iycw mipdkl mixgndy xaeq `edy i`ce ,ziad wcal melk
mxgy zeaxl 'mxg lk' weqtdn yxc cvike ,melk dyr `l gafn

.gafn iycw lr lg mipdk
mey qitzdl xyt` i`y `ler xaeq zn`a :`xnbd zvxzn
dxn`y `ziixad z` `ler uxizy dne ,gafn iycw lr dyecw

aiigy ezpeek ,mxgd lg gafn iycw mixgndy(ïðáø íìåòì)
[ïðaøcî]mey dlg `l zn`a `ziixe`cn la` ,mipdkl ozil ¦§©¨¨

.gafn iycw lr dyecwàø÷e`ler xn`y ,'mxg lM' weqtde - §¨¨¥¤
,dxenb dyxc ef oi` ,gafn iycw lr lg mxgy epnn yexcl yiy

weqtd xwire ,cala `zknq` `l`àúàc äìéòîì,`a `ed - ¦§¦¨©£¨
xeqi` minxga yiy epiidc ,'dl md minxgd lky epcnll

.dlirn
:`xnbd zl`eyàø÷ déì änì äìéòîìdyxc jixv recn - ¦§¦¨¨¨¥§¨

`lde ,minxga dlirn xeqi` yiy epcnll zcgein'íéLã÷ éLã÷'¨§¥¨¨¦
,déa áéúk,miycw iycw mdy [df weqta] minxga xn`py oeike §¦¥

.dlirn xeqi` mda yiy mircei ep` `linn
ycw' zeaizdn dlirn xeqi` cenll oi`y daiyn `xnbd

:`xnbd zxne` .i`pi iax ixacn z`f dgikene ,'miycwéîòèéìåC §¦©£¨
yi ,dlirn ea yi miycw ycw ea xn`py lky jixacle -
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המשך בעמוק דו

oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay
äëøòäå äãîòä äì ãéáò àðîçø øîàå`de .'ebe "jixrde cinrde" dixza aizkc Ð

i`nc ,iwxtn inp mininz Ð ziad wca i`c ,reaw men opiracn ,`id gafn iycw i`ce

men lra i` mz i` edl ztki`?dkxrde dcnrd llka eid inp gafn iycw `nl`

dcedi iax Ð `xtiq mzqe ,`id `xtiq mzq `dc ,`id opax `ziixa `dc .opaxl

epiide .oerny iaxc `zbelt xa ,(`,`q zexeka)

,opaxl gafn iycw opirny `kdne ,opgei iaxk

xn`wcn ,ziad wca iycw opirny oizipznne

llkn Ð ecti ziad wca iycw :oerny iax

.exawi :ixn`c ,opaxl edpirnycïéáå áåè ïéá
òø,oiey odipyc ,rx cg`e aeh cg` :rnyn Ð

.men lrae mzçáæî éùã÷ éèåòîì äúåàÐ

`xwc `yix` "jixrde cinrde" i`d i`w `le

.gafn iycwa irzyncïðçåé éáøådil zi` Ð

ziad wca iycwa "rx oiae aeh oia" i`dc i`ce

,`xwc `yix` Ð "jixrde cinrde" edine ,i`w

wcaa irzync `tiq`e gafn iycwa `pniwe`c

men lra ihernl Ð "dze`"e .i`w ziad

jixv `l yiwl yixle .gafn iycwa exwirn

opaxl xn` `edc ,ihernl exwirn men lra

,onenl oyicwd mcw elit`e ,eid `l gafn iycw

.i`d oky lkeúåôåòå äéç åìéôàåoifee` oebk Ð

.gafnl llk ikiiy `lc ,oilebpxzeòøì áåè ïéá
äéì éòáîrxl aeh oia welig iedc rnyn Ð

,rx cg`e aeh cg` :rnyn "rx oiae aeh oia"e

.oiey odipyeåøá÷é íéîéîú åúîjpd elit` Ð

eznc `kid ,dkxrde dcnrd llka edpzilc

li`ed ,exawic dlrn opax cear Ð mininz

.daxwdl ifg eedeçáæî éùã÷á`wlqw Ð

dcnrd llka eid `lc meyn :`zyd jzrc

.dkxrde'åë úéáä ÷ãá éùã÷á ìáàeidc Ð

.dkxrde dcnrda'åë øîåà ïåòîù éáø
åøá÷é ïéîéîú.dlrn meyn Ðïéîåî éìòáå

åãôéoerny iax xn`w ikid :jixt dinwl Ð

[ecti] gafn iycw?yix oia opgei iax oia `d

eed gafn iycw oerny iaxlc ixn` yiwl

.dkxrde dcnrd llkaéáøì àúáåéú àùéøî
ïðçåé.ecti gafn iycwa opaxl ipzwc Ðìòáá

åø÷éòî íåîwca iycwae ,ecti ikd meyn Ð

men lra oia ipy `l mzdc ,exawi Ð ziad

.enenl eyicwd mcwl exwirnàøáúñî éëäå
ediinrhe ,enen z` eyicwd mcwya i`c Ð

eid `l gafn iycwc ,yiwl yixck opaxc

oerny iax beltil Ð dkxrde dcnrd llka

iaxl `dc ,exawi gafn iycwa `nile ,dlr

.dkxrde dcnrda eid gafn iycw oerny

men lraa dpin rny Ð bilt `lcn `l`

.ecti gafn iycw ikd meyne ,i`w exwirn

(inp) oerny iaxlc ,ecti inp ziad wca iycwe

.eid `l ziad wca iycwàúáåéú éåäéú àîéì
ùé÷ì ùéøãlra`c opirny dtebn `dc Ð

`nrh xnel yi `zyde ,i`w exwirn men

Ð enenl eyicwd mcw `d .exwirn men lrac

.exawi inp opaxlåîåî úà åùéã÷ä íã÷ùáÐ

.eid `l gafn iycwc meyn :opaxc ediinrheäìò ïåòîù éáø âåìôðecti ziad wca iycw cg`e gafn iycw cg` :oerny iaxl ipzw i`n`e .exawi :`nipe ,gafn iycwc Ð?
:ipyneéúéøçà àúìéëîî áéúåî éëäå êéôà êôéî ùé÷ì ùéø`dl dl iziin `l yiwl oa oerny iaxc .opgei iaxl ikd dl aizene dl jtdnc izixg` `ziixa gky`c Ð

."ecti gafn iycw" `icda oerny iaxa ipzwc ,`kd dl opiqxbck opgei iaxl `zaeiz'åë íéîéîú ïéá éúéøçà àúìéëîá àðçëùàãë äì áéúåî éëäå êéôà êôéî àìàs`e Ð

."ecti gafn iycw" oerny iaxl `icda ipzwc (e`l) `l` ,icin `kil da zwiic ik lirlc `pyill `pyil i`d oiac ab lríéøåîà íéøáã äîáilra" `nw `pz xn`wc Ð

.ecti icicl Ð exawi zxn`c ,ziad wca iycwa welgl oerny iax `z`e .dkxrde dcnrda eid `lc ,ecti Ð gafn iycw la` ,ziad wca iycwa Ð "exawi oinenàúáåéú
àôéñ êäî ïðçåé éáøã."ecti Ð gafn iycwa la`" `nw `pzl ipzwc Ðåø÷éòî íåî ìòáá.exwirn men lral exwirn mz oia ol ipy `l mzdc ,xawi Ð ziad wcaae Ð

äìò ïåòîù éáø âåìôéðiycwae ,ecti edpi`e exawi edpi` ixn`wc ,ziad wca iycwa `l` bilt `lcn `l` .exawi Ð gafn iycwe ,ecti Ð ziad wca iycw :izxz `nipe Ð

.ixii` exwirn men lraa :dpin rny Ð ecti opax ixn`c i`nn wizy gafnâéìôã éîð éëägafn iycwa inp ediilr biltc oicd `ede ,ziad wcaa ediizbelt jl `pze Ð

.exawic'åë ïðáøì øîàã ùé÷ì ùéøìmiwenc opgei iaxl `nlya .'ek dpin rny ,onen z` oyicwd mcwa elit` dl miwen Ð "ecti gafn iycw" `ziixa jda ipzwc `d Ð

.irainl `ki` yiwl yixl `l` .ditebl dyecw mlern `zgp `l `dc ,mialkl dctp m` ol ztki` `l Ð exwirn men lraa dl
àëä
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àäxnel oi`e Ð ectiy oinen ilraa dpnn aixwi `l xy` (dndad lk) miiwn ip` dn

la` ,daxwdl `l` dleqt dpi`c rnyn "eaixwi [`l] xy`"c `xwc `kti` `ni`c

ixy Ð heicdl.`øîàå`l xy`"c `xw i`dac Ð dkxrde dcnrd dl ciar `pngx

edl zi` `nlrc opax `nl` .dcedi iax `xtiq mzqe ,"jixrde cinrde" aizk "eaixwi

`iyw ziad wca iycwae .gafn iycwa dcnrd

llkn ,ecti oerny iax xn`wcn ,oizipznn dil

ziad wca iycw :inp i` .ecti `l Ð opaxlc

oiae aeh oia odkd ecinrde" aizkcn dil `iyw

ied ?rxl aeh oia welig oi`y xac edfi` Ð ,"rx

.dnly epiax .ziad wca iycw df :xne`åìéôà
wcal oilebpxz qitzny oebk Ð ser elit`e dig

zeterl oi` (a,w) zegpn opixn`c `de .ziad

.gafnl sebd zyecw dycwya ilin ipd Ð oeict

íéîéîú`zyd Ð ecti oinen ilra exawi

llka eid `l gafn iycwc meyn jzrc `wlq

oda oi`c Ð exawi mininze .dkxrde dcnrd

.men `la zectl oi`yx oi`e ,menéáøoerny

ziad wca iycw inp ikc Ð exawi mininz xne`

eid `lefgc meyn :`nrh onwl yxtnck ,

.daxwdlàëäexwirn men lraa opiwqr i`na

lkac ,exawi ziad wca iycwa ikd elit`e Ð

lral exwirn mz oia ibeltl jiiy `lc ,eid oipr

.odincl `l` zecner opi`e li`ed ,exwirn men

éáøoizlikna ipze witn yiwl oa oerny

oia `l` ,`zyayn lirlc jde Ð izixg`

wca iycwa ixiine .exawi oinen ilra oia oininz

iax .['ek llka] eidy ixn`c ,opaxcke ,ziad

:onwl xn`ck ,exawi [mininz] :xne` oerny

.gafn zyecw dia oixingne ,daxwdl efgc meyn

Ð "ziad wca iycwa ?mixen` mixac dna"

iycw la` .exawi :xn` jkle ,`nw `pzl o`z`

la` ,exawi oininz :xne` oerny iax .'ek gafn
ilra
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רמי oifge` mipy` cenr bl sc ± oey`x wxtzereay
äëøòäå äãîòä äì ãéáò àðîçø øîàå`de .'ebe "jixrde cinrde" dixza aizkc Ð

i`nc ,iwxtn inp mininz Ð ziad wca i`c ,reaw men opiracn ,`id gafn iycw i`ce

men lra i` mz i` edl ztki`?dkxrde dcnrd llka eid inp gafn iycw `nl`

dcedi iax Ð `xtiq mzqe ,`id `xtiq mzq `dc ,`id opax `ziixa `dc .opaxl

epiide .oerny iaxc `zbelt xa ,(`,`q zexeka)

,opaxl gafn iycw opirny `kdne ,opgei iaxk

xn`wcn ,ziad wca iycw opirny oizipznne

llkn Ð ecti ziad wca iycw :oerny iax

.exawi :ixn`c ,opaxl edpirnycïéáå áåè ïéá
òø,oiey odipyc ,rx cg`e aeh cg` :rnyn Ð

.men lrae mzçáæî éùã÷ éèåòîì äúåàÐ

`xwc `yix` "jixrde cinrde" i`d i`w `le

.gafn iycwa irzyncïðçåé éáøådil zi` Ð

ziad wca iycwa "rx oiae aeh oia" i`dc i`ce

,`xwc `yix` Ð "jixrde cinrde" edine ,i`w

wcaa irzync `tiq`e gafn iycwa `pniwe`c

men lra ihernl Ð "dze`"e .i`w ziad

jixv `l yiwl yixle .gafn iycwa exwirn

opaxl xn` `edc ,ihernl exwirn men lra

,onenl oyicwd mcw elit`e ,eid `l gafn iycw

.i`d oky lkeúåôåòå äéç åìéôàåoifee` oebk Ð

.gafnl llk ikiiy `lc ,oilebpxzeòøì áåè ïéá
äéì éòáîrxl aeh oia welig iedc rnyn Ð

,rx cg`e aeh cg` :rnyn "rx oiae aeh oia"e

.oiey odipyeåøá÷é íéîéîú åúîjpd elit` Ð

eznc `kid ,dkxrde dcnrd llka edpzilc

li`ed ,exawic dlrn opax cear Ð mininz

.daxwdl ifg eedeçáæî éùã÷á`wlqw Ð

dcnrd llka eid `lc meyn :`zyd jzrc

.dkxrde'åë úéáä ÷ãá éùã÷á ìáàeidc Ð

.dkxrde dcnrda'åë øîåà ïåòîù éáø
åøá÷é ïéîéîú.dlrn meyn Ðïéîåî éìòáå

åãôéoerny iax xn`w ikid :jixt dinwl Ð

[ecti] gafn iycw?yix oia opgei iax oia `d

eed gafn iycw oerny iaxlc ixn` yiwl

.dkxrde dcnrd llkaéáøì àúáåéú àùéøî
ïðçåé.ecti gafn iycwa opaxl ipzwc Ðìòáá

åø÷éòî íåîwca iycwae ,ecti ikd meyn Ð

men lra oia ipy `l mzdc ,exawi Ð ziad

.enenl eyicwd mcwl exwirnàøáúñî éëäå
ediinrhe ,enen z` eyicwd mcwya i`c Ð

eid `l gafn iycwc ,yiwl yixck opaxc

oerny iax beltil Ð dkxrde dcnrd llka

iaxl `dc ,exawi gafn iycwa `nile ,dlr

.dkxrde dcnrda eid gafn iycw oerny

men lraa dpin rny Ð bilt `lcn `l`

.ecti gafn iycw ikd meyne ,i`w exwirn

(inp) oerny iaxlc ,ecti inp ziad wca iycwe

.eid `l ziad wca iycwàúáåéú éåäéú àîéì
ùé÷ì ùéøãlra`c opirny dtebn `dc Ð

`nrh xnel yi `zyde ,i`w exwirn men

Ð enenl eyicwd mcw `d .exwirn men lrac

.exawi inp opaxlåîåî úà åùéã÷ä íã÷ùáÐ

.eid `l gafn iycwc meyn :opaxc ediinrheäìò ïåòîù éáø âåìôðecti ziad wca iycw cg`e gafn iycw cg` :oerny iaxl ipzw i`n`e .exawi :`nipe ,gafn iycwc Ð?
:ipyneéúéøçà àúìéëîî áéúåî éëäå êéôà êôéî ùé÷ì ùéø`dl dl iziin `l yiwl oa oerny iaxc .opgei iaxl ikd dl aizene dl jtdnc izixg` `ziixa gky`c Ð

."ecti gafn iycw" `icda oerny iaxa ipzwc ,`kd dl opiqxbck opgei iaxl `zaeiz'åë íéîéîú ïéá éúéøçà àúìéëîá àðçëùàãë äì áéúåî éëäå êéôà êôéî àìàs`e Ð

."ecti gafn iycw" oerny iaxl `icda ipzwc (e`l) `l` ,icin `kil da zwiic ik lirlc `pyill `pyil i`d oiac ab lríéøåîà íéøáã äîáilra" `nw `pz xn`wc Ð

.ecti icicl Ð exawi zxn`c ,ziad wca iycwa welgl oerny iax `z`e .dkxrde dcnrda eid `lc ,ecti Ð gafn iycw la` ,ziad wca iycwa Ð "exawi oinenàúáåéú
àôéñ êäî ïðçåé éáøã."ecti Ð gafn iycwa la`" `nw `pzl ipzwc Ðåø÷éòî íåî ìòáá.exwirn men lral exwirn mz oia ol ipy `l mzdc ,xawi Ð ziad wcaae Ð

äìò ïåòîù éáø âåìôéðiycwae ,ecti edpi`e exawi edpi` ixn`wc ,ziad wca iycwa `l` bilt `lcn `l` .exawi Ð gafn iycwe ,ecti Ð ziad wca iycw :izxz `nipe Ð

.ixii` exwirn men lraa :dpin rny Ð ecti opax ixn`c i`nn wizy gafnâéìôã éîð éëägafn iycwa inp ediilr biltc oicd `ede ,ziad wcaa ediizbelt jl `pze Ð

.exawic'åë ïðáøì øîàã ùé÷ì ùéøìmiwenc opgei iaxl `nlya .'ek dpin rny ,onen z` oyicwd mcwa elit` dl miwen Ð "ecti gafn iycw" `ziixa jda ipzwc `d Ð

.irainl `ki` yiwl yixl `l` .ditebl dyecw mlern `zgp `l `dc ,mialkl dctp m` ol ztki` `l Ð exwirn men lraa dl
àëä
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àäxnel oi`e Ð ectiy oinen ilraa dpnn aixwi `l xy` (dndad lk) miiwn ip` dn

la` ,daxwdl `l` dleqt dpi`c rnyn "eaixwi [`l] xy`"c `xwc `kti` `ni`c

ixy Ð heicdl.`øîàå`l xy`"c `xw i`dac Ð dkxrde dcnrd dl ciar `pngx

edl zi` `nlrc opax `nl` .dcedi iax `xtiq mzqe ,"jixrde cinrde" aizk "eaixwi

`iyw ziad wca iycwae .gafn iycwa dcnrd

llkn ,ecti oerny iax xn`wcn ,oizipznn dil

ziad wca iycw :inp i` .ecti `l Ð opaxlc

oiae aeh oia odkd ecinrde" aizkcn dil `iyw

ied ?rxl aeh oia welig oi`y xac edfi` Ð ,"rx

.dnly epiax .ziad wca iycw df :xne`åìéôà
wcal oilebpxz qitzny oebk Ð ser elit`e dig

zeterl oi` (a,w) zegpn opixn`c `de .ziad

.gafnl sebd zyecw dycwya ilin ipd Ð oeict

íéîéîú`zyd Ð ecti oinen ilra exawi

llka eid `l gafn iycwc meyn jzrc `wlq

oda oi`c Ð exawi mininze .dkxrde dcnrd

.men `la zectl oi`yx oi`e ,menéáøoerny

ziad wca iycw inp ikc Ð exawi mininz xne`

eid `lefgc meyn :`nrh onwl yxtnck ,

.daxwdlàëäexwirn men lraa opiwqr i`na

lkac ,exawi ziad wca iycwa ikd elit`e Ð

lral exwirn mz oia ibeltl jiiy `lc ,eid oipr

.odincl `l` zecner opi`e li`ed ,exwirn men

éáøoizlikna ipze witn yiwl oa oerny

oia `l` ,`zyayn lirlc jde Ð izixg`

wca iycwa ixiine .exawi oinen ilra oia oininz

iax .['ek llka] eidy ixn`c ,opaxcke ,ziad

:onwl xn`ck ,exawi [mininz] :xne` oerny

.gafn zyecw dia oixingne ,daxwdl efgc meyn

Ð "ziad wca iycwa ?mixen` mixac dna"

iycw la` .exawi :xn` jkle ,`nw `pzl o`z`

la` ,exawi oininz :xne` oerny iax .'ek gafn
ilra
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`oifgeרמב mipya cenr bl sc ± oey`x wxtzereay
ïðé÷ñò éàîá àëämcew ohgye xary `l` ,ynn ezn `l Ð "ezn m`" ipzwc `d Ð

.elk`ie ecti :xn`wc ,oeictåøá÷é øîåà øéàî éáøeid gafn iycw :xn`c ,oerny iaxk Ð

.dkxrde dcnrdaåãôé.dkxrde dcnrda eid `lyÐäáø÷äì åæçã íåùîedl cear Ð

.gafnc mininza dlrnåø÷éòî íåî ìòáá äì íé÷åîã ïðçåé éáøì`l ikd meyn xn`e Ð

lra `nlr ilekc `nl` ,dlr oerny iax bilt

.'ek opzde ,dkxrde dcnrd ira `l exwirn men

`edc ,iieyw`l `kil yiwl yixl `nlyac

.ycwd xg`l men lra dyrpe mza dl miwen

ycwdk ied exwirn men lrac xninl `ki`e

Ð diycw` gafnlc ab lr s`c ,ziad wca

`l` yicw `lc ,inc ziad wcak ikd elit`

iaxl `l` .opaxl dkxrde dcnrda iede ,incl

.`iyw opgeiúåðúîáå.daiwe miigl rexf Ðææâéì
ãáòéìå.opeict xg`l Ðøúåî ïáìçå ïãìåÐ

xg`l cilizi`e opeict mcew xari` elit`

.opeictäìò áø øîàå`d ,zexekac ipy wxta Ð

iycw :xn`c ,oerny iax ixac ef Ð "ecti" opzc

men lra i`de .ecti Ð ezn m` ziad wca

la` .dil aiyg ziad wca iycwk ,exwirn

.'ek minkgåú÷åìçîådilr ibiltc opax `dc Ð

llka ded `l exwirn men lrac znwe` inp

.dkxrde dcnrdéáø éøáã åæ áø øîà àì éëäì
åú÷åìçîå ïåòîùoerny iaxk dl xaq edi`c Ð

llka eid `l gafn iycw opaxl :xn`c ,yiwl oa

`idd `nwezin `l jklde ,dkxrde dcnrd

`iddc `yixc meyn Ð opaxk dlek zexekac

`nwezn ,"ecti" ipzc ,exwirn men lraa ixiinc

miycw la`" ipzw `tiq la` .opaxl elit`

`l ,"exawi Ð ezn m` ,onen z` oyicwd mcwy

.`kdc opaxk `nwezin `l jkld .opaxk `iz`

äéì àøéáñ ïðçåé éáøë áø àîéà úéòáéàåÐ

ira ziad wca iycw cg`e gafn iycw cg`c

oiae .exwirn men lran ueg ,dkxrde dcnrd

opaxk inp dnewe`l ivn `iddc `tiqe `yix

oerny iax ixac ef" :ipze ,oerny iaxke

."ezwelgneäðùîåøá÷é.miltpd Ðàéìù
øá÷ú,mixawp jpd lke .cle `la `ily oi`yÐ

.edpip d`pd ixeqi`c meynåèçùðù ïéìåç
åôøùé äøæòámiycw eda itlginc meyn Ð

`lc oeik ,"exawi" xn` i`c .leqt eda rxi`y

ez` Ð miycw i` eed oileg i` `zlin `gken

e` d`neh leqt oda rxi`y miycw inp xninl

ipy wxta migqta ol `niiwe .exawi xzep leqt

lk lr cnil Ð "sxyz y`a ycwa" :(`,ck)

.dtxya ody ycway oileqtdäèçùðù äéç ïëå
äøæòáxfbinl `kilc .`id oileg m` elit` Ð

dc ,oileqt miycw xeawil `lc meynilek `

iz` `le ,`kil miycwena digc irci `nlr

.sxyz ikd elit` Ð itelglçñôá õîçÐ

(a,fk) "dry lk" wxta `nrh yxtn migqta

.xzepn dil xnbcäàîè äîåøúsxyz inp Ð

`nrh yxtn .(`,dk zay) "oiwilcn dna"a

lk" wxta mzd inp opixn`c ,d`pda zxzenc

zgz dwiqdl ,dpzip jl :(`,bk migqt) "dry

.jliyazíøëä éàìë'ebe "d`lnd ycwz ot" Ð

.dxnb mi`lkn dlxre .y` cwez ot Ðúà
'åë ïëøãùoilke` ,i`w mxkd i`lke dlxr` Ð

.exawi Ð oiwyne ,etxyi Ðïé÷éìãîåzepdil Ð

.dnexz ly onyae ztaïðîæì õåçlr ,xnelk Ð

.onewnl ueg olk`l e` ,opnfl ueg olk`l zpnåôøùélk lr cnil ,lirl izyxitck Ð

.'ek ycway oileqt
íùà
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`zaeiz .'ek opgei iax jl xn` .opgei iaxc `zaeiz ,dcnrd llka eid `lc ,ecti oinen ilra

`nip inp `ziinw `ziixac :i"yx wcwce .oerny iax biltc inp ikd .yiwl oa oerny iaxc

,ikd xninl `kil `ziinw` `dc ,inc `lc :xnel yie ?`ziixza i`dc dinle` i`ne ,ikd

,oycwd xg` ennedy ixiin `nw `pzc oinen ilra m`ciaxc xnel `ed `xaq gafn iycwae

"ecti gafn iycw cg`" dizlina xn`wc oerny

xg` ennedy ,ixiin `nw `pzc oinen ilraa Ð

`l oerny iaxc ,`ziixza jda la` .eycwedy

dizlin cgae ,gafn iycwa llk dizlina ixii`

oinen ilra gafn iycwa la`" xn`c opaxc `ed

oerny iaxe ,oycwd mcwya xity ixiin Ð "ecti

,dizlinl `pzd dpy jkl la` .ediilr bilt

`le ,gafn iycw llk xikfd `l dizlinac meyn

.gafn iycwa xne` dn llk ezrca dlib

àéðúãëohgye men oda eclepy miycwd lk

ixii` Ð exawi xne` xi`n iax

iaxk ,dcnrd llka eid :xaqc ,gafn iycwa

mixne` minkge .opaxk elit` ,opgei iaxle .oerny

iaxl .dcnrd llka eid `l :edl `xiaqc ,ecti

oizipznc opax `edc ,xity `gip yiwl oa oerny

.eid `l gafn iycw ,eid ziad wca iycwc xn`c

oerny iaxl oia opaxl oia xn`c opgei iaxl `l`

`kile ?`kdc opax edpip o`n Ð eid gafn iycw

`zbelta ibilte ,oycwdl onen mcwy :xninl

on dpdpd" wxt seqac ,lirlc iel iac `pzc

gafn iycw :`icda qixb (a,hi dlirn) "ycwdd

iax ,ohgye xare ,oinen ilra eyrpe mininz

.ecti :mixne` minkge ,exawi :xne` xi`n

opax ,oerny iaxk xi`n iax :aezk mixtqae

iaxc `zaeiz iediz `nip .mzdc opaxk `kdc

opax ,cegl `kdc opax :opgei iax jl xn` !opgei

,iiegcl `ki` `kdc jdn edin .cegl mzdc

iax epiid minkge ,ziad wca iycwa ixiinc

:`ipz (my) dlirna "dpdpd" wxta la` .oerny

minkge ,exawi :xne` iax Ð mininz gafn iycw

opaxc iiepyl `ki` i`ce `iddne .ecti :mixne`

iaxl denzl oi`e .cegl mzdc opaxe cegl `kdc

`nil ,[yi] zewelgn ylyc ok xnel el dnl opgei

yi !eid `l gafn iycw ,mzdc opaxk `kdc opaxc

oerny iax xn`wcnc ,`iyw oizipznc :xnel

jixhvi`cn ,ecti ezn m` ziad wca iycwc

,oda ixiin `nw `pzc llknÐziad wca iyextl

.mixtqa `ibeqd lk yxitck

íåùîi`n ,ok m`c :`iywe Ð daxwdl efgc

iab (a,`i) zereayc `nw wxta xn`w

dcnrd `ira `d [jixte] ,dctz dhgypy dxt

wca iycw :xn`c ,oerny iaxk dl iwene ,'ek

xawze ,`id mininz `d ?jka dne .eid `l ziad

i`cec ,xaca welig yic :xnel yie !dil irain

laa xar Ð mininz ziad wca iycw yicwdyk

,ezevnk `ly yicwdl oda dpiye ,eyicwz

.eznyk oxaewl `ed oicÐgafnl mininzzevnc

dnl) .dctz Ð dzevna dpiy `ly ,dxt la`

wcal mininz i`cec :xnel yi cer .dze` hwp

zxn`c ,xingdl epl yi gafnl oicnery ziad

.(gafnåìàÐ mxkd i`lke dlxr oitxypd od

ot" iaizk `dc ,mxkd i`lka `nlya :oeir jixv

jixv dlxr `l` ,y` cwez ot Ð "d`lnd ycwz

meyn :i"yx yxite ?dtxya i`n `nrh oeir

.mxkd i`lkl ywzi`c

ïéôøùðä` oxt` mixawpe xzen oxt`:x"nxd ixen xne`e ?i`n `nrh :oeir jixv Ð xeq

,ezevn ziyrp eli`k Ð dyry xg` ,otxeyl aezkd devy oeik ,oitxypc

`de .dixeq` jld Ð ezevn ziyrpy oeik ,inp ikd .ea oilrene ezevn ziyrpy xac jl oi`e

Ð otxeyl aezkd oirhd `lc ,oixawpd la` ."mxgd on dne`n jcia waci `l" (bi my) aizkc meyn epiid Ð (ai mixac) dtxeyl aezkd wiwfdy it lr s` ,mlerl dxeq` dxiy` :xn`c
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc dxenz(iriax meil)

ezny mcew eid m`eãté ,ïéîeî éìòa,mzectl mikixv -ïðéî÷Bîe ©£¥¦¦¨§¦©
dì,`ziixad z` micinrn yiwl yix ixacle -aote`íãwL ¨§¤¨©

,ïîeî úà ïLéc÷äezny xg`ne ,sebd zyecw mdilr dlgy ¤§¥¨¤¨
,mialkl mlik`dl ick mze` micety gxkda ,dlik`a mixeq`e

dxe`kl ok m`edpéî òîLo`kn gikedl yi -yïéãBtxzen-] §©¦¨¦
[zectlíéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà. ¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦

:`xif iax dgecïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna `ziixaa o`k - ¨¨§©©§¦©
øáòLadlirn xeqi` lr,ïèçLe`ziixaa exn`y dn ,epiidc §¤¨©§¨¨

md mixeq`e ,dliap eyrpy mnvrn ezny dpeekd oi` ,ezny
.mhgyy ici lr ezny dpeekd `l` ,dlik`aàéðúãkenke - ¦§©§¨

,`ziixaa epipyyøéàî éaø ,ïèçLe íeî ïäa ìôpL íéLãwä ìk̈©¢¨¦¤¨©¨¤§¨¨©¦¥¦
,eøáwé øîBàdcnrd mikixv gafn iycwy oerny iaxk xaqy ¥¦¨§

,dkxrde,eãté íéøîBà íéîëçå.dkxrde dcnrd mikixv mpi`y ©£¨¦§¦¦¨
:ezny mininza oeict oi` recn zx`an `xnbdéaø déì øîà̈©¥©¦

øîàc ïBòîL éaøì ,àøéæ éaøì äéîøédpyna(.al lirl)y÷ãa éLã÷ ¦§§¨§©¦¥¨§©¦¦§§¨©¨§¥¤¤
,äëøòäå äãîòä ììëa eéä àì úéaä,ecti okleéànà[recn-] ©©¦Ÿ¨¦§©©£¨¨§©£¨¨©©

lirl `ziixaa xn`(`"r)mdyk ezny ziad wca iycwyíéîéîz§¦¦
,eøáwédxe`kl dkxrde dcnrd mikixv mpi`y xg`n `lde ¦¨§

oerny iax xn`y dn ,`xif iax aiyn .dzin xg`l mzectl jixv
`ed ,exawiyäáø÷äì eæçc íeMî.daxwdl miie`x eidy - ¦©£§©§¨¨

àéðúãky ,`ziixaa epipyy enke -íéîéîz ñétúnämiie`x mdy ¦§©§¨©©§¦§¦¦
,daxwdlìzyecwçaænì àlà ïécôð ïðéà ,ïécôð ïäLk ,úéaä ÷ãá §¤¤©©¦§¤¥¦§¦¥¨¦§¦¤¨©¦§¥©

,oaxwl maixwdl -itlçaæî éãéî àöBé Bðéà çaænì éeàøä ìkL¤¨¨¨©¦§¥©¥¥¦¥¦§¥©
íìBòìi` ,dycwedy daxwdl die`xd dnda -`ly xyt` §¨

micrein eidy oeike .ziad wcal wx dyicwd m` s`e ,daixwdl
.exawi ezn m`y ,dlrn minkg mda eyr ,miig mcera gafnl

:dpynn opgei iax ixac lr dywn `xnbdàtt áø déì øîà̈©¥©¨¨
dì éøîàå ,ééaàì`tt ax ok xn`y exn`y yie -éaøì ,àáø[ì] §©©¥§¨§¦¨§¨¨§©¦
dì íé÷Bîc ïðçBéilray `ziixaa exn`y dn z` cinrny - ¨¨§¦¨

,ecti minenBøwéòî íeî ìòáa,eyicwdy mcew men lra didy - §©©¥¦¨
,df oic lr oerny iax wlgp `l jk meyneåeixaclàîìò éleë §¥©§¨

eäì àøéáñmixaeq oerny iax oiae opax oia -Bøwéòî íeî ìòác §¦¨§§©©¥¦¨
,äëøòäå äãîòä ììëa éåä àìcyi,zeywdlàìåminkg ike - §Ÿ¨¥¦§©©£¨¨§©£¨¨§Ÿ

,dkxrde dcnrd jixv df men lray mixaeq `lïðúäåzexekaa §¨§©
(.ci),,ïLc÷äì òeá÷ íeî íãwL ,íéLãwä ìklegl dleki `ly ¨©¢¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨

`iaie exkniy ,mdincl miyecw `l` ,sebd zyecw mdilr
,oaxw mdincaäøBëaa ïéáéiç ,ecôðåpy xg`l ecli m`y -,ect §¦§©¨¦©§¨

,xeka zyecwa yecw cledúBðznáeozil aiig mhgy m`y - ©©¨
,oileg lka enk ,daiwe miigl rexfd z` odklïéleçì ïéàöBéå§§¦§¦

ixnbls`ãáòéìå ææbéìcearle ,mxnv z` fefbl xzen didiy - ¦¨¥§¥¨¥
,mdaeõeça ïèçBMäå .ïðBéãt øçàì øzeî ïáìçå ïãìåmcew s` §¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨§©£¨©

mpeictøeèt,uega miycw hgey ly yperdnäøeîz ïéNBò ïéàå ¨§¥¦§¨
-`l ,ef dnda zxenz didzy oileg ly dnda lr xn` m`y

.oileg ly dndad lr dyecw dlgeúî íàå,ectpy mceweãté §¦¥¦¨
.dkxrde dcnrd mikixv mpi`y ,ezny xg`läãeäé áø øîàå§¨©©§¨

áø øîàzexekaa(:ci),ïBòîL éaø éøác Bæezn m`y epipyy dn - ¨©©¦§¥©¦¦§
oerny iax itl wx df ectiäãîòä ììëa eéä çaæî éLã÷ øîàc§¨©¨§¥¦§¥©¨¦§©©£¨¨

,äëøòäåeeéä àì úéaä ÷ãa éLã÷,dkxrde dcnrd llkaïðúãk §©£¨¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨§¦§©
(.al lirl),eúî íà úéaä ÷ãa éLã÷ øîBà ïBòîL éaø,ectpy mcew ©¦¦§¥¨§¥¤¤©©¦¦¥
e ,eãtéy ax x`iaäcôpL ,Bøwéòî íeî ìòáa ïBòîL éaø äãBîitl ¦¨¤©¦¦§§©©¥¦¨¤¦§¤

fn iycw `edy s` ,dkxrde dcnrd jixv epi`yax x`iae .ga
àîòè éàîmeyn ,oerny iax ly mrhd dn -àø÷ øîàc- ©©£¨§¨©§¨

miycw oeict iabl weqta xn`py(ai fk `xwie),odMd Kixrde'dúBà §¤¡¦©Ÿ¥¨
dlindne ,'rx oiaE aFh oiA,'dúBà'yi,Bøwéòî íeî ìòa éèeòîì ¥¥¨¨§©¥©©¥¦¨

,íéøîBà íéîëç ìáàyäãîòä ììëa äéä Bøwéòî íeî ìòa eléôà £¨£¨¦§¦£¦©©¥¦¨¨¨¦§©©£¨¨
,äëøòäåzeywdl yi ,el` ax ixacne .exawi ezn m` mdixacle §©£¨¨

zlra dndad dzid m`y minkg zrca xn` ji` ,opgei iax lr
.dkxrde dcnrd dkixv dpi` ,dyicwdy mcew men

déì øîà,`tt axl ,`ax e` iia` aiyd -íéîëç ïàîmd in - ¨©¥©£¨¦
mcew men lra didy in s`y mixaeq mdy ,ax xn`y minkgd

,dkxrde dcnrd jixv eyicwdyéåì éác àpzly `pzd - ©¨§¥¥¦
lirl `xnbd d`iady ,iel ly eyxcn ziaa dzpypy `ziixad

(`"r)dcnrd jixv ,eycwd mcew men lra didy in s`y xn`y ,
mixaeq ,dpyna oerny iax lr miwlegy minkg la` ,dkxrde

.dkxrde dcnrd jixv epi`y
:dywde `tt ax xfgéëä éàxn`y dn lr zeywdl yi ok m` - ¦¨¦

axàì eúå ,'ïBòîL éaø éøác Bæ',ok mixaeqy mi`pz cer oi` ike - ¦§¥©¦¦§§Ÿ
`l`'Bz÷eìçîe ïBòîL éaø éøác Bæ'[eilr miwlegd minkge-] ¦§¥©¦¦§©£§

déì éòaéîlr miwlegd minkg mb ixdy ,xnel ax jixv did - ¦¨¥¥
itly rnyn mxikfd `ly jkne ,ok mixaeq epizpyna oerny iax
llka did exwirn men lray mixaeq epizpyn ly minkg mb ax

.dkxrde dcnrd
déì øîà,`ax e` iia` el aiyd -éëä éðz÷ àìc éàä`ly dn - ¨©¥©§Ÿ¨¨¥¨¦

iax lr miwlegy minkg ixack s` `id ef dpyny ax xn`
`ed ,oernyéLã÷ ïðaøì øîàc ,Lé÷ì Léøk dì øáñ áøc íeMî¦§©¨©¨§¥¨¦§¨©§©¨¨¨§¥

,äëøòäå äãîòä ììëa eéä úéaä ÷ãala`eéä àì çaæî éLã÷ ¤¤©©¦¨¦§©©£¨¨§©£¨¨¨§¥¦§¥©Ÿ¨
,dkxrde dcnrd llkaéðz÷ àôéñå ,eãté eúî íàå éðz÷ àLéøå§¥¨¨¨¥§¦¥¦¨§¥¨¨¨¥

.eøáwé eúî íàixac mr ayiizdl dleki `yixd mpn` xnelk ¦¥¦¨§
md mbe ,oycwd mcew oinen ilra eidy my xaecny ,minkg
la` ,dkxrde dcnrd jixv `l exwirn men lray mixaeq
epiidc ,exawi zxne`e ,oycwd xg` oinen ilraa zwqer `tiqd
ok m` ,dkxrde dcnrd mikixv mdy oeik mzectl xyt` i`y
dcnrd mikixv gafn iycwy zxaeq ef dpyny gken `tiqdn
mikixv mpi` gafn iycwy mixaeq minkg eli`e ,dkxrde
ef dpyny xnel ax leki did `l jk meyne ,dkxrde dcnrd

.minkg ixack
àîéà úéòaéàåmlerly ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e -áø §¦¨¥¥¨©

déì àøéáñ ïðçBé éaøkgafn iycw minkgly ,opgei iaxk xaeq - §©¦¨¨§¦¨¥
,exwirn men lra did ok m` `l` ,dkxrde dcnrd mikixvà÷ãe§¨

Cì àéL÷,jl dyw didy dne -Bz÷eìçîe ïBòîL éaø éøác Bæ ©§¨¨¦§¥©¦¦§©£§
,déì éòaéîàîéàjl yi -,xneléîð éëäzepyl yi zn`a jky - ¦¨¥¥¥¨¨¦©¦

`le ,ezwelgne oerny iax ixack `id ef dpyny ,ax ixac z`
.iel iac `pz ixack

äðùî
ixeqi` el`e ,mxawl jixv d`pd ixeqi` el` zx`an dpynd

:mtxeyl jixv d`pdïéøa÷pä ïä elàåmixeq`y mixacd - §¥¥©¦§¨¦
.mxawl jixve d`pdaznda,äìétäL íéLã÷miltpd,eøáwéoke ¨¨¦¤¦¦¨¦¨§
ycwd ly dnda m`,øáwz ,àéìL äìétäoi`y `ily oi`y oeik ¦¦¨¦§¨¦¨¥

.cle daì÷ñpä øBLå.lwqidl epice mc` bxdy xey -äìâòå §©¦§¨§¤§¨
äôeøòmitxere ,edkd in rcep `le zn mc` `vnpyk mi`iany £¨

.dlbrd z`òøBöî éøtöå.ezxdhl `iadl jixvyøéæð øòéNå §¦¢¥§¨§¥¨¨¦
.ezexifp z` aey zepnl ligznyk glbny `nhpyøBîç øèôe¤¤£

.sxrpe dya eze` ect `ly.äøæòa eèçLpL ïéleçå .áìça øNáe¨¨§¨¨§¦¤¦§£¨£¨¨
äøæòa eèçLpL ïéleç ,øîBà ïBòîL éaø`l` exawi `l,eôøOé ©¦¦§¥¦¤¦§£¨£¨¨¦¨§

mdy e` oileg md m` mda mixikn oi`e dxfra ehgypy oeiky
,mtxyl exfb ,dtixya mpicy xzepa e` d`neha elqtpy miycw

.exawi elqtpy miycw s`y xnel e`eai `ly ickäiç ïëå§¥©¨
äøæòa äèçLpL.sxyizy dilr exfb ¤¦§£¨¨£¨¨
ïéôøNpä ïä elàå.mtxyl jixve d`pda mixeq`y mixacd -õîç §¥¥©¦§¨¦¨¥

íøkä éàìëå ,äìøòäå .äàîè äîeøúe .óøOé çñtamihig rxfy - ©¤©¦¨¥§¨§¥¨§¨¨§¨§¦§¥©¤¤
.mxka mixery e`

,mxkd i`lke dlxra :dpynd dtiqen,óBøNé óBøNì ïkøcL úà¤¤©§¨¦§¦§
zevn ea miiwi ok` ,etxeyl zexyt` yiy ony e` lke` oebk

,dtixyøáwäì ïkøcL úàåoca`l jxc oi`y oiwyn la` - §¤¤©§¨§¦¨¥
,dxeawa `l` dtixya.øáwé¦¨¥

l `pzd siqenmze` mr cgia zipnp d`nh dnexz mpn`y ,x`a
zepdl xzeny jka mdn dwelg mewn lkn ,dtixy miaiigd

:dtixy zrya dpnnïé÷éìãîezepdl ick wilcdl xzen -úôa ©§¦¦§©
äîeøz ìL ïîLáe.d`nh §¤¤¤§¨

eèçLpL íéLãwä ìkmlk`l zpn lrïpîæì õeçonfd xg`l - ¨©¢¨¦¤¦§£¦§©¨
,mlke`l xzenyåmlk`l zpn lr ehgypyïîB÷îì õeçmewnl - §¦§¨
,mlke`l xzeny.eôøOé elà éøä£¥¥¦¨§
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc dxenz(iying meil)

éeìz íLàmcewe edehgyy xg`l m` ,`hg wtq lr `a `edy ¨¨¨
,`hg did `ly rcep ,enc wxfpy.óøOégaf enk `edy meyn ¦¨¥

.leqtøîBà äãeäé éaøoaxwd.øáwé ©¦§¨¥¦¨¥
,÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhçm` reci oi`e ,dlitdy dy` oebk ©©¨©¨¨©©¨¥

cle epi`y e` ,zclei ly serd z`hg oaxwa zaiige cle dlitd
m`y oeik ,elke`l xyt` i` la` ,wtqn dpaxw d`iany ,dxehte
mixeq` ewlnpy oilege ,`ed oileg df ser ixd ,zaiig dpi`

okle ,dliap meyn dlik`aóøOzi`y miycw x`y enk z`hgd ¦¨¥
.elqtpy zngn mlk`l xyt`,øîBà äãeäé éaøjixv oi` ©¦§¨¥

`l` ,dtxeyläpìéhé[dpkilyi-]änàìdzidy mind zn`l - ©¦¤¨¨©¨
`ed ixd ,`ed jx sery oeike ,oexcw lgpl z`veie ,dxfra zxaer

.mind geliwa `veie qqenzn
ïéøa÷pä ìke `weec mxawl jixv ,dpyna miiepyd,eôøOé àì ¨©¦§¨¦Ÿ¦¨§

m`e ,xeq` mxt` mixawpde ,xzen mxt` mitxypdy meyn
.mxt`a ynzydl e`eaiy yyg yi ,mixawpd z` sexyiìëå§¨

ïéôøNpädtixya `weec `id mzevn ,dpyna miiepyde,eøáwé àì ©¦§¨¦Ÿ¦¨§
.mze` lk`ie mc` my m`vniy yeygl yiyíà øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦

Bîöò ìò øéîçäì äöøeBì eøîà .éàMø ,ïéøa÷pä úà óBøNìminkg ¨¨§©§¦©©§¦§¤©¦§¨¦©©¨§
ì øzeî BðéàúBpLxingn `edy s`y ,mixawpd z` sexyle ¥¨§©

.mxt`a ynzydle lwdl `eai ixd ,mtxyl

àøîâ
øáwé øéæpä øòN)déì éîø (dywd -øéæpä øòN ïðz ,ïîçð áøì éáè §©©¨¦¦¨¥¨¥¥¨¦§©©§¨§©§©©¨¦
eäðéîøe ,øáwédlxra epipyy dnn jk lr zeywdl yie -(b"n b"t) ¦¨¥§¦§

,âøBàäly jxe`a hegèéqä àìîrav` oia yiy wgxnd - ¨¥§Ÿ©¦
,lceb`løîvîlyøBëad`pda xeq` `edy÷ìcé ,[ãâaa]lk ¦¤¤§©¤¤¦¨¥

,ãâaäbx` m` okee øéæpä øòOîly xryn÷ìcé ,÷Oa øBîç øèô ©¤¤¦§©©¨¦¤¤£©©¦¨¥
lk.÷Oä.dxeawa `le dtixya epic xifp xryy yxetn ok m` ©©

déì øîà,iahl ongp axïàkxaecn eply dpynaaly xriyøéæð ¨©¥¨§¨¦
,àîèglbl jixv xdhpy xg` ,ezexifp ini jeza xifpd `nhpyky ¨¥

,ezexifp z` aey zepnl ligzdle ,exry z`eïàkly dpyna ¨
xaecn ,sxyiy exn`y ,dlxraly xriy,øBäè øéæðly xriyae §¨¦¨

ly xriya la` ,etxyl jixvy dxeza yxetn xn`p xedh xifp
mixacd x`yk exawl yi okle ,etxeyl xn`p `l ,`nh xifp

.d`pda xeq` oxt`y
e xfgdéì øîà,ongp axl iahøéæðà øéæð úépLz` zvxiz - ¨©¥©¦¨¦©¨¦

`iyewd,xifp xriy lr xifp xriynoiicr la`øètà øBîç øèt¤¤£©¤¤
,àéL÷ øBîçdpyna eli`e ,xawi xeng xhty exn` epizpynay £©§¨

.sxyi wyd ,wya xeng xht ly xriy bxe`dy exn` dlxra
éãéî àìå déì øîà àìå ÷ézLéà.xac el dpr `le ongp ax wzy - ¦§¦§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦

déì øîà,ongp axàäa Cì òéîL éãéîxac dfi` zrny m`d - ¨©¥¦¦§¦©¨§¨
,df oicadéì øîà,iah.øòNa ïàk ÷Na ïàk ,úLL áø øîà éëä ¨©¥¨¦¨©©¥¤¨§©¨§¥¨

`iyewd z` mbe xifpn `iyewd z` mb ayiin df uexiz ,xnelk
xeng xhte xifp xriyy dxn`y dlxra dpyndy ,xeng xhtn
`ed `l` ,envr ipta cner xriyd oi`yk `weec `ed ,sxyi

,bex`,epxawi m`y yeygl yie ,daexn onf cenrl leki `edy
,ea ynzydl `eaie mc` ep`vnixifp xriyy exn`y dpynae

onfl cner epi` envr xriyy ,wya bx`p `ly xaecn ,xawi
mc` ep`vni `ny yeygl oi`e ,daexnreiq `xnbd d`iane .

:lirl exn`py mivexizd ipyléîð øîúéàziaa xn`p oke - ¦§©©¦
,yxcnd.øòNa ïàk ÷Na ïàk ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàeéaø ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨§©¨§¥¨©¦

.àîè øéæða ïàk ,øBäè øéæða ïàk ,øîà øæòìà¤§¨¨¨©¨§¨¦¨¨§¨¦¨¥
:`xnbd zl`eydéì øîàdxry bx` m` recn ,ongp axl iah - ¨©¥

,sxyi wyd lk ,wya zg`àaeøa (÷N) ìèáéìhegd lhaziy - ¦§©©§¨
:`xnbd zvxzn .cbaa mibex`d mixzen miheg aexa xeq`døîà̈©

,àtt áøxeq`d hegd z` bx`y ote`a xaecnaly dxev ©¨¨§
àzøBtéö`ed ixd ,wyd lk z` dtin df hegy oeiky ,xetiv - ¦§¨

.lha epi`e aeyg xac

:iah dywdàzøBtéözxeva xeqi`d z` bx`y xaecn m` - ¦§¨
lk recn ok m` ,xeqi`dn `ed wlg dfi` cbaa xkip ixd ,xetiv

,sxyi wydeäðéôBìLéìly wlgd lk z` wydn `iveiy - ¦§¦§
:`xnbd zvxzn .xeqi`dépî àä ,äéîøé éaø øîàdpynd - ¨©©¦¦§§¨¨©¦

zhiya ,zkled `id in zhiya dlxraøîàc ,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦§¨©
,o`k dpynaBîöò ìò øéîçäì äöø íàe,íéøa÷pä úà óBøNì ¦¨¨§©§¦©©§¦§¤©¦§¨¦

,éàMømixacd lka xingdl mewn yiy ,dcedi iax xaeqy ixd ©©
.wyd lk z` sexyl s` xingn `ed jk meyne ,mixawpd

:`xnbd dywndéì øîà,iahì ïì àéL÷ à÷eäðéôBìLdyw did - ¨©¥¨©§¨¨¦§¦§
lekiy dpwz el yi ixde ,wyd lk z` sexyl jixv recn epl

,xeqi`d z` `ivedldì úî÷Bî zàåcinrdl yiy uxzn dz`e - §©§§©¨
dpynd z`äãeäé éaøkel yiy mewna i`ce ixde ,xingn `edy §©¦§¨

jixvy dcedi iax xn` `l ,xeqi`d z` selyiy ici lr dpwz
:dinxi iax uxzn .wyd lk z` sexylàðéîà÷ éëädziid jk - ¨¦¨£¦¨

,xnel izpeekì øLôà íà,áèeî eäðéôBìLz` sexyl jixv oi`e ¦¤§¨¦§¦§¨
,elekåàì íàådxn` df lr ,xeqi`d z` `ivedl xyt` i` m`e - §¦¨

xifp xryy exn` epizpynay dyw didy dne ,sxyiy dpynd
,exawi xeng xhtedî÷Bàdlxra dpynd z` cinrdl jl yi - §©

,ïéøa÷pä úà óBøNì Bîöò ìò øéîçäì äöø íà øîàc ,äãeäé éaøk§©¦§¨§¨©¦¨¨§©§¦©©§¦§¤©¦§¨¦
.éàMø,lirl mixen`d mivexizd z` ,uxzl jixv oi` dzrne ©©

.xriyl wy oia e` ,`nhl xedh xifp oia wlgl
:dpyna epipyïéôøNpä ïä elàåa ung.gqt §¥¥©¦§¨¦

øî øîàdpyna lirl `aed -y.óøOé çñta õîç:`xnbd zxne` ¨©©¨¥©¤©¦¨¥
o`kíúñïì[epl-]dàpz,dpynd lykixacøîàc äãeäé éaø ¨©¨©¨§©¦§¨§¨©

migqt zkqna(.`k)yàlà õîç øeòéa ïéàaäôøN. ¥¦¨¥¤¨§¥¨
:dpyna epipy'åë äìøòäå äàîè äîeøzsexyi sexyl okxcy z` §¨§¥¨§¨¨§¨

.xawi xawdl okxcy z`e
:`xnbd zxxanãöék àämd dn ,xnelk .df oic miiwzn cvik - ¨¥©

.dxeawa mkxcy mixacd md dne dtixya okxcy mixacd
:`xnbd daiynéìëBàï`ed mca`l jxcd mtxyl xyt`y ¨¦

,äôøNaeïé÷Lî`ed mca`l jxcd ,mtxeyl xyt` i`y.äøeá÷a ¦§¥¨©§¦¦§¨
:dpyna epipy'åë óBòä úàhç.dn`l dplihi xne` dcedi iax ©©¨

:dcedi iax ixac z` dnilynd `ziixa d`ian `xnbdàéðz- ©§¨
,`ziixaa epipy÷ôqä ìò äàaä óBòä úàhç ,äãeäé éaø øîà- ¨©©¦§¨©©¨©¨¨©©¨¥

,d`iadl miaiig m` reci oi`yänàì äpìéhémind zn`l - ©¦¤¨¨©¨
.dxfra zxaer dziidyådid dzwixf mcew,øáà øáà dçzðî §§©§¨¥¤¥¤
úìbìbúîe ,änàì ï÷øBæåz`hgd,ïBøã÷ ìçðì úëìBäådidy oeike §§¨¨©¨¦§©§¤¤§¤¤§©©¦§

geliwa `veie qqenzn `ed ixd ,`ed jx sere ,xa` xa` dgzpn
.mind

:dpyna epipy.'åë eôøOé àì ïéøa÷pä ìk̈©¦§¨¦Ÿ¦¨§
:`xnbd zxxanàîòè éàî.etxyi `l mixawpd lky mrhd dn - ©©£¨
:`xnbd daiynïéøa÷ðc íeMîdidi mtxyi m`øeñà ïøôà ¦§¦§¨¦¤§¨¨

,d`pdaåeli`øzeî ïøôà ïéôøNð,d`pdaz` sexyi m`e §¦§¨¦¤§¨¨
zl`ey .mitxypd oick mxt`n dpdiy yeygl yi mixawpd

:`xnbdåd ikàéðúäå ,øeñà ïøôà ïéøa÷ð,`ziixaa epipy ixde - §¦§¨¦¤§¨¨§¨©§¨
eëøôpL únä øNáe äcpä íc,xtr eyrpeïéøBäè.mdåàì éàî- ©©¦¨§©©¥¤¦§§§¦©¨

y ,md mixedhy exn`y dna dpeekd oi` m`dïéøzeîe ïéøBäè§¦¨¦
.znd xyae dcpd mc df oi` aey ,xtr eyrpy xg`ly ,d`pda
,jxtpy xg`ly exn` ,mixawpdn `ed znd xyay it lr s`e

:`xnbd zvxzn .d`pda xzen `ed ixdàì`ziixad zpeek oi` - Ÿ
`l` ,d`pda mixzen ekxtp xy`kyå ïéøBäèoiicrïéøeñàmd §¦©£¦

.d`pda
:zeywdl `xnbd dtiqenáéúîdywn -,ñçðt áøepipy ¨¦©¦§¨

,`ziixaadîc ävîúpL óBòä úìBògafnd lr dnc fwed - ©¨¤¦§©¨¨¨
,dzevnkdúàøeîwtfd -dlyéãéî eàöé dlL äöBðåxeqi` §¨¨§¨¤¨¨§¦¥

äìéòî,gafnd yak ly egxfna mpick mze` jilyny xg`l §¦¨
dlerd seb wxe ,cer mda milren oi` ozevn dzyrpy oeiky
dz`xen ixde .dlirn ea yi ,gafnd lr eaixwdl cer jixvy
e`viy `ziixaa exn`e ,mixawpdn md ,serd zler ly dzvepe
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המשך בעמוק סב

oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay
óøùé éåìú íùàoileg eed `zyde ,`hg `ly el rcep enc zwixf mcewe ,ehgy m` Ð

`pngx diixw "my`"c .zeny` x`yk lk`i Ð el rcep `l m` la` .dxfra ehgypy

`iaie `hg i`ce m` el rceeiy cr mixeqiid on oibdle wtqd lr xtkl ,`xwie zyxta

.(a,ek) `xza wxta zezixka opixn`ck ,z`hg'åë óåòä úàèç,dlitdy dy` oebk Ð

[on zclei] z`hgc oeik .cle epi` wtq cle wtq

"z`hgl xez e` dpei oae" aizkck ,`id serd

Ð zxhwp dpi`e li`edc .wtqd lr dz`ian Ð

dpi`e .wtqd lr mc wixf i` ol ztki` `l

,ef `id oilege ,did cle `l `nyc Ð zlk`p

,sxyze dwilna oilk`p oileg oi`e `id dlape

xifp zkqnae .oileqt miycw x`yk dl iedc

lr d`a serd z`hgc xity opitli (`,hk)

.wtqdäîàì äðìéèézxaer mind zn` Ð

`ed jx xerc icii`e .oexcw lgpl d`veie dxfra

.mind geliwa cner epi`e wnwnzn Ðìë
åøá÷é àì ïéôøùðägky`e yipi` iz` `nlc Ð

.edl lik`e edlåôøùé àì ïéøá÷ðå`xnba Ð

.`nrh yxtnàøîâèéñä àìî`ln Ð

.wigxdl leki `edy dn rav`n lceb zwgxd

øåëá øîö.`ed miycwc ,d`pda xeq` Ð÷ìãé
ik ,wy hwp xry iabe ,cba hwp xnv iab Ð

.`zlinc `gxe`óøùé øåäè øéæð øòùÐ

xyc.'ebe "y`d lr ozpe" aizkc ,dia `aizk dt

.dtxy dia aizk `l `nh xifp xry÷ùá ïàë
xifp xry bx`y epiid Ð "wlci" ipzwc `d Ð

yipi` iz` Ð xawi zxn` i`c .wya xeng xhte

.onf xg`l cr dlk epi`e li`ed ,da ipdzne

ici`e .bx`p `ly envr xrya Ð oizipzne

.`nh e` xedha ,ici`e'åë øîåà øæòìà éáøåÐ

dl ipyn onwl ,xeng xhte .wya ici`e ici`e

.dcedi iaxk dl miweneàáåøá ìèáéì`dc Ð

,rnyna Ð "wya xeng xhte xifp xry" ipzw

`d `iyw i`e .xzid ly lecb cbaa epnn hrn

ea ca`y cba :(a,`q) dcp zkqna opixn`c

xeq` i`n`e .iebl epxkni `l df ixd Ð mi`lk

exkenl?ikid ik ,`aexa heg `edd lhaile

mi`lkac .`id `kxit e`l `d !`kd opixn`c

mi`lk xeqi` xwirc ,`aexa lhail xn` `l

,zaexrz ici lr `l` dxez dxq` `l

eda jiiy `le ,oiaexir :opinbxzn "mi`lk"e

.lehiaàúøåôéöázxev xeqi`d on dyry Ð

`le ,wy ilekl dil dtinc aiygc ,wya xetv

.lhainéðî àäikdc jzrc `wlq `zydc Ð

dcedi iax Ð `xnegl lif`c ipn `d :uxzn

.`idåäðéôåìùì ïì àéù÷ äéì øîàxyt`c Ð

`ki`c `kid ,dcedi iaxk znwen z`e ,dpwza

dcedi iax xn` in `zpwz?ikd :dil xn`

.ahen Ð edpitelyl xyt` i` ,dl `pin`w

.xity `nwezine ,dlek dcedi iaxk dnwe` `l` ,(xedha o`k `nha o`k) :xifpa ipyiz `l Ð "xawi" oizipznae ,"sxyi" ipzwc `d ,xeng xht` xeng xht jl `iyw `wceéàî
àîòèetxyi `l oixawp Ð?.`iixyinl ez`e ,xeq` oxt` mixawpc meyn Ðúîä øùáå äãðä íãeyrpc `kid ,oiyaie oigl oi`nhn :(a,cp) dcp zkqna ol `niiwc ab lr s` Ð

.ext` ixye ,`ed oixawpd on znd xyae .d`pda xzene ,awx ceexz `ln my oi` m` ,oixedh Ð `nlra xt`äîã äöîúðù.dzevn ziyrpy Ðäìù äöåðå äàøåî,edpip oixawp Ð

.onewna oirlap Ð dxepnde iniptd gafn oeyice dvepe d`xen :(`,`k) `neic `nw wxta opixn`cïéøúåîå.olhpe xtg m` ,dlgzkl elit` Ðïéôøùðä ìë,dnexze ,ung oebk Ð
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רמה oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay
óøùé éåìú íùàoileg eed `zyde ,`hg `ly el rcep enc zwixf mcewe ,ehgy m` Ð

`pngx diixw "my`"c .zeny` x`yk lk`i Ð el rcep `l m` la` .dxfra ehgypy

`iaie `hg i`ce m` el rceeiy cr mixeqiid on oibdle wtqd lr xtkl ,`xwie zyxta

.(a,ek) `xza wxta zezixka opixn`ck ,z`hg'åë óåòä úàèç,dlitdy dy` oebk Ð

[on zclei] z`hgc oeik .cle epi` wtq cle wtq

"z`hgl xez e` dpei oae" aizkck ,`id serd

Ð zxhwp dpi`e li`edc .wtqd lr dz`ian Ð

dpi`e .wtqd lr mc wixf i` ol ztki` `l

,ef `id oilege ,did cle `l `nyc Ð zlk`p

,sxyze dwilna oilk`p oileg oi`e `id dlape

xifp zkqnae .oileqt miycw x`yk dl iedc

lr d`a serd z`hgc xity opitli (`,hk)

.wtqdäîàì äðìéèézxaer mind zn` Ð

`ed jx xerc icii`e .oexcw lgpl d`veie dxfra

.mind geliwa cner epi`e wnwnzn Ðìë
åøá÷é àì ïéôøùðägky`e yipi` iz` `nlc Ð

.edl lik`e edlåôøùé àì ïéøá÷ðå`xnba Ð

.`nrh yxtnàøîâèéñä àìî`ln Ð

.wigxdl leki `edy dn rav`n lceb zwgxd

øåëá øîö.`ed miycwc ,d`pda xeq` Ð÷ìãé
ik ,wy hwp xry iabe ,cba hwp xnv iab Ð

.`zlinc `gxe`óøùé øåäè øéæð øòùÐ

xyc.'ebe "y`d lr ozpe" aizkc ,dia `aizk dt

.dtxy dia aizk `l `nh xifp xry÷ùá ïàë
xifp xry bx`y epiid Ð "wlci" ipzwc `d Ð

yipi` iz` Ð xawi zxn` i`c .wya xeng xhte

.onf xg`l cr dlk epi`e li`ed ,da ipdzne

ici`e .bx`p `ly envr xrya Ð oizipzne

.`nh e` xedha ,ici`e'åë øîåà øæòìà éáøåÐ
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc zezixk(iyiy meil)

ùùå íéùìù ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
:zxk aiig cifna mze` dyerdy zexiard z` dpen epizpyn

ìLLLå íéLiyperúBúéøkmixen`,äøBzaxaerdy zexiar ode §Ÿ¦¨¥§¥©¨
.zxk aiig d`xzde micr `ll cifna mdilr

miiepnd zezixk iaiig mze` lk z` dligz d`ian dpynd
:zeixr zyxtaíàä ìò àaä.en` lr -älkä ìòå .áà úLà ìòå ©¨©¨¥§©¥¤¨§©©©¨
.ezlk lr -,äîäaä ìòå ,øeëfä ìò àaääàéánä äMàåz` ©¨©©¨§©©§¥¨§¦¨©§¦¨

å ,dzáe äMà ìò àaä .äéìò äîäaälr `adìò àaä .Léà úLà ©§¥¨¨¤¨©¨©¦¨¦¨§¥¤¦©¨©
úLà ìòå ,BzLà úBçà ìòå ,Bnà úBçà ìòå ,åéáà úBçà ìòå ,BúBçà£§©£¨¦§©£¦§©£¦§§©¥¤

åéçà,eig` zzin xg`låéáà éçà úLà ìòå,eia` ig` zzin xg`l ¨¦§©¥¤£¦¨¦
.äcpä ìòå ,(Bnà éçà úLà ìòå)§©¥¤£¦¦§©©¦¨

mdilr eid m`y zezixk iaiig mze` z` dzr d`ian dpynd
:dliwq miaiig eid d`xzde micr,íéáëBk úãBáò ãáBòå ,ócâîäå§©§©¥§¥£©¨¦

CìBnì Bòøfî ïúBpäå,mixnkl epa xqeny ,dxf dcear oin - §©¥¦©§©¤
,y` zexecn izy oia eilbxa oad z` oixiarneáBà ìòáeoin - ©©

,ely igyd ziaa znd z` dlrne ,znd ly mvra dyery seyik
L ìlçîe.úa §©¥©¨

mdilr xaerdy zezixk iaiig mze` z` dpynd d`ian dzr
:zewln aiig d`xzde micraLã÷ ìëàL àîèå,zepaxw xya - §¨¥¤¨©Ÿ¤

Lc÷nä ìà àaäå`edykáìç ìëBàäå ,àîè,dxedh dnda ly §©¨¤©¦§¨¨¥§¨¥¥¤

ålke`då .íãlke`døúBð,ezlik` onf xary miycw xya - §¨§¨
ålke`dìebétzra leqt zaygn ici lr lbtzdy oaxw xya - §¦

.zeceardn zg`å èçBMäåd okäìòîmiycw [aixwn-]õeça- §©¥§©£¤©
.ycwnl uegníBéa äëàìî äNBòäå ,ìëBàäå .çñta õîç ìëBàäå§¨¥¨¥©¤©§¨¥§¨¤§¨¨§

ïîMä úà íhôîäå .íéøetkäxear dgynd ony z` oiknd - ©¦¦§©§©¥¤©¤¤
.envr zkiqúøèwä úà íhôîäådipnnqa zxhwd z` oiknd - §©§©¥¤©§Ÿ¤

Cqäåxiag seb lr e` eteb lre.äçLnä ïîMä úà §©¨¤©¤¤©¦§¨
:zxk aiig oze` lhandy dyr zeevn izy d`ian dpynd

çñtäå.gqt oaxw aixwn epi`y in -äìénäåz` ln epi`y in - §©¤©§©¦¨
el` ,envräNò úBöî.zxk oda yiy ¦§£¥

:dpynd zxne`ìòn cg` lkBúââL ìòå ,úøk BðBãæ ìò ïéáéiç ,elà ©¥©¨¦©§¨¥§©¦§¨
oaxw aiig ,dxiar o`k oi`y xaqe drhy -.úàhç©¨
:'ielz my`' aeig yi izn zxxan dpynde,elld zexiard lka

íälL 'òãBä àì' ìòm` rcei epi`e ,xeqi` xearl oeekzd `ly - ©Ÿ©¤¨¤
aiig ,`l e` xeqi` xar zn`aLc÷î ànèîä ïî õeç ,éeìz íLà̈¨¨¦©§©¥¦§¨

åéLã÷å,d`neha miycw lk` e` ,ycwnd zial d`neha qpkpd - §¨¨¨
,ielz my` aiig epi`yL éðtîbbeya el` zexiar xar m`àeä ¦§¥¤

aiigaoaxw,ãøBéå äìBòlr `l` `a ielz my` oi`e ,z`hga `le §¤§¥
,reaw oaxw `idy z`hg miaiig ezbbyay xac.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

,ócâîä óà ,íéøîBà íéîëçålr `le ,z`hg ezbby lr `ian oi` ©£¨¦§¦©©§©¥
,ielz my` ely 'rced `l'øîàpL(hk eh xacna)äøBz'äéäé úçà ¤¤¡©¨©©¦§¤

ócâî àöé ,'äââLa äNBòì íëì,df llkn,äNòî äNBò BðéàL ¨¤¨¤¦§¨¨¨¨§©¥¤¥¤©£¤
.dyrn aygp epi` exeaicy
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oifge` mipy` cenr a sc ± oey`x wxtzereay
äðùîìëzezixk jpd,wpga odn yi Ð d`xzd `ki` i` la` ,d`xzd `la cifna Ð

ipzinl ixii`e hwpc i`de .z`hga bbeyae .zewlna odn yie ,dliwqa odn yie

dndad lre xekfd lr `ad ipiae ipia ipze wiqt xcde ,'ek a` zy`ce m`c zeixr `yixa

iccd icda edlek ipzw `le .dzae dy` ipzinl ligzn xcde ,dilr dndad z` d`iande

ipd lkc (`,bp) oixcdpqa ol miwc meyn ,`ziinwa

xekfd lr `ade dlke a` zy`e m` :`yixa hwpc

edppz ikdle ,dliwqa ediipic Ð dndad lre

oic zia zezin x`yn zexengc meyn ,`yixa

.(`yixa edppz ikdle)äúáå äùàdza zae Ð

,epa zae eza zae eza [oke] (oae) ,llka dpa zae

.df llka eing m`e ezeng m`e ezengóãâîÐ

:[a,f zezixk] (ep oixcdpq) xn`c o`nl `ki`

xxeyne xnfn :xn`c o`nl `ki`e ,myd z` jxan

.dxf dcearløúåðã úøëonwl yxtn Ð

ik `yi eper eilke`e" :`wxit i`da (`,d zezixk)

onwl dil opinwene "dzxkpe llg 'd ycw z`

.xzepa`wxita onwl yxtn inp lebitc zxke

m`e" :aizk lebitac ,xzepn "oer" "oer" slic (my)

`l iyilyd meia einly gaf xyan lk`i lk`z

ytpde didi lebt el aygi `l eze` aixwnd dvxi

eilke`e" :xzepa aizke ,"`yz dper epnn zlke`d

,"oer" dia aizkc xzepa zxk mzd dn ,"`yi eper

.zxk Ð "`yz dper" dia aizkc lebta s`hgey

aizkc ,olrd `l elit` zxka uega miycw

'ebe e`iad `l cren ld` gzt l`e" :(fi `xwie)

dlrne ."dzxkpe jty mc `edd yi`l aygi mc¤

e` dler dlri xy`" :(fi `xwie) aizkc ,zxka inp

bby m`e .'ebe "ep`iai `l cren ld` gzt l`e gaf

.ze`hg izy aiig Ð bbeya dlrde hgyeçñôå
äùò úåöî äìéîåaizkc Ð zxka gqt ;zxkae Ð

dlin ,'ebe "xedh `ed xy` yi`de" :(h xacna)

`l xy` xkf lxre" :(fi ziy`xa) aizkc Ð zxka

zevn edlek jpi` la` ,[ozbby lr oaxw oi`e] dyr zevn dline gqt ipde ."dzxkpe 'ebe leni

zeixrc ie`l oebke ,onwl yxtnck e`l lr `l` oaxw oi`c ,oaxwa miaiige edpip dyrz `l

xacna) aizkc Ð inp zxke ,"llwz `l midl`" (ak zeny) Ð e`l epivn scbnae .od oiyxetnc

aizk lirlc zeixr ipd lkae ."dzxkpe scbn `ed 'd z` 'ebe dnx cia dyrz xy` ytpde" :(eh

`xwie) Ð edlek zeixra eda aizk inp e`le ,"zeyerd zeytpd ezxkpe" `tiqa edl llekc ,zxk

l`e" (gi `xwie) Ð e`l inp dcpae .aizk "dlbz `l" inp edlekae ,"dlbz `l jn` zexr" :(gi

:aizk edlek zeixr xzalc ,ipixg` mr llek dcpc zxke ,"axwz `l dz`neh zcpa dy`

Ð ezeng m` m`a `le en` ig` zy`a `l zxk aizk `lc i`de ."zeyerd zeytpd ezxkpe"

Ð e`l ;zxke e`l inp dxf dcear caerde .`ziixe`a iaizk `lc ,mixteq ixacn od zeipyc

z`e dfa 'd xac ik" :(eh xacna) aizkc Ð zxke ,"xg` l`l degzyz `l" :(cl zeny) aizkc

:(`,hv) oixcdpqa xn xn`ck ,'d xac dfac ,ixiin dxf dcearae ."zxkz zxkd xtd ezevn

Ð jlenc e`l .xacn dxf dceara "jl didi `le" ,meprny dxeabd itn "jl didi `l"e "ikp`"

ezae epa xiarn ja `vni `l" :(gi mixac) inp i` ,"jlenl xiardl ozz `l jrxfne" :(gi `xwie)

'ebe l`xyi ipan yi` yi` xn`z l`xyi ipa l`e" :(k `xwie) aizkc ,eda zi` inp zxk ."y`a

"eze` izxkde `edd yi`a ipt z` ip` iznye" :dixza aizke "znei zen jlenl erxfn ozi xy`

inp zxke ,'ebe "zeae`d l` eptz l`" :(hi `xwie) aizkc Ð dxdf` dia zi` inp ae` lrae .'ebe

`l `nrh i`n yxtn `xnbae ."dzxkpe zeae`d l` dptz xy` ytpde" :(k `xwie) aizkc Ð

lk dyrz `l" :(k zeny) aizkc Ð dia zi` dxdf` zayd z` llgnde .iperci `kd ipz

lk`y `nhe .'ebe "dzxkpe dk`ln da dyerd lk ik" :(`l zeny) aizkc Ð inp zxke ,"dk`ln

mdil` xen`" :(ak `xwie) aizkc zxkae ,"xdhi xy` cr lk`i `le" Ð e`la ycwd z`

Ð e`l `nh ycwnd l` `ad ."dzxkpe eilr ez`nehe 'ebe axwi xy` yi` lk mkizexecl

l`e" :(ai `xwie) aizkc'd okyn z` ik" Ð zxk ,"mdipgn z` e`nhi `le `az `l ycwnd

zxk ."elk`z `l mc lke alg lk" :(b `xwie) aizkc Ð e`la mce alg lke` ."dzxkpe `nh

enc xya lk ytp ik" :(fi `xwie) Ð mca zxk ,"dzxkpe alg lke` lk ik" :(f `xwie) Ð alga

`l y`a xzepd z` ztxye" (hk zeny) Ð xzepc dxdf` ."zxki eilke` lk 'ebe `ed eytpa

`wtp lebta dxdf` ."dzxkpe llg 'd ycw z` ik `yi eper eilke`e" :oxn`ck Ð zxk ,"lk`i

ipy wxta migqta opixnbck "md ycw ik lk`i `l einly gaf xyan xzei m`e" :`xw i`dn ol

.ezlik` lr dyrz `l ozil aezkd `a leqt ycway lk Ð "md ycw ik lk`i `l" :(`,ck)

e`la (a,b zezixk) `wxit i`da yxtn uega hgey .xzepn "oer" "oer" sili ,oxn`ck Ð zxke

,"ep`iai `l cren ld` gzt l`e" :d`lrda [aizkc ,d`ad] d`ad dey dxifba xinbc o`nl

m` `l` ypr `l oldl dn ,'ebe "e`iad `l cren ld` gzt l`e" :d`ad dhigya o`k xn`pe

:`xw xn` ,`ywida dl iziinc o`nle .xidfd ok m` `l` ypr `l inp o`k s` Ð xidfd ok

.inp dhigy s` Ð xidfd ok m` `l` ypr `l d`lrd dn "dyrz mye jizeler dlrz my"

epi` "l`"e "ot" xn`py mewn lke ,(ai mixac) 'ebe "dlrz ot jl xnyd" Ð e`la uega dlrn

xy`" :lirl oxn`ck Ð zxke .dyrz `l `l`

e`la ung lke` ."dzxkpe 'ebe gaf e` dler dlri

lk" Ð zxk ,(ai zeny) "elk`z `l zvngn lk" Ð

meia lke`de .(ai zeny) "dzxkpe ung lke`

ytpd lk" :(`,`t) `neia yxtnÐ e`la mixetkd

xac lr" mzdn iepir iepir xnbe ,"dperz `l xy`

mzd dn ,(ak mixac) "edrx zy` z` dpir xy`

ypr `l inp `kd Ð xidfd ok m` `l` ypr `l

,lke`a dia zi` inp zxke .xidfd ok m` `l`

`xwie) mixetkd meia lke`a "dzxkpe" :dia aizkc

`l" i`de ."dzxkpe dperz `l xy` ytpd lk" :(bk

(a,cr `nei) xnbc ,ixiinw dlik` iepira "dperz

jprie" :(g mixac) aizkc ,mzdn "iepir" "iepir"

iepir o`k s` Ð oearx iepir oldl dn "jairxie

dia zi` mixetkd meia dk`ln dyerd .oearx

"dfd meid mvra eyrz `l dk`ln lke" Ð dxdf`

,"izca`de" :(bk `xwie) aizkc Ð zxk ,(bk `xwie)

ezpkznae" Ð e`l ,onyd z` mhtnde .zxk edfe

edenk gwxi xy`" Ð zxk ,"edenk eyrz `l

ekxvl zxhwd z` mhtnde .(l zeny) 'ebe "dzxkpe

dyn dyry oirk] Ð onyd z` mhtn .gixdl

zeny) "y`x minya jl gw dz`e" :[aizkc ,xacna

zxhwd z` mhtn .(lipnnq xyr cg` axrn] Ð

zlgye shp minq jl gw" [aizkc enk zxhwd

xya lr" Ð e`l inp dgynd ony jqd ."dpalge

epnn ozi xy`" Ð zxk ,(l zeny) "jqii `l mc`

dyn dyry eze`n (my) "einrn zxkpe xf lr

Ð dxdf` ,zxhwd z` mhtn .dgynd onyl

la` .(my) "zxkpe da gixdl denk dyri xy`" Ð zxk ,(my) "mkl eyrz `l dzpkzna"

inc `le .dlirn meyn ea oi` gixc ,zxk `le dxdf` `l Ð ycwnd zia ly zxhwa gixnd

.zxke e`l dia zi` ikd meyn ,dyrn dia zi` mzdc ,dgynd ony jqlúåöî äìéîå çñô
äùò,'ebe "leni ipinyd meiae" Ð (ai `xwie) dline ,"gqt gafe" :(fh mixac) aizkc ,gqt Ð

z` llgnde dxf dcear caerd oebk ,oic zia zezin iaiig eda zi` ipdae .oxn`ck ,eda zxke

yie ,wpga odn yi Ð oda exz` i`e .d`xzd `la cifna od zezixk iaiig ikd elit`e ,zayd

`l zxk icin ,e`vi oic zia zzin icin Ð eda exz` `l i`e .`yixa oxn`ck ,dliwqa odn

.mipa `la zny `ed zxke .e`viúàèç åúââù ìòda aizkc ,dxf dcearn dil witnc Ð

dlewy !(`,g zeixed) xn xn`e ,'ebe "dl`d zevnd lk z` eyrz `le ebyz ike" :(eh xacna)

fr daixwde" (fh xacna) oaxw da aizke ,"zevn" da aizk `dc ,dxezd lk cbpk dxf dcear

oiaiigy dxf dcear dn :opixnbe ,"dzpy zalk s` ,z`hg dzbby lr oiaiig zxk dpecf lr

xeaqk Ð zeixrc bbey .zezixk ipd oebk ,z`hg ezbby lr oiaiig Ð zxk epecf lr oiaiigy

`ae dkxck `ly ezy` lr `al xeaqk Ð bbeya dndad lre xkfd lr `ade .ezy` `idy

.z`hg `ian Ð `id dnda e` `ed xkfc el rcep jk xg`e ,dndad lr e` xkfd lràì ìòå
éåìú íùà ïäìù òãåä.dnda e` xkf e` ,dkxck `ly ezy` lr `a i` rciiz` `lc Ð

.dnda d`iade mc` `iadl dxeaqc ,inp dilr dnda d`iand dy`de .izixg`l oicd `ede

rax` oa my jxae ,zeize` izy oa my `ed jxan xeaqk Ð scbn .`id dxedh xeaqc Ð dcpe

oixcdpq) "zezin rax`" wxta opixn`ck ,zeize` rax` ly my lr `l` aiig epi`c .zeize`

dl` rax`c ,jeqipe d`egzyd `le dxez dxq` xehiwe geaf xeaqk Ð dxf dcear .(`,ep

.xg` seykl oiekzp Ð ae` lra .epa z` xiarde xg` mc` xiardl xeaqk Ð jlen .od zecear

alg .`ed xg` zia xeaqk Ð ycwn ,`ed oileg xya xeaqk Ð ycw .`ed leg xeaqk Ð zay

mibc mc e` miabg mcy xeaqk Ð mc :`pixg` `pyil .legh xeaqk Ð mce ,oney xeaqk Ð

dlrn .`id oileg znda xeaqk Ð uega hgey .`ed xyk xeaqk Ð lebte xzep .ixen oeyl .`ed

znaa `xwl miwene ,zexzen xeav ly el` zena xeaqke ,dnaa aixwd zenad xeqi` xg`l Ð

e`vnpe mixg` oipnnql oiekzp Ð zxhwe ony .od legd zeni xeaqk Ð xetk meie gqt .cigi

qep` `l` ,`ed bbey e`l Ð sebd lk xwerc ,ixnbl xzen xne` la` .oiaezkd oipnnqd ody

.xehte ,`edòãåä àìodn dfi` lr rci `le ,ezy` lr `eal xeaqke ,dhna ezeg`e ezy` Ð
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מובן אשר למכור עתה השערס של הסטאק שיש לו, שמכירה זו קשורה בהפסד, אין לזה 

מקום כלל.

בודאי  שי',  הנוסעים  לי  מסרו  שאודותה  ליובאוויטש  למוסדות  שלו  ההתחייבות  וזכות 

שתעמוד לו בההבטחה דעשר בשביל שתתעשר כפשוטה, זאת אומרת להרחבת הפרנסה, שמזה מובן 

שיש להתעכב עם מכירת השערס עד כשיהי' במכירה זו ריוח.

והרי מתקרבים אנו לימי חדש הרחמים והשמחה, והרי ידוע דאלו"ל ר"ת איש לרעהו ומתנות 

לאביונים, וידוע דרז"ל איש זה הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמה וגו' וקורא הוא לכל אחד מבני ישראל 

בשם אחים ורעים, ואפילו זה שאינו זוכה לתואר הנ"ל הרי נכנס הוא בסוג השני דמתנות לאביונים, 

אביון מלשון התאב לכל דבר.

ויהי רצון אשר בשמחה ובטוב לבב יוסיף בעניני תורה ומצוה, ומהם הוספה בקביעות עתים 

בלימוד תורת החסידות והוספה בעניני צדקה, והרי אתמול נכנסנו ביום שהבטיחו רז"ל כל המוסיף 

מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט.



רמז
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.zxk Ð "`yz dper" dia aizkc lebta s`hgey

aizkc ,olrd `l elit` zxka uega miycw

'ebe e`iad `l cren ld` gzt l`e" :(fi `xwie)

dlrne ."dzxkpe jty mc `edd yi`l aygi mc¤

e` dler dlri xy`" :(fi `xwie) aizkc ,zxka inp

bby m`e .'ebe "ep`iai `l cren ld` gzt l`e gaf

.ze`hg izy aiig Ð bbeya dlrde hgyeçñôå
äùò úåöî äìéîåaizkc Ð zxka gqt ;zxkae Ð

dlin ,'ebe "xedh `ed xy` yi`de" :(h xacna)

`l xy` xkf lxre" :(fi ziy`xa) aizkc Ð zxka

zevn edlek jpi` la` ,[ozbby lr oaxw oi`e] dyr zevn dline gqt ipde ."dzxkpe 'ebe leni

zeixrc ie`l oebke ,onwl yxtnck e`l lr `l` oaxw oi`c ,oaxwa miaiige edpip dyrz `l

xacna) aizkc Ð inp zxke ,"llwz `l midl`" (ak zeny) Ð e`l epivn scbnae .od oiyxetnc

aizk lirlc zeixr ipd lkae ."dzxkpe scbn `ed 'd z` 'ebe dnx cia dyrz xy` ytpde" :(eh

`xwie) Ð edlek zeixra eda aizk inp e`le ,"zeyerd zeytpd ezxkpe" `tiqa edl llekc ,zxk

l`e" (gi `xwie) Ð e`l inp dcpae .aizk "dlbz `l" inp edlekae ,"dlbz `l jn` zexr" :(gi

:aizk edlek zeixr xzalc ,ipixg` mr llek dcpc zxke ,"axwz `l dz`neh zcpa dy`

Ð ezeng m` m`a `le en` ig` zy`a `l zxk aizk `lc i`de ."zeyerd zeytpd ezxkpe"

Ð e`l ;zxke e`l inp dxf dcear caerde .`ziixe`a iaizk `lc ,mixteq ixacn od zeipyc

z`e dfa 'd xac ik" :(eh xacna) aizkc Ð zxke ,"xg` l`l degzyz `l" :(cl zeny) aizkc

:(`,hv) oixcdpqa xn xn`ck ,'d xac dfac ,ixiin dxf dcearae ."zxkz zxkd xtd ezevn

Ð jlenc e`l .xacn dxf dceara "jl didi `le" ,meprny dxeabd itn "jl didi `l"e "ikp`"

ezae epa xiarn ja `vni `l" :(gi mixac) inp i` ,"jlenl xiardl ozz `l jrxfne" :(gi `xwie)

'ebe l`xyi ipan yi` yi` xn`z l`xyi ipa l`e" :(k `xwie) aizkc ,eda zi` inp zxk ."y`a

"eze` izxkde `edd yi`a ipt z` ip` iznye" :dixza aizke "znei zen jlenl erxfn ozi xy`

inp zxke ,'ebe "zeae`d l` eptz l`" :(hi `xwie) aizkc Ð dxdf` dia zi` inp ae` lrae .'ebe

`l `nrh i`n yxtn `xnbae ."dzxkpe zeae`d l` dptz xy` ytpde" :(k `xwie) aizkc Ð

lk dyrz `l" :(k zeny) aizkc Ð dia zi` dxdf` zayd z` llgnde .iperci `kd ipz

lk`y `nhe .'ebe "dzxkpe dk`ln da dyerd lk ik" :(`l zeny) aizkc Ð inp zxke ,"dk`ln

mdil` xen`" :(ak `xwie) aizkc zxkae ,"xdhi xy` cr lk`i `le" Ð e`la ycwd z`

Ð e`l `nh ycwnd l` `ad ."dzxkpe eilr ez`nehe 'ebe axwi xy` yi` lk mkizexecl

l`e" :(ai `xwie) aizkc'd okyn z` ik" Ð zxk ,"mdipgn z` e`nhi `le `az `l ycwnd

zxk ."elk`z `l mc lke alg lk" :(b `xwie) aizkc Ð e`la mce alg lke` ."dzxkpe `nh

enc xya lk ytp ik" :(fi `xwie) Ð mca zxk ,"dzxkpe alg lke` lk ik" :(f `xwie) Ð alga

`l y`a xzepd z` ztxye" (hk zeny) Ð xzepc dxdf` ."zxki eilke` lk 'ebe `ed eytpa

`wtp lebta dxdf` ."dzxkpe llg 'd ycw z` ik `yi eper eilke`e" :oxn`ck Ð zxk ,"lk`i

ipy wxta migqta opixnbck "md ycw ik lk`i `l einly gaf xyan xzei m`e" :`xw i`dn ol

.ezlik` lr dyrz `l ozil aezkd `a leqt ycway lk Ð "md ycw ik lk`i `l" :(`,ck)

e`la (a,b zezixk) `wxit i`da yxtn uega hgey .xzepn "oer" "oer" sili ,oxn`ck Ð zxke

,"ep`iai `l cren ld` gzt l`e" :d`lrda [aizkc ,d`ad] d`ad dey dxifba xinbc o`nl

m` `l` ypr `l oldl dn ,'ebe "e`iad `l cren ld` gzt l`e" :d`ad dhigya o`k xn`pe

:`xw xn` ,`ywida dl iziinc o`nle .xidfd ok m` `l` ypr `l inp o`k s` Ð xidfd ok

.inp dhigy s` Ð xidfd ok m` `l` ypr `l d`lrd dn "dyrz mye jizeler dlrz my"

epi` "l`"e "ot" xn`py mewn lke ,(ai mixac) 'ebe "dlrz ot jl xnyd" Ð e`la uega dlrn

xy`" :lirl oxn`ck Ð zxke .dyrz `l `l`

e`la ung lke` ."dzxkpe 'ebe gaf e` dler dlri

lk" Ð zxk ,(ai zeny) "elk`z `l zvngn lk" Ð

meia lke`de .(ai zeny) "dzxkpe ung lke`

ytpd lk" :(`,`t) `neia yxtnÐ e`la mixetkd

xac lr" mzdn iepir iepir xnbe ,"dperz `l xy`

mzd dn ,(ak mixac) "edrx zy` z` dpir xy`

ypr `l inp `kd Ð xidfd ok m` `l` ypr `l

,lke`a dia zi` inp zxke .xidfd ok m` `l`

`xwie) mixetkd meia lke`a "dzxkpe" :dia aizkc

`l" i`de ."dzxkpe dperz `l xy` ytpd lk" :(bk

(a,cr `nei) xnbc ,ixiinw dlik` iepira "dperz

jprie" :(g mixac) aizkc ,mzdn "iepir" "iepir"

iepir o`k s` Ð oearx iepir oldl dn "jairxie

dia zi` mixetkd meia dk`ln dyerd .oearx

"dfd meid mvra eyrz `l dk`ln lke" Ð dxdf`

,"izca`de" :(bk `xwie) aizkc Ð zxk ,(bk `xwie)

ezpkznae" Ð e`l ,onyd z` mhtnde .zxk edfe

edenk gwxi xy`" Ð zxk ,"edenk eyrz `l

ekxvl zxhwd z` mhtnde .(l zeny) 'ebe "dzxkpe

dyn dyry oirk] Ð onyd z` mhtn .gixdl

zeny) "y`x minya jl gw dz`e" :[aizkc ,xacna

zxhwd z` mhtn .(lipnnq xyr cg` axrn] Ð

zlgye shp minq jl gw" [aizkc enk zxhwd

xya lr" Ð e`l inp dgynd ony jqd ."dpalge

epnn ozi xy`" Ð zxk ,(l zeny) "jqii `l mc`

dyn dyry eze`n (my) "einrn zxkpe xf lr

Ð dxdf` ,zxhwd z` mhtn .dgynd onyl

la` .(my) "zxkpe da gixdl denk dyri xy`" Ð zxk ,(my) "mkl eyrz `l dzpkzna"

inc `le .dlirn meyn ea oi` gixc ,zxk `le dxdf` `l Ð ycwnd zia ly zxhwa gixnd

.zxke e`l dia zi` ikd meyn ,dyrn dia zi` mzdc ,dgynd ony jqlúåöî äìéîå çñô
äùò,'ebe "leni ipinyd meiae" Ð (ai `xwie) dline ,"gqt gafe" :(fh mixac) aizkc ,gqt Ð

z` llgnde dxf dcear caerd oebk ,oic zia zezin iaiig eda zi` ipdae .oxn`ck ,eda zxke

yie ,wpga odn yi Ð oda exz` i`e .d`xzd `la cifna od zezixk iaiig ikd elit`e ,zayd

`l zxk icin ,e`vi oic zia zzin icin Ð eda exz` `l i`e .`yixa oxn`ck ,dliwqa odn

.mipa `la zny `ed zxke .e`viúàèç åúââù ìòda aizkc ,dxf dcearn dil witnc Ð

dlewy !(`,g zeixed) xn xn`e ,'ebe "dl`d zevnd lk z` eyrz `le ebyz ike" :(eh xacna)

fr daixwde" (fh xacna) oaxw da aizke ,"zevn" da aizk `dc ,dxezd lk cbpk dxf dcear

oiaiigy dxf dcear dn :opixnbe ,"dzpy zalk s` ,z`hg dzbby lr oiaiig zxk dpecf lr

xeaqk Ð zeixrc bbey .zezixk ipd oebk ,z`hg ezbby lr oiaiig Ð zxk epecf lr oiaiigy

`ae dkxck `ly ezy` lr `al xeaqk Ð bbeya dndad lre xkfd lr `ade .ezy` `idy

.z`hg `ian Ð `id dnda e` `ed xkfc el rcep jk xg`e ,dndad lr e` xkfd lràì ìòå
éåìú íùà ïäìù òãåä.dnda e` xkf e` ,dkxck `ly ezy` lr `a i` rciiz` `lc Ð

.dnda d`iade mc` `iadl dxeaqc ,inp dilr dnda d`iand dy`de .izixg`l oicd `ede

rax` oa my jxae ,zeize` izy oa my `ed jxan xeaqk Ð scbn .`id dxedh xeaqc Ð dcpe

oixcdpq) "zezin rax`" wxta opixn`ck ,zeize` rax` ly my lr `l` aiig epi`c .zeize`

dl` rax`c ,jeqipe d`egzyd `le dxez dxq` xehiwe geaf xeaqk Ð dxf dcear .(`,ep

.xg` seykl oiekzp Ð ae` lra .epa z` xiarde xg` mc` xiardl xeaqk Ð jlen .od zecear

alg .`ed xg` zia xeaqk Ð ycwn ,`ed oileg xya xeaqk Ð ycw .`ed leg xeaqk Ð zay

mibc mc e` miabg mcy xeaqk Ð mc :`pixg` `pyil .legh xeaqk Ð mce ,oney xeaqk Ð

dlrn .`id oileg znda xeaqk Ð uega hgey .`ed xyk xeaqk Ð lebte xzep .ixen oeyl .`ed

znaa `xwl miwene ,zexzen xeav ly el` zena xeaqke ,dnaa aixwd zenad xeqi` xg`l Ð

e`vnpe mixg` oipnnql oiekzp Ð zxhwe ony .od legd zeni xeaqk Ð xetk meie gqt .cigi

qep` `l` ,`ed bbey e`l Ð sebd lk xwerc ,ixnbl xzen xne` la` .oiaezkd oipnnqd ody

.xehte ,`edòãåä àìodn dfi` lr rci `le ,ezy` lr `eal xeaqke ,dhna ezeg`e ezy` Ð

.`aãøåéå äìåòá àåäù`xza wxta opixn`ck ,reaw wtqa `l` ielz my` my oi`e Ð

.dreaw z`hg ezbbye zxk epecfy xac lr `l` `a my` oi` :(`,dk zezixk)óãâîä óàÐ

.xn`w i`n `xnba yxtn
àøîâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

ìòå ,áà úLà ìòå ,íàä ìò àaä :äøBza úBúéøk LLå§¥¨¥©¨©¨©¨¥§©¥¤¨§©
äàéáîä äMàå ,äîäaä ìòå ,øeëfä ìò àaä .älkä©©¨©¨©©§§©©§¥¨§¦¨©§¦¨
àaä .Léà úLàå ,dzáe äMà ìò àaä .äéìò äîäaä©§¥¨¨¤¨©¨©¦¨¦¨§¥¤¦©¨
ìòå ,Bnà úBçà ìòå ,åéáà úBçà ìòå ,BúBçà ìò©£§©£¨¦§©£¦§©
,åéáà éçà úLà ìòå ,åéçà úLà ìòå ,BzLà úBçà£¦§§©¥¤¨¦§©¥¤£¦¨¦
äãBáò ãáBòå ,ócâîäå .äcpä ìòå ,Bnà éçà úLà ìòå§©¥¤£¦¦§©©¦¨§©§©¥§¥£¨
.úaL ìlçîe ,áBà ìòáe ,CìBnì Bòøfî ïúBpäå ,äøæ̈¨§©¥¦©§©¤©©§©¥©¨
ìëBàäå .àîè Lc÷nä ìà àaäå ,Lã÷ ìëàL àîèå§¨¥¤¨©Ÿ¤§©¨¤©¦§¨¨¥§¨¥

.õeça äìòîe èçBMäå .ìebéôe ,øúBðå ,íãå ,áìçìëBàäå ¥¤§¨§¨¦§©¥©£¤©§¨¥
.íéøetkä íBéa äëàìî äNBòäå ìëBàäå ,çñta õîç̈¥©¤©§¨¥§¨¤§¨¨§©¦¦
úà Cqäå ,úøèwä úà íhôîäå ,ïîMä úà íhôîäå§©§©¥¤©¤¤§©§©¥¤©§Ÿ¤§©¨¤

.äçLnä ïîMäelà ìò .äNò úåöî äìénäå çñtäå ©¤¤©¦§¨§©¤©§©¦¨¦§Ÿ£¥©¥
òãBä àì ìòå ,úàhç BúââL ìòå ,úøk BðBãæ ìò ïéáéiç©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨§©Ÿ©
,åéLã÷å Lc÷î ànèîä ïî õeç .éeìz íLà íälL¤¨¤¨¨¨¦©§©¥¦§¨§¨¨¨
íéîëçå ;øéàî éaø éøác ,ãøBéå äìBòa àeäL éðtî¦§¥¤§¤§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦
äéäé úçà äøBz" :øîàpL ,ócâîä óà :íéøîBà§¦©©§©¥¤¤¡©¨©©¦§¤
.äNòî äNBò BðéàL ócâî àöé ,"äââLa äNòì íëì̈¤¨Ÿ¤¦§¨¨¨¨§©¥¤¥¤©£¤

àøîâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

כריתות. פרק ראשון - שלשים ושש דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     רש"י

ְׁשלִׁשים



רמח
oifge` mipya cenr a sc ± oey`x wxtzereay

àøîâàðééðî.yye miyly Ðäøôë éøñåçîe`iaiy cr miycwa milke` opi`c Ð

.edl yxtn (a,g zezixk) ipy wxtae ,dxtkíãä ÷åøæéù ãòmy) ipy wxta yxtnck Ð

minc z`vxde dliahe dlina`l` zixal eqpkp `l mkizea` dnÐ "didi xbk mkk" (`,h

.'ekäòáøà àðú éëäà.xiiye `pz :`niz `le ,ipzw `wec Ð `payeg ipzc `kid lke Ð

ïåãæä ìò ïéàéáî äòáøàmy) ipy wxtayxtnÐ

.(häãåäé éáøá éñåé éáø.(my) onwl xn`c Ð

äøäèã úåøéæðdray xtqe ,`nhpy xifp Ð

iriayn ,dxdh zexifp zepnle ligzdle xefgl

lr cg` oaxw `ianc dl zgkyne .`liig

`nhpe xfge iriaya `nhpy oebk ,daxd ze`neh

edl eed Ð ded xedh iriayac oeikc .iriaya

lk lr `le .`ed zg` oaxwe ,ze`neh yly

ze`neh izyac meyn ,d`nehe d`neh

,oaxw `iadl die`x dry dzvi `l zepey`xd

`ian epi` jkld ,ipinya `l` oaxw z`ad oi`c

`nhp" ipnif ixz hwp ikdl .dpexg`d lr `l`

meyn Ð ze`neh yly` xcdnc ,"iriaya

."daxd ze`neh" oizipzna `pzcäàîåè àãç
àúëéøà.dxdh llkl `a `lc Ðòîù àìà
'åë äðéîopireny`l Ð `piipn `pz ikdle Ð

.xifp o`kn inqe ,`id iax :`niz `le ,`ed `wecc

åùàø úà ùã÷å.dipy dxdh zexifpl Ðäùîç
ãøåéå äìåò ïáø÷ ïéàéáîyng lr ,xnelk Ð

my) ipy wxta ,cxeie dler oaxw oi`ian zexiar

.(`,héì äîì àðééðî!"el`" :ipzil Ðíåùî
àôéñ éðú÷ãixii`e (a,g) ipy wxta zeixeda Ð

lr oiaiig oic zia oi` :ikd ipzwe ,dyng jpda

`veik `iype ,'ek mizty ieha lre lewd zriny

eda jiiy [`lc] meyn ,jpd lk` xehtc inp oda

iax .`giky `l `iypa zeipre ,cxeie dler oaxw

lka epick xiry `ian `iyp :xne` xfril`

iax xn` `l :`xnba opixn`e .dxezay zevnd

li`ed ,eiycwe ycwn z`neha `l` xfril`

`kd `pz ikdl .dreawak zxk oda xn`pe

`iand lkc ,hwp `wecc opireny`l Ð dyng

`l` dreaw `ian epi` elld zexiar yng lr

ycwn z`neh o`kn inq :`niz `le .cxeie dler

`ian xn`c xfril` iaxk dnewe`l ,eiycwe

,dreaw `ian epi` `l` .dreaw oaxw dilr `iyp

iax i` ,ixnbl dil xhtc ililbd iqei iax i` `l`

,cxeie dlera dil eaiignc oerny iaxe `aiwr

.dpei ipae mixez e` dxiry e` dayk epiidcùìù
äøùòwxta mzd yxtn ,drax`e mixyre Ð

mlyle ,(a,c `nw `aa) "oiwifp zea` drax`"

.mzd yxtnck ahinnøåñî.oiyln =ìâôîåÐ

ueg elke`l l`xyi ly epaxwa lbty odk

`wfid i`dc .ahinn mlyn epi` ,aiigc ,epnfl

.edpip xkip epi`y wfide ,`id `nlra `xeaic

åúåçà`xwie) eda aizkc ,dzid zeixr llkaÐ

aizk xcde ,"zeyerd zeytpd ezxkpe" :(gi

."mnr ipa ipirl ezxkpe 'ebe ezeg` z` gwi xy` yi`" :"eidz miyecw"aäá èøôã åúåçà
àø÷iraiz i`e .`cg edlek jci``e ,`cg dcic dlr aiigil Ð jpi` icda dl ciar ik Ð

e`vi dnl zeixr x`y la` ,wlgl z`vic ezeg` ogky` :jl?edpzi`c opireny`l :uixz

yie ,dliwqa odn yi] ."znei zen" :(gi `xwie) eda aizkc e`viy zeixr .oic zia zzina

ipde .dtixy eda aizkc odn yie ,[wpga odn

hxtc (`,cp) zenaia edl yxtn zxka edpzi`c

.yxtn `l `kd irac "ezeg`e" ,`xw daììëá
íéùã÷ä ìëlk mkizexecl mdil` xen`" Ð

`xwie) "miycwd l` mkrxf lkn axwi xy`yi`

`id dribpc xninl `kil "axwi" i`de ,(ak

opiqxbck ,dnyp zlihp `kil dribpac ,ynn

,"rbz `l ycw lka"n (a,ci) zekn zkqna

yxtn inp "axwi" i`de .dribp `le dlik` epiide

xac `l` ,dribp epi`c (a,i) dlirn zkqna

rbep yi ike :xfrl` iax xn` .axwil xykend

aiig `edy?Ð "axwi xy`" xn`p dnl ok m`

,axwil xykeiy cr eilr oiaiig oi`y xnel

cr d`neh meyn ezlik` lr aiig epi` xnelk

.axwil xykeiyúéáä ÷ãá éùã÷ åàöéepi`y Ð

inp `kde .sebd z`neha olke`d zxk yepr

!ezeg`n edlek xnbiløúéä äì ùéù ùéà úùà
äøñåà ééçáixnb `l jkld .hba zyxbzny Ð

.mlrda z`hga da zgkyn `le ,ezeg`n dl

äîöò éðôá.mixg`d mr d`yr elit` Ðåðåãì
úå÷ìîá àìå úøëállkd lr cnln dide Ð

icin exhtp ewly zezixk iaiig dil zilc .elek

.(`,bk zekn) "oiweld od el`"a ,ozzixkìàå
äùà."axwz `l dcple" :azkinl dil ded Ð

ïðáøåiwtne ,ozzixk icin exhtp edl zi`c Ð

.wlgl ezeg`c zxkäùà ìàåî åäì ÷åôéúÐ

.wlglåçà ìòåîà úåçà ìòå åéáà úåçà ìòå åú
cg xeqi`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc Ð

.`cg `l` aiigp `l Ð edlek` deg`céøä
ïé÷ìçåî íéôåâå úåîù.`wtp "dy` l`e"n Ð

ezeg` iwtp i`xw `zlznc Ð oiwlgen ze`xwn

.en` zeg`e eia` zeg`eåéáà úåçà àéäù åúåçà
åîà úåçàå"el exn`" wxta onwl yxtn Ð

`ad (izek) ,`riyx xa `riyxa (`,eh zezixk)

odn zg` lr `ae ,zepa izy cilede en` lr

eia` zeg` `idy ezeg` lr oad `ae ,oa cilede

meyn ,wlgl `xw jixhvi` dlre .en` zeg`e

.`ed cg` sebcäéôéñã åúåçàîzxkc ,`xwc Ð

.i`w dlr inp lirlc

ïéàù

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

àøîâïàNò íàL :ïðçBé éaø øîà ?éì änì àðééðî¦§¨¨¨¨¦£©©¦¨¨¤¦£¨¨
úçà íìòäa ïlek¯àä ,eúå .úçàå úçà ìk ìò áéiç ¨§¤§¥©©©¨©¨©©§©©§¨

änì àðééðî ,úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà :ïðúc¦§©£§¨©§¨¦¨¥©©¦§¨¨¨¨
?éì¯úçà íìòäa ïlek ïàNò íàL¯úçà ìk ìò áéiç ¦¤¦£¨¨¨§¤§¥©©©¨©¨©©

änì àðééðî ,äøtë éøqeçî äòaøà :ïðúc àä ,ez .úçàå§©©¨¦§©©§¨¨§§¥©¨¨¦§¨¨¨¨
?éì¯äMîç :øîàc ,á÷òé ïa øæòéìà éaøcî é÷etàì ¦§©¥¦§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©£¦¨

äøtk øqeçî øb :øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðúc ;éåä̈¥§©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥§©©¨¨
åéìò íc ÷øfiL ãò¯:ïðúc àä ,ez .äòaøà :àðz éëäà ©¤¦¨¥¨¨¨©¨¦§¨©§¨¨¨¦§©

?éì änì àðééðî ,äââMk ïBãfä ìò ïéàéáî äòaøà¯ ©§¨¨§¦¦©©¨©§¨¨¦§¨¨¨¨¦
,àéðúc ;ïBòîL éaøcî é÷etàìúòeáL :øîBà ïBòîL éaø §©¥¦§©¦¦§§©§¨©¦¦§¥§©
äøtëì dðBãæ ïzéð àì ïBãwtä¯,ez .äòaøà :àðz éëäà ©¦¨Ÿ¦©§¨§©¨¨©¨¦§¨©§¨¨

,äaøä úBøéáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç :ïðúc àä̈¦§©£¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥
?éì änì àðééðî¯øéæð :àôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMî ¦§¨¨¨¨¦¦§¨¨¥§¦§¨¥¨¨¦

dì zçkLîe .äaøä úBàîeè àîèð íà¯énhéàc ïBâk ¦¦§¨§©§¥©§©©§¨§§¦©¥
äãeäé éaøa éñBé éaø ?épîe ,éòéáMa àîèðå øæçå éòéáMa©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦©¦©¦¥§©¦§¨
.déìò ìééçc àeä éòéáL ïî äøäèc úeøéæð :øîàc ,àéä¦§¨©§¦§¨¢¨¦§¦¦§¨¥£¥
àì éðéîL ãò äøäèc úeøéæðc ïåék ,àéä éaø øîàz éàc§¦Ÿ©©¦¦¥¨¦§¦§¨¢¨©§¦¦¨
øæçå éòéáMa àîèðc éà ?dì zçkLî éëéä ,déìò àìééç̈§¨£¥¥¦©§©©§¨¦§¦§¨©§¦¦§¨©

éòéáMa àîèðå¯éàå ,àéä àúëéøà äàîeè àãç dlek §¦§¨©§¦¦¨£¨§¨£¦§¨¦§¦
äòLa àöéc ïåék ,éðéîMa àîèðå øæçå éðéîMa àîèðc§¦§¨©§¦¦§¨©§¦§¨©§¦¦¥¨§¨¨§¨¨
àlà !úçàå úçà ìk ìò áéiç ,ïaø÷ da àéáäì äéeàøä̈§¨§¨¦¨¨§¨©¨©¨©©§©©¤¨
éaø éàîe éaø éàî .àéä äãeäé éaøa éñBé éaø dpéî òîL§©¦¨©¦¥§©¦§¨¦©©¦©©¦
"àeää íBia BLàø úà Lc÷å" :àéðúc ?äãeäé éaøa éñBé¥§©¦§¨§©§¨§¦©¤Ÿ©©

¯äãeäé éaøa éñBé éaø ;éaø éøác ,åéúBðaø÷ úàáä íBéa§£¨©¨§§¨¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨
ïaø÷ ïéàéáî äMîç :ïðúc àä ,ez .Bzçìâz íBéa :øîBà¥§¦§©§¨¦§©£¦¨§¦¦¨§¨

,ãøBéå äìBò?éì änì àðééðî¯àéNð :àôéñ éðú÷c íeMî ¤§¥¦§¨¨¨¨¦¦§¨¨¥¥¨¨¦
ïäa àöBik¯àéNð :øîàc ,øæòéìà éaøcî é÷etàì ,äMîç ©¥¨¤£¦¨§©¥¦§©¦¡¦¤¤§¨©¨¦

àðéðî ,ïé÷éæð úBáà äòaøà :ïðúc àä ,ez .øéòN àéáî¥¦¨¦¨¦§©©§¨¨£§¦¦¦§¨¨
?éì änì¯ìL :øîàc ,àéòLBà éaøcî é÷etàìøNò äL ¨¨¦§©¥¦§©¦©£¨§¨©§¨¨¨

?éì änì àðééðî àéòLBà éaøìe .ïä ïé÷éæð úBáà¯é÷etàì £§¦¦¥§©¦©£¨¦§¨¨¨¨¦§©¥
éaøìe .ïé÷éæð úBáà äòaøàå íéøNò :øîàc ,àéiç éaøcî¦§©¦¦¨§¨©¤§¦§©§¨¨£§¦¦§©¦

?éì änì àðéðî àéiç¯.ìbôîe øeñî é÷etàìúçà íìòäa ïlek ïàNò íàL :øî øîà¯áéiç ¦¨¦§¨¨¨¨¦§©¥¨§©¥¨©¨¤¦£¨¨¨§¤§¥©©©¨
zøîà úéöî àì éøîâì øeèt àîìLa .úçàå úçà ìk ìò¯ìkî äNòé øLà ìk ék" :áéúëc ©¨©©§©©¦§¨¨¨§©§¥¨¨¥¨§©§¦§¦¦¨£¤©£¤¦¨

àãç øáò :àîéà àlà ,"eúøëðå älàä úáòBzä¯úçà íìòäa eälek øáò ,àãç áéiçúð¯ ©¥Ÿ¨¥¤§¦§§¤¨¥¨¨©£¨¦§©¥£¨¨©§§¤§¥©©
é÷úî .÷lçì ,BúBçàa úøk äàöé Cëì :ïðçBé éaø øîà !úçà àlà áéiç Bðéàøa éáéa áø dì ó ¥©¨¤¨©©£©©¦¨¨§¨¨§¨¨¥©£§©¥©§¦¨©¥¨©

àø÷ èøôc BúBçà :àîéà ,ééaà¯úçà íìòäác ïåék ,ïleëå ,dìò àãç áéiçéð¯àlà áéiçéð àì ©©¥¥¨£§¨©§¨¦©¥£¨£¨§¨¥¨¦§¤§¥©©¨¦©¥¤¨
!úçà¯ãnìì àlà àöé Bîöò ìò ãnìì àì ,ãnìì ììkä ïî àöéå ììëa äéäL øác ìk :àéðúc àãä déì úéì éî ,ééaà øa éáéa áøìe ©©§©¥¨©©©¥¦¥¥¨¨§©§¨¨¨¨¤¨¨¦§¨§¨¨¦©§¨§©¥Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨§©¥

'åâå "øNa ìëàz øLà Lôpäå" ?ãöék ,àöé Blek ììkä ìò¯íéîìM äî ,ïäéìà Léwäì ?eàöé änì ,eéä íéLãwä ììëa íéîìL àìäå ©©§¨¨¨¥©§©¤¤£¤Ÿ©¨¨©£Ÿ§¨¦¦§©©¢¨¦¨¨¨¨§§©¦£¥¤©§¨¦
ïäéìò ïéáéiçå çaæî éLã÷ ïäL¯!úéaä ÷ãá éLã÷ eàöé ,ïäéìò ïéáéiç çaæî éLã÷ ïäL ìk óà¯éî åàì ;dpéî øa :éáéa áø déì øîà ¤¥¨§¥¦§¥©§©¨¦£¥¤©¨¤¥¨§¥¦§¥©©¨¦£¥¤¨§¨§¥¤¤©©¦£©¥©¥¨©¦¨¨¦

døñBà éiça øzéä dì ïéàå äåøò àéäL úãçeéî BúBçà äî ,éîð àëä ?úéaä ÷ãá éLã÷ eàöé :íúä zøîà¯øzéä dì ïéàL ìk óà ¨§©§¨¨¨§¨§¥¤¤©©¦¨¨©¦¨£§¤¤¤¦¤§¨§¥¨¤¥§©¥§¨©¨¤¥¨¤¥
døñBà éiça¯ìk ék" :àø÷ øîà ,òLBäé áøc déøa àðeä áø àîéúéàå ,äðBé éaø øîà .dìòa éiça øzéä dì LiL Léà úLà äàöé §©¥§¨¨§¨¥¤¦¤¥¨¤¥§©¥©§¨£©©¦¨§¦¥¨©¨§¥§©§ª©¨©§¨¦¨

dîöò éðôa äéìò ïéáéiç BúBçà äî :BúBçàì ïlek úBéøòä ìk eLweä ,àeä Léwä Cëå ìéàBä ,'åâå "úáòBzä ìkî äNòé øLà¯ìk óà £¤©£¤¦¨©¥Ÿ¦§¨¤¥§¨¨£¨¨©£¨£©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨©Ÿ
ëa úBúéøë éáéiç :øîàc ÷çöé éaøìe .dîöò éðôa äéìò ïéáéiç÷lçì ,úB÷ìîa àìå úøëa dðeãì ¯ BúBçàa úøk äàöé änìå ,eéä ìì ©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨§©¦¦§¨§¨©©¨¥¨¥¦§¨¨§¨¨¨§¨¨¥©£§¨§¨¥§Ÿ§©§§©¥

?déì àðî¯úcða äMà ìàå"î eäì ÷Btéz ,éîð ïðaøå .äMàå äMà ìk ìò ÷lçì ,"áø÷ú àì dúàîeè úcða äMà ìàå"î déì à÷ôð §¨¥¨§¨¥¦§¤¦¨§¦©§¨¨Ÿ¦§©§©¥©¨¦¨§¦¨§©¨©©¦¥§¦§¤¦¨§¦©
!"dúàîeè¯.éîð éëä ïéà¯?àúà éàîì BúBçàc úøk àlà¯.Bnà úBçà ìòå åéáà úBçà ìòå BúBçà ìò ÷lçì déì éòaéî¯änì éðä §¨¨¦¨¦©¦¤¨¨¥©£§©£¨¦¨¥¥§©¥©£§©£¨¦§©£¦¨¥¨¨

àä ,÷çöé éaøå .Bnà úBçà àéäLå åéáà úBçà àéäL BúBçà ìò ÷lçì :àîéà àlà !íé÷ìçeî íéôeb éøäå ïé÷ìçeî úBîL éøä ?÷lçì eäì§§©¥£¥¥§¨¦©£¥¦§¨¦¤¨¥¨§©¥©£¤¦£¨¦§¤¦£¦§©¦¦§¨¨
?déì àðî àúléî¯?déì éãáò éàî àø÷c àôéñc "Búçà" ,ïðaøå ."älb Búçà úåøò" :áéúëc ,àø÷c àôéñ ïî déì à÷ôð¯déì éòaéî ¦§¨§¨¥¨§¨¥¦¥¨¦§¨¦§¦¤§©£Ÿ¦¨§©¨©£Ÿ§¥¨¦§¨©¨§¦¥¦¨¥¥

åúåçàì

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

כריתות. פרק ראשון - שלשים ושש דף ב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zezixk(iyiy meil)

àøîâ
:`xnbd zxxan .'dxeza zezixk yye miyly' :dpyna epipy

éì änì àðééðîiaiig oipn z` xnel `pzd jxved recn - ¦§¨¨¨¨¦
.'zxk epecf lr miaiig el` lr' wx azk `l recne ,zezixkd

:`xnbd zx`an,ïðçBé éaø øîàcnll `pzd `aïlek ïàNò íàL ¨©©¦¨¨¤¦£¨¨¨
ãçà íìòäazexiard yye miyly lk lr bbeya xar m`y - §¤§¥¤¨

`hgy el rcep `ly ,xnelk ,zg` dnlrda dpyna zeiepnd
,zexiar oze` lk lr xary xg`l `l`áéiçoaxwúçà ìk ìò ©¨©¨©©

,úçàå`iadl aiig `linne ,m`hga dfn df miwelg mdy oeik §©©
.`hge `hg lk lr dxtk

oipn z` `pzd micwd oday zetqep zeipyn d`ian `xnbd
:jka mrhd dn zxxane ,dpyna mi`aend mixacdeúyi cere -

,xxalïðúc àädpyna(.a zay),'úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà' ¨¦§©£§¨©§¨¦¨¥¤¨
éì änì àðééðîek`lnd oipn azkp dn myl -.zaya zexeq`d z ¦§¨¨¨¨¦

rinydl `pzd `a ef dpyna s` :`xnbd zx`anïlek ïàNò íàL¤¦£¨¨¨
zek`lnd lkl -,ãçà íìòäadk`ln oia e`hg el rcep `le §¤§¥¤¨

,dk`lnláéiçz`hg.úçàå úçà ìk ìò ©¨©¨©©§©©
:`xnbd dkiynnez,xxal yi cere -ïðúc àäoldl(:g),äòaøà' ¨¦§©©§¨¨

äøtë éøqeçîmze` daiigy ,'rxevnde zcleide dafde afd ,'ek §§¥©¨¨
mxizdl ick wx ,e`hg `ly s` z`hg oaxw `iadl dxezd

,miycwa lek`léì änì àðééðîzx`an .mpiipn azkp dn myl - ¦§¨¨¨¨¦
oipnd z` `pzd dpy :`xnbdé÷etàìhrnle `ivedl -îeixac §©¥¦

eåä äMîç ,øîàc ,á÷òé ïa øæòéìà éaøcixqegn dyng yi - §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©£¦¨¨
,dxtk[ïðúc] (àéðúã),my dpynd jyndaá÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

øb ,øîBà,xiibzpyäøtk øqeçîxeq`e `edmiycwa lek`l elãò ¥¥§©©¨¨©
,åéìò íc ÷øfiL,`ian `edy dlerd oaxw mc epiideàðz éëäà ¤¦¨¥¨¨¨©¨¦¨¨

äòaøàzexedl ,'dxtk ixqegn drax`' oeyl `pzd hwp okl - ©§¨¨
.xbd z` lelkl ezpeek oi`y

:`xnbd dkiynnïðúc àä ,ezoldl(my),ïBãfä ìò ïéàéáî äòaøà' ¨¦§©©§¨¨§¦¦©©¨
,'äââLkzecrd zreaye ,`nhpy xifpe ,dgty lr `ad mde ¦§¨¨

,oecwtd zreaye.éì änì àðééðî:`xnbd zx`anî é÷etàìezrc ¦§¨¨¨¨¦§©¥¦
àéðúc ,ïBòîL éaøc,`ziixaaïBãwtä úòeáL ,øîBà ïBòîL éaø §©¦¦§§©§¨©¦¦§¥§©©¦¨

[ecia exiag ly oenn oi`y xwyl raypd-]äøtëì dðBãæ ïzéð àìŸ¦©§¨§©¨¨
,oaxwn xeht da cifnd -äòaøà àðz éëäà`pzd hwp okl - ©¨¦¨¨©§¨¨

.mllka oecwtd zreayy xnel ,drax` mdy dpyna
ïðúc àä ,ezoldl(.h),,'äaøä úBøéáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç' ¨¦§©£¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥

.éì änì àðééðî`ed oipnd dpypy mrhd :`xnbd zx`aníeMî ¦§¨¨¨¨¦¦
àôéñ àðúéîì éòa à÷cly `tiqa zepyl `pzd dvxy meyn - §¨¨¥§¦§¨¥¨

`ed dyng mze`n cg`y dpynd,äaøä úBàîeè àîèð íà ,øéæð̈¦¦¦§¨§©§¥
,mlek lr cg` oaxw `ianydì úçkLîeepivn eay ote`de - ©§©©¨

`ed ,cg` oaxwa xhti ze`neh dnka `nhpy xifpyïBâkxifp §
ligzdle ,mini dray xetql eilry ,ezexifp ini jeza `nhpy

,dxdh zexifp zepnl aeyéòéáMa énhéàcxtqy iriayd meiae - §¦©¥©§¦¦
,mitqep mini dray xtqe ,aey `nhpa àîèðå øæçåd mei,éòéáM §¨©§¦§¨©§¦¦

,minrt yly `nhpy `vnpeépîeef dpyn diepy in zrcke - ©¦
k ,cg` oaxw `l` aiig epi`y,øîàc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¦§¨©

déìò àìééçã àeä éòéáL ïî äøäèc úeøéæð,dycgd zexifpd oipn - §¦§¨¢¨¦§¦¦§©§¨£¥
epi`y s` ,iriayd mein dligzn ,xdhpy xg`l dpene xfegy
zyly eidy s`y ok m` `vnpe .ipinyd meid cr epaxw z` `ian
zexifp zligzl ie`xd onf `edy iriayd meia elld ze`nehd
`ian epi` mewn lkn ,oaxw zaiignk d`neh lk zaygpe ,dxdh
onfa ze`nehd x`y eidy oeik ,dpexg`d d`nehd lr `l` oaxw
`ian' df xifpy dpynd dxn` jk lre .oaxw zaxwdl ie`x epi`y
zg` lky ze`neh dnk lr epiide ,'daxd zexiar lr cg` oaxw

.envr ipta oaxw eaiigl die`x odn
:zx`ane `xnbd dkiynnéàc[m`y-]øîàzk ef dpynyéaø §¦Ÿ©©¦

,àéäixdc ïåékeixacldéìò àìééç àì éðéîL ãò äøäèc úeøéæð- ¦¥¨§§¦§¨¢¨©§¦¦Ÿ¨§¨£¥
xifpd oipn oi`ok m` ,ipinyd meidn `l` ligzn dycgd zeéëéä¥¦
dì úçkLîdnk lr cg` oaxw `iany `vnz ote` dfi`a - ©§©©¨

,jytp dnn ixde ,ze`nehéàxaecn,éòéáMa àîèðcdray xtqe ¦§¦§¨©§¦¦
mini,éòéáMa àîèðå øæçåz` ligzdl lki `l oiicry oeik ixd §¨©§¦§¨©§¦¦

c `vnp ,dxdhd zexifp oipnàéä àzëéøà äàîeè àãç dlek- ¨£¨§¨£¦§¨¦
aygp df oi`e ,dkex` zg` d`nehk md `nhpy ze`nehd lky

.`pzd hwpy 'daxd zexiar'kéàåote`a xaecna àîèðcmei §¦§¦§¨©
d,éðéîMdray xtqe ,dxdhd zexifp z` ligzd xaky xg`l §¦¦

,minia àîèðå øæçåd mei,éðéîMzexifp aey zepnl ligzdyk §¨©§¦§¨©§¦¦
ixd ,oaxwd zaxwdl ie`xd onfd mb `edy ,ztqep dxdhïåék¥¨

ïaø÷ da àéáäì äéeàøä äòLa àöécd`nehd mcewy oeik - §¨¨§¨¨¨§¨§¨¦¨¨§¨
,oaxwd zaxwdl ie`xd onfd ribd xak dycgdáéiçoaxwìk ìò ©¨©¨

,úçàå úçàdpynd eli`e.cg` oaxw `l` `ian epi`y zxne` ©©§©©
,iax zhiyk `id dpyndy xnel okzi `l okledpéî òîL àlà- ¤¨§©¦¨

ixack ef dpyny o`kn gken.àéä äãeäé éaøa éñBé éaøjkle ©¦¥§©¦§¨¦
oi`ian dyng' dligza oipnd z` xnel dpynd ly `pzd jxved
xifp oi`y mixeaq epiid ok `l m`y ,'daxd zexiar lr cg` oaxw

.`id iaxk ef dpyne ,llka
:`xnbd zxxan,äãeäé éaøa éñBé éaø éàîe éaø éàîokid ,xnelk ©©¦©©¦¥§©¦§¨

:`xnbd zx`an .ef zwelgna ewlgpy epivnàéðúc,`ziixaa §©§¨
weqta xn`p(`i e xacna)WtPd lr `hg xW`n eilr xRke'Lc÷å §¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤§¦©

,'àeää íBia BLàø úàepiid 'FW`x z` WCwe' oeyld zernyne ¤Ÿ©©§¦©¤Ÿ
zexifp ea zepnl ligzny mei eze`e ,dxdh zexifp zepnl ligziy

`ed ,'`Edd mFIA' weqta `xwpy zxg` dxdhúàáä íBéa ©©§£¨©
,åéúBðaø÷,ipinyd meia epiideäãeäé éaøa éñBé éaø .éaø éøác ¨§§¨¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨

,øîBà`ed dxez dxn`y '`Edd mFIA',Bzçìâz íBéameia epiide ¥©©§¦§©§
.iriayd

:zx`ane `xnbd dkiynnez,xxal yi cere -ïðúc àäoldl(.h) ¨¦§©
,'ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî äMîç'`xnba x`eane(:i my)mdy £¦¨§¦¦¨§©¤§¥

iehia zreay raypde ,zecr el rcei epi`y exiagl raypd
,rxevne zclei ,bbeya ycwnl qpkp e` ycw lk`y `nh ,xwyl

.éì änì àðééðî:`xnbd zx`anéðz÷c íeMîaàôéñmeyn - ¦§¨¨¨¨¦¦§¨¨¥¥¨
zeixeda dpyna x`eany(:g)mipte` dyng mze`a zwqerd ,

xzeny exede erhy oic ziay ,cxeie dler oaxw mdilr miaiigy
wx xeaiv ly xac mlrd xt oaxw miaiig znieqn dxiar xearl
`le ,dreaw z`hg dilr `ian cigiy dxiara mz`xed dzid m`

s`e ,cxeie dler oaxw dilr `ian cigiy dxiara exed m`àéNð̈¦
epic ,cxeie dler oaxwa cigi lv` dzxtky dxiar xaryàöBik©¥

ïäa,oaxw `ian epi`e ,oic ziak -äMîç [éðz]`pzd dpy okl - ¨¤¨¥£¦¨
,dyng mdy cxeie dler oaxwa miaiegnd oipn z`é÷etàì- §©¥

hrnle `ivedløîàc ,øæòéìà éaøcîycwn z`neh ly `hgay ¦§©¦¡¦¤¤§¨©
,dreaw z`hg `l` ,cxeie dler oaxw `ian cigi oi` eiycwe

`linne,øéòN àéáî àéNðcigiy ,dxezay zexiar x`y enk ¨¦¥¦¨¦
`pzd did `l m`y .xiry `ian `iypde z`hg mdilr `ian
oi`y mixeaq epiid ,cxeie dler oaxwa miaiigd oipn z` dpen
dler oaxw mda yiy el` llka eiycwe ycwn z`neh ly `hg
.dreaw z`hg eilr mi`iane ,dpyndn ewgenl yi `l` ,cxeie
ycwn z`neh lr s`y eprinydl ,mpiipn z` `pzd hwp okl
epizpyn z` cinrdl yie ,cxeie dler oaxw heicd `ian eiycwe
iax zrck e` ,ixnbl xeht `iypy ,ililbd iqei iax zrck e`

oerny iaxe `aiwr(.h my).heicdk cxeie dler oaxw `ian `iypy
:zx`ane `xnbd dkiynnïðúc àä ,ez`nw `aa zkqna(.a), ¨¦§©

,ïé÷éæð úBáà äòaøà,[y`-] xradde drand ,xead ,xeydàðéðî ©§¨¨£§¦¦¦§¨¨
éì änì`a :`xnbd zx`an .oiwifpd zea` oipn xn`p dn myl - ¨¨¦
`pzdé÷etàìhrnle `ivedl -ìL ,øîàc ,àéòLBà éaøcîäL §©¥¦§©¦©§¨§¨©§Ÿ¨

,ïä ïé÷éæð úBáà øNòipin dynge mixney ipin drax` mde ¨¨£§¦¦¥
.dpyna epypy drax` mze` caln ,wifnd mc` ly minelyz

:`xnbd zl`eyàéòLBà éaøìezea` xyr dyly dpny ,envr §©¦©§¨
,oiwfpéì änì àðééðîdaiyn .mpipn z` xnel jxved dn myl - ¦§¨¨¨¨¦

:`xnbdïé÷éæð úBáà äòaøàå íéøNò ,øîàc ,àéiç éaøcî é÷etàì§©¥¦§©¦¦¨§¨©¤§¦§©§¨¨£§¦¦
,ïäsiqede ,`irye` iax dpyy oiwifp zea` dxyr yly mde ¥
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zezixk(iyiy meil)

àøîâ
:`xnbd zxxan .'dxeza zezixk yye miyly' :dpyna epipy

éì änì àðééðîiaiig oipn z` xnel `pzd jxved recn - ¦§¨¨¨¨¦
.'zxk epecf lr miaiig el` lr' wx azk `l recne ,zezixkd

:`xnbd zx`an,ïðçBé éaø øîàcnll `pzd `aïlek ïàNò íàL ¨©©¦¨¨¤¦£¨¨¨
ãçà íìòäazexiard yye miyly lk lr bbeya xar m`y - §¤§¥¤¨

`hgy el rcep `ly ,xnelk ,zg` dnlrda dpyna zeiepnd
,zexiar oze` lk lr xary xg`l `l`áéiçoaxwúçà ìk ìò ©¨©¨©©

,úçàå`iadl aiig `linne ,m`hga dfn df miwelg mdy oeik §©©
.`hge `hg lk lr dxtk

oipn z` `pzd micwd oday zetqep zeipyn d`ian `xnbd
:jka mrhd dn zxxane ,dpyna mi`aend mixacdeúyi cere -

,xxalïðúc àädpyna(.a zay),'úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà' ¨¦§©£§¨©§¨¦¨¥¤¨
éì änì àðééðîek`lnd oipn azkp dn myl -.zaya zexeq`d z ¦§¨¨¨¨¦

rinydl `pzd `a ef dpyna s` :`xnbd zx`anïlek ïàNò íàL¤¦£¨¨¨
zek`lnd lkl -,ãçà íìòäadk`ln oia e`hg el rcep `le §¤§¥¤¨

,dk`lnláéiçz`hg.úçàå úçà ìk ìò ©¨©¨©©§©©
:`xnbd dkiynnez,xxal yi cere -ïðúc àäoldl(:g),äòaøà' ¨¦§©©§¨¨

äøtë éøqeçîmze` daiigy ,'rxevnde zcleide dafde afd ,'ek §§¥©¨¨
mxizdl ick wx ,e`hg `ly s` z`hg oaxw `iadl dxezd

,miycwa lek`léì änì àðééðîzx`an .mpiipn azkp dn myl - ¦§¨¨¨¨¦
oipnd z` `pzd dpy :`xnbdé÷etàìhrnle `ivedl -îeixac §©¥¦

eåä äMîç ,øîàc ,á÷òé ïa øæòéìà éaøcixqegn dyng yi - §©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨©£¦¨¨
,dxtk[ïðúc] (àéðúã),my dpynd jyndaá÷òé ïa øæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

øb ,øîBà,xiibzpyäøtk øqeçîxeq`e `edmiycwa lek`l elãò ¥¥§©©¨¨©
,åéìò íc ÷øfiL,`ian `edy dlerd oaxw mc epiideàðz éëäà ¤¦¨¥¨¨¨©¨¦¨¨

äòaøàzexedl ,'dxtk ixqegn drax`' oeyl `pzd hwp okl - ©§¨¨
.xbd z` lelkl ezpeek oi`y

:`xnbd dkiynnïðúc àä ,ezoldl(my),ïBãfä ìò ïéàéáî äòaøà' ¨¦§©©§¨¨§¦¦©©¨
,'äââLkzecrd zreaye ,`nhpy xifpe ,dgty lr `ad mde ¦§¨¨

,oecwtd zreaye.éì änì àðééðî:`xnbd zx`anî é÷etàìezrc ¦§¨¨¨¨¦§©¥¦
àéðúc ,ïBòîL éaøc,`ziixaaïBãwtä úòeáL ,øîBà ïBòîL éaø §©¦¦§§©§¨©¦¦§¥§©©¦¨

[ecia exiag ly oenn oi`y xwyl raypd-]äøtëì dðBãæ ïzéð àìŸ¦©§¨§©¨¨
,oaxwn xeht da cifnd -äòaøà àðz éëäà`pzd hwp okl - ©¨¦¨¨©§¨¨

.mllka oecwtd zreayy xnel ,drax` mdy dpyna
ïðúc àä ,ezoldl(.h),,'äaøä úBøéáò ìò ãçà ïaø÷ ïéàéáî äMîç' ¨¦§©£¦¨§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥

.éì änì àðééðî`ed oipnd dpypy mrhd :`xnbd zx`aníeMî ¦§¨¨¨¨¦¦
àôéñ àðúéîì éòa à÷cly `tiqa zepyl `pzd dvxy meyn - §¨¨¥§¦§¨¥¨

`ed dyng mze`n cg`y dpynd,äaøä úBàîeè àîèð íà ,øéæð̈¦¦¦§¨§©§¥
,mlek lr cg` oaxw `ianydì úçkLîeepivn eay ote`de - ©§©©¨

`ed ,cg` oaxwa xhti ze`neh dnka `nhpy xifpyïBâkxifp §
ligzdle ,mini dray xetql eilry ,ezexifp ini jeza `nhpy

,dxdh zexifp zepnl aeyéòéáMa énhéàcxtqy iriayd meiae - §¦©¥©§¦¦
,mitqep mini dray xtqe ,aey `nhpa àîèðå øæçåd mei,éòéáM §¨©§¦§¨©§¦¦

,minrt yly `nhpy `vnpeépîeef dpyn diepy in zrcke - ©¦
k ,cg` oaxw `l` aiig epi`y,øîàc ,àéä äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¦§¨©

déìò àìééçã àeä éòéáL ïî äøäèc úeøéæð,dycgd zexifpd oipn - §¦§¨¢¨¦§¦¦§©§¨£¥
epi`y s` ,iriayd mein dligzn ,xdhpy xg`l dpene xfegy
zyly eidy s`y ok m` `vnpe .ipinyd meid cr epaxw z` `ian
zexifp zligzl ie`xd onf `edy iriayd meia elld ze`nehd
`ian epi` mewn lkn ,oaxw zaiignk d`neh lk zaygpe ,dxdh
onfa ze`nehd x`y eidy oeik ,dpexg`d d`nehd lr `l` oaxw
`ian' df xifpy dpynd dxn` jk lre .oaxw zaxwdl ie`x epi`y
zg` lky ze`neh dnk lr epiide ,'daxd zexiar lr cg` oaxw

.envr ipta oaxw eaiigl die`x odn
:zx`ane `xnbd dkiynnéàc[m`y-]øîàzk ef dpynyéaø §¦Ÿ©©¦

,àéäixdc ïåékeixacldéìò àìééç àì éðéîL ãò äøäèc úeøéæð- ¦¥¨§§¦§¨¢¨©§¦¦Ÿ¨§¨£¥
xifpd oipn oi`ok m` ,ipinyd meidn `l` ligzn dycgd zeéëéä¥¦
dì úçkLîdnk lr cg` oaxw `iany `vnz ote` dfi`a - ©§©©¨

,jytp dnn ixde ,ze`nehéàxaecn,éòéáMa àîèðcdray xtqe ¦§¦§¨©§¦¦
mini,éòéáMa àîèðå øæçåz` ligzdl lki `l oiicry oeik ixd §¨©§¦§¨©§¦¦

c `vnp ,dxdhd zexifp oipnàéä àzëéøà äàîeè àãç dlek- ¨£¨§¨£¦§¨¦
aygp df oi`e ,dkex` zg` d`nehk md `nhpy ze`nehd lky

.`pzd hwpy 'daxd zexiar'kéàåote`a xaecna àîèðcmei §¦§¦§¨©
d,éðéîMdray xtqe ,dxdhd zexifp z` ligzd xaky xg`l §¦¦

,minia àîèðå øæçåd mei,éðéîMzexifp aey zepnl ligzdyk §¨©§¦§¨©§¦¦
ixd ,oaxwd zaxwdl ie`xd onfd mb `edy ,ztqep dxdhïåék¥¨

ïaø÷ da àéáäì äéeàøä äòLa àöécd`nehd mcewy oeik - §¨¨§¨¨¨§¨§¨¦¨¨§¨
,oaxwd zaxwdl ie`xd onfd ribd xak dycgdáéiçoaxwìk ìò ©¨©¨

,úçàå úçàdpynd eli`e.cg` oaxw `l` `ian epi`y zxne` ©©§©©
,iax zhiyk `id dpyndy xnel okzi `l okledpéî òîL àlà- ¤¨§©¦¨

ixack ef dpyny o`kn gken.àéä äãeäé éaøa éñBé éaøjkle ©¦¥§©¦§¨¦
oi`ian dyng' dligza oipnd z` xnel dpynd ly `pzd jxved
xifp oi`y mixeaq epiid ok `l m`y ,'daxd zexiar lr cg` oaxw

.`id iaxk ef dpyne ,llka
:`xnbd zxxan,äãeäé éaøa éñBé éaø éàîe éaø éàîokid ,xnelk ©©¦©©¦¥§©¦§¨

:`xnbd zx`an .ef zwelgna ewlgpy epivnàéðúc,`ziixaa §©§¨
weqta xn`p(`i e xacna)WtPd lr `hg xW`n eilr xRke'Lc÷å §¦¤¨¨¥£¤¨¨©©¨¤§¦©

,'àeää íBia BLàø úàepiid 'FW`x z` WCwe' oeyld zernyne ¤Ÿ©©§¦©¤Ÿ
zexifp ea zepnl ligzny mei eze`e ,dxdh zexifp zepnl ligziy

`ed ,'`Edd mFIA' weqta `xwpy zxg` dxdhúàáä íBéa ©©§£¨©
,åéúBðaø÷,ipinyd meia epiideäãeäé éaøa éñBé éaø .éaø éøác ¨§§¨¦§¥©¦©¦¥§©¦§¨

,øîBà`ed dxez dxn`y '`Edd mFIA',Bzçìâz íBéameia epiide ¥©©§¦§©§
.iriayd

:zx`ane `xnbd dkiynnez,xxal yi cere -ïðúc àäoldl(.h) ¨¦§©
,'ãøBéå äìBò ïaø÷ ïéàéáî äMîç'`xnba x`eane(:i my)mdy £¦¨§¦¦¨§©¤§¥

iehia zreay raypde ,zecr el rcei epi`y exiagl raypd
,rxevne zclei ,bbeya ycwnl qpkp e` ycw lk`y `nh ,xwyl

.éì änì àðééðî:`xnbd zx`anéðz÷c íeMîaàôéñmeyn - ¦§¨¨¨¨¦¦§¨¨¥¥¨
zeixeda dpyna x`eany(:g)mipte` dyng mze`a zwqerd ,

xzeny exede erhy oic ziay ,cxeie dler oaxw mdilr miaiigy
wx xeaiv ly xac mlrd xt oaxw miaiig znieqn dxiar xearl
`le ,dreaw z`hg dilr `ian cigiy dxiara mz`xed dzid m`

s`e ,cxeie dler oaxw dilr `ian cigiy dxiara exed m`àéNð̈¦
epic ,cxeie dler oaxwa cigi lv` dzxtky dxiar xaryàöBik©¥

ïäa,oaxw `ian epi`e ,oic ziak -äMîç [éðz]`pzd dpy okl - ¨¤¨¥£¦¨
,dyng mdy cxeie dler oaxwa miaiegnd oipn z`é÷etàì- §©¥

hrnle `ivedløîàc ,øæòéìà éaøcîycwn z`neh ly `hgay ¦§©¦¡¦¤¤§¨©
,dreaw z`hg `l` ,cxeie dler oaxw `ian cigi oi` eiycwe

`linne,øéòN àéáî àéNðcigiy ,dxezay zexiar x`y enk ¨¦¥¦¨¦
`pzd did `l m`y .xiry `ian `iypde z`hg mdilr `ian
oi`y mixeaq epiid ,cxeie dler oaxwa miaiigd oipn z` dpen
dler oaxw mda yiy el` llka eiycwe ycwn z`neh ly `hg
.dreaw z`hg eilr mi`iane ,dpyndn ewgenl yi `l` ,cxeie
ycwn z`neh lr s`y eprinydl ,mpiipn z` `pzd hwp okl
epizpyn z` cinrdl yie ,cxeie dler oaxw heicd `ian eiycwe
iax zrck e` ,ixnbl xeht `iypy ,ililbd iqei iax zrck e`

oerny iaxe `aiwr(.h my).heicdk cxeie dler oaxw `ian `iypy
:zx`ane `xnbd dkiynnïðúc àä ,ez`nw `aa zkqna(.a), ¨¦§©

,ïé÷éæð úBáà äòaøà,[y`-] xradde drand ,xead ,xeydàðéðî ©§¨¨£§¦¦¦§¨¨
éì änì`a :`xnbd zx`an .oiwifpd zea` oipn xn`p dn myl - ¨¨¦
`pzdé÷etàìhrnle `ivedl -ìL ,øîàc ,àéòLBà éaøcîäL §©¥¦§©¦©§¨§¨©§Ÿ¨

,ïä ïé÷éæð úBáà øNòipin dynge mixney ipin drax` mde ¨¨£§¦¦¥
.dpyna epypy drax` mze` caln ,wifnd mc` ly minelyz

:`xnbd zl`eyàéòLBà éaøìezea` xyr dyly dpny ,envr §©¦©§¨
,oiwfpéì änì àðééðîdaiyn .mpipn z` xnel jxved dn myl - ¦§¨¨¨¨¦

:`xnbdïé÷éæð úBáà äòaøàå íéøNò ,øîàc ,àéiç éaøcî é÷etàì§©¥¦§©¦¦¨§¨©¤§¦§©§¨¨£§¦¦
,ïäsiqede ,`irye` iax dpyy oiwifp zea` dxyr yly mde ¥
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המשך בעמוק רנק



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zezixk(ycew zay meil)

ìlr cnlàéäL ,BúBçàmbå åéáà úamb,Bnà úaweqta ixdy §£¤¦©¨¦§©¦
`le ,cal en`n ezeg`ae cal eia`n ezeg`a xeqi` xn`p
jxev yie ,en`n mbe eia`n mb `idy ezeg` lr xeqi` yxtzd

dxezd d`a dfae ,dyxcn z`f cenlløîBì,epcnll -ïéàL ©¤¥
ïécä ïî ïéLðBòlr dxezd daiigy xg`y xnel oi`e ,xnege lwn - §¦¦©¦

ezeg` lr aiigziy oky lk ,en`n ezeg` lre eia`n ezeg`
zexr' ly cgein ieaixa jxev yi `l` ,en`n mbe eia`n mb `idy¤§©

.en`ne eia`n ezeg` lr s` aiigy cnll 'dNB FzFg £̀¦¨
:wgvi iax zrc z` `xnbd zx`an,÷çöé éaøådf weqtn cnely §©¦¦§¨

epi` ,en` zeg` mbe eia` zeg` mb `idy ezeg`l ze`hg welig
mbe eia`n mb `idy ezeg`a yper epnn cenll ick df weqt jixv

c oeik ,en`n,ïécä ïî ïéLðBò ,øáñ,xnege lwa ef zeg` cenll yie ¨©§¦¦©¦
aiigziy oky lk ,en`n e` eia`n ezeg` lr dxezd daiig m`y

.en`ne eia`n ezeg` lr:wgvi iax zrca sqep xe`iaúéòaéàå§¦¨¥
,àîéàezeg`l yper epnn cenll df weqt jixv epi` wgvi iaxy ¥¨

c oeik ,en` zae eia` za `idyéìéócnel `edy -,äøäæàî LðBò ¨¦¤¥©§¨¨
.zxka dilr dypr jk ,dxezd dilr dxidfdy myk ,xnelk

:ze`hg weliga sqep oic d`ian `xnbdéaø øîà ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨¨©©¦
ïéåàì éðL àöBî äzàL íB÷î ìk ,àéòLBädazky mixac ipy - ©§¨¨¨¤©¨¥§¥¨¦

,micxtp oie`l ipy dxezd mdilrãçà úøëåz` dllky s` - §¨¥¤¨
yi ,cg` zxk aeiga mdipy,ïäéðéa [úBàhç ÷eléç] (úàèç ÷ìç)¦©¨¥¥¤

oaxw aeigy s`e .mizy aiig ,cg` mlrda mdipy lr xar m`y
mewn lkn ,cg` zxk mdipy lr xn`pe ,zxk yiy mewna `ed
zxk azkp eli`k df ixd ,oie`l ipyl dxezd mze` dwligy oeik

.envr ipta oaxwa eaiigl ,cg`e cg` lkaàéä éàîeidne - ©¦
,df llkl `nbecdCñå íhôîjqde ,dgynd ony z` oiknd - §©¥¨¨

,miwelg oie`l ipy mda exn`py ,eteb lr eze`áéúëc(al l zeny) ¦§¦
'åâå Bzðekúîáe Cñéé àì íãà øNa ìò'xn`p j` ,'EdnM EUrz `l ©§©¨¨Ÿ¦¨§©§§Ÿ©£¨Ÿ

mdipy lráéúëc ,ãçà úøkWi`' ,eixg`y weqtaç÷øé øLà ¨¥¤¨¦§¦¦£¤¦§©
.'åénòî úøëðå øæ ìò epnî ïzé øLàå eäBîk̈©£¤¦¥¦¤©¨§¦§©¥©¨

:`xnbd dywníé÷ìçeî ïéåàìc øçàî éëåly oie`ld lky oeik - §¦¥©©§¨¦§¨¦
xeqi` lk lr dxdf` dxezd dazke ,miwelg zeixr ixeqi`

,cgi mlek z` dxezd dllk zxk aeiga wxe ,xeqi`eBúBçàc úøk̈¥©£
éì änì àðîçø áúëczxk aezkl dxezd dkxved recn - §¨©©£¨¨¨¨¦

,en` zeg`e eia` zeg` mb `idy ezeg` lr cnll ick ezeg`a
lirl x`eank ,ze`hg yly dilr aiigy(:a)da yiy oeik ixde ,

,zxk yexita da zazek dxezd dzid `l m` s` ,miwelg oie`l
jqe mhtna enke ,ze`hg yly aiig dilr `ady mircei epiid

.dgynd onyn
:`xnbd zvxzndéì úéàãk ,÷çöé éaøìeixacl epx`iay itk - §©¦¦§¨¦§¦¥

(:a lirl),zxk yper wx yi zezixk iaiig lkay cnll weqtd `ay ,
e .zewln yper `le,ïðaøìiaiiga s` zewln yper yiy mixaeqd §©¨¨

,zezixkeäì àéòaéîweqtd jxvp -,ïécä ïî ïéLðBò ïéàL øîBì ¦©§¨§©¤¥§¦¦©¦
ezeg`ae eia`n ezeg`a zxk yper dxez dazky s` jk meyne
ezeg` xnelk ,'ezeg`'a zxk yper yiy mb cnll dkxved ,en`n
oi`y ,mixg` zenewnl mb cenll yi o`kne ,en`ne eia`n

.xnege lw gkn miyperBúBçà ìò áéiçì déì ÷étî ÷çöé éaøì)§©¦¦§¨©¦¥§©¥©£
BúBçà ïî ïBäì à÷ôðc ïðaøå Bnà úBçà àéäLå åéáà úBçà àéäL¤¦£¨¦§¤¦£¦§©¨¨§¨§¨§¦£

ø÷c déçøBà àLéøc BúBçà øáñ ÷çöé éaøå àLéøc÷étîe àéä à §¥¨§©¦¦§¨¨©£§¥¨§¥¦§¨¦©¦
åéáà úBçà àéäL BúBçà ìò ÷lçì àø÷c déôéñc BúBçàî ÷lçì§©¥¥£§¥¥¦§¨§©¥©£¤¦£¨¦

.(Bnà úBçà àéäLå§¤¦£¦
:`iryed iax ly df llkl epzpynn zriiqn `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨

àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øam`y ,df oic dpyna epipy ep` s` - ©¦§¨©£©©¦§¦¨
cg` lk lr aiig ,cg` zxk `l` xn`p `ly s` oie`l ipy eazkp

,epipy ixdy ,cg`eïîMä úà íhôîäony znbeck oiknd - ©§©¥¤©¤¤
e ,dgyndúøèwä úà íhôîämipnnqd itl zxehw oiknd - ©§©¥¤©§Ÿ¤

,ycwna dzxhwd myl `ly ,dxez dxn`y,äçLnä ïîLa Cqäå§©¨§¤¤©¦§¨
,dyw dxe`kle .oaxw bbeyae zxk cifna miaiigàéðúc éì änì- ¨¨¦§©§¨

z` dpynd dzpy recnàòöéîa úøèwä úà íhôîä,rvn`a - ©§©¥¤©§Ÿ¤§¦§¨
hewpl dl did ixde ,epnn jqd oial dgynd ony z` mhtnd oia

z` mhtnd z` jk xg` wxe ,ea jqde ,onyd z` mhtnd dligz
.xg` oipr `edy ,zxehwdïì òîLî à÷ àä åàìd`a `l m`d - ¨¨¨©§©¨

c ,df xac eprinydl dpyndúøèw äîda yi,Bîöò éðôa åàì ©§Ÿ¤¨¦§¥©§
,dgynd ony ly e`ldn welgd,Bîöò éðôa úøk äéìò íéáéiçå§©¨¦¨¤¨¨¥¦§¥©§

óàdíhôîz`ïîLdgyndCñå,eaénðc ,ok epic ok mb -ïåék ©§©¥¤¤§¨©¦¥¨
cyi eiyrnn cg` lkaåéìò íéáéiç ,Bîöò éðôa åàìz`hgéðôa §¨¦§¥©§©¨¦¨¨¦§¥

,dîöòlr cg` zxk xn`py s`e.lirl x`eank ,miyrnd ipy ©§¨
:ef di`x zegcl `xnbd dqpnàîéz éëåoi`y xnel dvxz m`e - §¦¥¨

mrhd `l` ,mdipia zxehwd z` mhtnl `pzd azky mrhd df
oeik `edéããä éãäa ïéîehét àðúéîì éòa à÷c`pzd dvxy - §¨¨¥§¦§¨¦¦©£¥£¨¥

dgynd onya ,'mehit' ly mixeqi`d ipy z` zekinqa zepyl
ok m` ,dkiqd xeqi` z` hewpl jk xg`e ,zxehwaeCeôéà eäðúéð¦§¥¥

,df xcqae ,jtida mzepyl `pzl did -,úøèwä úà íhôîä©§©¥¤©§Ÿ¤
,äçLnä ïîL Cqäå ,ïîMä úà íhôîäåminehitd ipy eid f`e §©§©¥¤©¤¤§©¨¤¤©¦§¨

xeqi`l jenq did dgynd onyn dkiqd xeqi` mbe ,mikenq
,ezpkdì déâlt éànàïîLmixeqi`d ipy z` `pzd wlig recne - ©©©§¥§¤¤

,zxehwd zpkd xeqi` z` mdipia azke ,dgynd onyayàä åàì̈¨
ïì òîLî÷,eprinydl `pzd `a df xac i`cea -÷eléç Léc ¨©§©¨§¥¦

,ïäéðéa úBàhçmda exn`py oeik ze`hg izy mdilr aiigl yiy ©¨¥¥¤
,mie`l ipy.dpéî òîL§©¦¨

,'eke zezixk yye miyly :dpyna epipy,øeëfä ìò àaälre ©¨©©¨
.dilr dndad z` d`iand dy`de ,dndad

lirl x`azd ixd :`xnbd dywn(:a)zezixkd iaiig ly oipndy
l `a epizpynaaiig ,cg` mlrda mlek z` dyr m`y cnl

,xxal yi ok m`e ,z`hg zepaxw rax`e miylyàpzly df ©¨
,epizpynáéMç à÷ éàîamiyly yiy aygne dpen `ed ina - §©¨©¦

dnn ixde ,miypa e` miyp`a ,oaxw zeaiignd zexiar rax`e
,dyw jytpéøáâa éàmikiiyd miaeigd z` dpen `ed m` - ¦§©§¥

,miyp`aìcz` oipndn cixedl yi -,úòaøpä äMàäepiide ©¨¦¨©¦§©©
,dilr dndad z` d`iand dy`dàãç dì àøöáezgti ok m`e - ¨§¨¨£¨

e .epipnn cg` oaxwáéMç÷ éLða éàoipn z` dpen `ed m` - ¦§¨¥¨©¦
,miypa zezixkdïBäpéî ìcz` oipndn cixedl yi -ìò àaä ©¦§©¨©

,äîäaä ìòå øeëfä,yi`a wx zekiiyd zexiar odyeäì éøöáe ©¨§©©§¥¨¨§¦§
ézøzzvxzn .epizpyn ly oipndn oaxw iaeig ipy ezgtie - ©§¥

:`xnbdáéMç÷ éøáb àpz íìBòì ,ïðçBé éaø øîàepizpyna `pzd - ¨©©¦¨¨§¨©¨©§¥¨©¦
,miyp`a mikiiyd zxk iaeig dpenéëä éðúezepyl yi jke - §¦¨¦

,dpyna,åéìò øeëæ àéáäå ,øeëfä ìò àaädy`e' qexbl oi`e ©¨©©¨§¥¦¨¨¨
,'dilr dndad d`iandek epizpyn,øîàc ,àéä ìàòîLé éaø`ad ©¦¦§¨¥¦§¨©

,cg` mlrda eilr xkfd z` `iane xkfd lr,íézL áéiçoeik ©¨§©¦
zg` dxiar zaygp ef oi`e ,xg` weqtn xeqi` lk micnely.

,l`rnyi iaxk zxaeq epizpyny xnel ozip cvik :`xnbd dywn
déôéña 'ócâî' éðz÷cî àäå,dpynd seqa -dì ïðéî÷Bîeep`e - §¨¦§¨¨¥§©¥§¥¥§¦©¨

df oic micinrnkzhiy,àáé÷ò éaøoldl x`eaiy enke(:f)iaxy , §©¦£¦¨
dzpyp dpynde ,myd z` jxand df 'scbn'y xaeqd `ed `aiwr

d ok m` ,ezhiyaénð àLéøkàáé÷ò éaø.l`rnyi iaxk `le ,`id ¥¨©¦©¦£¦¨
:uxzl `xnbd dqpnàîéz éëåzn`ay xnel dvxz m`e - §¦¥¨

k epizpyn,àéä àáé÷ò éaø,scbnn gkeny enkedì øáñ àLéøáe ©¦£¦¨¦§¥¨¨©¨
,ìàòîLé éaøkdgec .mipy aiig eilr xkf `iane xkfd lr `ady §©¦¦§¨¥

:`xnbdåc ,ok xnel oi` ixdàéáäå øeëfä ìò àaä ,eäáà éaø øîàä ©¨¨©©¦£¨©¨©©¨§¥¦
éàø÷ ézøzî déì ÷étîc ìàòîLé éaøì ,åéìò øeëæipy cnely - ¨¨¨§©¦¦§¨¥§©¦¥¦©§¥§¨¥

xkfd lr `ad ly eaeig z` ,mipey miweqt ipyn el` mixeqi`
cnel `edîweqtdákLú àì øëæ úàe''dX` iaMWn(ak gi `xwie), ¥§¤¨¨Ÿ¦§©¦§§¥¦¨

åcnel `ed eilr xkf `iand ly aeigd z`éðaî Lã÷ äéäé àìe'î §¦§Ÿ¦§¤¨¥¦§¥
'ìàøNé(gi bk mixac)cg` mlrda mdipy z` dyerd ok m` ,áéiç ¦§¨¥©¨
.íézLeli`e,àáé÷ò éaøìmdipy z` dyerd,úçà àlà áéiç Bðéà §©¦§©¦£¦¨¥©¨¤¨©©

déì ÷éôð àø÷ ãçîceze`n mixeqi`d ipy z` cnel `ed ixdy - §¥©§¨¨¦¥
xn`py ,weqtákLú àì øëæ úà'`al dxdf` efe ,'dX` iaMWn ¤¨¨Ÿ¦§©¦§§¥¦¨

,xkfd lrdéa éø÷ea xn`p eli`k mb weqtd z` `exwl yie -àì' ¨¦¥Ÿ
,'áéëMzmixeqi`d ipyy oeike ,eilr xkfd z` `iai `ly epiide ¦¨¥

aiig cg` mlrda mdipy z` dyerd ok m` ,cg` weqtn micnlp
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המשך בעמוק רנו

oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay
ïéãä ïî ïéùðåò ïéàùypr `zcixb m`d on e` `cixb a`d on ezeg` dn :opixn` `lc Ð

.oky lk `l m`d one a`d on ,dilràîéà úéòá éàoicd on oiyper oi` wgvi iaxl Ð

myk ,dxdf`n yper silic dil `wtp wgvi iaxl m`d one a`d on ezeg`a ypere

(`,ci) zekn zkqna yxtn dcic dxdf`e .dilr ypr jk Ð zeixr x`yk dilr xidfdy

jia` za zexr" :`xw xn`c ,[a,d zeidl jixv]

za `ly jia` za `l` il oi` Ð "jn` za e`

jn`e jia` za ,jia` za `ly jn` zae ,jn`

oipn?dlbz `l `id jzeg`" :xnel cenlz

.dilr ypr jk dilr xidfdy myke ,"dzexr

úåàèç ÷åìç øæòìà éáø øîào`yr m`y Ð

.mizy aiig Ð zg` mlrda mdipyúøë
åúåçàá`z` i`nl ,`xw da hxtc Ð?:d"dbd

lr wlgl dil irain `l ,oiwlgn oie`lc oeik

yi ixdy ,en` zeg`e eia` zeg` `idy ezeg`

:opiqxb ikd !oie`l dyly daúéàãë ÷çöé éáøì
åîàå åéáà úá åúåçàì åäì éòáéî ïðáøì äéì

ïéãä ïî ïéùðåò ïéàù øîåìmeyn `xw dileke Ð

jxc cg` yecg liayae ,`z` `tiqc ezeg`

dil irain wgvi iaxl .dxn`py dyxt zepyl

`ed yaeyn yexite ,dl opiqxb `l `tiq cr 'ek

.d"dbd o`k cr .oireh micinlznïäéìò ïéáééçå
äîöò éðôáedl ciar ik ,cg` lk lr Ð

.zg` mlrdaáéùç÷ éàî àðúoxn` ickn Ð

olek o`yr m`y Ð `z` ikdl `piipn :lirl

ze`hg rax`e miylyl dl zgkyn ikid ,'ek

cga?àøáâ.dndal raxc `ed ÐàúúéàÐ

,dingle ,dlra oale ,dpal dlrapy oebk

.mlek oke ,dndale ,dpzgleøåëæä ìò àáäÐ

dline gqt .dy` cv o`k oi`c ,dndad lre

,edl hwp ze`hg meyn e`lc ,jxtinl ivn `l

lr `l` oaxw oi`c edpip oaxw ipa e`l `dc

.onwl yxtnck ,e`làéä ìàòîùé éáøåÐ

.[a,ck oixcdpq] "zezin rax`" wxtaàäå
éðú÷ãîopireny`l ,scbn zezixk llka Ð

`aiwr iaxk onwl dl inwene ,oaxw `ianc

Ð oaxw `ian scbn (`,f) oiwxit seqa xn`c

.`aiwr iax inp `yixåäáà éáø øîàãwxta Ð

"ycw didi `l" :(a,cp oixcdpq) "zezin rax`"

:aizkc ,dey dxifbn ypere .akypl dxdf` Ð

zeixr iab :`iyw i`e ."ux`a did ycw mbe"

ogky`c ,xkfl enk dy`l dxdf` epivn okid

e`l edleka?idi`c oeik ,mzd ip`y :ikd wixt

zeytpd" da `pixw Ð daikyn `iipdzin inp

ira Ð ipdzn `lc xkf akyn la` ."zeyerd

`le dndal xekf oi`c ,aizk ixabae .dxdf`

.zeyicw ixwinøîà øæòìà éáø`pz ,zraxp dy`c jl `iyw `wce ,aiyg ixaba Ð

dline gqte zraxp dy` `pze ,cg` mlrda `xab cga aiyg ze`hg ylye miyly

.zezixkl edpineiqläîø ãéá äùòú øùà ùôðäå.xacn aezkd dxf dceara Ðäî
äùòú ìàå áù äøæ äãåáòlirl aizkck ,z`hg ezbby lre zxk epecf lr oiaiige Ð

."z`hgl dzpy za fr" :dipinìàå áù ìë óà
äùòú.z`hg ezbbye zxk epecfy Ðíéòáøà

ïä úçà øñç.zezixk ynge miray ipzil Ð

úáù úââù àðú.leg meidy xeaqc Ðïåãæå
úåëàìîzexeq` elld zek`lny rceiy Ð

Ð zek`ln zea` edlekl ciar inp i`c .zaya

.dbby `cg `l` `kilc ,zg` `l` aiig epi`

.zezixkl edpihwp z`hg aeig xza oizipzne

úçà àéäù äðäzg`n dyre" :aizkc Ð

i`n ,"dpdn zg`" azkinl dil dede ,"dpdn

"zg`n"?zg` dxiarn aiigy minrt rnyn

zexiarn "dpd"ne ,ze`hg dnk xnelk "dpd"

.zg` z`hg ,daxdúåëàìî ïåãæå úáù úââù
.zg` `l` aiig epi` ,daxd zek`ln dyre Ð

úáù ïåãæ.zay meidy rceic Ðúåëàìî úââùå
la` ,zexeq` elld zek`lny rcei epi`c Ð

xeq`y rcic oebk ,cg` xaca zay zevn rcei

.megzl ueg z`vläðä àéäù úçàlr Ð

.ze`hg dnk aiig ,zay oebk ,zg` devnúââù
äéì àôéãò úåëàìî ïåãæå úáù,ipzinl Ð

zek`lna cifdc ab lr s`c ,yecg opirny`l

zbby :`pixg` `pyil .z`hg cgn xhtn `l Ð

`zlinc Ð dil `ticr zek`ln oecfe zay

`din xhtin `l zay` bby iknc ,dil `wiqt

zek`lna s` bby inp i`c ,z`hg `aeig cgn

lka aiigilc zek`ln zbby la` .`cg aiign

xhtinc oipnifc ,dil `wiqt `l Ð `cge `cg

dfe df mlrdc ,zaya s` bby oebk ,`aeig jdn

aiign `lc (a,r) zay zkqna opixn`e ,ecia

zay zbbyac `xazqn ikde .`cg `l`

`cg oizipzna dxf dcear iab aiygcn ,ixiinw

oecfe dxf dcear zbbyac llkn ,`l eze

rax` `ki` dcear zbbya i`c .ixiinw zecear

jqipe xehiwe gaif :zecear rax`a ze`hg

.degzydeíéîùì åáì éøäziaa inp i`c Ð

`xeqi` e`l Ð minyl degzyd dxf dcear

:opiqxb ikd .z`hg `kile ,caräéìá÷ àìã éà
àåä íåìë åàì äåìàá äéìòdyrp `lc oeikc Ð

melk e`l dicic d`egzyd ,dxf dcear myl

.`idàìàzad`n dxf dcearl degzyd Ð

dcear cearl xzen xaqc ,mc` z`xine mc`

ixw zek`ln oecfe .d`xine dad`n dxf

.cearl oiekznyn
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רני oifge` mipy` cenr b sc ± oey`x wxtzereay
ïéãä ïî ïéùðåò ïéàùypr `zcixb m`d on e` `cixb a`d on ezeg` dn :opixn` `lc Ð

.oky lk `l m`d one a`d on ,dilràîéà úéòá éàoicd on oiyper oi` wgvi iaxl Ð

myk ,dxdf`n yper silic dil `wtp wgvi iaxl m`d one a`d on ezeg`a ypere

(`,ci) zekn zkqna yxtn dcic dxdf`e .dilr ypr jk Ð zeixr x`yk dilr xidfdy

jia` za zexr" :`xw xn`c ,[a,d zeidl jixv]

za `ly jia` za `l` il oi` Ð "jn` za e`

jn`e jia` za ,jia` za `ly jn` zae ,jn`

oipn?dlbz `l `id jzeg`" :xnel cenlz

.dilr ypr jk dilr xidfdy myke ,"dzexr

úåàèç ÷åìç øæòìà éáø øîào`yr m`y Ð

.mizy aiig Ð zg` mlrda mdipyúøë
åúåçàá`z` i`nl ,`xw da hxtc Ð?:d"dbd

lr wlgl dil irain `l ,oiwlgn oie`lc oeik

yi ixdy ,en` zeg`e eia` zeg` `idy ezeg`

:opiqxb ikd !oie`l dyly daúéàãë ÷çöé éáøì
åîàå åéáà úá åúåçàì åäì éòáéî ïðáøì äéì

ïéãä ïî ïéùðåò ïéàù øîåìmeyn `xw dileke Ð

jxc cg` yecg liayae ,`z` `tiqc ezeg`

dil irain wgvi iaxl .dxn`py dyxt zepyl

`ed yaeyn yexite ,dl opiqxb `l `tiq cr 'ek

.d"dbd o`k cr .oireh micinlznïäéìò ïéáééçå
äîöò éðôáedl ciar ik ,cg` lk lr Ð

.zg` mlrdaáéùç÷ éàî àðúoxn` ickn Ð

olek o`yr m`y Ð `z` ikdl `piipn :lirl

ze`hg rax`e miylyl dl zgkyn ikid ,'ek

cga?àøáâ.dndal raxc `ed ÐàúúéàÐ

,dingle ,dlra oale ,dpal dlrapy oebk

.mlek oke ,dndale ,dpzgleøåëæä ìò àáäÐ

dline gqt .dy` cv o`k oi`c ,dndad lre

,edl hwp ze`hg meyn e`lc ,jxtinl ivn `l

lr `l` oaxw oi`c edpip oaxw ipa e`l `dc

.onwl yxtnck ,e`làéä ìàòîùé éáøåÐ

.[a,ck oixcdpq] "zezin rax`" wxtaàäå
éðú÷ãîopireny`l ,scbn zezixk llka Ð

`aiwr iaxk onwl dl inwene ,oaxw `ianc

Ð oaxw `ian scbn (`,f) oiwxit seqa xn`c

.`aiwr iax inp `yixåäáà éáø øîàãwxta Ð

"ycw didi `l" :(a,cp oixcdpq) "zezin rax`"

:aizkc ,dey dxifbn ypere .akypl dxdf` Ð

zeixr iab :`iyw i`e ."ux`a did ycw mbe"

ogky`c ,xkfl enk dy`l dxdf` epivn okid

e`l edleka?idi`c oeik ,mzd ip`y :ikd wixt

zeytpd" da `pixw Ð daikyn `iipdzin inp

ira Ð ipdzn `lc xkf akyn la` ."zeyerd

`le dndal xekf oi`c ,aizk ixabae .dxdf`

.zeyicw ixwinøîà øæòìà éáø`pz ,zraxp dy`c jl `iyw `wce ,aiyg ixaba Ð

dline gqte zraxp dy` `pze ,cg` mlrda `xab cga aiyg ze`hg ylye miyly

.zezixkl edpineiqläîø ãéá äùòú øùà ùôðäå.xacn aezkd dxf dceara Ðäî
äùòú ìàå áù äøæ äãåáòlirl aizkck ,z`hg ezbby lre zxk epecf lr oiaiige Ð

."z`hgl dzpy za fr" :dipinìàå áù ìë óà
äùòú.z`hg ezbbye zxk epecfy Ðíéòáøà

ïä úçà øñç.zezixk ynge miray ipzil Ð

úáù úââù àðú.leg meidy xeaqc Ðïåãæå
úåëàìîzexeq` elld zek`lny rceiy Ð

Ð zek`ln zea` edlekl ciar inp i`c .zaya

.dbby `cg `l` `kilc ,zg` `l` aiig epi`

.zezixkl edpihwp z`hg aeig xza oizipzne

úçà àéäù äðäzg`n dyre" :aizkc Ð

i`n ,"dpdn zg`" azkinl dil dede ,"dpdn

"zg`n"?zg` dxiarn aiigy minrt rnyn

zexiarn "dpd"ne ,ze`hg dnk xnelk "dpd"

.zg` z`hg ,daxdúåëàìî ïåãæå úáù úââù
.zg` `l` aiig epi` ,daxd zek`ln dyre Ð

úáù ïåãæ.zay meidy rceic Ðúåëàìî úââùå
la` ,zexeq` elld zek`lny rcei epi`c Ð

xeq`y rcic oebk ,cg` xaca zay zevn rcei

.megzl ueg z`vläðä àéäù úçàlr Ð

.ze`hg dnk aiig ,zay oebk ,zg` devnúââù
äéì àôéãò úåëàìî ïåãæå úáù,ipzinl Ð

zek`lna cifdc ab lr s`c ,yecg opirny`l

zbby :`pixg` `pyil .z`hg cgn xhtn `l Ð

`zlinc Ð dil `ticr zek`ln oecfe zay

`din xhtin `l zay` bby iknc ,dil `wiqt

zek`lna s` bby inp i`c ,z`hg `aeig cgn

lka aiigilc zek`ln zbby la` .`cg aiign

xhtinc oipnifc ,dil `wiqt `l Ð `cge `cg

dfe df mlrdc ,zaya s` bby oebk ,`aeig jdn

aiign `lc (a,r) zay zkqna opixn`e ,ecia

zay zbbyac `xazqn ikde .`cg `l`

`cg oizipzna dxf dcear iab aiygcn ,ixiinw

oecfe dxf dcear zbbyac llkn ,`l eze

rax` `ki` dcear zbbya i`c .ixiinw zecear

jqipe xehiwe gaif :zecear rax`a ze`hg

.degzydeíéîùì åáì éøäziaa inp i`c Ð

`xeqi` e`l Ð minyl degzyd dxf dcear

:opiqxb ikd .z`hg `kile ,caräéìá÷ àìã éà
àåä íåìë åàì äåìàá äéìòdyrp `lc oeikc Ð

melk e`l dicic d`egzyd ,dxf dcear myl

.`idàìàzad`n dxf dcearl degzyd Ð

dcear cearl xzen xaqc ,mc` z`xine mc`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zezixk(ycew zay meil)

:`xnbd zvxzn,àlàzwqer epzpyny xnel yi `ax ixacl ¤¨
øzeî øîBàajka oi`e dxf dcear cearl xzeny xaeqd mc`a - §¥¨

ara mbe dnvr dxf dceara mb bbey `ed ixde ,xeqi` lk.dizece
,z`hg aiigy `ax xaeq dfa s`y `xnbd dgikeneàì ïàk ãòc§©¨Ÿ

dépéî éòa÷l`yy dn lk ixdy -ïîçð áøî àáø,dfl dnec oipra ¨¨¥¦¥¨¨¥©©§¨
epi`àlà,zek`ln xeqi` `le zay xeqi` yiy rcei epi`y mc`a ¤¨

,cg` mlrda zek`ln izy dyreáéiçî ézøz éà áéiçî àãç éà¦£¨¦©©¦©§¥¦©©
,dyry zek`lnd oipnk ze`hg izy e` ,zg` z`hg aiig m`d -

dépéî àòa àì éøîâì øètéî ìáàezl`ya cv `axl did `l j` - £¨¦§©§©§¥Ÿ§¨¦¥
zxkfend dxf dcear zbby ,o`k s`e .ixnbl xeht `ed `ny
cearl xeqi` yiy llk rcei epi`y ,'xzen xne`'a epiid epzpyna

.cg` oaxw aiigy ,dxf dcear
cg` z`hg aeig didiy okzi cvik ,sqep uexiz d`ian `xnbd

:zecear oecfe miakek zcear zbby lrdì úçkLî ,øîà àtt áø©¨¨¨©©§©©¨
,df ote` `evnl ozip -,íéáëBë éãáBòä ïéáì äaLpL ÷Bðéúalcbe §¦¤¦§¨§¥¨§¥¨¦

,mdipiaclcby xg`l s`òãéwxíéáëBk úãBáò àøéñàcyiy - §¨©©£¦¨£©¨¦
ly zeceard zrax`a `ed xeqi`de ,miakek zceara xeqi`

,d`egzyde jeqip dxhwd geaifòãé àì íéáëBk úãBáò éðäå§¨¥£©¨¦Ÿ¨©
ïøéñàcllka md caer `edy miakek zecear mze`y rci `le - ©£¦¨

aiig `linne ,dxf dceara bbye zeceara cifdy `vnp ,xeqi`d
.zg` z`hg wx

:sqep uexizàîéà úéòa éàåc ,uxzz dvxz m`e -àîéz eléôà §¦¨¥¥¨£¦¥¨
ìBãâae ,lecb mc`a mb zwqer epzpyny xnel dz` leki -ïBâk §¨§

àø÷ ïéãäa éòè à÷cxn`py ,weqtd zpada drhy ote`ae -àì' §¨¨¥§¨¥§¨Ÿ
'åâå áäæ éäìàå óñë éäìà ézà ïeNòú'mkl EUrz `l(k k zeny), ©£¦¦¡Ÿ¥¤¤¥Ÿ¥¨¨Ÿ©£¨¤

eøáñc ,mc` eze`äàåçzLä àøéñà ékdxezd dxq`y dn - ¨©¦£¦¨¦§©£¨¨
wx epiid ,dxf dcearl zeegzydlìáà ,áäæå óñëc äøæ äãBáòì©£¨¨¨§¤¤§¨¨£¨

éðéøçà éðéîc,ur oebk ,mixg` mipinn dieyrd dxf dcear la` - §¦¥©£¦¥
àéøL,dl zeegzydl xzen -ïBãæe íéáëBk úãBáò úââL eðééäc ¨§¨§©§¦§©£©¨¦§

,úBãBáòxeqi`dy rci `l j` ,zexeq` el` zeceary rci ixdy £
.zg` z`hg wx aiige ,df oinn dxf dceara mb `ed

zbbya zwqer epzpyny jkl mixe`ia `xnbd d`iad o`k cr
zexeq`d zek`lnd lk z` dzpn okle ,zek`ln oecfe zay
zbbya xaecn miakek zceara oke ,cg` oaxw aeigk zaya
dpynd z` `xnbd zx`an dzr .zek`ln oecfe miakek zcear

:xg` ote`adéøa àçà áø[epa-]déîMî ,à÷éà áøc[enyn-]áøc ©£¨§¥§©¦¨¦§¥§©
,øîà éáéa,zek`ln zbbye zay oecfa s` zwqer epzpyn zn`a ¥©¨©

de ,envr ipta oaxw dk`lne dk`ln lk lr aiig df ote`ayàpz©¨
,epzpyn lyíLly xeqi`íLå úaLly xeqi`íéáëBk úãBáò ¥©¨§¥£©¨¦

,éðz÷mda yiy zexiard zeny z` `l` `pzd dpn `l ,xnelk ¨¨¥
miakek zceare zayay s`e ,yye miyly mdy ,cifna zxk aeig
,zek`lna bbye zaya cifd m` oebk ,zeax ze`hg aiigziy okzi
miakek zceara cifd m` oke .dk`lne dk`ln lk lr aiigy

.zg`e zg` lk lr aiigy ,zeceara bbye
:eixac z` `wi` axc dixa `g` ax gikeneéànîdi`xd dn - ¦©

jiiy m` s` mixeqi`d ixwire zeny z` `pzd dpny ,df xacl
,cg` z`hg aeign xzei mdaéðz÷cîzxk iaiig llka dpyna ¦§¨¨¥

'Léà úLà ìòå ,dzáe äMà ìò àaä'zezixk iaiig lk epiide ,'eke ©¨©¦¨¦¨§©¥¤¦
,zeixr zyxtayå,dyw dxe`klLé àäz`àìc ,Búñeðàî Bza §¨¥¦¥£¨§Ÿ

dì éðz÷,zxk aeig da yiy s` ,epzpyna `pzd d`py `ly - ¨¨¥¨
`ly gkene .dpyna dxen`d 'eza'a dlelk `idy meyn epiide
lka zelelkd oaxwa aiigzdl zeiexyt`d lk z` `pzd dpn

.zxk zeaiignd zexiard zeny z` wx dpn `l` ,dxiar
:ef di`x lr `xnbd dywnéøîàef oi`y daiyid ipa exn` - ¨§¦

zexiar mze` z` wxy xyt`y oeik ,di`xïáéúëczeaezkd - ¦§¦¨
,dxeza yexitaéðz÷mze` la` ,epzpyna `pzd dpy -àìc ¨¨¥§Ÿ

ïáéúk,yexita,éðz÷ àìdaezk dpi` ezqep`n ezay oeike §¦¨Ÿ¨¨¥
gikedl oi`e ,`pzd d`py `l ,dey dxifba zcnlp `l` ,yexita

ze`hgd oipn z` `le ,mixeqi`d zeny z` wx `pzd dpny o`kn
.mixeqi`ay

ezan di`xd z` dcinrne ,`iyewd z` zvxzn `xnbd
:ezqep`nmixeqi` mze` z` `pzd dpyy xnel ozip cvik

,dyxca micnlpd mze` z` dpy `le ,yexita dxeza miaezkd
éðz÷ àìå àáéúëc ,dða úáe ,[Bza] (dza) úá(e BzLà úa) àkéàäå§¨¦¨©¦§©¦¨¦©§¨¦§¦¨§Ÿ¨¨¥
`l DYaE dX` zexr' xn`py ,dxeza yexita zeaezk ody -¤§©¦¨¦¨Ÿ
dx`W Dzexr zFNbl gTz `l DYA zA z`e DpA zA z` dNbz§©¥¤©§¨§¤©¦¨Ÿ¦©§©¤§¨¨©£¨

'`ed dOf dPd(fi gi `xwie),`pzd o`py `l mewn lkne ,àlài`ce ¥¨¦¨¦¤¨
y oeik `ed mrhdéðz÷ dzáe äMà íLmy z` `pzd dpy - ¥¦¨¦¨¨¨¥

,dpa zae ,eza zae ,ezy` za df llkae ,dzae dy` ly xeqi`d
e ,'dzae dy`' llka exq`p el` lkyénð àëä,o`k s` -úaL íL ¨¨©¦¥©¨

,éðz÷ íéáëBk úãBáò íLåm` ,ze`hg dnk aeig mda jiiyy s`e §¥£©¨¦¨¨¥
.dxf dcearl zeceard ipina e` zay zek`lna dbbyd dzid

zeny z` `pzd hwpy ,ef `xaq lr zeywdl `xnbd dkiynn
:ze`hg dnk mda yiy s` ,zellka mixeqi`dáøc déøa àçà áø©£¨§¥§©

déìécà déìéc éîø ,à÷éàiia` xa iaia ax ixaca dxizq dywd - ¦¨¨¥¦¥©¦¥
,envréëä ééaà øa éáéa áø øîà éîiaia ax xn` jky okzi ike - ¦¨©©¥©©©©¥¨¦

y ,iia` xa,éðz÷ 'íéáëBk úãBáò íL'å éðz÷ 'úaL íL'yi m` s` ¥©¨¨¨¥§¥£©¨¦¨¨¥
,ze`hg dnk zg` dxiaraøîzéàäå,df oic epipy ixde -äìònä §¨¦§©©©£¤

õeça íéðt éøáàhgypy oaxw ixa` dxfrl uegn aixwnd - ¥§¥§¦©
,dxfraáéiç,zxkõeça õeç éøáàly mixa` uega aixwnd oke - ©¨¥§¥©

,oick `ly dxfrl uegn hgypy oaxwáéiç.zxkdéì àéL÷å- ©¨§©§¨¥
el dywedeéëä éà ,ééaà øa éáéa áøìmipte` ipya yiy ,jk m` - §©¥©©©©¥¦¨¦

,zxk aeig el`ïðúc àäepzpyna(.a)ìL'úBúéøk LLå íéL ¨¦§©§Ÿ¦¨¥§¥
eäðéð òáLå ïéúìz ,'äøBza,md raye miyly ixd -àkéàc- ©¨§¨¦¨¤©¦§§¦¨

,uega oaxw z`lrda aeigl mipte` ipy yi ixdyäìònä'ixa` ©©£¤
'uega miptäìònä'åenvr iaia axy xn`p m`e .'uega ueg ixa` §©©£¤

dnk da yiy s` dxiard xwir my z` dpynd dhwpy o`k xn`
,ze`hg iaeigdéì àéL÷ éàîzepaxw z`lrd lr el dywed dn - ©©§¨¥

,uegaépLéðy uxzl el did -,éðz÷ 'äàìòä íL'xeqi`a yiy s`e ¦©¥¥©£¨¨¨¨¥
uega mipt ixa` zaxwda ,zxk iaeig ly zeiexyt` izy df
.epzpyn ly oipnd lr `iyew jka oi` ,uega ueg ixa` zaxwde

:`xnbd zvxznéîc éîzay ixeqi` z` zencl xyt` ike - ¦¨¥
ixde ,uega zepaxw z`lrd xeqi`l miakek zceareúãBáòå úaL©¨©£©

ïBäékðéaà ïBäúé àðz ,íéáëBkmewna mdipic z` `pzd dpy - ¨¦¨¨¨§©¦§¥
zay zkqna ,mdl ie`xd(.br)oixcdpq zkqnae(:q)e ,úBúéøk éab©¥§¥

àéøéàc,dxezay zezixkd oipn llka epzpyna m`pyy dne - §¦§¨
zezixkd iaeig x`y z` dpny meyn ,ab` jxca `l` df oi`

okle ,dxezayépLîy iaia ax uxiz -éðz÷ 'úaL íL'eúãBáò íL' §©¥¥©¨¨¨¥¥£©
.éðz÷ 'íéáëBkla`äàìòä éab,uega miycw zaxwd -àðz éî ¨¦¨¨¥©¥©£¨¨¦¨¨
ïBäékðéa ïBäúé,mnewna `pzd mze` dpy ike -éëä épLclkepy - ¨§¦§¥§©¦¨¦

dnz okle ,dpyn meya el` mipic `pzd dpy `l ixde ,ok uxzl
eprinydl ,zezixk raye miyly `pzd dpn `l recn iaia ax

.cg` xeqi`a mllekl el did `le ,aeig ipte` ipy dfa yiy
mda yiy miyrn ipy lr ze`hg welig yi m`d zxxan `xnbd

:zezixk iaeig ipye cg` e`làøéæ éaøî äéîøé éaø dépéî àòa- §¨¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨
,ef dl`y `xif iax z` dinxi iax l`yãçà åàìå úBúéøk ézL§¥§¥§¨¤¨

,eäîcg` lk lr xn`py zexiar izy cg` mlrda dyry mc` ©
'dyrz `l' `l` mda xn`p `l j` ,envr ipta zxk yper mdn
z`hg e` ,zezixkd oipnk ,ze`hg izy aiig `ed m`d ,cg`

.'dyrz `l'd xeqi`k ,zg`
:df wtq jiiy ote` dfi`a `xnbd zxxandéì øîàiaxl `xif iax ¨©¥

,dl`y jxca dinxiúøîà÷ äìòäå èçBLmc`l jzpeek m`d - ¥§¤¡¨¨¨§©
Ll xnXd' ,cg` e`l dfa xn`py ,uega miycw dlrne hgeyd¦¨¤§

'd`xY xW` mFwn lkA Lizlr dlrY oR(bi ai mixac)exn`p j` , ¤©£¤ŸŸ¤§¨¨£¤¦§¤
dhigy iabl xn`py ,zezixk iaeig ipy dfa(c-b fi `xwie)Wi` Wi`'¦¦

ld` gzR l`e 'ebe fr F` aUk F` xFW hgWi xW` l`xUi ziAn¦¥¦§¨¥£¤¦§©¤¤¥§¤¤©Ÿ¤
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המשך בעמוק רנה



רנד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc zezixk(iyiy meil)

dynge drax` inelyz ,apb ly ltk inelyz `iig iax mdilr
dztn lye qpe` ly qpw ,oinnef micr ,olfb ,apb ,xkene gaeh ly
rncnd ,exiag ly dnexz zexit `nhnd ,rx my `iven lye

.dxf dcearl exiag oii jqpnde ,[oilega dnexz axrn-]
:zl`eye `xnbd dkiynnàéiç éaøìe,envr.éì änì àðéðî §©¦¦¨¦§¨¨¨¨¦

:`xnbd daiynøBñî é÷etàì,miiebl exiag oenn xqend -ìbôîe §©¥¨§©¥
,epnfl ueg oaxwd xya z` lek`l dceard zra aygy odk -
miaiig mdy s` ,el` ipyy ,oaxwd z` lbtn `ed jkay
`wec minlyn zea`dy ,oiwifp zea`k mipnp mpi` minelyza

dey dxifba eyxcy enk ,ahinn(:d w"a)el` miwifn eli`e ,
.evxiy dnn minlyn

:`ibeqd zligzay opgei iax ixaca oecl zxfeg `xnbdøî øîà̈©©
ick zezixkd iaiig oipn z` dazk epzpyny x`ia opgei iax -

cnll,úçàå úçà ìk ìò áéiç ãçà íìòäa ïlek ïàNò íàLoi`e ¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©
.xhtie cg` oaxw `iaiy mixne`

:`xnbd dywnúøîà úéöî àì éøîâì øeèt àîìLaoaen mpn` - ¦§¨¨¨§©§¥Ÿ¨¥¨§©
zexkfend zeixr ixeqi`n wlg lr wx xaerdy xnel oi`y

,mlek lr `eaiy cr ,oaxwn xeht dyxtaáéúëc(hk gi `xwie)ék' ¦§¦¦
eúøëðå älàä úBáòBzä ìkî äNòé øLà ìkaxTn zUrd zFWtPd ¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤

ozvwn lr xaerd s`y rnyn 'zFarFYd lMn' oeylne ,'mOr©¨¦Ÿ©¥
w aiig,mlek lr xaerd wx `le ,oaxàîéà àlà,dyw oiicr j` - ¤¨¥¨

m` oiay xn`p `nyøáòlràãç,zg` dxiar -àãç áéiçúð- ¨©£¨¦§©¥£¨
m` oiae ,cg` oaxw aiigziøáòlreälekyiy zexiard lk lr - ¨©§

,zxk odaãçà íìòäaoia xeqi`d el rcep `ly ,zg` dnlrda - §¤§¥¤¨
,`hgl `hgàlà áéiç Bðéàz`hg,úçàz` dxezd dllky oeik ¥©¨¤¨©©

.cg` zxka zeixrd lk
:`xnbd zvxznCëì ,ïðçBé éaø øîàlr xaerdy cnll ick - ¨©©¦¨¨§¨

,cg`e cg` lk lr oaxw aiig cg` mlrda zezixk iaiig dnk
÷lçì ,BúBçàa úøk äàöé`aa zxk yper yexita dxez dazk - ¨§¨¨¥©£§©¥

xn`py ,ezeg` lr(fi k `xwie)'ebe Fzg` z` gTi xW` Wi`e'§¦£¤¦©¤£Ÿ
zyxta zxk yper xn`p xaky s` ,'mOr ipA ipirl Ezxkpe§¦§§§¥¥§¥©¨

xn`py ,zeixr(hk gi my)dN`d zFarFYd lMn dUri xW` lM iM'¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤
lr `ad xeqi`l s` mllkae ,'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨
,envr ipta yper yi dexr xeqi` lkay cnlle wlgl ick ,ezeg`
`hg lk lr oaxw `ian ,cg` mlrda odn dnk lr xary s`e

.`hge
:opgei iax ly df cenil lr `xnbd dywné÷úîøa éáéa áø dì ó ©§¦¨©¥©©

,ééaà,zezixk iaiig lkl 'ezeg`'n cenll opgei iaxl oipnàîéà- ©©¥¥¨
lr `ad `wecy ,xn`p `nyàø÷ èøôc ,BúBçàda yxity - £§¨©§¨

,envr ipta zxk yper da azky dna ,df oic aezkdàãç áéiçéð¦©©£¨
dìòlr dnr cgi xar m` s` ,envr ipta oaxw dilr aiigzi - £¨

,mitqep zeixr ixeqi`åeli`ïlekzxk oda yiy zexiard x`y - §¨
,bbeya odilr xarec ïåéko`yr.úçà àlà áéiçéð àì ,ãçà íìòäa ¥¨§§¤§¥¤¨Ÿ¦©©¤¨©©

:ef `iyew lr `xnbd ddnz,ééaà øa éáéa áøìelr ok dywdy §©¥©©©©¥
,opgei iaxàéðúc àãä déì úéì éîepipyy df llkl xaeq epi` ike - ¦¥¥¨¨§©§¨

,ef `id oda zyxcp dxezdy zecindn zg` ,`ziixaaøác ìk̈¨¨
ììka äéäLmixac mr zg` dyxta lelk didy xac lk - ¤¨¨©§¨
,el minecdãnìì ììkä ïî àöéållkd on dxezd eze` d`ivede - §¨¨¦©§¨§©¥

,envr ipta eze` dazky jkaBîöò ìò ãnìì àìcalaàlà ,àöé Ÿ§©¥©©§¨¨¤¨
.àöé Blek ììkä ìò ãnìì:xacl `nbec `ziixad d`iane,ãöék §©¥©©§¨¨¨¥©

dxeza xn`p(k f my)'åâå øNa ìëàz øLà Lôpäå'minlXd gaGn §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦
,'diOrn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl xW`íéîìL àìäå £¤©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨©£Ÿ§¨¦

,eéä íéLãwä [ìk] ììëaxn`py(b ak `xwie)mkizxcl mdl` xn`' ¦§¨¨©¢¨¦¨¡Ÿ£¥¤§ŸŸ¥¤
ipa EWiCwi xW` miWcTd l` mkrxf lMn axwi xW` Wi` lM̈¦£¤¦§©¦¨©§£¤¤©¢¨¦£¤©§¦§¥
,''d ip` iptNn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nhe 'dl l`xUi¦§¨¥©§ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©£¦

e ,d`neha miycw lke`a wqer df weqteeàöé änìllkn minly ¨¨¨§
,yexita mpic azkpe ,miycwd lkïäéìà Léwäìx`y z` §©¦£¥¤

,xnele ,zepaxwdçaæî éLã÷ ïäL íéîìM äîmd minlyy myk - ©§¨¦¤¥¨§¥¦§¥©
,gafnd iab lr miaxwd miycwåsebd z`neha mze` milke`d §

ïäéìò ïéáéiç,zxkïäéìò ïéáéiç ,çaæî éLã÷ ïäL ìk óà,zxkeàöé ©¨¦£¥¤©Ÿ¤¥¨§¥¦§¥©©¨¦£¥¤¨§
df llkn,úéaä ÷ãa éLã÷iab lr axw epi`y ycwd epiide ¨§¥¤¤©©¦

,o`k s` ok m`e .zxk aiig epi` d`neha elke`dy ,gafnd
ef dxiaray cnll zeixrd llkn ezeg` z` dxezd d`ivedyk
,zeixrd lk lr dfa cnll dxezd d`a ,envr ipta zxk aeig yi
.cg` mlrda mlek lr xar m` s` ,zg`e zg` lk lr aiigy
x`ya `le ,ok oicd ezeg`a wxy xn`py iaia ax dywd cvike

.zeixr
:iaia ax ly eziiyew z` `xnbd zx`anéáéa áø [Cì] (äéì) øîà̈©¨©¥©

[dpéîe ,ééaà øa] (äðéî øá),ixacl reiq yi dnvr ef `ziixan - ©©©¥¦¨
íúä úøîà éî åàìe`viy s`y ,my `ziixaa epxn` `l m`d - ¨¦¨§©¨¨

iycw lr wx ecnil md mewn lkn ,elek llkd lr cnll minly
e ,mdl minecd gafneàöédf llkn.úéaä ÷ãa éLã÷ok m`eàëä ¨§¨§¥¤¤©©¦¨¨

énð'ezeg`'a dxezd dcnily s` ,zezixk iaiig iabl ,o`k s` - ©¦
,jk yexcl yi ,`hge `hg lk lr oaxw aeig yiyBúBçà äî̈£

úãçeéîjkadøñBà éiça øzéä dì ïéàå äåøò àéäLdpi` mlerl - §¤¤¤¦¤§¨§¥¨¤¥§©¥§¨
,envr ipta oaxw dilr miaiige ,eiiga dig`l zxzenìk óàdexr ©Ÿ

,døñBà éiça øzéä dì ïéàL`idy inl zxzen `dz `l mlerly ¤¥¨¤¥§©¥§¨
,envr ipta oaxw dilr miaiig ,el dxeq`,Léà úLà äàöé̈§¨¥¤¦

,dlra iyecw ici lr zxq`pyøzéä dì LiLxg`l `ypdléiça ¤¤¨¤¥§©¥
,dìòaipta oaxw dilr miaiig oi`e ,df llka dpi`y ,hb ici lr ©§¨

s`y epl oipn ,opgei iax ixac lr iaia axl dywedy edfe ,envr
.envr ipta oaxw dilr aiigy ,ok oicd yi` zy`a

:`xnbd zvxznàîézéàå ,äðBé éaø øîàok xn`y mixne` yie - ¨©©¦¨§¦¥¨
àø÷ øîà ,òLBäé áøc déøa àðeä áøzyxt meiqa weqta xn`p - ©¨§¥§©§ª©¨©§¨

zeixr(hk gi my)'åâå úBáòBzä ìkî äNòé øLà ìk ék'dN`d ¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤
,'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe(àeä Léwä Cëå ìéàBä) §¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨¦§¨¤¥

'zearezd lk' oeylaeBúBçà äî ,BúBçàì ïlek úBéøòä ìk eLweä§¨¨£¨¨©£¨£
,dîöò éðôa äéìò ïéáéiçdxezd da dazke llkd on d`vi ixdy ©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨

,dnvr ipta aeigìk óàdexr,dîöò éðôa äéìò ïéáéiçzegcl oi`e ©Ÿ©¨¦¨¤¨¦§¥©§¨
oi`y itl ,minieqn mixaca zcgein ezeg`y lirl epigcy enk

.ywidd lr miaiyn
:`xnbd dywnøîàc ,÷çöé éaøìe(:bi zekn)z` yexcl yiy §©¦¦§¨§¨©

,yxec `ed jke ,xg` ote`a miweqtdeéä ììëa úBúéøk éáéiç- ©¨¥§¥¦§¨¨
xn`py ,zxk aiigzdl cgi mlek eazkp(hk gi `xwie)xW` lM iM'¦¨£¤

,'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpe dN`d zFarFYd lMn dUri©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤§¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨
úøk äàöé änìåyexita azkdl,BúBçàaick edfdðeãìwxúøëa §¨¨¨§¨¨¥©£§¨§¨¥
,úB÷ìîa àìåzezixk iaiig x`y s`y ,elek llkd lr cnlle §Ÿ§©§

,eixacle ,miwel mpi`déì àðî '÷lçì'oicd z` cnel `ed oipn - §©¥§¨¥
mlrda zezixk iaiig dnk lr bbeya xaerdy ,opgei iax xn`y

.cg`e cg` lk lr oaxw aiig cg`
:`xnbd zvxzndéì à÷ôðz`f cnel wgvi iax -äMà ìàe'î ¨§¨¥¦§¤¦¨

'áø÷ú àì dúàîeè úcða(hi gi my)l`e' dxezd dazk `ly dnn , §¦©§¨¨Ÿ¦§©
'axwz `l dz`neha dcpdfa d`ay ,'dy` l`e' `l` ,÷lçì§©¥

oaxw aiigy cnlleäMàå äMà ìk ìòixeqi` ly ef dyxtay ©¨¦¨§¦¨
.zeixr zyxtl jnqp df weqt ixdy ,zeixr

:`xnbd zl`eyénð ïðaøåwgvi iax lr miwlegd minkg s` - §©¨¨©¦
zxk d`vi `l mdixacly ,miwel zezixk iaiigy mixaeqe
cenll ekxved recn ,wlgl `l` zewln da oi`y cnll ezeg`a

,zg`e zg` lk lr aiigl 'ezeg`'neäì ÷etézcenll mdl yi - ¦§
df oic,'dúàîeè úcða äMà ìàe'î.wgvi iax zrcl epx`iay enke ¦§¤¦¨§¦©§¨¨

:`xnbd daiynénð éëä ïéàcenll yi minkg zrcl s` ,ok` - ¦¨¦©¦
.dcpn ze`hg welig

:`xnbd dywnàlàze`hg welig cnlp minkgl s`y ,ok m` - ¤¨
,dcpnàúà éàîì BúBçàc úøkjka epcnll dxezd d`a dn - ¨¥©£§©£¨
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רנה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc zezixk(ycew zay meil)

axTn `Edd Wi`d zxkpe 'ebe 'dl oAxw aixwdl F`iad `l crFn¥Ÿ¡¦§©§¦¨§¨©§¦§©¨¦©¦¤¤
d`lrd iabl xn`pe ,'FOr(h-g fi my)onE l`xUi ziAn Wi` Wi`' ©¦¦¦¥¦§¨¥¦

ld` gzR l`e ,gaf F` dlr dlri xW` mkFzA xEbi xW` xBd©¥£¤¨§¨£¤©£¤Ÿ¨¨©§¤¤©Ÿ¤
ixd .'eiOrn `Edd Wi`d zxkpe 'dl Fz` zFUrl EP`iai `l crFn¥Ÿ§¦¤©£Ÿ©§¦§©¨¦©¥©¨

c ,llk wtzqdl jiiy `l dfaéðähgey ly ,el` zexiar - ¨¥
,dlrneeäðéð ïéåàì éðL,dyrz `l ly zexdf` izy mda yi - §¥¨¦¦§

.ze`hg izy odilr aiigy `ed heyte
:eixac z` `xif iax x`iaeøîâc ïàîì éàxaeqd zrc itk m` - ¦§©§¨©

dhigy ly e`ld z` micnely,äåL äøæbîyïàk øîàðoiprl - ¦§¥¨¨¨¤¡©¨
oeyl ,dhigy,äàáäxn`py(c fi my)`l crFn ld` gzR l`e' £¨¨§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ

,''dl oAxw aixwdl F`iad,ïläì øîàðåoeyl ,d`lrd iabl,äàáä ¡¦§©§¦¨§¨©§¤¡©§©¨£¨¨
xn`py(h fi my),''dl Fz` zFUrl EP`iai `l crFn ld` gzR l`e'§¤¤©Ÿ¤¥Ÿ§¦¤©£Ÿ©

,ïläl äî,d`lrd iablLðò àìzxka aezkd,øéäæä ïk íà àlà ©§©¨Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦
,dyrz `l xeqi` ea yiy lirl x`eank,ïàk óà,dhigy iabl ©¨

,øéäæä ïk íà àlà Lðò àìoke .dyrz `l xeqi` dfa yieïàîì Ÿ¨©¤¨¦¥¦§¦§©
Lwéäa dì éúééîc,cenild `ed jk ,ywida z`f cneld zrcl - §©§¥¨§¤¥

àø÷ øîà(ci ai mixac)äìòz íL'LizlräNòz íLåikp` xW` lM ¨©§¨¨©£¤ŸŸ¤§¨©£¤Ÿ£¤¨Ÿ¦
`vnp ,dhigy epiid 'dUrY'e ,d`lrd epiid 'dlrY' oeyle ,'JEvn§©¤¨©£¤©£¤

df weqtyäàìòä äî ,äàìòäì äèéçL Léwîuega ziyrpdàì ©¦§¦¨§©£¨¨©©£¨¨Ÿ
äèéçL óà ,øéäæä ïk íà àlà LðòuegaLðò àìzxka aezkd ¨©¤¨¦¥¦§¦©§¦¨Ÿ¨©

.øéäæä ïk íà àlài`ce ,oie`l ipy mda yi lkd ixacly oeike ¤¨¦¥¦§¦
oi` dfae ,ze`hg izy aiig ,cg` mlrda mdipy z` dyerdy

.llk wtzqdl mewn
:el xn`e `xif iax jiyndúøîà÷ ãçà åàìå úBúéî ézL àîìc- ¦§¨§¥¦§¨¤¨¨¨§©

xn`py zexiar izy dyerd oica wtzqdl dzid jzpeek `ny
dyrz `l mda xn`p j` ,envr ipta dzin yper mdn cg` lka

bbeya mze` dyerd m`d ,cg`ze`hg izy aiig cg` mlrda
e .zg` z`hg e`àéä äî,ok xn`py ep`vn zexiar izy eli`a - ©¦

a,éðBòcéå áBà,znd ly mvra dyery seyik oin epiid 'ae`' §¦§¦
'iperci'e ,ely igyd ziaa znd z` dlrne eizerexfa yiwny
zxacn mvr dze`e ,'reci' dnyy dig mvr eitl qipkny epiid

weqta mdipyl cg` e`l xn`pe ,dil`n(`i-i gi mixac)`vOi `l'Ÿ¦¨¥
,dzin iaeig ipy mda exn`p j` ,'iprCie aF` l`We 'ebe La§§Ÿ¥§¦§Ÿ¦

xn`py(fk k `xwie)zFn iprCi F` aF` mda didi iM dX` F` Wi`e'§¦¦¨¦¦§¤¨¤¦§Ÿ¦
mdipia daezkd 'F`' zaize ,'mA mdinC mz` EnBxi oa`A EznEi¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨
ipta cg` lk lr dzin aeig xn`p eli`k daiygne zwlgn
e`la exn`p mdipyy oeik m`d ,wtzqdl mewn yi dfae ,envr
oeiky e` ,zg` z`hg aiig cg` mlrda mdipy lr xaerd ,cg`
s` ,mdn cg` lka dzin aeig dazke myper z` dxezd dwligy

.ze`hg izy aiig cg` mlrda bbeya el` zexiar xaerd
:wtqd z` zhyet `xnbddéì øîà,`xif iaxàzâeìt àäc- ¨©¥§¨§§¨

mzwelgnn cenll yi df xac ixdy,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaøc§©¦¨¨§¥¨¦
`xif iax x`ane .zg` z`hg `l` aiig epi`y mixaeq mdipyy

:ewlgp dnaeðúcl(ïéøãäðñ) éabyiwl yixe opgei iax epyy - §¨©¥©§¤§¦
oixcdpqa dpyna(.dq)dzin iaiig ,,'éðBòcéå áBà ìòa' [ïéì÷ñpä]©¦§¨¦©©§¦§¦

ïì àéL÷å,epl dywede -úBìé÷ñ éab àðL éàîeiabl recn - §©§¨¨©§¨©¥§¦
,d`xzdae cifna el` zexiar mixaerd epiide ,milwqpdéðz- ¨¥

d z` `pzd dpyéðBòcé,ae` lra caln ,envr iptaåeli` ¦§¦§
epzpyna(.a)éaâiaiigéðz àì ,úBúéøkz` `pzd dpy `l - ©¥§¥Ÿ¨¥

déðBòcédl`y lre .'ae` lra' wx azk `l` ,envr iptae yexita ¦§¦
efïðçBé éaø øîà,`pzd mwlig `l zezixk iably ,df uexizìéàBä ¨©©¦¨¨¦

,eøîàð ãçà åàìa íäéðLe,cg` oaxw `l` mdipy lr miaiig oi`e §¥¤§¨¤¨¤¤§
enk ,`pzd mwlig oilwqpd iabl eli`e ,cg` mlrda m`yr m`

.dzin iaeig ipyl mze` dwlig dxezdy
z` `xnbd zxxan ,yiwl yix ixac z` `xnbd `iazy iptl
`weec epzpyna `pzd hwp recne :`xnbd zl`ey .opgei iax ixac

,ae` lraàîéðåxnel el did -.áBà ìòa àîéð àìå ,éðBòcédaiyn §¥¨¦§¦§Ÿ¥¨©©
:`xnbdøáñ÷,'ae` lra' dpyna hewpl ie`xy `pzdçúôe ìéàBä ¨¨©¦¨©

,áBà ìòáa áeúkäxn`py(fk k `xwie)mda didi iM dX` F` Wi`e' ©¨§©©§¦¦¨¦¦§¤¨¤
oeike ,'mA mdinC mz` EnBxi oa`A EznEi zFn iprCi F` aF`¦§Ÿ¦¨¨¤¤¦§§Ÿ¨§¥¤¨

s` ,ipercil ae` lra aezkd micwdylra hwp dpyna `pzd
.iperci `le ae`

:yiwl yix ly exe`ia z` `xnbd d`ian,øîà Lé÷ì Léøåmrhd §¥¨¦¨©
`ed ,iperci ly zxkd aeig z` `pzd hwp `l epzpynayìéàBä¦

,äNòî Ba ïéàåea yiy ae` lrak `ly ,oaxw aeig ea oi` `linne §¥©£¤
iaxl oia mipt lk lre .eigyn xacne eizerexfa yiwny ,dyrn
epi` cg` mlrda ipercie ae` lr xaerd ,yiwl yixl oiae opgei
,cg` e`la exn`p mdipyy oeik opgei iaxl ,zg` `l` aiig
lraa wx `l` ipercia llk oaxw aeig oi`y oeik yiwl yixle

.ae`
:yiwl yixe opgei iax ewlgp dna dzr zxxan `xnbd,Lé÷ì Léøå§¥¨¦

iperciy meyn `ed dpyna mdipy e`aed `ly mrhdy xne`d
,dyrn ea oi`y zngn oaxwn xehtàîòè éàîy enrh dn -àì ©©£¨Ÿ

,ïðçBé éaøk øîà'dyrz `l'a mdipy exn`py meyn `ed mrhdy ¨©§©¦¨¨
:`xnbd zx`an .cg`,àtt áø øîàoeik `ed yiwl yix ly enrh ¨©©¨¨

úBúéîa ïä ïé÷eìç àäclkl dzin aeig dxezd dazk ixdy - §¨£¦¥§¦
,ze`hg izya maiigl ie`x did jky oeike ,envr ipta mdn cg`
ly `pzd lr did `linne ,cg` e`l `l` mda xn`p `ly s`
aeig llk oi` iperciay mrhd ilel ,mdipy z` zepnl epzpyn

.dyrn ea oi`y e`l `edy meyn ,z`hg
:opgei iax ly ezrc z` `xnbd zx`an,Cì øîà ïðçBé éaøåoi`y §©¦¨¨¨©¨

wxy oeik ,oekp df llkåàìc äweìçcg` lka e`l xn`py dn - £¨§¨
envr ipta,äweìç éåäla` ,ze`hg izy aiiglàì äúéîc äweìç ¨¥£¨£¨§¦¨Ÿ

,äweìç àéåäenll oi` okle ,miinrt ebxedl jiiy `l ixdyc ¨§¨£¨
ipercie ae`a okle ,oaxw oiprl s` miwelg mdy zezind zwelgn
z`hg aeig `l` mda oi` ,oie`l ipyl dxezd mze` dwlig `ly
jk meyne .dzind aeig oiprl dxezd mdipia dwligy s`e ,cg`

.iperci `le ,ae` lra wx `pzd dpy
zxxan .yiwl yixk x`ia `l opgei iax recn zx`an `xnbd

:`xnbd,ïðçBé éaøå'iperci'd z` `pzd dpy `ly mrhdy xne`d §©¦¨¨
,cg` e`la exn`p mdipyy meyn `ed epzpynaàì àîòè éàî©©£¨Ÿ

,Lé÷ì Léøk øîàea oi`y e`l `edy zngn oaxwn xeht iperciy ¨©§¥¨¦
:`xnbd zx`an .dyrnøáñ÷,opgei iaxàðz ïàî`pzd `ed in - ¨¨©©¨¨

iaiig oiprl epzpyn z` dpyy,øîàc ,àéä àáé÷ò éaø ,úBúéøk§¥©¦£¦¨¦§¨©
äNòî ïðéòa àì,oaxw aiigzdl ick dyrn ziiyra jxev oi` - Ÿ¨¦©©£¤

.dyrn ea oi`y e`l lr s` oaxw mi`iane
:yiwl yix zrc z` `xnbd zx`anLé÷ì Léøåmpn` ,jl xn`i §¥¨¦

e ,`id `aiwr iaxk epzpyn,äaø äNòî éòa àì àáé÷ò éaøc éäð§¦§©¦£¦¨Ÿ¨¥©£¤©¨
éòa àèeæ äNòîick lecb dyrn jixvn epi` `aiwr iaxy s`e - ©£¤¨¨¥

oeik iperciae ,jixvn `ed ohw dyrn mewn lkn ,oaxw aiigl
.oaxw aeig ea oi`y dcen `aiwr iax s` ,llk dyrn ea oi`y

dyrn jixvn `aiwr iax s`y ,yiwl yix zrcl :`xnbd dywn
,ohw,áBà ìòabbeya mi`iany zezixk iaiig llka `pzd e`pyy ©©
,oaxwdéa úéà äNòî éàîok zngny ,ea yi ohw dyrn dfi` - ©©£¤¦¥

,`xnbd zvxzn .oaxw aiig `edúLwäz`kd -åéúBòBøæ,efa ef ©¨©§¨
éåädf ixd -.äNòî ¨¥©£¤

:dywne `xnbd dkiynnócâîz` jxan epiide ,dpyna xen`d §©¥
,bbeya oaxwe cifna zxk aiig `edy ,myddéa úéà äNòî éàî- ©©£¤¦¥

:`xnbd zvxzn .xacn wx `ed ixde ,dyer `ed dyrn dfi`
åéúôN úîé÷òexeaic zrya.äNòî éåä £¦©§¨¨¨¥©£¤

dnicwn j` ,yiwl yix ixac lr `ziixan dzr dywn `xnbd
epiywd ok zngny ,yiwl yix ixac z` dzr epad cvik xnel

:`xnbd zxne` .ef `iyew eilrCzòc à÷ìñ à÷dzr xaq - ¨¨§¨©§¨
yyiwl yix xn`y dny ,oywndåéúBòBøæ úLwäae` lra lyéåä ©¨©§¨¨¥

,àèeæ äNòîepiidïðaøì eléôàdpyna mixaeqd(.a)xeht scbny ©£¤¨£¦§©¨¨
lkn ,dyrn zaygp dpi` exeaica eizty zniwry oeik oaxwn
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המשך בעמוק רבז



רנו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc zezixk(ycew zay meil)

ixdy ,`aiwr iax zrca dzpyp epizpyny okzi `le ,cg` oaxw
mlek z` dyr m`y cnll ick zezixkd oipn z` dpn `pzd

.`hge `hg lk lr oaxw aiig cg` mlrda
:`xnbd zvxznàlàd zn`aàLéøk epizpyn lyìàòîLé éaø ¤¨¥¨©¦¦§¨¥

,mizy aiig eilr xkf `iane xkfd lr `ady ,`iddì øáñ ócâîáe¦§©¥¨©¨
,àáé÷ò éaøkoldl x`eank ,aiig myd z` jxany(:f). §©¦£¦¨

:`xnbd dywn,éëä éà,l`rnyi iaxk zxaeq epizpynyénð éðúéð ¦¨¦¦§¥©¦
mb zepyl `pzl did -,åéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaädfa yiy ©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨

`ad ,miweqt ipyn cnlp mxeqi` ixdy ,oaxw iaeig ipy dxe`kl
d`nhl LYakW oYz `l dndA lkaE' weqtdn cnlp dndad lr§¨§¥¨Ÿ¦¥§¨§§§¨§¨

'Da(bk gi `xwie),'Wcw didi `l'n cnlp eilr dnda `iand eli`e , ¨Ÿ¦§¤¨¥
:`xnbdzvxzn .dndadlr`ad ly`hg wx `aeddpyna eli`e

àä[ixd-]éaøì óà ,åéìò äîäa àéáäå äîäaä ìò àaä ,ééaà øîà ¨¨©©©¥©¨©©§¥¨§¥¦§¥¨¨¨©§©¦
.úçà àlà áéiç Bðéà ìàòîLé,jkl mrhdeàø÷ áéúk éëcweqty - ¦§¨¥¥©¨¤¨©©§¦§¦§¨

,zepf dyrn xqe`d ,'Wcw didi `l' ly ,dfáéúk éøáâaz`iaa - Ÿ¦§¤¨¥§©§¥§¦
zkiiy `ldndaa ixdy ,dnda z`iaa `le ,weqtd xn`p mc` ipa

.zepf
xaecn m`d ,dpey`xd `iyewd lr sqep uexiz `xnbd d`ian

:miypa e` miyp`a dpynadéîMî øæòìà éaø[enyn-],øîà áøc ©¦¤§¨¨¦§¥§©¨©
oi`e ,miyp`a zezixkd iaeigl dpn epzpyn ly `pzd mlerl
'dilr dndad d`iand dy`' ok`e ,dpyna `qxibd z` zepyl

`l` ,dpynd ly oipnd xwirl zkiiy dpi`éðz àpz`pzd dpy - ©¨¨¥
ìLìLå íéL,úBàhç Lsiqede ,z`hg aeig mda yiyéðúåcer §Ÿ¦§¨Ÿ©¨§¨¥
ìLúBúéøk Ldy` mllkae ,z`hg iaeig cer mitiqen mpi`y s` ¨Ÿ§¥

ick wx ,dnda dilr d`iandúBúéøëa eäðéîeiñìz` milydl - §©¦§¦§¥
mleka oi`y s`e ,yye miyly mdy ,dxezay zezixkd oipn

.oaxw
:df uexizl `xnbd zriiqnéðz÷caàôéñy ,dpynd lyçñt §¨¨¥¥¨¤©

äìéîey zezixkd iaeig od,äNò úBöîa,zeywdl yieäìéîe çñt ¦¨§¦§£¥¤©¦¨
eäì éðz÷ éànà,`pzd m`py recn -ïBäéìò ïaø÷ ééeúéàì àîézéàå ©©¨¨¥§§¦¥¨§¦¥¨§¨£¥

lr oaxw aeig yiy el` llka mllekl ick edfy xn`z m`e -
,mzbbyéúééî éî,oaxw mi`ian md ike -àéðúäå,`ziixaaäLweä ¦©§¥§¨©§¨§¨

áéúëc ,íéáëBk úãBáòì dlek äøBzä ìk(l-hk eh xacna)úçà äøBz' ¨©¨¨©£©¨¦¦§¦¨©©
äîø ãéá äNòz øLà Lôpäå ,äââLa äNBòì íëì äéäégxf`d on ¦§¤¨¤¨¤¦§¨¨§©¤¤£¤©£¤§¨¨¨¦¨¤§¨

zxMd xtd Fzevn z`e dfA 'd xac iM ,sCbn `Ed 'd z` xBd onE¦©¥¤§©¥¦§©¨¨§¤¦§¨¥©¦¨¥
zcear caera wqer df weqte ,'Da dpFr `edd WtPd zxMY¦¨¥©¤¤©¦£¨¨

,yexcl yie ,miakekíéáëBk úãBáò äîa bedpl dxezd dzeiváL' ¨£©¨¦¥
,'äNòz ìàålr zxk daiige ,miakek zcear cearl `l xnelk §©©£¤

,dzbby lr oaxwe dpecfìk óàa `edy ieeiväNòz ìàå áLyiy ©Ÿ¥§©©£¤
mdy dline gqt eli`e ,oaxw aeig ezbby lr yi zxk epecfa
oi` ,mzeyrln rpnp mc`de ,'dyre mew' dxezd dxn`y miieeiv
oipn z` wx `iadl `pzd zpeek m` ,dywi ok m`e ,oaxw mda

,dline gqt z` mb dpn dn myl ,zepaxwd iaiigòîL åàì àlà¤¨¨§©
dpéîc ,o`kn gken i`ce -ìL àðzìLå íéL,úBàhç Llr mdyïàî ¦¨¨¨§Ÿ¦§¨Ÿ©¨©
éãáòcel` zexiar mixaery mze` -ââBLa,oaxw aeig yi mday §¨§¦§¥

àðz øãäåmb dpye siqede -ìL,úBúéøk Ld`iand dy` mdy ©£©¨¨¨Ÿ§¥
,dline gqte ,dilr dndad z`úBúéøëì eäðéîeiñìmiiql - §©¦§¦§¥

lr exary ote`ae ,zezixk iaiig yye miyly lk z` `iadle
,cifna el` zexiardpéî òîL.df xac o`kn gken ok` - §©¦¨

:dpyna epipy,'úaMä úà ìlçîä'.zezixk iaiig llka `ed s`y ©§©¥¤©©¨
.cg` aeigk zay lelig z` `pzd aiygd recn zxxan `xnbd

:`xnbd dywnéøîàzek`ln ixd ,ef `iyew daiyid ipa exn` - ¨§¦
ïééååä úçà øñç íéòaøà ,úaLz` `pzd aiygn recne ,md - ©¨©§¨¦¨¥©©¨§¨

:`xnbd zvxzn .cg` aeigk 'zayd z` llgnd',ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
àðz,epizpyna `pzd dpy -úBëàìî ïBãæe úaL úââLote` - ¨¨¦§©©¨§§¨

zek`lny rci j` ,meid zayy rci `ly jka bbey mc`d didy
,zaya zexeq` el`àãç àlà áéiçî àìcaiig epi` dfk ote`ay - §Ÿ¦©©¤¨£¨

.dyry zek`lnd lk lr cg` oaxw `l`àéðúcok epipy ixdy - §©§¨
oaxw aeig iabl weqta xn`p ,`ziixaa(a c `xwie)`hgz iM Wtp'¤¤¦¤¡¨

jkne ,'dPdn zg`n dUre dpiUrz `l xW` 'd zFvn lMn dbbWa¦§¨¨¦Ÿ¦§£¤Ÿ¥¨¤¨§¨¨¥©©¥¥¨
yiy yexcl yi ,'zg`n' `l` 'dpdn zg`' azkp `ly'äpä'- ¥¨

,zexiar dnkLoaxw oiprl'úçà' àéäzexiard lk lr miaiigy - ¤¦©©

ly ote`a epiide ,cg` oaxw,úBëàìî ïBãæe úaL úââLoeiky ¦§©©¨§§¨
xar ok zngny s` ,meid zayy ,zg` drici wx epnn dnlrpy

.zg` z`hg `l` aiig epi` ,zek`ln daxd lr
`l` ea oi`y ,df ote` `pzd dpy zn`a recne :`xnbd dywn

,cg` oaxwúBëàìî úââLå úaL ïBãæ éðúéðåote` dpy `l recne - §¦§¥§©¨§¦§©§¨
el` zek`lny rci `ly jka bby j` ,meid zayy rciy

,zexeq`c,zaya zek`lnd lk z` dyr m`øñç íéòaøà áéiçî §¦©©©§¨¦¨¥
.úçà,df oic ep`vn okid `xnbd zx`aneàéðúcxn`p ,`ziixaa ©©§©§¨
weqta(my),'äpäî úçàî äNòå'yi 'dpdn zg`' xn`p `ly jkne §¨¨¥©©¥¥¨

y ,yexcláéiçL íéîòtz`hgïlek ìò úçà,zexiar dnk lr - §¨¦¤©¨©©©¨
.'zg`' aiig ,daxd zexiarn ,'dpdn'y weqtd yxcpeíéîòôe§¨¦

áéiçLoaxw,úçàå úçà ìk ìòdxiarn ,'zg`n'y weqtd yxcpe ¤©¨©¨©©§©©
.daxd ze`hg ,'dpd' aiig ,zg`(àéðúc),`ziixad zx`aneúçà §©§¨©©

äpä àéäLepiid ,ze`hg dnk aiig zg` dxiar lry ote`d - ¤¦¥¨
aúBëàìî úââLå úaL ïBãærci `l j` meid zayy rciy - §©¨§¦§©§¨

bbyy dk`lne dk`ln lk lry ,zexeq` el` zek`lny
`pzd dpy `l recn ok m`e .dnvr ipta z`hg aiig ,dzricia
,zay meyn miaeig ryze miyly dfa eidie ,epizpyna df ote`

.cg` wx `le
:`xnbd zvxznàpz,epizpyn ly dfúBëàìî ïBãæe úaL úââL ©¨¦§©©¨§§¨

déì àôéãòzayd zricia bbey didy ,df ote` zepyl el sicr - £¦¨¥
icke ,zg` z`hg `l` aiig epi`y ,zek`lnd ziiyra cifne

eprinydlc,zek`lna cifdy s`øètéî àì àäéî úàhçîlkn - §¥©¨¦¨Ÿ¦§©
zayy dricia bbyy oeik ,zg` z`hg `iadln xhtp epi` mewn

.meid
oecfe zay zbbya zwqer epizpyny jkl zriiqn `xnbd

:`xnbd zxne` .zek`lníéáëBk úãBáò éab àöBî äzà ïëå§¥©¨¥©¥£©¨¦
,epizpyna zxkfendéðz÷cly ote` dpynaíéáëBk úãBáò úââL §¨¨¥¦§©£©¨¦

úBãBáò ïBãæemyl zeyridl zexeq` el` zeceary rciy - §£
did m` ixdy ,dxeq`d dxf dcear efy rci `l j` ,dxf dcear
zg` lk lr aiig did ,zecear zbbye miakek zcear oecfa xaecn
,[d`egzyd ,jeqip ,dxhwd ,geaif] zexeq`d zeceard zrax`n
dpynd dzpny jkne ,xg` xac epnn mlrp dcear lkay oeik
gken ,cg` oaxw eilr mi`iany ,cg` `hgk miakek zcear z`
,zecear oecfe miakek zcear zbby ly df ote`a zwqer `idy

.zek`ln oecfe zay zbbya `pzd xaic zay lelig iabl s`e
zxxan .miakek zcear zbby ly df ote` zxxan `xnbd

:`xnbdéîc éëéä íéáëBk úãBáò úââLmc`d `diy okzi cvik - ¦§©£©¨¦¥¦¨¥
,dxf dcear `ed df xacy dricia bbeyàîéìéàxn`p m` - ¦¥¨

ote`a xaecny,àéä úñðkä úéa øáñå ,íéáëBk úãBáò úéáa ãîòc§¨©§¥£©¨¦§¨©¥©§¤¤¦
éøä ,äåçzLäåoaxw aeig eilr oi`e xeqi` lk xar `l dfk ote`a §¦§©£¨£¥

zpeek ixdy ,llkBaìzeegzydl `idíéîMì.'d myl -àlàåm` ¦©¨©¦§¤¨
ote`a xaecny xn`zàèøcðà àæçcdieyrd mc` zxev d`xy - ©£¨©§©§¨

,dnecke miklnd zxevk ,ceakldì ãéâñeixde ,dl degzyde - §¦¨
,jytp dnnc ,dpynd z` x`al ozip `l df ote`a mbéàxaecn ¦

ote`adBìàa déìò déìa÷c`hxcp` dze` z` envr lr laiwy - §¦§¥£¥¤¡©
e ,dxenb miakek zcear ef ixd ,del`kàeä äìé÷ñ øa`ed aiig - ©§¦¨

.dliwqa dzin,dBìàa déìa÷ àìc éàåjxc dl degzyd `l` §¦§Ÿ¦§¥¤¡©
,ceakàeä éãéî åàì`l` dxf dcear ef oi`y oeik ,melk jka oi` - ¨¦¦

dcaerl oiekzd `l mbe ,cala `hxcp`.oaxw aiig epi`e ,
:`xnbd zx`an,àlàdxf dcear cary ote`a dpyna xaecn ¤¨
äàøiîe äáäàîdegzyiy dvxy ,mieqn mc`l ezad` zngn - ¥©£¨¦¦§¨

,dxf dcearl degzyd gex zxew el zeyrl icke ,dxf dcearl
,dfa bbye ,degzyi `l m` epyipriy cgty ,mc` z`xin e`
,zek`lna cifd j` ,dxf dcear cearl xzen dfk ote`ay aygy

.dxf dcear ceakl zeyridl zexeq` el` zek`lny rciy
:df xe`ia lr `xnbd dywnàçéðäoaene gp df uexiz -ìixac ¨¦¨§

øîàc ,ééaàd`xin e` dad`n caerdyáéiçseqy oeik ,z`hg ©©¥§¨©©¨
.xeqi` xare dxf dcearl degzyd seqøîàc ,àáøì àlà`edy ¤¨§¨¨§¨©

,øeèt,llk xeqi` oi` del`k dlaiw `ly oeikcøîéîì àkéà éàî ¨©¦¨§¥©
bbey mc` `diy okzi ote` dfi`a ,dpynd z` x`al yi cvik -

.miakek zceara
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רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

àëóepèå Ceìëì åéìò ïéàL ãâa ìáà[cqwíéøîBà ïéà ¯ LéîLz Bà äLéáì úîçî øçLäL ét ìò óà , £¨¤¤¤¥¨¨¦§§¦©©¦¤ª§©©£©§¦¨©§¦¥§¦
Bñeak eäæ BúiøL Ba[dqwíéèòeî íéî åéìò ïzì øzîe ,[eqwíéaøî àì ìáà ,[fqwàáé ànL äøæb íeMî , §¦¨¤¦ª¨¦¥¨¨©¦¨¦£¨Ÿ§ª¦¦§¥¨¤¨¨Ÿ

åéîéî àéöBäì Ck øçà Bèçñì232óà epnî íèçñì åéîéî ìò ãét÷î BðéàL ãâa àeä ïk-íà-àlà , §¨¢©©¨§¦¥¨¤¨¦¥¤¤¤¥©§¦©¥¨§¨¢¨¦¤©
ìça[rwÎgqwà"ù ïnña øàaúpL Bîk ,239. §Ÿ§¤¦§¨¥§¦¨

כא: סעיף תחילת בשבת, הבגדים וקיפול ניקוי דיני שב, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

dkld ixe`ia
óåðéèå êåìëì [ãñ÷ רוק או דם טפת לא אפילו -227.

[äñ÷åñåáéë åäæ כך כל תועלת נקי בגד בשריית אין -
"ליבון" שתחשיבו הבגד אם 228עבור אף מותר ולכך ,

יותר  ללבנו .229מתכוין
[åñ÷íéèòåî íéî שמא לחוש אין מועטים במים -

ליבון  משום ולא סחיטה איסור לידי .230יבוא
[æñ÷íéáåøî àì מותר הפסד או מצוה במקום -

מרובים  במים גם הבגד .231לשרות
[çñ÷ìåçá óà משום אסור אינו לכך המיוחד בגד -

ממש  סוחטו אם אף נתכוין 233סחיטה כן אם אלא ,

זו  בסחיטה .234ללבנו
[èñ÷ìåçá óà שרגילים סמרטוט לשרות מותר -

לספוג  להמשיך שיוכל כדי פעם מידי וכן 235לסוחטו ,
או  במים אוזניים קיסמי או גפן צמר לשרות מותר

חיטוי  .236חומר
[ò÷ìåçá óà,עליו מקפידים שאין דבר נחשב נייר -

במים  לשרותו או להרטיבו לקנח 237ומותר מותר וכן ,
לסחטו  אסור אך יבש, כשהוא נוזלים ספר 238בו ולכן ,

בחוזק. ולא בנחת לקנחו יש שנרטב

zetqede mipeiv
כולו 227) הבלוע שלכלוך יתבאר ולהלן כ, סעיף כדלעיל

כלכלוך. נחשב אינו ממשות לו ואין בבגד
בו 228) שיש לכלוך עבור כמועילה נחשבת השריה

שחרות  לביטול) (אלא לניקוי מועילה אינה אבל ממשות,
נחשבת  כזה בגד ושריית בבגד, שנבלעו רגלים מי או הבגד
ממש). ככיבוס נחשב זה בגד שכסכוס (אף נקי בגד כשריית

ומשמעותו 229) ענין' 'בכל הקילו שהמקילים נתבאר להלן
מב, ס"ק קטז סי' בבדה"ש ביאר וכן מתכוין, כשהוא גם
ביאר  הנ"ל) בבדה"ש (הובא א נח, צדק צמח בחידושי אבל
על  שלא המים נותן כן אם אלא היתר אין זו לדיעה שגם

ללבנו. מנת
כדלהלן.230) מרובים במים משא"כ
להלן),231) (ראה מצוה לעניין ס"ח תריג סי' כדלהלן

שם  הוזכר דלא ומהא הפסד, לעניין סכ"ג שלד ובסי'
להלן  שנאמר שאף משמע לכלוך, דרך משום הוא שההיתר
כיון  מכלֿמקום נקי, בגד בשריית המחמירים לדעת לחוש
להקל  יש הפסד או מצוה במקום הראשונה, כסברא שהעיקר
שאינו  שם שלד בסי' (וכמפורש לכלוך בדרך שלא אפילו

לכלוך). בדרך
של 232) חבית פי לכסות שאין כא סעיף שכ בסי' עד"ז

לסוחטו, ויבואו יירטב שמא לכך) מיוחד (שאינו בסודר מים
לדבר  בבגדיו במים לעבור כשהתירו שגם ס"ח תריג ובסי'
יבוא  ולא חול אינו שהיום לו שיזכיר שינוי לעשות יש מצוה
אסור  במים השרוי שבגד סנ"ט שא ובסי' בגדיו, את לסחוט
אבל  ויסחטנו, ישכח שמא מעליו שפשטו לאחר לטלטלו

מועטת  שריה אלא בו שאין חוששים לא מועטים במים
(וכן  סכ"ג שיט סי' וראה לסוחטה, עליה להקפיד דרך שאין
במים  הנשרה מהבגד קטן כשחלק הדין שהוא להלן) הוא
נשרה  מהבגד גדול כשחלק משא"כ יסחוט שמא גזירה אין

במים.
סכ"ד.233) שכ סי' ראה
מתכוין 234) אפילו ליבון משום התירו הבגד שבשריית אף

א). ס"ק קו"א (ראה לכך
הקפדה 235) מצד אותו שסוחטים בבגד דווקא האיסור

אחר. עניין מצד ולא רטוב, יישאר שלא
שהקילו 236) ב ס"ק קלו סי' בבדה"ש המבואר פי על

על  שבהעברתו אלא סכנה), בו שאין (אפילו חולה עבור
וכיון  סחיטה, של פס"ר יהיה שלא להזהר יש וכיו"ב פצע
סינתטי  בבד לכתחילה להשתמש יש בכך להזהר שקשה
הפצע  על ישירות חומר מעט לטפטף או סחיטה בו שאין
אליעזר  ציץ שו"ת (ראה יבש גפן צמר להעביר מכן ולאחר

יב). אות פל"ה שש"כ ב, פרק יז סי' ח"ט
לקנח 237) יכול שאינו מי עבור התיר סל"ח פי"ד בשש"כ

שלא  בהקפדה בו ולקנח נייר מעט להרטיב יבש, בנייר
מים. יסחוט

או 238) מדאורייתא נייר סחיטת אם יתבאר שכ בסי'
בשבת. לחים במגבונים השימוש דין וכן מדרבנן,

על 239) מקפיד שאינו בגד הוא כן אם אלא נט: סעיף
סוחטו. היה לא בחול ואף מימיו



c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

"inei ax" gel itl - rny z`ixw zekld owfd epax jexr ogley

יפסיק „ לא שמע קריאת זמן והגיע רבים בצרכי עוסק היה
לקרות. עת נשאר אם יקרא ואח"כ עסקיהם יגמור אלא

עמהם  עוסקים שהיו הראשונים בדורות אמורים דברים במה
א"כ  אלא שמע מקריאת לפטור אין עכשיו אבל שמים לשם
ממונם  בהצלת עוסק אפילו שאז הוא אלא שישתדל מי אין

יפסיק. ולא הוא במצוה עוסק לבד

כבוד  שם וברוך ראשון פסוק שיקרא טוב מקום ומכל
עוסק  שהוא במקום לקרות אפשר אם ועד לעולם מלכותו

עסקיהם. להפסיק יצטרך שלא

זמן  שעבר לאחר אפילו מצרים יציאת להזכיר חייב ועכ"פ
היום  כל ומצותה עצמה בפני מצוה היא שזו שמע קריאת
בה  שיש פרשה איזה יאמר עסקיהם שגמר לאחר ולכן
ברכת  עוד אומר שאינו ד' שעה עברה כבר אם מצרים יציאת

נ"ח: בסי' שנתבאר כמו ויציב אמת

שהיו ‰ או קטנה) בסעודה (אפילו באכילה עוסק היה
במרחץ  שהיה או דין) בגמר (אפילו בדין עוסקים
שהיה  או בתספורת עוסק שהיה או בעלמא) להזיע (ואפילו

בע  שמא מהפך לחוש שיש אלו בעסקים כיוצא וכל ורות
ולקרות  להפסיק צריך רל"ב בסי' שיתבאר כמו בהם ימשך
גזירה  אלו עסקים שיגמור לאחר לקרות שהות שיש אע"פ

שמע. קריאת זמן ויעבור בהם ימשוך שמא

שיתבאר  כמו להפסיק א"צ התחיל שאם לתפלה דומה ואינה
יותר  בה החמירו התורה מן הוא שמע שקריאת לפי שם
מדברי  ג"כ הם שברכותיה ברכותיה בלא קוראה לפיכך

סופרים.

שהתחיל  דהיינו באיסור כשהתחיל אמורים דברים במה
או  למרחץ שנכנס או השחר לעלות שעה חצי תוך לאכול
אחרת  מלאכה או בעורות להפך לבורסקי) (או להסתפר
השחר  עלות שקודם השחר עמוד שעלה לאחר בהן כיוצא
לעלות  בסמוך אפילו להסתפר או למרחץ ליכנס מותר
שעלה  לאחר (אבל פ"ט בסי' שיתבאר כמו ממש השחר
כמו  שיתפלל עד בצרכיו להתעסק אסור השחר עמוד
קבלת  שהיא שמע לקריאת הדין דהוא ואפשר שם שיתבאר
דמו[)] על שיתפלל דה"ט לאכילה דמי ולא שמים מלכות
קריאת  לקרות אפילו להפסיק א"צ בהיתר התחיל אם אבל
מתיירא  היה ואם שיגמור לאחר לקרות שהות יש אם שמע
קריאת  וקרא ופסק שמע קריאת זמן ויעבור ימשוך שמא
הדיוט  צורך שהוא לתפלה דומה ואינו משובח ה"ז שמע

רל"ב. בסי' שיתבאר כמו

השחר  לתפלת להפסיק צריך באכילה שהעוסק אומרים ויש
התפלה  קודם אכילה ואיסור הואיל בהיתר התחיל אפילו
על  תאכלו לא שנאמר שבתורה תעשה לא על הסמיכוהו
שיתבאר  כמו דמכם על שתתפללו קודם תאכלו לא  הדם
קריאת  לקרות ג"כ צריך להתפלל שצריך (וכיון פ"ט בסי'
כמו  עיקר וכן לתפלה) גאולה לסמוך כדי וברכותיה שמע

שם: שיתבאר

שמע: מקריאת הפטורים הם מי ע, סימן א' חלק

* * *
מוטל ‡ אינו אפילו עליו להתאבל שחייב מת לו שמת מי

חייב  שבעלה נשואה אחותו שמתה כגון לקוברו עליו
לעסוק  בשבילו שישתדל מי לו יש אפילו או בקבורתה
מקריאת  פטור צרכו כל עסק כבר אפילו או הקבורה בצרכי
ומכל  אמן מעניית ואפילו הברכות ומכל ותפלה שמע
עצמו  על להחמיר רצה אם ואפילו בתורה האמורות המצות
מצרכי  בשבילו מתבטל שאינו אמן לענות אפילו או ולקרות
לבו  שיהיה מת של כבודו מפני סופרים מדברי אסור המת
הוא  ואפילו תמיד בהם ויחשוב המת בצרכי לחשב פנוי
חילקו  שלא אסור הקבורה קודם לו ונודע אחרת בעיר
ואצ"ל  בשבילו שיתעסק מי לו יש אם מתירים ויש חכמים
כסברא  ונוהגין להתעסק יכול שאינו אחרת בעיר הוא אם
לילך  יכול אביו על אונן שהוא בן הכל (ולדברי הראשונה
אביו). של כבודו זהו כי אביו על קדיש ולומר הכנסת לבית

על  עפר להשליך שמתחילין מיד אבל הקבורה קודם זה וכל
י"ח  ותפלת זמנה עבר לא אם שמע בקריאת חייב המת
היום  שליש שהוא זמנה אחר אפילו להתפלל יכול בלבדה
מנחה  יתפלל לא אח"כ אבל היום חצות עדיין עבר לא אם
בשחרית  פטור שהיה כיון שחרית של לתשלומין שתים
קודם  נקבר אפילו השחר ברכות כל יאמר לא זה ומטעם
חיוב  שחל שבשעה כיון ותפלה שמע קריאת זמן שעבר
להשלימן  א"צ מהן פטור היה ממטתו כשקם דהיינו הברכות

היא: לבטלה ברכה מברך ואם אח"כ

בצרכי · לעסוק אפשר שאי כיון בשבת אבל בחול זה וכל
בקריאת  חייב כלל נוהגת אנינות ואין בקבורתו המת

היום. כל בתורה האמורות המצות ובכל ותפלה שמע

בצרכי  להתעסק התחום על מחשיך הוא אם ערב ולעת
גם  חייב התחום על מחשיך אינו אם אבל פטור הקבורה

המצות. בכל ערב לעת

אע"פ  יום מבעוד ערבית של שמע קריאת לקרות ג"כ לו ויש
זה  מקום מכל הלילה עד שבת במוצאי קורין הקהל שאין
כל  שמים מלכות עול ממנו יבטל לא בלילה פטור שיהיה
ימות  כל קורין הקהל רוב שהרי הלילה קודם לקרות שיכול
שבת  באותו זה על לסמוך זה יכול א"כ יום מבעוד השבוע
שבת  מוצאי של ערבית תפלת להתפלל לו שיש ואצ"ל
לענין  גמור לילה שהוא ולמעלה המנחה מפלג יום מבעוד
לסמוך  יכול כחכמים לעולם שנהג מי ואף יהודה לר' תפלה
אונס  איזה במקום שבת במוצאי אפילו יהודה רבי דברי על

רצ"ג: בסי' שיתבאר כמו בלילה להתפלל לו אפשר שאי

* * *
בחול ‚ כמו היום לקברו יכול שהרי כחול דינו שני יו"ט

דינו  נכרים ידי על ביום בו לקברו רוצה אם ראשון ויו"ט
אינו  ואם ותכריכין ארון להם להמציא צריך שהרי כחול

בשבת. כמו דינו ביום בו לקברו רוצה

במקום  ביום וכן בלילה מת קוברין שאין במקום יו"ט ליל ודין
תקמ"ח: בסי' יתבאר אונס איזה מחמת לקברו אפשר שאי
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שמע „ מקריאת פטור מתו שאינו אע"פ המת את המשמר
עוסק  שהוא מפני בתורה האמורות מצות ומכל ומתפלה
לטרוח  תורה הטריחתו לא במצוה העוסק וכל במצוה
היו  ל"ח בסי' שנתבאר כמו שיכול אע"פ אחרות במצות
וקורא  זה משמר ואח"כ קורא וזה משמר זה משמרים שנים

זה:

נוחו ‰ בשעת אפילו מכולן פטור למת קבר החופר וכן
כל  יותר או שנים חופרים היו שם ש(י)[נ]תבאר כמו
נוספין  יש ואם פטורין אחת בבת החפירה לצרכי הצריכים
והאחרים  ומתעסקים הנוספים אלו וחוזרין וקורין נשמטין
ונשמטים  להתעסק וחוזרין וקורין הנוספין כמספר נשמטין
מעסק  דבר שום נתבטל ולא כולם שקראו שנמצא עד אחרים

רגע): (אפילו כלל הקבר

Â תוך או מת של אמות ד' תוך שמע קריאת לקרות אסור
קרא  ואם עושהו חרף לרש לועג משום קבר של אמות ד'
על  שעבר על חכמים שקנסוהו ולקרות לחזור וצריך יצא לא

שוגג. היה ואפילו דבריהם

למחיצה  חוץ לקרות מותר מחיצה המוקף הקברות ובית
בתוך  אבל לקברות אמות ד' ובתוך לה סמוך אפילו

שמא אמות לד' חוץ אפילו למנוע יש לד'המחיצה יתקרב
שאינו  כיון יצא קרא ואם דעת בלי קבר איזה של אמות

לבד: חשש משום אלא ברור איסור

שמע: מקריאת פטורים במת והעוסקים אבל עא סימן א חלק

* * *
אותם ‡ בין חילופיהם וחילופי וחילופיהם המטה נושאי

למטה  שיש מאחר שלאחריה אותם בין המטה שלפני
המזומנת  חבורה בה שיש בעיר אותהכגון לשאת בהם צורך
חפיצים  שכולם לפי לשאת מחליפין החבורה בני וכל לכך
טרודים  שהם (לפי שמע מקריאת פטורים כולם בו לזכות
צורך  למטה שאין המת את המלוין שאר אבל מצוה) טרדת
בכלל  הוא המת שהלוית (ואע"פ שמע בקריאת חייבים בהן
הם  מקום מכל התורה מן הוא חסד וגמילות  חסד גמילות
בכוונה  ראשון פסוק לקרות ויכולין כלל טרודים אינם
מהתפלה  פטורים אבל מהלכין) כשהם והשאר ובעמידה

ק"ו: בסי' שיתבאר כמו

שמע · קריאת זמן להתחלת סמוך המת את מוציאין אין
זמן  שיגיע קודם ולקברו להוציאו שהות שאין בענין
ואם  זמנה שיעבור עד בקבורתו יתעכבו שמא שמע קריאת
אין  שמע) קריאת זמן שהגיע לאחר (אפילו להוציאו התחילו
בהם  צורך למטה שאין אותם אלא לקרות כדי מפסיקין

בלבד.

סמוך  אבל שחרית של שמע בקריאת אמורים דברים במה
שאין  ע"פ אף להוציאו מותר ערבית של שמע קריאת לזמן
יקברנו  לא שאם לפי שמע קריאת זמן קודם לקברו שהות
יעבור  לקברו בלילה יוכל אם (ואף תלין לא על יעבור היום
יקברנו  לא אם ההוא ביום תקברנו קבור כי עשה מצות על
המנחה  מפלג הוא אם מקום ומכל החמה) שקיעת קודם
שיתבאר  כמו שמע קריאת זמן שהוא אומרים שיש ולמעלה

שמע  קריאת ולקרות לדבריהם לחוש טוב רל"ה בסימן
זו  כסברא נוהגים העולם שרוב (כיון אח"כ ולקברו תחלה

שם): שיתבאר כמו החולקים כדברי שהעיקר אע"פ

* * *
מו ‚ שהמת בזמן בהספד העוסקים לפניהם העם טל

שיקראו  אפשר שאי ומתפללין וקורין אחד אחד נשמטין
מוטל  המת אין לרש לועג משום המת אצל כאן כולם
יושב  והאונן ומתפללין קוראין הם אחר בבית אלא לפניהם
ע"א: בסי' שנתבאר מטעם כלום אחריהם עונה ואין ודומם

העם „ וכל תנחומין לקבל האבלים וחזרו המת את קברו
שם  שעומדים למקום הקבר ממקום אחריהם הולכים
העם  יכולים אם תנחומין לקבל שורה לעשות האבלים
עד  אחד פסוק ואפילו אחד פרק אפילו ולגמור להתחיל
לאו  ואם שיוכלו מה כל ויקראו יתחילו לשורה יגיעו שלא
יעבור  אם אבל כך אחר לקרוא שהות יש אם יתחילו לא
לא  שעדיין כיון תחלה שמע קריאת יקראו שמע קריאת זמן

תנחומין: במצות התחילו

האבל ‰ פני הרואים הפנימים לנחמו בשורה העומדים
חייבים: האבל פני רואים שאינן והחיצונים פטורים

והמלוין: והמנחמים המטה נושאי דין עב סימן א חלק

ובשר ‡ אחד בטלית ומתכסים ערומים ישינים שהם שנים
אם  אלא שמע קריאת יקרא לא בזה זה נוגעים שניהם
מפני  ולמטה ממתניהם ביניהם מפסקת טלית היתה כן
הרהור  לידי אותו מביאה ולמטה ממתניהם בשרם שנגיעת
ואף  דבר ערות בך יראה ולא משום ואסור קריאתו בשעת
מגולה  כשהיא ממש בערותו אלא מדבר הכתוב שאין פי על
בשעה  סופרים מדברי מקום מכל שם שיתבאר כמו ונראית
בקריאת  כשעוסק דהיינו מחניך בקרב מתהלך אלהיך שה'
ע"ד  בסי' שיתבאר כמו תורה בתלמוד או בתפלה או שמע
טפח  שאמרו כמו ערוה נקרא הרהור לידי שמביא דבר כל

ע"ה. בסי' שיתבאר כמו ערוה באשה

כיסוי  אין כאן כיסוי מועיל ממש לערוה שאפילו פי על ואף
ידי  על הרהור לידי בא הוא מקום שמכל כיון מועיל
ומטעם  ולמטה ממתנים בבשרו חבירו בשר נגיעת שמרגיש
פי  על אף ערוה שהיא אשה זמר קול שמיעת אסרו זה
כמו  הרהור לידי מביאו לו נשמע אלא נראה אינו שהקול

ע"ה. בסימן שיתבאר

או  מתפלל או שמע קריאת כשקורא אמורים דברים (במה
מותר  תורה בדברי להרהר אבל בפיו תורה בדברי מדבר
ע"ה  בסימן שיתבאר מטעם מגולה ממש כשערותו אפילו
בשר  בקירוב אשתו עם ששוכב או אשה קול ששומע כ"ש

ש  אע"פ פנים בחזרת שלא כמו אפילו בפיו לקרות אסור
בשעת  שבקדושה בדברים להרהר מותר זה ומטעם שיתבאר
כדיבור  שהוא אע"פ זה לענין כדיבור אינו שהרהור תשמיש

המטונפות): במבואות להרהר לענין

* * *
לבינה · בינו טלית להפסקת א"צ עמו ישנה אשתו היתה

לידי  יבא לא בה שרגיל שהואיל כגופו שאשתו מפני
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ממנה  פנים בחזרת אלא קורא אינו מקום מכל אבל הרהור
יהיה  שלא כדי לזה זה אחוריהם שניהם שיחזירו דהיינו
ויש  הרהור לידי ויבא בערותה בשרו או בערותו נוגע בשרה
לחוש  ונכון טלית בהפסקת שלא באשתו אף שאוסר מי

לדבריו:

בחזרת ‚ לקרות מותר קטנים בעודם בניו עם ישן היה
לידי  יבא שמא לחוש שאין טלית הפסקת בלא פנים
בשרו  שאין כל בבשרו הקטנים בשר נגיעת מחמת הרהור
צריך  גדולים הם ואם בערותו בשרם ולא בערותן נוגע

טלית. להפסקת

שנה  י"ב לו שיהיה עד התינוק קטנים חשובים הם כמה עד
שערות  ב' הביאו ואפילו שנה י"א לה שתהיה עד והתינוקת
י"ב  ושנת לתינוק י"ג ובשנת כלום אינן הזה זמן בתוך
ואם  טלית הפסקת בלא אסור שערות ב' הביאו אם לתינוקת
אפילו  לתינוקת וי"ב לתינוק ואילך י"ג ומשנת מותר לאו

טלית: הפסקת בלא אסור שערות ב' הביאו לא

יתנהג: איך ובניו אשתו עם הישן עג סימן א חלק

מתהלך ‡ אלהיך ה' כי וכו' וכסית ושבת בתורה כתוב
ערות  בך יראה ולא קדוש מחניך והיה וגו' מחניך בקרב
אלהינו  שה' מקום שבכל חכמים למדו מכאן וגו' דבר
ובתפלה  שמע בקריאת עוסקים כשאנו דהיינו עמנו מתהלך
צואה  תהא שלא קדוש המחנה להיות צריך תורה בדברי או
יהיה  שלא דהיינו דבר ערות בנו ה' יראה ושלא שם מגולה
עיניו  כמלא מתפלל או הקורא אדם של פניו כנגד ערוה דבר
שיהיה  וצריך פניו כנגד הוא אדם של מחנהו שעיקר מפני

יר  שלא קדוש זה הוא מחנה זה ואיסור דבר ערות ה' בו אה
התורה. מן

בקרבנו  בהם שוכן ה' אשר שהמקומות הוסיפו והחכמים
שלא  ג"כ צריך מתפלל או הקורא אדם של ולבו ראשו שהם
תחת  הערוה עם יהיה שלא דהיינו הערוה את רואים יהיו
התורה  שמן (אע"פ ביניהם וחציצה הפסק בלי אחד מכסה
נגד  מכוסה שערותו כיון כו' בך יראה ולא משום בזה אין
אע"פ  בטליתו ומתכסה ערום ישן היה אם לפיכך אדם) בני
תחת  ערותו עם יהיה שלא לטליתו חוץ ראשו שהוציא
לבו  על בטליתו שיחוץ עד יקרא לא זה הרי אחד מכסה
והוא  אסור הערוה את רואה שלבו לערוה לבו בין להפסיק

בין  הפסק שאין דהיינו חבירו ערות את רואה לבו אם הדין
ומתכסים  ערומים שוכבים ששניהם כגון חבירו לערות לבו
אלא  נוגע בשרם שאין מזה זה רחוקים והם אחד בטלית

זה: כנגד זה שפניהם

* * *
צריך · לערוה בינו להפסיק בבגד מכוסה לבו אם אפילו

אסור  מגולה הוא ואם מכוסה כן גם ערותו שתהא
יראנה  שלא ממנה פניו החזיר אם אפילו התורה מן לקרות
אלא  דבר ערות תראה לא נאמר לא שהרי עיניו שעצם או
נראה  תהא שלא בענין מכוסה שתהא כלומר בך יראה לא
ראשו  והוציא ערום בבית העומד לפיכך אצלו העומד לאחר
בבגד  לבו שכיסה פי על אף ערותו יראה שלא לחלון חוץ

בבית. ונראית מגולה שערותו כיון יקרא לא זה הרי

ראשו  והוציא טפחים י' גבוה שאינו בכילה ערום הישן אבל
מגולה  שערותו אע"פ לבו על בבגד כיסה וגם לה חוצה
י' גבוה הכילה שאין שכיון בטלית כמכוסה ה"ז בכילה
רשות  חלוק שהוא לבית דומה ואינה עליה כסוי שם טפחים

אסור: בתוכו נראית שהערוה וכיון לעצמו

ובלבד ‚ לערוה כסוי חשובים צלולין הן אפילו מים
תחת  ערותו עם יהיה שלא למים חוץ ולבו ראשו שיוציא
הם  אם המים תוך לבו ואם א' סעיף כמ"ש אחד מכסה
עכורים  הן ואם הערוה את רואה לבו משום אסור צלולים
מפני  והוא בתוכם לקרות מותר בהם נראים איבריו שאין
ריחם  יהיה שלא והוא לערוה לבו בין הפסק חשובים שהם
ומים  לקמן כמ"ש אמות ד' מהם להרחיק צריך שאז רע
במים  והרוחץ ומותר ברגליו עוכרן קרקע גבי שעל צלולים
לבו  אם לשתות ורוצה לעכרן אפשר שאי שבכלי צלולים

ויברך. ללבו ממטה בבגד יכסה המים תוך

אחד  גוף והיד שהלב כיסוי חשוב אינו בידו כסהו אם אבל
מכסה  אם הדין והוא עצמו את לכסות יכול הגוף ואין הן
בגילוי  כך לברך שיוכל כיסוי חשוב אינו בידיו ראשו את

צ"א: בסי' לקמן כמ"ש הראש

הפסקה „ חשובה ה"ז בזרועותיו גופו מחבק האדם אם
חשובה  כיסוי חשובה אינה שהיד שאף לערוה לבו בין

הערוה: את רואה לבו אין מקום שמכל כיון הפסקה

הערוה: את רואים כשאבריו לברך שלא עד סימן א חלק
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"dNEcBd 'd Kl" ligzOd xEAC xn`n FA llkpe .ipf`il ztEwYn xn`Od©©£¨¦§©¦¨§¦§¦§¨©£¨¦©©§¦¤©§¨

x"Enc` ixn`n .a .l"Pd R"xd zFgPd .` :zF`gqEp 'b EPOn EqRcPW `"rwz¤¦§§¦¤§¨©¨¨©©©©£¨¥©§

xF` ± (irvn`d x"Enc` zXEcw cFaM zgPd) .b .ckx cEOr a wlg miaEzM owGd©¨¥§¦¥¤©©¨©§§©©§¨¤§¨¦

.(` ,v `xIe dxFYd©¨©¥¨

.hkxz .ekxz cEOr awr dxFYd xF`A ± zFdBd ztqFze miiEPiWA df xn`n©£¨¤§¦¦§¤¤©¨§©¨¥¤©

.f"nyz .l"yz df ligzOd xEAC .b"kyz "iYphw" ligzOd xEAC d`xE§¥¦©©§¦¨Ÿ§¦¦©©§¦¤

.2" ּובקעת (מענין הרים ּבׁשם ":ארץ ּובּילקּוט ראה. ּפרׁשת סֹוף ּברּבֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ְִֵַהּספרי.

הּׁשמים"ּומענין ב').:"למטר ט"ז, (ּדף י"ג ּפרׁשה ּבראׁשית, ּברּבֹות: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ּבפסּוק  רּבה: ּבקהלת ג'). (קמ''א, כ''ה ּפרׁשה ריׁש c)ּבׁשּלח, "והארץ (`, ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּפסּוק וריׁש עֹומדת". f)לעֹולם ּגמרא:(`, הּים". אל הֹולכים הּנחלים "ּכל ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּב ּדבבא ב' ּפרק ב'). עּמּוד ט', (ּדף ּדתענית קּמא י"ט,ּפרק (ּדף תרא ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

א'). עּמּוד ַסֹוף

.3):KRdzOd mzFgqCxR d`x ."mzFg xngM KRdzY" :ci ,gl aFI` iR lr ¨©¦§©¥©¦¦¦§©¥§Ÿ¤¨§¥©§¥

.(` ,`lw k oOiq WcTd zxB` .zn` Kxr miiEPiMd ikxr xrW w"nxdl§¨©©©©¤§¥©¦¦¥¤¡¤¦¤¤©Ÿ¤¦¨

.4,"miciqg zpWn"A `Ed oM]'ה אֹות י''ד, ּפרק ּתפיּלין, :ּבתיּקּון ¥§¦§©£¦¦ְְִִִֶֶ
.KRdzOd mzFgM `''f iAbl `Ed mc`dW¤¨¨¨§©¥¨§¨©¦§©¥
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.5.(hq fnx ipFrnW hEwli .b ,bi gp i"WxA `aEd .b ,`n dAx ziW`xA)§¥¦©¨¨§©¦Ÿ©©§¦§¦¤¤

.6gNWA xF` dxFY .f"h oniq WcTd zxB` `ipY d`xE .` ,aq `rivn `aA)¨¨§¦¨§¥©§¨¦¤¤©Ÿ¤¦¨¨§©©

.(c ,aq dpXd W`x oOwl .a ,bq§©¨Ÿ©¨¨

.7.(.a ,ev .b ,`v irqn lirl mb d`x .a cEOr Wix ,fi dpXd W`x)Ÿ©¨¨¥©§¥©§¥©§¥

.8.(` ,f ziprY d`x)§¥©£¦

כחֹותם"9. "ׂשימני הּמתחיל ּבדּבּור ּבאריכּות ּבזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָועּיין
.הּנ''ל  ַַ

.10.("dxrA xEPz FnM" :c ,f rWFd ."zxrA W`M iAlA" :h ,k dinxi iR lr)©¦¦§§¨§¦¦§¥Ÿ¤¤¥©§©Ÿ¥¨

.11]וּיאכיל" הּמתחיל ּבדּבּור ,ּבסמּו ּכן ּגם מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָועּיין
הּמן" b)].את ,bi lirl) ֶַָ§¥

.12.(l`xUi zqpkE ,ux` KxrA awri zNdw d`x)§¥§¦©©£Ÿ§¥¤¤¤§¤¤¦§¨¥

.13.(` ,gt migqR d`x)§¥§¨¦

ימּוׁשּו"14. ההרים "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה: ׁשּנתּבאר vY`ּכמֹו oOwl) ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ§©¨¥¥

(Kli`e ` ,n."כחֹותם "ׂשימני הּמתחיל (l"Pd).ּובדּבּור ¨¥¨ְְִִִִֵַַַָ©©

ּבפירּוׁש15. יׂשראל", "ׁשמע הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה (oPgz`eועּיין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ¨¤§©©

" :(hk ,b'כּו ּבּגיא (וּנׁשב "drpkde zEltW zpigA Fpiid `ib" :b ,`i oPgz`e lirl ְֵֶַַָ§¥¨¤§©©©§©§§¦©¦§§©§¨¨

`idW ,rnW z`ixw oipr EdGW xnFl Wi `iBA aWPe . . KxAzi eil` lEHiaE¦¥¨¦§¨¥©¨¤©¨§¥©¤¤¦§©§¦©§©¤¦

("cg`A FWtp xFqnl lEHiA . . aXEin. §¨¦¦§©§§¤¨
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d`NirÎd`xie'כּוÎEligC" od d"ied zFIzF` 'c xW` rEcIke . §¦§¨¦¨¨§©¨©£¤¦£¨¨¥§¦
minrR 'aE ,Enigx minrR 'a ixd ,"EligcEÎEnigx ,EnigxE§¦§¦§¦£¥§¨¦§¦§¨¦
'a ,mixd zFpigA 'a ± "zFrwaE mixd" EdGW ,xWt`e .EligC§¦§¤§¨¤¤¨¦§¨§¦¨¦

zFrwA zFpigA'כּו.[ §¦§¨
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± `NirlcÎ`zExrz` KWnp ,lEHiaE driwW zpigaAW `Yzlc¦§©¨¤¦§¦©§¦¨¦¦§©¦§£¨¦§¥¨
miWEal ilA sFqÎoi` xF` iENiB EpiidC ,hlFAÎmzFg zpigA iENiB¦§¦©¨¥§©§¦¥§¦§¦

cFr spMi `le" ,mixiYqOd'16"כּו(k ,l dirWi). ©©§¦¦§Ÿ¦¨¥§©§¨

zpigA `EdW ,min zpigaAW `YzlcÎ`zExrz` ,oM m`e§¦¥¦§£¨¦§©¨¤¦§¦©©¦¤§¦©
Î`zExrz` KiWnn ,"miixiWM Fnvr miUn" ,lEHiaE driwW§¦¨¦¥¦©§§¦©¦©§¦¦§£¨
`YzlcÎ`zExrz` ici lr KWnPX dOn xzFi dpFilr `lirlc¦§¥¨¤§¨¥¦©¤¦§©©§¥¦§£¨¦§©¨

."W` iRWx" zpigaA¦§¦©¦§¥¥

mixd ux`" WExitA oM mB fOExn dGW ,xnFl xWt`e§¤§¨©¤¤§¨©¥§¥¤¤¨¦
zpigA dHnl dUrp ,dlrnNW hlFAÎmzFgOW ,"zFrwaE§¨¤¥¨¥¤§©§¨©£¤§©¨§¦©

lEHiaE driwW'כּו.[ §¦¨¦

"oiIl min awri inx`" okle17dkxA KiWndl ± §¨¥©§¥©£Ÿ©¦©©¦§©§¦§¨¨
xzFi dpFilr18mc`M ,"miO dYWY minXd xhnl" Edfe . ¤§¨¥§¤¦§©©¨©¦¦§¤¨¦§¨¨

.Fl dYWie xFfgIW Fxiagl dzFXd©¤©£¥¤©§§¦§¤
,oixkEC oiin KiWndl oiawEpÎoiin z`lrd EdGW :WExiR]¥¤¤©£¨©©¦§¦§©§¦©¦§¦

"minXd xhn" `xwPd19. ©¦§¨§©©¨©¦

didW miOdÎKEQip oipr oM mB xnFl Wi df KxC lr xWt`e§¤§¨©¤¤¤¥©©¥¦§¨¦©©¦¤¨¨
zFMEQdÎbgA20:bgd ini zraW lM §©©¨¦§©§¥¤¨

iId KEQip oipr dPd iMmzFg FnM `Ede ,dgnU zpigA `Ed o ¦¦¥¦§¨¦©©¦§¦©¦§¨§§¨
Edfe .'dl dAx dad`A WtPd zgnU zpigA ,dHnNOW hlFA¥¤¦§©¨§¦©¦§©©¤¤§©£¨©¨©§¤

oiId lr mIeld xiW oipr21dnkg zpigA `Ed miOd KEQip la` . ¦§¨¦©§¦¦©©©¦£¨¦©©¦§¦©¨§¨
dnÎgM ±22.dHnNOW rwFW mzFg zpigA `EdW ,lEHiA zpigA , Ÿ©¨§¦©¦¤§¦©¨¥©¤¦§©¨

"mWBd cixFn" mixnF` zxvrÎipinWA dPde23EdGW , §¦¥¦§¦¦£¤¤§¦¦©¤¤¤¤
ÎKExA sFqÎoi` xF` iENiB hlwp zFidl ,dlrnNn c''n zkWnd©§¨©©¦§©§¨¦§¦§©¦¥¨
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xn`p df lre(`i ,`i EpzWxR)± "miO dYWY minXd xhnl" : §©¤¤¡©¨¨¨¥¦§©©¨©¦¦§¤¨¦
ÎipinWAW "minXd xhn"C ,Ff dpFilr dkWnd KiWndl icMW¤§¥§©§¦©§¨¨¤§¨¦§©©¨©¦¤¦§¦¦
l''Pd lWOd Edfe .zFMEQdÎbgA miOdÎKEQip ici lr `Ed ,zxvr£¤¤©§¥¦©©¦§©©§¤©¨¨©©

."Fl dYWie xFfgIW icM Fxiagl dzFXd mc`M"§¨¨©¤©£¥§¥¤©§§¦§¤
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l"fx Exn`e ,"Fzlgp zix`Wl 'Ek oFrּדף) הּׁשנה ּדרא ׁש ב ' ּבפרק  ¨¦§¥¦©£¨§¨§©©ְְֶֶַַָָֹ

miixiWM".י''ז) Fnvr miUOW inl" Epiid "zix`Wl" WExitC ,§¥¦§¥¦©§§¦¤¥¦©§§¦©¦

mipFncTd milAEwn ixtqAW oipr dNgY x`al Wie25 §¥§¨¥§¦¨¦§¨¤§¦§¥§¨¦©©§¦
.zx`tY ,dxEaB ,dNEcB ± "z''bb" zFpFilr zFCOd mi`xwp¦§¨¦©¦¤§§¨§¨¦§¤¤
"miIg ur"A wx ."dNEcB" mWA `xwp KxAzi FCqg zCOW ,Epiid©§¤¦©©§¦§¨¥¦§¨§¥§¨©§¥©¦
aizM wEqRaE ."cqg" mWA dCOd `xwPW ± "z''bg" lMd xMfp¦§©©Ÿ©©¤¦§¨©¦¨§¥¤¤©¨§¦

dxEaBde dNEcBd 'd Ll" :oM mB'כּו." ©¥§©§¨§©§¨

:oiprde§¨¦§¨

riRWIW xnFl KiIW `l `EdÎKExA sFqÎoi`A zn`A iM¦¤¡¤§¥¨Ÿ©¨©¤©§¦©
"xwg oi` FzNEcbl" iM zngn wx ,cqg(b ,dnw miNdY)FnkE , ¤¤©¥£©¦¦§¨¥¥¤§¦¦§

aEzMW(g ,mW)Kln ipR xF`A" dPd iM ."cqg lcbE miR` Kx`" : ¤¨¨¤¤©©¦§¨¨¤¦¦¥§§¥¤¤
"miIg(eh ,fh ilWn)oM lr "miR` Kx`" `xwp KxAzi FzFidle , ©¦¦§¥§¦§¦§¨¥¦§¨¤¤©©¦©¥

cqg lcbE" zFidl KWnp'אחר.".כּו ּבמקֹום  ׁשּנת ּבאר ּוכמֹו ¦§©¦§§¨¨¤ְְְִֵֵֶַָָ

zCn Edfe .aFHd FCqgl zilkze uw oi` cqg `Ed okle§¨¥¤¤¥¥§©§¦§©§©§¤¦©
"cqg axe"26(e ,cl `VY),dNEcBd cSOW df cqg zpigA mpn` . §©¤¤¦¨¨§¨§¦©¤¤¤¤¦©©§¨

,"xwg oi` FzNEcbl" xW` `EdÎKExA sFqÎoi` zCnA `wiiC Edf¤©§¨§¦©¥¨£¤¦§¨¥¥¤
"`Ed FCal `Ed" iM27"minEcTd lkl oFncw" `Ed ,28d`b iM" , ¦§©©§§¨©§¦¦¨Ÿ

d`B'29"כּו(` ,eh gNWA)dn ."dNEcBd± `wiiC ± d"ied Ll" okl . ¨¨§©©¨¥§£¨¨©§¨©§¨©
`lM" zn`A mdW xg`n ,Ff dCn KiIW `l mi`xaPA oM oi`X¤¥¥©¦§¨¦Ÿ©¨¦¨¥©©¤¥¤¡¤§¨
xzFie ,qFpiiwF` iAbl dRhM `Ed zElWlYWdd lke ,"iaiWg£¦¥§¨©¦§©§§§¦¨§©¥§¨§¥

KFxr oi` oMn'כּוlEHiA zpigA `Ed dXEcwcÎ`xhq lkA okl . ¦¥¥£¨¥§¨¦§¨¦§¨§¦©¦
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הּנ''ל 16. כחֹותם" "ׂשימני ּפסּוק על זה ּכל ׁשּנתּבאר .ּוכמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

.17`In inx`C" ± (dk ,fk zFclFY) "oii Fl `aIe" :` ,htw wlA 'b wlg xdf)Ÿ©¥¤¨¨©¨¥©¦§§©§¥©¨

.("oii `EddA§©©¦

.18,wlA xdGA oiIre)'א עּמּוד סֹוף קפ''ט, zvw).ּדף xg` oiprA ± §©¥©Ÿ©¨¨ַַ§¦§¨©¥§¨

ּפסּוק 19. על ּׁשּנתּבאר מה "ועּיין ּבענין כּו'", ּבחּקתי ונתּתי "אם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
כּו' "sFxri"גׁשמיכם aEzMW FnM ,dxFYd Edf mkinWb" :` ,gn izFTgA lirl) ְִֵֶ§¥§ª©¦§¥¤¤©¨§¤¨©£

,gEzt FAl didIW . . dUrp . . dxFYd zpigA ,"mkinWb" ici lre . . "igwl xhOM©¨¨¦§¦§©§¥¦§¥¤§¦©©¨©£¤¤¦§¤¦¨©

.("dxFYd zpigA ici lr dad` zpigA FWtpA zFidl lkEIX¤©¦§§©§§¦©©£¨©§¥§¦©©¨

.20.(a ,a ziprY .` ,dn dMEq)¨©£¦

.21.(a ,dl zFkxA)§¨

.22.(zFnFwn dOkaE .DzNigzA xdf ipETY znCwd .` ,cl ev b wlg xdf)Ÿ©¥¤©©§¨©¦¥Ÿ©¦§¦¨¨§©¨§

.23oglWe xEh .e"h dkld a wxt dNtY zFkld m"Anx .` ,a ziprY dpWn)¦§¨©£¦©§©¦§§¦¨¤¤£¨¨§ª§¨

.(` ,ciw oOiq ciw oniq miIg gxF` owGd x"Enc` KExr oglWe KExr̈§ª§¨¨©§©¨¥©©¦¦¨¦¨

צּוה"24. "ּתֹורה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה z`feועּיין oOwl) ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ§©¨§Ÿ

(` ,ev dkxAd. ©§¨¨

.25.(` ,v `xIe dxFYd xF` ± ."miIg urde qCxRd iptNW")¤¦§¥©©§¥§©¥©¦©¨©¥¨

ב').26. עּמּוד קל"ג, (ּדף נׂשא ּבאדרת ּבּזהר ְְִֵַַַַַַָֹֹעּיין

.27zFdBd zFnFwn i`xn" d`xE .mixERMd mFie dpXd W`xl hEIR gqFp)©¦§Ÿ©¨¨§©¦¦§¥©§¥§©¨

.(k wxR `ipYl "zFxvw zFxrde§¤¨§¨©©§¨¤¤

.28.(` ,kw xdf ipETY)¦¥Ÿ©

.29.c ,aq gNWA xF` dxFY ± "d`B d`b iM 'dl dxiW`" ligzOd xEAC d`x)§¥¦©©§¦¨¦¨©¦¨Ÿ¨¨¨§©©

.(zFnFwn dOkaE .a ,hk ixg` lirl§¥©£¥§©¨§
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FnM .lEHiaE drpkd oFWl ± "orpM ux`" mWA l`xUiÎux ¤̀¤¦§¨¥§¥¤¤§©©§©§¨¨¦§
lirl x`AzPW(b ,fh). ¤¦§¨¥§¥

"mdxa`l cqg" zCn Edfe(k ,f dkin)zpigAn KWnPX ± §¤¦©¤¤§©§¨¨¦¨¤¦§©¦§¦©
awri xn` df KxC lre ."xt`e xtr ikp`e"(`i ,al glWIe): §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§©¤¤¤¨©©£Ÿ©¦§©

"micqgd lMn iYphw"30. ¨Ÿ§¦¦Ÿ©£¨¦

,"dNEcB" xn` `le ,"cqg zCn" ± "miIgÎur"A azMX dnE©¤¨©©¥©¦¦©¤¤§Ÿ¨©§¨
,'zEliv`C oiRp` xirf'c cqg'A xAcn "miIgÎur"A iM Epiid©§¦©¥©¦§©¥§¤¤¦§¥©§¦©£¦
zFaax mitl` e''lx" ,zilkze lEaB zpigaA md milMd xW £̀¤©¥¦¥¦§¦©§§©§¦£¨¦¦§

"zF`qxR31"miR` Kx`" oM oi`X dn ."oiRp` xirf" `xwp okle , ©§¨§¨¥¦§¨§¥©§¦©¤¥¥¤¤©©¦
zpigA ,d''OCÎcqg `xwp `''fCÎcqgA okle .sFqÎoi` `Ed¥§¨¥§¤¤§¨¦§¨¤¤§¨§¦©
zpigA la` .`EdÎKExA sFqÎoi`l WOn milhA milMdW ,lEHiA¦¤©¥¦§¥¦©¨§¥¨£¨§¦©

xe" ,"cqg lcbE"dlrnNW "oiRp` Kix`" zpigaA Edf ,"cqg a §¨¨¤§©¤¤¤¦§¦©£¦©§¦¤§©§¨
"e`bNC cqg" oiprA mW xdGA aEzMW FnkE .l''PM zEliv`dn¥¨£¦©©§¤¨©Ÿ©¨§¦§¨¤¤¦§¨

,"xaNC cqg"e. ׁשם עּיין §¤¤¦§©ֵַָ

Îcqg zpigA dEdzp EdYdÎmlFrOW milMdÎzxiaXn K ©̀¦§¦©©¥¦¤¥¨©Ÿ¦§©¨§¦©¤¤
z` zF`xdl ickA xEGiRd ok` .oxfR `Ed mB xW` ,l`rnWiC§¦§¨¥£¤©©§¨¨¥©¦¦§¥§©§¤
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מצד ‡Í(נ) אתדל"ע נעשה איך להפלי' שיש כמו הנה
נמצא  מהיכן להפליא יש יותר כנ"ל אתדל"ת
בחי' בהם להיות נפרד בבחי' בע"ג בתחתוני' הכח
היפך  לכאורה שזהו כו' לאין היש ביטול בחי' אתדל"ת
כל  כמו דוקא ונפרד יש לבחי' שנברא הבריאה טבע
נמצא  מאין לעצמם נפרד יש בבחי' שהן השמים צבא
לך  כמ"ש בהשתחוואה במציאות הביטול בחי' בהם
רום  עד כך שירה אומרים הברואים כל וכן משתחווים
העליון  שבג"ע נשמות עד בי"ע עולמות שבג' המעלות
בשר  כל יבא כו' בחדשו חודש מדי והיה דכתיב
גם  למטה ישראל בנשמות וגם כו' להשתחוות
בטומאות  ומשוקעים מאד חומרי' בגופי' שמלובשים
הגלות  עול מלבד ועונות בחטאים הבהמה דרוח הגסות
היתר  תאות בכל וכן ונפש לב בכל פרנסה בשיעבוד
זאת  בחי' תמיד בהם נמצא עכ"ז כו' הלב שמטמטם
ונפש  לב בכל דלבא מעומקא תשובה דהתעוררות
ה' אל ולצעוק נפש מרי ולהיות לגמרי החטא מן לשוב
כמו  האמיתית לעבודתו ה' אל לשוב לב בכל בתשובה
על  ובוכה בתשובה חוזר שבקלים קל שאפילו בעי"ת
השנה  ימות בשאר וכה"ג בעונותיו שנתרחק נפשו
פלא  וזהו כו' ידח לבלתי לפרקים מתעוררים הרבה
הנה  אך ממש. הטבע היפך כמו שזהו לכאורה גדול
מלמעלה  אלא עצמם מצד זאת התעוררות אין באמת
עלינו  יערה עד כמ"ש זו התעוררות רוח עליהם נמשך
לעורר  יום בכל שמכרזת קול בת ענין והוא ממרום רוח
בנים  שובו לומר בהיתר או באיסור שנטמאו לנשמות
ויום  יום בכל מתעוררים הרבה הכרוז ומזה כו' שובבים
שתשובה  אליך ה' השיבנו כמ"ש והיינו כידוע ממש
בתשובה  לכנ"י המשיב שהוא היא ה' מאת זאת
שגם  ונמצא כו' יום בכל שמעוררים זאת בהתעוררות
מלמעלה  אלא עצמם מצד אינה דתשובה אתדל"ת בחי'
לטהר  הבא (וכמשארז"ל אותם המעורר ועוז כח בא
מ"נ  העלאת בחי' בכל ג"כ הוא וכך כו') אותו מסייעין
המעלות  רום עד השמים צבא וכל במלאכים דבי"ע
בהתעוררות  המעוררם כח שבא הוא ה' מאת הכל כנ"ל

ו  במציאות הביטול זה כח בהן ונותן לא זאת לאו אם
נפרד  יש בחי' שהן מאחר כלל זה ביטול בחי' בהן היה
לילה  חצות שבכל בזוהר שמצינו ממה לזה וראיה כו'
הנותן  ענין והוא כו' הנשמות לעורר שמכריז כרוז יש
הקיצו  ואו' כו' דתרנגולא בגדפוהי בטש בינה לשכוי
כו' אודנין אטימין עיינין סתימין כו' עפר שוכני ורננו

שבג"ע  בנשמות גם המעלות רום עד הוא וכך ע"ש
דמלכות  מ"נ העלאת בחי' כללות הנה ובכלל העליון
שיוכל  לאלקים עוז תנו נאמר ע"ז הנבראים מצד
אלקים  נא' ואז מ"נ המעלה ועוז כח שנק' מ"נ להעלות
שכמו  יובן וכמ"כ וד"ל. כו' תדיר קארי לך דמי אל
של  כח כך כנ"ל דוקא מלמעלה באה אתדל"ת שכח
ערוך  שאין אע"פ מאתדל"ת מתעורר שיהיה אתדל"ע
המשפיע  מן מעלה מלמעלה בא ג"כ וכלל כלל ביניהם
ומתפעל  מתעורר להיות וכח רצון לו נמשך שמשם
פב"פ  יחוד לכלל שיבא עד מ"ד בחי' הנק' מאתדל"ת
במשפיע  שבין ונמצא כו' אליך פניו ה' יאר מ"ש שזהו
אל  פנים החזרת לכלל בא שהמשפיע מה במקבל ובין
מה  וכן שבו הפנימית בבחי' במקבל להתייחד המקבל
וחוזר  שבו פנימיות מבחי' מ"נ להעלות יוכל שהמקבל
והמקבל  המשפיע שהיה אע"פ המשפיע אל שלו פנים
אינו  זה כל הנה כו' אב"א בבחי' מאד מרחוק תחלה
דוקא  אלא והמקבל המשפיע כח עצמות מצד בא
ומקבל  דמשפיע פב"פ החזרת כח נמשך מלמעלה
ומ"ד  מ"נ בחי' ואתדל"ע אתדל"ת בבחי' לעוררם
ומקבל  למשפיע שעוזר כו' ומושיע עוזר פי' והיינו

וד"ל. כו' פב"פ יחוד לבחי' לבא
Â‰ÊÂ) אופן באיזה שבכת' המדה קו מאמר ע"פ

יהי' כמה ושיעור מדה ובאיז' זמן ובאיזה
מועדי  אלה כמו מ"ד המשכת יהיה וכמה מ"נ העלא'
יראה  דכתיב פב"פ יחוד זמן אז דוקא רגלים בג' הוי'
שרש  והנה וד"ל). וכה"ג כו' הויה פני את זכורך כל
נמשך  הוא ומקבל למשפיע הזה הכח של ההמשכה
שבכת"ר  כת"ר שנקרא דוקא הכתר של הפנימי' מבחי'
שמשם  הרצונות כל מקור הנ"ל דכ"ר רעוא בחי' והוא
ולהתפעל  להתעורר שירצה למשפיע רצון בחי' נמשך
ה' יאר כמו המקבל אל פניו מאיר להיות באתעדל"ע
בז"א  רעוין דכל רעוא הארת לא ואם וכה"ג פניו
כלל  מתעורר היה לא זו בהתעוררות רצון לו לעורר
ביניהם  כלל ערוך שאין מאחר דכנ"י מ"נ העלאת מצד

ש  מה וגם באתדל"ת כנ"ל להתעורר כנ"י יכולים
שהיו  אע"פ שלימה בתשובה ה' אל פניהם להחזיר
נמשך  זה גם כו' תחלה ואחוריים עורף בבחי' עומדים
שממשיך  הנ"ל רעוין דכל רעוא מבחי' ועוז כח להם
נאמר  ולכך זאת התעוררות להם להיות שלו רצון להם
משמש  יעקב כמו דוק' ממרום רוח עלינו יערה עד
שיש  משום מל' בחי' מכרזת קול בת (ומ"ש כו' במרום
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רוחא  מצד המקבל אל משפיע מכל גם מ"נ המעלה כח
אם  נאמר ע"ז אך כו' למל' מז"א וכן כו' בגוה דשביק
הכתר  מבחי' אנכי וגאלתיך וא"ל כו' טוב יגאלך
מצד  אליך ה' השיבנו וזהו כו') שאנכי מי שבכתר
ואז  אליך זו בהתעוררות שנשוב דכ"ר רעוא הארת
הויה  פני ג"כ תאיר כי ממילא פנים בבחי' ונשובה
שלא  היינו השיבנו פי' וא"כ כו' פב"פ להתייחד אלינו
אלא  עוה"ז בעניני והפנים אחוריים בבחי' להיות
כנ"ל  אמיתי' בהתעוררות שיהי' פנים לבחי' השיבנו
פניו  הויה יאר כי פב"פ בבחי' להיות ונשובה ואז
דכל  דרעוא רצון הארת ע"י הוא גם ממילא אלינו
פב"פ  דזו"ן יחוד שהוא לך תפלתי ואני וז"ש רעוין
כו' דכ"ר מרעוא היחוד לזה העליון רצון בעת דוקא
אלה  וכמו כו'. עת בכל יבא ואל ע"פ בזהר וכמ"ש
כו' יום דכל בשחרית או ושבת רגלים בג' הויה מועדי
רצון  בחי' קונם רצון לעשות ושמחים ששים וז"ש
את  ישנו שלא להם נתן וזמן חק והוא דכ"ר דרעוא
בזמן  והירח השמש בקירוב כמו יחודם זמן תפקידם

כזה  גדול כח שיש מה אך במ"א. וכמ"ש כו' ידוע
הוא  גם פב"פ ולמקבל למשפיע להחזיר הכתר בבחי'
שהוא  הרצון מבעל והוא דוקא הימנו מלמעלה מקבל
יש  יחוד שבכל וכידוע ממש דא"ס העצמות בחי'
ע"י  והוא כו' אא"ס מעצמות ליחודם וכח הארה
עצמות  בין ממוצע בחינת הוא הנ"ל הכתר שבחי'
טובים  ומעשים תשובה ע"י וזהו לנאצלים המאציל
תורה  ידי ועל כו' מקום של רצונו עושין שנקרא כנ"ל
דבר  בלא שהוא כמו לגילוי ההעלם מן באה ההמשכה
בפנים  פנים החזרת בחי' יותר הגורם הוא וע"כ מפסיק
רצון  יומשך ידו שעל ברית כריתת ענין עיקר וזהו כנ"ל
בפנים  פנים חזרת להיות תמיד רעוין דכל מרעוא
מניחין  שאמר (וזהו כו' ישראל וכנסת ב"ה בקודשא
שבתפלה  דפב"פ יחוד לחזר' מקור שהוא עולם חיי
הללו  דברים ג' שע"י ונמצא כו') שעה חיי שנקרא
להיות  דכ"ר מרעוא רצון נמשך ומע"ט ותשובה תורה
כו' מעלות רום עד ומקבל משפיע בכל פב"פ החזרת

וד"ל:
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·È¯˜‰Ï את והניף שנאמר פסח של שני ביום העומר
השבת  ממחרת לרצונכם ה' לפני העומר
שבועות  שבעה אחד כל לספור י"א). כ"ג (ויקרא
ש"ו): (ש"ב ט"ו). כ"ג (ויקרא לכם וספרתם שנאמר
בגמ' בהמה מאכל שנק' משעורים בא הי' העומר הנה
שער  בפע"ח בארוכה מבואר וסודו ב') ג' (פסחים
נת' אמור פ' מצות ובטעמי ספ"ו) ספה"ע (שער המצות
ע"ש  האותיות עם מנצפ"ך ב"פ שערה כי הענין תמצית
ראשון  יום אחר (ר"ל בקטנות בפסח המל' כי ולהיות
כמ"ש  ראשון בליל שנמשכו המוחי' כל שמסתלקים
ע"כ  הה"ג רק לה ואין מצה) אכילת במצות לעיל
קרבן  הקרבת ע"י והנה ביום, בו שעורים מקריבים
לנו  ניתן ואח"כ פנימי' בבחי' הה"ג אלו נמשכו העומר
עד  לעומר אחד יום היום לומר העומר ספירת מצות
מהבל  כי המקיפים בחי' נמשכו שעי"ז ימים מ"ט
בספה"ע  הכוונה וכללות כידוע מקיף אור נעשה הדבור
לאט  הספירה ימי במ"ט (ונוקבא) ז"א להגדיל הוא
לשעה  לכך הוצרך שאז פסח בליל שהגדיל מה  כל לאט
שבדעת  וה"ג מה"ח יונקים הקליפות שהיו לפי בלבד
ע"י  ואח"כ ו') ט"ז (יחזקאל בדמיך מתבוססת שז"ס

עם  דאהי' א' וז"ס בפנימיותו הדמים נבלעים הספירה
שבועות  עד זש"פ מן ולכן דז"א אד"ם שנעשה הדם
וכמבואר  חלב ונעשה נעכר דם כי דם כמנין ימים מ"ד
סדר  ופרטות בזו"נ הנ"ל וה"ג ה"ח כניסת סדר פרטות
נגמרו  שבשבועות עד בפע"ח שם המוחי' כניסת
היונק  את אומן להיות הלחם שתי מקריבים אז כניסתם
בזהר  מבואר הנה זה, כל וביאור כו': תורה של בלחמה
תרימו  הארץ מלחם באכלכם והי' ע"פ ב') (קפ"ח בלק
עומר  על קרא האי י"ט) ט"ו (במדבר לה' תרומה
(פי' איהו שעורה הארץ לחם וכי אתמר התנופה
בסוד  אותה שמכוננים ה"ח הם העיקרי לחמה שהמל'
קרי  היכי כן ואם ה') ט"ז (ישעי' כסא בחסד והוכן
שעורה  ואנן הכי לאו הארץ) לחם ה"ג שהיא לשעורה
דעלמא  נהמא לשאר קדמאה דשעורה בגין מקרבינן
בשיעורא  הוא ידיעא אתר דהא ה' שעור איהו שעורה
ואח"כ  תחלה נבנית מהם שהגבורות (שר"ל דה"א
ה"ג  ה' שיעור וז"ס הארץ לחם קוראם ולכך החסדים
שם. והמק"מ הזהר עכ"ל ה') המלכות נבנית ומהם
המל' בנין ענין שהוא ה' שיעור ענין כ"ז ולהבין
ופניהם  יחזקאל במרכבת מ"ש להקדים יש מהגבורות,
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פי' י"א) א' (יחזקאל מלמעלה פרודות וכנפיהם
כמשל  שהם המלאכים של ורחימו דחילו הוא כנפיהם
מעלה  כלפי מעופפים ידם ועל שבהם בעוף הכנפים
שנק' המלאכים כן ותשוקתם חפצם למחוז ופורחים
גבריאל  זה יעופף מיכאל זה ועוף רז"ל כמ"ש עופות
או  תשוקתם אהבת באור פורחים המה ב') כ"ו (זח"ג
בוערות  וז"ס במקורם ליכלל למעלה להסתלק ביראתם
של  אש רשפי שהוא י"ג) א' (יחזקאל הלפידים כמראה
של  זו ובחי' למעלה, כשלהבת שעולה התשוקה
באהבה  עובד זה מזו זו ומחולקות פרודות הם כנפיהם
הימין  אל הוא שבמרכבה ארי' פני כמו ביראה וזה
אהבה  בבחי' הוא במקורו ליכלל והסתלקותו שעפיפתו
מיכאל, מחנה והוא י') י"א (הושע ישאג כארי' וז"ס
גועה  שור יראה בבחי' שעבודתו מהשמאל שור ופני
שעבודתם  מלאכים הוא נשר ופני גבריאל מחנה
מדת  והיא אהוי"ר בין ממוצעת במדה ועפיפתם
י"א) ל"ב (דברים קנו יעיר כנשר כדכתיב הרחמנות
י"ט  (שמות נשרים כנפי על אתכם ואשא נאמר [וע"ז
ובלבנים  בחומר בגשמיות ישראל שהיו מחמת כי ד')
הנפלא  לעילוי לזכות ראוים היו לא מצרים בשעבוד
התעוררות  ע"י כ"א פב"פ עמהם ה' שדבר דמ"ת
הוא  פרודות שכנפיהם והטעם עליהם] רבים רחמים
ממקורם  להם הנמשך והחיות האור התחלקות מצד
הוא  וחיותם שפעם כל הנה כי והאיכות המהות בשינוי
וכמובן  ית' הבורא של פיו ורוח דיבורו מבחי'
אותיות  שמצירופי הנז"ל כו' מיכאל זה ועוף ממארז"ל
וגבריאל  ומחנהו מיכאל נברא בשי"ב ה' שאמר אלו
בשם  הנק' הוא דיבור ובחי' בכולם ועד"ז ומחנהו
מנהיג  שהמלך שלטון מלך דבר כי שמים מלכות
בה' ב') כ"ט (מנחות בהבראם וז"ס בדבור ממלכתו
ההבל  בחי' שהוא לפי ה' נק' דבור הנק' שהמל' בראם
בי' דלית קלילא אות ונק' האותיות לכל מקור שהוא
מוצאות  לה' מתחלק ית' דיבורו בחי' והנה מששא,
מוצאות  בה' מתחלק הדבור הבל באדם עד"מ שכמו
מוצאות  לה' מתחלק ה' הנק' ית' פיו ורוח מל' בחי' כן
למדריגות  הכללי והחיות האור התחלקות ענין שהוא
חיות  ד' ענין וזהו מזו זו ומובדלות שונות ובחי'
מחנה  שהם שכינה מחנות ד' הם יחזקאל שבמרכבת
שכל  לפי שונות בחי' שהם כו' גבריאל מחנה מיכאל
שאינן  מה אך מזולתו, נבדל מיוחד ממוצא מקבל א'
מכלל  אינו החמישי שמוצא לפי הוא חמש ולא ד' אלא
הנשארים  מוצאות ד' כמו לנבראים הנמשכות המוצאות

א  יתחלקו שממנו יחד הכוללם מקור הוא ח"כ אלא
גיכ"ק  אותיות נמצאים שממנו הגם שונות לבחי' בפרט
פי' ט"ז) ה' (שה"ש ממתקים חכו שנאמר מפני והיינו

שירגיש  מיוחדת מעלה בו יש גשמי שהחיך כמו
וחיך  וכמ"ש וכיוצא שבמתיקות והתענוג הטעמים
הוא  הרוחני חיך וכמו"כ י"א) י"ב (איוב יטעם אוכל
תענוג  וגילוי הטעמים סוד הוא שבו חכמה בחי'
הנמשך  אלקי תענוג גלוי ערכו לפי עולם שבכל העליון
ומקור  החיים מקור שהוא ב"ה מאא"ס בו ומאיר
נז' ולכן מ"ה ח"ך שבו החכמ' בבחי' הוא התענוגים
הוא  הכתר כי ע"ש בחכ' וגם בכתר שטעמים בע"ח
והנה  עדן הנק' בחכמה ומאיר ונמשך התענוג מקור
שבדבור  חכמה בחי' הוא מוצאות שבה' ח"ך בחי'
ובע"ח  בזהר (כמ"ש שתחתיו המוצאות כל שכולל
הפרטיים  כ"ד)) ק"ד (תלים עשית בחכ' כולם בסוד
יהי' אזי הכללי זה ממוצא הארה גילוי כשיהי' ופעמים
ממוצאות  המקבלים במלאכים להפליא עד עצום יתרון
בין  ב') כ"ה (איוב במרומיו שלום עושה וז"ס הפרטיים
מכבין  שאין גבריאל אש של ושר מיכאל מים של שר
התמידי  החיות מבחי' למעלה הארה גלוי מחמת זא"ז
שלו  המוצא שהוא ממקורו בפרטות לכאו"א הנמשך
וז"ש  יחד וישתוו ממציאותם יתבטלו זו הארה שבגלוי
בחי' שהוא י"ג) א' (יחזקאל החיות בין מתהלכת היא
הקבלה  ובל' הפרטיים מוצאות ד' מקור הוי' דשם ה'
גלוי  ר"ל חו"ב יחוד ונק' וגרון חך זיווג ענין הוא
בהם  מוצאות הד' מקור שהוא שבדבור מחכמה הארה
כי  במרומיו שלום עושה ואז התמיד מכפי שאת ביתר
ואומרים  ועונין כאחד מתבטלים כולם זו בחי' לגבי
ופניהם  וז"ס שבחכמה אא"ס השראת מחמת קדוש
מאמר  הפסק שהוא גדול בזקף י"א) א' (יחזקאל
פי' שפניהם לומר לוכנפיהם ופניהם בין להפסיק
הוא  שפנימיותם וכנפיהם, כמו פרודות אינן פנימיותם
קמה  זו ובחי' יחד שכוללם שמהחך גיכ"ק הארת בחי'
גדול  זקף טעם עליו יש ולכן מעלה מעלה נצבה וגם
דקצ"א  שם הינוקא מ"ש (ע' גדולה ועלי' זקיפה בחי'

לעילא): טעמא זקיף ב'
‰‰Â אופן בהתחלקות פרודות שהם כנפיהם עכ"פ

זה  סיבת מעלה כלפי וההסתלקות העפיפה
אופן  כפי כי הנ"ל מוצאות שמד' החיות מהתחלקות
ההוא  המלאך עבודת מהות הוא כך לו הנמשך החיות
נמשך  שהוא גילוי בבחי' בהם מאיר שהחיות לפי
ממילא  וע"כ הנ"ל דאתגלייא ועלמא דיבור מבחי'
הפרות  שהיו וע"ד נגלית ותשוקה באהבה הוא המלאך
שנשאו  מחמת שירה ואומרי' גועות הארון את שנשאו
שפע  עליהם נשפע דאתגלייא עלמא שהוא הארון את
הפרות  וישרנה וכמ"ש וגועות משוררות להיות אלקי
נק' זו החיות והתחלקות והמשכת י"ב), ו' (שמ"א
הה' מבחי' הנמשך ומדה שיעור פי' ה' שעור שעורה
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לד' מתחלק להיות החיות בין מתהלכת היא בחי'
א' לכל שכינה מחנות לד' נמשך ולהיות מוצאות
מובדל  ואחד אחד כל מדריגת ולהיות במדריגתו
וקצוב  ידוע שיעור זהו ובאמת מחבירו, ומופרד
מעת  שעומדים עומדים המלאכים נק' שלכן משימ"ב
מה  וגם ותוספת גרעון שום בלי בשי"ב בריאתם
הגבורה  בחי' על מורה שמאלית בשי"ן הוא ששעורה
אחזו  וקדמונים ג') נ' (תלים מאד נשערה וסביביו כמו
ז') כ"ג (משלי בנפשו שער כמו כ') י"ח (איוב שער
בחי' ע"י הוא החיות והתחלקות שהמשכת לפי
אותיות  צירופי להיות ההבל מפרידות שהם הגבורות
ידברו  וגבורתך יאמרו מלכותך כבוד וכמ"ש שונות
להיות  הגורמים והם וכנודע כסא מחיל וזעים
מחנות  ד' כנגד מוצאות לד' הח"ך ממוצא התחלקות
מלאכים  רבבות לרבוא מתחלק א' כל וגם הנ"ל שכינה
אצלינו  וכמבואר הנ"ל ע"ד מזה זה ומובדלים שונים
ג')] כ"ה (איוב לגדודיו מספר [היש ע"פ במ"א
סיבת  ב') י"ג חגיגה (גמ' מספר אין ולגדודיו
מיכאל  מחנה מקור שהוא החסד שגם לפי ההתחלקות
ג"כ  כלולה דגבריאל הגבורה וכן מהגבורה גם כלול
וההעלם  הגילוי בענין הוא שההפרש רק מהחסד
בהעלם  היא והיראה בגילוי ואהבה החסד שבמיכאל

בחי' רבבות מיכאל במחנה ויש להיפך ובגבריאל
וכן  המדות מכל והתכללותה האהבה באיכות שונות
הצירופים  שינויי ע"י הוא זו והתחלקות בגבריאל
הצירופים  שינויי וסיבת ה' דבר מל' ממדת הנמשכים
בראשונה  במל' הנמשכים שהם הנ"ל הה"ג מחמת הוא
בדבור  כשיפרשנה שבלב א' שממדה באדם וכמשל
יש  תיבה שבכל התיבות כמספר רבים לחלקים תתחלק
הגבורות  ע"י והיינו האהבה כללות מני שם זעיר חלק
וכמבואר  אותה ומחלקים המדה את שמצמצמים
שעורה  וז"ס ע"ש אדומה פרה בענין באריכו' אצלינו
בבי"ע  הנ"ל עילאה מה' הנמשכים השיעורים ה' שעור
וקדמאה  הארץ לחם נקראת ולכן הגבורות ע"י שזהו
דאתגלי' עלמא בנין התחלת כי דעלמא נהמי לשאר
ע"י  אלא אינו ה' דבר מלכות בחי' שהוא ארץ בחי'
החטה  סוד שהם החסדים בה נמשכים ואח"כ הגבורות,
דמל' ממל' שמקבלת הגשמית הלזו בארץ וכמ"כ
דבריאה  מל' שבתוכה דיצי' מל' שבתוכה דעשי'
כסדר  ג"כ פירותיה מוציאת היא דאצי' מל' שבתוכה
ששרשה  השעורה בתחלה דהיינו שמקבלת כפי הזה
הנקראים  הם כי שעורה נקראת שמם שעל הנ"ל מה"ג
הנמשכים  החיטים ואח"כ שנת"ל מטעם כן האמת על
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

'È‰Â ולא ימד לא אשר הים כחול ישראל בני מספר
בחי' בסוג שיהי' יתכן איך והקשו מרוב. יספר
לשון  שנופל שמאחר יספר, לא אשר סכום המספר
צ"ל  וכן ע"ז. מספר בחי' שיש לומר בהכרח מספר
אלא  ועלמות א"ת וארז"ל מספר אין ועלמות מ"ש
שהם  מאחר צ"ל בזה גם אשר מספר, אין ועולמות
וכן  מספר. בלי שיהי' יתכן האיך בע"ג נבראים עולמות
צבאם, במספר המוציא כתי' פעם בכתובים מצינו
ממ"ש  בגמ' הקשו וכן לגדודיו, מספר היש כתיב ופעם
בגמ' והנה מספר. היש וכתיב ישמשוני' אלפים אלף
יספר  לא אשר מספר בענין הנ"ל הקושי' על תירצו
לא  אשר הוא מקום של רצונו עושין שישראל שבזמן
כו'. מספר והי' מקום של רצונו עושין וכשאין יספר,

ÔÈÚ‰Â בלי לבחי' המספר הפרש שרש דהנה הוא
הוי', לשם שדי שם שבין ההפרש הוא מספר

מלשון  והוא מספר בחי' ומקור שרש הוא שדי ששם
יותר, ולא תבוא פה עד הגבלה בחי' די לעולמו שאמר
לפרטים  ההתחלקות הו"ע המספר בחי' נמשך שמזה
הוא  כאחד ויהי' הוה הי' הוא הוי' שם אמנם כו', רבים
בשם  כ"א נגלה לא להאבות ולכן כו'. מספר בלי בחי'
זה  הי' העולם שבבריאת הזמן ומקור שרש בחי' הוא שדי
ולכן  המתהווה מדבר המהווה דבר והעלם הסתר בדרך
(שהוא  אלקים שם כ"א רק הוי' שם נזכר לא מע"ב בכל
המגביל  כח שהוא כנודע), זה לענין שדי שם עם א' בחי'
בהם  שנמשלו ומגן שמש מענין כנודע ומסתיר, ומעלים
שש' ג"כ, וכלים אורות שורש והם אלקי', וש' הוי' ש'
הכלים. שרש הוא אלקים וש' האורות, שרש הוא הוי'
המגביל  כח בחי' היינו שדי בש' נגלה ולהאבות
א"ס  בבחי' כ"ש הא"ס כח אמנם להם, נגלה ההגבלות

אי"ה. לקמן וכמשי"ת נודעתי לא הוי' ושמי ענין זהו
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בצלותיה ¯·‡א) מאריך דקא המנונא לרב חזייה
מאריך  שהוא המנונא רב את ראה [רבא
שעה  בחיי ועוסקים עולם חיי מניחין אמר, בתפילה].

א). עמוד י' דף (שבת
כוונתו  ומה רבא אמר מה החסידות, בדרך זאת להבין
"חיי  את ועוזבים שמניחים כאלה ישנם כי שאמר, במה

שעה". ב"חיי עבודתם כל את ומוסרים העולם",
כדי  הוא התורה לימוד עיקר כי היטב, יודעים כולם
עיקר  המדרש "לא כמאמר מצוה, לעשות איך שידעו
שלימודיו  אחד כל על חובה הרי ולכן, המעשה". אלא
וציצית  ברכות הלכות התורה, דיני יהיו הראשונים
כי  והיתר, איסור שבת, ידים, נטילת תפילה, ותפילין,

המצוות. קיום הוא העיקר
ממש, בפועל יהיו התורה וידיעת שהלימוד כדי אמנם
אבל  תפילין להניח צריך איך שידעו להיות יכול ֵהרי
כי  אלא יודעים, שלא משום לא זאת, עושים לא ח"ו
כי  היא איכפת, לא שזה לכך והסיבה איכפת, לא זה

שמים. יראת אין
ה' ויראת יתברך ה' אהבת יש יהודי שלכל היא, האמת

של  בחינוך תלוי שזה רק שנולד. מאז כבר יתברך,
האם  לומד, הוא מלמד איזה ואצל הוריו, בבית הילד
תורה  מקיים עצמו שהוא יראֿשמים יהודי הוא המלמד

התקררה. המלמד של שיראתֿשמים או ומצוות,
שמחנכים ÏÎב) כפי בחינוך, תלויים הילד של חייו

שמים  יראת בו משרישים טוב בחינוך אותו.
נהיה  כבר כשהוא גם תמיד נשאר וזה טובות, ומידות
שהוא  הזיכרון לו נשאר בחיים, לדרכו והולך גדול,

ילד. כשהיה שראה ממה זוכר
שהוא  זאת מלבד תלמיד, עם לומד מלמד כאשר
שהתלמיד  כך ללמוד, איך לו ומסביר תורה מלמדו
אותו  להדריך עליו יגדל, ושכלו ללמוד ילמד עצמו
גדולה  ב) עמוד ז דף (ברכות כמאמר טובה, בהדרכה
את  מדריך שהמורה ההדרכה מלימודה. יותר שימושה

אתו. לומד שהוא מהלימוד יותר גדולה התלמיד,
שני  את וצריכים דברים, שני הם ולימוד הדרכה
טובות  מידות שמים, יראת היא הדרכה הדברים.
כאמור, התורה, דיני ידיעת היא - תורה ישרות. והנהגות

התורה. ידיעת את להבין כלומר, ללמוד. ולדעת
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באים  – ותורה הדרכה – הללו הדברים שני כאשר
משובצות  טובות אבנים שבו תכשיט יוצרים הם יחד,
ללא  תורה אבל פז, וכתם זהב במשבצות ומותאמות
וטיש, ברפש שהן טובות אבנים כמו היא הדרכה

הטובות. האבנים את המלכלך
הדרכה, של מעשה הגמרא, כאן לנו מספרת זה ואת

שלו. התלמידים את הדריך רבא איך
‰ÂÓ‡ג) הראשונים.¯· ומהחסידים חסיד, היה

כל  שוהים היו הראשונים החסידים
במסכת  אומרת שהגמרא כפי בתפילה, שעות 9 יום
היו  הראשונים "חסידים ב, עמוד ל"ב דף ברכות
וחוזרין  אחת, שעה ומתפללים אחת, שעה שוהים
מנחה  שחרית התפילות, שלושת כך אחת. שעה ושוהין

ביממה. שעות תשע אותם העסיקו וערבית,
הוא  בתפילה, מאריך המנונא שרב ראה רבא וכאשר
ביטול  זה הרי קושיא, תתעורר תלמידיו שאצל הבין
שהגמרא  כפי לומדים, לא הם בינתיים הרי תורה,
תשע  מתפללים שהם מאחר שואלת, שם) (ברכות
זוכרים  הם ואיך לומדים, הם מתי אםֿכן ביום, שעות
לפרנסתם. עובדים הם ומתי ואיך למדו , שהם מה את
החסידות, בדרכי התנהגו שהם מאחר הגמרא, עונה
הפרנסה  עבור ובמלאכות אצלם, שלם היה הלימוד

ברכה. הייתה שלהם
כלומר, התפילה. עבודת את לתלמידיו רבא הסביר כך
שתפילה  התפילה, עניין מהו לתלמידיו, הסביר רבא
של  המילים את לומר סבור, שהעולם כפי אינה,
פירוש  את ולדעת אומרים מה לשמוע התפילה,
היא  תפילה של האמיתית המשמעות אלא המילים,
להתמסר  כלומר, יתברך. ה' עם כביכול, ההתחברות,

התפילה. בעבודת יתברך הבורא לעבודת
המצווה ·ÂÓÈÏ„ד) א) דברים: שלושה יש התורה

יומם  בו והגית ככתוב תורה, ללמוד
לקיים  איך לדעת כדי תורה ללמוד צריך ב) ולילה.
כל  לעשות צריך ומתי ואיך לעשות צריך מה מצוות,
את  לדעת הלימוד, את להבין התורה, ידיעת ג) מצוה.
מלובש  יהיה שלו האנושי ושהשכל התורה, ֵֶׂשכל

הת  ורה.בׂשכל ֵֶ
להתפלל  מצוה א) דברים: שלושה יש בתפילה, גם כך
ככתוב  יום, בכל להתפלל מצותֿעשה זו יתברך. ה' אל
לבבכם, בכל ולעבדו וכתוב אלוקיכם, ה' את ועבדתם
ובלב, הלב עם שהיא עבודה היא איזו הגמרא, אומרת
את  לדעת התפילה, של המילים את לומר ב) התפילה. זו
שהוא  במה מרוכז ולהיות אומר, שהוא מה של הפירוש
המלכים  מלכי מלך לפני עומד שהוא לדעת אומר,

התפילה. לעניין שלו ההתמסרות ג) הקדושֿברוךֿהוא.
בבית  קרבן הביא כשיהודי קרבן, במקום היא תפילה
וידוי  זהו תשובה, לעשות צריך היה הוא המקדש,

ודביקות. תשובה בתפילה. להיות צריך וכך דברים.
"עובד  להיות צריך אדם כל איך לתלמידיו, הסביר רבא
בעבודת  אופנים שני ויש יתברך, ה' את לעבוד אלוקים",

התפילה. עבודת ב) התורה. עבודת א) יתברך. הבורא
בדרך  אתו ללמוד עליו תלמיד, עם לומד כשמלמד
את  יש ּבקיצור אבל להבין, יוכל שהתלמיד כדי ַקצרה
התוכן  כל נמצא הללו, הספורות במילים כלומר, הכל.

התלמיד. עם לומד שהמורה הרעיון של
הללו Â‰ÊÂה) האופנים ששני - רבא דברי של התוכן

ב) התורה. עבודת א) יתברך: ה' בעבודת
"חיי  נקראת התפילה עבודת הנה התפילה. עבודת
ובתורה. בתפילה חייבים כולם כלומר, שעה".
"הכל  וכמאמר יום, כל ללמוד גם חייב המתפלל
מוכרח  מאד, שעסוק מי אפילו תורה", בתלמוד חייבים
מי  ערבית". אחד ופרק שחרית אחד "פרק ללמוד
יום, בכל פעמים שלוש להתפלל גם מוכרח שלומד,
שמתמסרים  שאלה אלא וערבית. מנחה שחרית

אופנים. שני בכך יש יתברך, ה' לעבודת
גדולה  ויגיעה טרחה של השקעה פירושה "עבודה"
קלף  עושים עבודים", "עורות הכתוב עלֿדרך בדבר,
יוכלו  מאד, גס שמעור כדי בהמה. מעור לכתיבה
צריך  עליו, לכתוב שיוכלו דק כלֿכך דבר לעשות

גדולה. וטרחה יגיעה בכך להשקיע
האדם  של לטרחה פרט הנה גס, דבר לעדן כדי העבודה
חומרים, כאלה מסוימים, דברים ישנם בזה, לטרוח

הגס. הדבר לעידון המסייעים
ח) סעיף לב, סימן (אורחֿחיים ערוך' ב'שולחן כתוב

הפרש  את כותבים שעליו תפילין,שהקלף של יות
או  סיד עלֿידי מעובד להיות צריך תורה, וספרי מזוזות
עליו. שיכתבו הדבר לשם להיות צריך והעיבוד עפצים,
דברים, שני יש זו שבעבודה עבודים". "עורות וזהו
המסייעים  והדברים העובד, האדם של ויגיעה טרחה

לעדין. יהפוך גס שדבר בעבודה לאדם
בו  טרחה משקיע האדם ה"עבודה". של התוכן וזהו
להיות  עצמו את להפוך שלו, הגסות את לעבד עצמו,
מידות  לו שיהיו מבין, יותר פיקח, יותר עדין, יותר

הזולת. עם טובים ויחסים נאות,
הנטיות  את יש ולגוף גשמי, גוף עם הוא האדם הרי
גופניים  ענינים הוא הכל והרי נמשך, הוא למה ְַשלו

גשמיים. ותענוגים
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w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

ה"תמימים". תלמידי אל הופנתה השניה שיחתו
זו  בשיחתו הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שהחל לפני

הקדושים: בדבריו אלי פנה ה"תמימים", אל
מאז  שנים שלש מלאו הזה, השנה ראש "בערב 
כשמסרתי  מה"אוהל" בבואי תרנ"ח השנה ראש ערב 
תמימים" "תומכי ישיבת של ההנהגה את בידך
הרוחניים  הענינים בכל פועל" כ"מנהל אותך ומיניתי

הישיבה. של והגשמיים
שבו  הקב"ה של חפץ ארץ הוא ישראל "עם
ומצוות  תורה אורות בגילויי הצמיחה כוח את הטביע
גדלים  ובו ה'" "כרם נקראת ישיבה שבלב . ועבודה

פרי. עושי אילנות
שצמחו  מהפירות ליהנות שאין הכרם "מדיני
של  הפירות לנטיעתו. הראשונות השנים בשלשת
בטיבם, להתחשב מבלי הראשונות, השנים שלשת
השנה  של הפירות בהנאה. ואסורים ערלה הנם
אלא  בהנאה מותרים הפירות רבעי, הם הרביעית

לפדותם. שיש
ב"ה  מלאו תמימים", "תומכי ישיבת של ה' "לכרם
זה, בכרם צמחו אלו שנים שלש במשך שנים. שלש
להתחשב  מבלי ברם, טובים. פירות הרע, עין בלי

בה  שאסורים ערלה פירות הנם הפירות בטיבם נאה.
בישיבות  היטב. ולמדו נגלה הרבה למדו טובים, אמנם
מבהילים, בשבחים אותם מכתירים היו הליטאיות
וכדומה. גאונים, גדולים, חכמים תלמידי עילויים,
כאלה  גם יש חסידות, ומבינים חסידות הרבה למדו
אבל  טובים, די הם הפירות שבלב . בעבודה העוסקים
ועל  הרוח בגסות בגאוה, מריח זה ערלה, פירות הנם

לעצמו. טובה בהחזקת כולם
אף  לעולם, אסורים ערלה שפירות הוא "הדין
בזה  מועילה ולא הערלה, שנות שלשת עבור לאחר
גאוה  הרביעית. השנה בפירות הדין כפי הפירות פדיית
מלימוד  הבאה לעצמו טובה החזקת והן הרוח וגסות
הלב  ערלת הם – שבלב  בעבודה ומהתעסקות התורה
באיזה  להכשירם או לטהרם היינו לפדותם, אפשר ואי
מבלי  הרי הלב  ערלת בהם שיש הפירות שיהיה. טעם

לעולם. בהנאה הם אסורים בטיבם, להתחשב
ביטול  מאשר אחרת תקנה להם אין ערלה "פירות
ידי  על באים וההעברה הביטול העולם. מן והעברה
הרבי  שהסבא, כפי מכבסות, שדמעות חצות, תיקון

ציון  בת "חומת של הענינים את מסביר האמצעי,
דמעה" כנחל יומם 1הורידי לחם דמעתי לי ו"היתה ,

חיים".2ולילה" "דרך בספרו –
ישיבת  של ה' בכרם הרביעית השנה באה "כעת
הנה  הרביעית השנה של הפירות תמימים". "תומכי
ובזמן  לירושלים, להעלותם צריכים היו הבית בזמן
את  פדו בו המטבע ואת לפדותם צריכים הגלות

ולפזרה. לשחקה או לים לזרוק יש הרבעי פירות
משני  אחד לפי בהנאה מותרים רבעי "פירות
היינו  וירושלים לירושלים, להעלות א) התנאים:
מטבע  את ולבטל הפירות את לפדות ב) שלם. יראה

גמור. בביטול הפדיון
כמה  פרצו ערלה, פירות בענין אבי כשדיבר
– מעיניהם ניגרו תשובה דמעות בבכי, מהתלמידים
הנוכחים. שאר כל על ביותר חזק רושם שעשה דבר
של  הבאים קדשו דברי עשו מיוחד חזק רושם

הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד
ל"מובטח" "בטוח" בין ההבדל וידוע – לי "מובטח
ובארבע  – יהיו כאשר תמימים" "תומכי שתלמידי –
נפש  ובמסירות בפועל יגשימו – יפוצו העולם פינות
לו  להיות הקב"ה "נתאווה של העליונה הכוונה את

בתחתונים" .3דירה
צבא  את העמד – אלי אבי פנה – פועל "מנהל
לרגל  "לחיים" אתם לשתות ברצוני תמימים", "תומכי

עבודה. של הברית כריתת
את  ובראשם ה"תמימים", את כשהעמדתי
אאמו"ר  כ"ק הוד עמד והמשגיחים, המשפיעים

ואמר: הרה"ק
כיום  הלומדים תמימים", "תומכי ישיבת "תלמידי
הזמן  במשך בה שילמדו ואלה המערכות בכל
– פה איננו אשר ואת פה ישנו אשר את והזמנים,
השתתפות  ברית ברית, היום אתכם כורת הנני
ועבודה  שמים ויראת לתורה נפש במסירות לעבודה
את  הדין יקוב פשרות, ובלי ויתורים בלי שבלב ,

של 4ההר  ההר את הראשון הצמצום של הדין יקוב ,
השכלה  מפיצי .5חברת

למכה  קודם רפואה בורא הקב"ה 6"הקב"ה ,
תמימים" "תומכי התייסדות של הרפואה הקדים
לי  מובטח השכלה, מפיצי חברת של המלמדים למכת
השכלה  מפיצי חברת על תחזק תמימים" ש"תומכי
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יח.1) ב, איכה
ד.2) מב, תהלים
ה.3) ח"ב, תיקונים
ב.4) ו, סנהדרין ה. צב, יבמות

מתלמידיהם 5) היו כו שנלחמו ה"יבסקציה" חברי של חשוב חלק
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תלמידי  אשר מפיצים, שהם ומצוות בתורה והכפירה
לתקן. עתידים ה"תמימים"

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ציווה מכן לאחר
רבנו  של ניגונו את לשיר עצמם את שיכינו להכריז
(בשיחה  שדובר למה בהתאם הבבות ארבע בן הזקן
ניגון  ביחוד ומקשר, מרומם שניגון ההקפות) שלפני
ארבעת  וכנגד הוי' שם אותיות ארבע כנגד המכוון
הפרטיים  אצילות־בריאה־יצירה־עשיה העולמות

הכלליים. אבי"ע עולמות וכנגד
כל  זה: ניגון על אמר צדק", ה"צמח הרבי הסבא,
בעל  כאילו יראה אומרה, בשם שמועה האומר

כנגדו  עומד .7השמועה
זצוקללה"ה  מוהר"ש אאמו"ר כ"ק הוד – רבי אבי,
רבנו  של ניגונו את ששרים בשעה אמר – זי"ע נבג"מ
שכן  לתשובה, מוכשר זמן הוא הבבות, ארבע בן הזקן
עת  פירוש מה יודעים וחסידים למעלה, אז רצון עת
הרי  רצון, עת בזמני שונות שדרגות אף ועל רצון,

רצון. עת שעת היא שהשעה שבהן השווה הצד
ניגונו  את לשיר החל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ליווהו  הנוכחים וכל הבבות ארבע בן הזקן רבנו של
התפעלות  נעדרת רבה והתעוררות בהתלהבות
עצמו, בעניני ועסוק מכונס היה אחד כל חיצונית,
למצב  הפך הגדול ה"זאל" שלו. ובעתיד בהווה בעבר,

כיפור. ביום תוקף" "ונתנה של רוח
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד פנה לנגן, כשסיימו

ואמר: ה"תמימים" תלמידי לעבר
גט  כותב דוד, בית למלחמת היוצא כל "תמימים!

לאשתו". כריתות
את  מפרסם אני ה־45, היובל חגיגת [לכבוד

להלן)]. (ראה אותו שרשמתי כפי המאמר,
קצרות, הפסקות תוך ארכה, הקדושה השיחה
לעשר  קרוב כבר היתה השעה שעות. לשלש קרוב
את  לי ומסר בירך הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד בלילה.
לכל  ההתוועדות בשעת ממנה לחלק ברכה של הכוס

אחד.
ליווינו  תובלון" ובשלום תצאו בשמחה "כי בניגון
לדירתו. הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד את הנוכחים כל
ערבית, התפללנו הגדול, ל"זאל" חזרנו מכן לאחר
שזכינו  הקודש שיחות על לחזור והתחלנו הבדלנו

תורה. שמחת באותו לשמוע
בשם  אחד תלמיד בישיבה למד תקופה באותה
מצעירי  אז היה הוא מקלימוביץ', דוד אברהם
מאבד  שאינו סוד ובור חזקה תפיסה בעל התלמידים,

והידיעות  היסודות לו שהיו לפני ועוד טיפה,
המאמרים  על חוזר היה חסידות, של הראשונות
שבת  מדי אומר היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק שהוד
הודות  וזאת המאמרים, על "הנחות" כתב וכן בשבתו,
על  נמנה הזמן במשך שלו. המופלא התפיסה לכשרון

ה"תמימים". של המצויינים התלמידים
משיחות  גדול חלק על חזרנו הלילה כל במשך
כל  על חזרנו אסרו־חג של היום ובמשך הקודש,

השיחות.
דוד" בית למלחמת היוצא "כל הקדושה השיחה
בישיבת  תלמידים דור לאותו מורת־הדרך היתה
הפירות  את בעזה"י שהביאה תמימים", "תומכי
שבלב  ובעבודה הנגלה בלימוד ביותר הטובים

טובות. בהנהגות
של  התמיד נר ביצע שנה, וחמש ארבעים במשך
"תומכי  ישיבת – נ"ע טוב שם הבעל מאורות
ובכל  שונות, במדינות שונים מסעות – תמימים"
של  הגינה זרעוני את תמימים" "תומכי זרעה מדינה
הישיבה, מייסד של היסודות ליסוד בהתאם ה' כרם

הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד
– הישיבה להתייסדות שנים חמש – תרס"ג שנת
"תומכי  שתלמידי הראשונה כשנה לרשום יש
תורה  הרבצת של מסויימות עבודות מנהלים תמימים
של  ורוחה שונות, ועיירות בערים שמים ביראת
ויותר  יותר להקיף מתחילה תמימים" "תומכי ישיבת
בחיי  הבאים תמימים" "תומכי תלמידי תורה. מרכזי

נוטלים  – שונים במקומות ומתיישבים את נישואין
לידיהם. החינוך עבודת

תולדות  לספר דקיצור בקיצור אפילו אפשר אי
ואופני  תמימים" "תומכי ישיבת של הימים דברי
התורה  הרבצת שדה ועל החינוך שדה על העבודה
הגאונים  שאמרו מה לציין מספיק תלמידיה. של
"תומכי  שתלמידי זצ"ל והגרח"ע חיים" ה"חפץ
הישיבות. בכל חיים רוח ומכניסים הכניסו תמימים"
ביראת  התורה והרבצת עבודה על הברית כריתת
במסירות  כי־אם פשרות ובלי ויתורים בלי שמים
תלמידי  עם הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שכרת נפש,
הגשימו  תרס"א, תורה בשמחת ה"תמימים"
לרדוף  ה"יבסקציה" החלה מאז התלמידים ומגשימים

זה. היום עד ישראל, דת אחרי
להיפרד  כשנאלצתי רגשותיי להביע אפשרי בלתי

אחרות. במדינות ולנדוד גופנית מבחינה מהם
רשימותיי  את לפרסם לעת־עתה יכול אינני
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ח"ה.7) פ"ב שקלים
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מעדת  פירודי על הנשמתיות, רגשותיי אודות
ומעדת  ברוסיה, ה"תמימים" ותלמידי החסידים

בפולין. ה"תמימים" ותלמידי החסידים
ובידעי  זו בארץ בביקור שנה 12 לפני בהיותי
של  גם – היהודית ההנהגה של והחסרונות המעלות
השוחטים, מהרבנים, שחלק זו, במדינה – הדתיים
ופיאות, בזקן מתביישים התורה ובני המלמדים
עם  תורה תלמודי יחד, ואוניברסיטאות ישיבות
מניחים  שאינם שבת מחללי ומלמדים מנהלים
האמונה  את לעקור המחפשים אפיקורסים, תפילין,
שהם  הקשישים והרבנים מהילדים, ובתורתו בה'
לעזור  בעזה"י יכולים אירופה בנוסח אלקים יראי
ביאוש  נתונים הם לדאבוני אבל מסויימים, בענינים
תוהה  הייתי – לתקן שביכולתם מאמינים ואינם חזק
לנסוע  להחליט יכולתי לא רבים ושבועות לעשות, מה

זו. למדינה
לכאן, לנסוע החלטתי האחרונה האניה עם כמעט
תורה  בהרבצת הקשה העבודה את מראש בידעי
על  והנה היתה תקותי בפני, שעומדת שמים ביראת
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק שהוד ההשתתפות ברית כריתת
על  תרס"א, תורה בשמחת ה"תמימים" ועם אתי כרת
נפש. ומסירות שמים ביראת תורה בהרבצת עבודה

מיד  התחלתי ת"ש, שני אדר בט' לכאן בבואי
הבעל  מאורות של התמיד נר את להדליק בהכנות
זו  במדינה תמימים" "תומכי ישיבת לייסד טוב, שם
שי' ר"ש הרב  לחתני מיוחדת וברכה כוח ויישר ות"ל
בשעה  נוסדה לו, שעזרו שי' מאנ"ש ואחדים גורארי'
על  זו במדינה תמימים, "תומכי ישיבת ומוצלחת טובה
שלמדו  אמריקה תלמידי של הטובה ההתחלה יסוד

באטוואצק. תמימים" "תומכי בישיבת
הן  לי ועוזרים שעזרו תורה, וחובבי אנ"ש כל

בהרבצ  והן שבויים פדיון ביראת בעבודת תורה ת
שלי  הזכרונות בספר תופסים יהיו, ברוכים שמים,
אלה  כל ראשם. על יחולו וברכות מאד חשוב מקום
בעבודת  והן שבויים בפדיון הן ומפריעים שהפריעו
פוליטיקה  בנהלם בסתר או בגלוי אם תורה, הרבצת
– בלב  ואחד בפה אחד של שקרנית אבל קטנה
לדאבוני  רחב. די מקום זכרונותיי בספר תופסים
הביאני  מאז הזכרונות בספר הקלון עמוד משתרע
השי"ת  יעזור מדי. גדול מקום על לכאן, השי"ת
אז  שמים, ביראת תורה של אורה בקרן שיעמדו

האור. לעמוד הקלון מעמוד בעזה"י יעברו
הערלה  שנות שלשת צריכות לא התורה דיני לפי
שנות  חשבון לפי זה אלא ליום, מיום שלמות להיות
ומספר  הראשונה מהשנה חדשים שמספר הבריאה,
שנים, לשלש נחשבים השלישית מהשנה חדשים
פירות  הם הראשונות השנים שלשת של והפירות
רבעי  נטע פירות מתחילים מכן לאחר ערלה.
א) התנאים: משני אחד במילוי בהנאה המותרים
או  לים ישליכנה והמטבע פודין ב) לירושלים. מעלין

לרוח. ויפזרנה ישחקנה
כ"ק  הוד של הקדושה בשיחתו שנאמר כפי
שני  שלשת של הפירות משמעות על הרה"ק אאמו"ר

רבעי. ופירות לירושלים העליה הערלה,
ישיבת  טוב, שם הבעל מאורות של התמיד בנר
נטע  בשנת אנו נמצאים זו. במדינה תמימים" "תומכי
הם  אלה לירושלים, ב"ה עולים שהפירות רבעי,
"תומכי  של ה־45 יובל ובחגיגת שמים, ויראת תורה
"תומכי  מרכז חגיגת את אנו חוגגים תמימים"
הברית  בארצות תמימים" "אחי וסניפיה תמימים"

וקנדה.
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תרח"ץ  אלול י"ב ב"ה,

אטוואצק 

דוב  מרדכי מו"ה הנכבד התלמיד אל

אלטיין  שי'

וברכה! שלום

היא  האמיתית העבודה ראשית מכתבו, על במענה

יכבוש  והדעת שהמתינות והוא הלב, על המוח התגברות

ולהיות  עול, דקבלת באופן גם ואפשר ההתרגשות, את

את  לחזק ולשתות לאכול התפעלות, מכל גמורה במנוחה

בגשם  בעזרו יהי' והשי"ת בתורה. ולשקוד הבריאות

ודא"ח  הנגלה בלימוד וישקוד בבריאותו שיתחזק וברוח,

ולמדן. חסיד שמים ירא ויהי'

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין  יחזקאל
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ávéúé-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬
éðôa Léà:íúà EãîLä ãr Eäëéìéñt ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬

áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³
úárBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìr£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä Eåë-ìà äárBú àéáú-àìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤
epöwLz | õwL eäîk íøç úééäå Eúéa¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ©¥¯§©§¤²

:àeä íøç-ék epárúz | árúåôçà-ìk §©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«¨
úBNrì ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´©«£®
-úà ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´¤

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàäázøëæå ¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«§¨«©§¨´
éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úàäæ E ¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

éø÷:àì-íà åéúåöîâpréåEìëàiå Eárøiå E ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³
éúáà ïeòãé àìå zrãé-àì øLà ïnä-úàE ¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
äéçé Bcáì íçlä-ìr àì ék EréãBä ïrîì§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´
:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìr ék íãàä̈«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

(ìàøùé)ãéìrî äúìá àì EúìîNàì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ
:äðL íéraøà äæ ä÷öáäék Eááì-ír zrãéå ¨¥®¨¤−©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À

éäìà ýåýé Bða-úà Léà øqéé øLàk:jøqéî E ©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨
åéäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈

:Búà äàøéìeæéäìà ýåýé ék-ìà Eàéáî E §¦§¨¬Ÿ«¦ µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤
íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà äáBè õøà¤´¤¨®¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬

:øäáe är÷aaçäðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ©¦§−̈¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈
:Láãe ïîL úéæ-õøà ïBnøåèàì øLà õøà §¦®¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ

da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈
áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

:úLçðéýåýé-úà zëøáe zráNå zìëàå §«¤§¨«©§−̈§¨®̈§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä-ìr E ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®



ערה iyily - h - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàáéå ìëàz-ïtíézáe zráN ¨«Ÿ¦¬§©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬

:záLéå äðáz íéáèâéðàöå Eø÷áeïéaøé E Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½
:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå§¤¬¤§¨−̈¦§¤®̈§¬Ÿ£¤§−¦§¤«

ãézçëLå Eááì íøåéäìà ýåýé-úàE §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

åè| Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³
àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN̈¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³

:Léîlçä øevî íéî Eìæèïî Eìëànä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦

:äfäçééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E ©¤«§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬
Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²

éúáàì òaLð-øLà:äfä íBik Eôèéäéäå £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈
éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íàzëìäå E ¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãrä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

ëïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷rô ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéør jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãbáéða íøå ìBãb-ír §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´
éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´

:÷ðr éða éðôì ávéúéâýåýé ék íBiä zrãéå ¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáòä-àeä Eàeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íréðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום' 'ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´
éðtî íLéøBî ýåýé älàä:EäEú÷ãöá àì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À

ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì øLéáe§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º
éäìà ýåýé älàä íéBbä | úrLøaíLéøBî E §¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´

éðtîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïrîìe E ¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

åéäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zrãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-ír ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬©

:äzà óøò-äL÷æ-øLà úà çkLz-ìà øëæ §¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤
éäìà ýåýé-úà zôö÷äíBiä-ïîì øaãna E ¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º

-ãr íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìéïziå ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧
íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´
íBéa Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬

:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦ µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤̧¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈



iriaxרעו - i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈
:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®

:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³
ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçééðôì ìtðúàå §¥´¨¨®¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧

äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk ýåýé§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìr éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNrì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñérëäì ýåýé éðéraèéóàä éðtî ézøâé ék §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½
-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤

:øää-ïî ãøiä ìçpäáëäqîáe äøráúáe ©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«

âëøîàì rðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe eìr£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ

:Bì÷a ízrîLãëýåýé-ír íúééä íéøîî §©§¤−§Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®
:íëúà ézrc íBiîäëúà ýåýé éðôì ìtðúàå ¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´

øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä íéraøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
:íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

åë-ìà äåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå̈«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëøëæ £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ
éãárìïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä írä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«
çëéìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ

øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´
íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe íäì̈¤®¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬

:øaãnaèëúàöBä øLà Eúìçðå Enr íäå ©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëaô §«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ׁשמים  מלכּות ירּוׁשלים') (ּב'בֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומלכּות

eÚa˙ÈÂׁשּיׁש הרי יוסף). (בית הּגאּולה,Úa˙Ïׁשלׁשּתן" את ¿ƒ¿¿ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְֶַָ

אּלא  יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, מקרבת זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּותביעה

"את  החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר לּגאּלה הם ּכדאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהּקּוּוי,

זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח מהרה עבּד ּדוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצמח

קּוינּו". ליׁשּועת ּכי ּתצמיח) ְְִִִִִִַַָָָמּכלֿמקֹום

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨®̈¨

:õr ïBøà El úéNråáúçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:ïBøàa ízîNå zøaL øLàâéör ïBøà Nràå £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®

:éãéa úçlä éðLe äøää ìràåãázëiå ¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ
úøNr úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìr©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNråéðáe ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçzæäãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈
:íéî-éìçð õøà äúáèéçìécáä àåää úra ¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦«
ì ýåýé éðôì ãîrì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãrè÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr ©−©¬©¤«©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤
ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²

éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ
òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧
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ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−
:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−

-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤
:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiäãééäìà ýåýéì ïäíéîMä E ©®§−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMä éîLeåè÷ø §¥´©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯
éúáàaøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º

:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà írøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«
æèàì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ

:ãBr eL÷úæééäìà àeä íëéäìà ýåýé ék ©§−«¦ µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´
å íéäìàäøabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà ¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
çéúúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤

:äìîNå íçì Bìèéíéøâ-ék øbä-úà ízáäàå −¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééäëéäìà ýåýé-úàE ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ
àéàéäìà ýåýé úà záäàåzøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´

:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå BzøîLî¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«
áøLà íëéða-úà àì | ék íBiä ízrãéå¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³

ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå eòãé-àìŸ¨«§Æ©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´
Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−

:äéeèpäâäNr øLà åéNrî-úàå åéúúà-úàå ©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

ãBaëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNr øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À
éöä øLàíôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé éî-úà ó £¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈

:äfä íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçàäLàåø ©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr̈¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

å-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤
írìázå äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬
íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLàæíëéðér ék £¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ
:äNr øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä̈«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«

àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À
éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
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:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ
íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצותֿעׂשה

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך (שלחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆
לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). ׁש"מצותֿעׂשה‡˙ נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ
‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ
| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬
íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−

:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−
-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ
| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷



רעט
.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

,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 á÷ò úùøôì äøèôä

ú"åîùìåàð-èî ÷øô äéòùéá

èîãééðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈
:éðçëLåèíçøî dìeò äMà çkLúä §¥¨«¦£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−

àì éëðàå äðçkLú älà-íb dðèa-ïa¤¦§¨®©¥´¤¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ
:CçkLàæèéúwç íétk-ìr ïäC ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®
éúîBç:ãéîz écâð Cæééða eøäîC «Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦
éñøäîéáéøçîe C:eàöé Cnî C §¨«§©¬¦©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«

çééðér áéáñ-éàN-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð ílk éàøe C §¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½ª−̈¦§§´¨«¨®©¨´¦§ª«

`xenl iy
,ïBiö øîàzå (ãéelàëe ,ìàøNé úëìîî Làø àéäL éôì ïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦§¦¤¦Ÿ©§¤¤¦§¨¥§¦

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä,'ä éðáæòäúéä úeìbä Cøà úañì ¨¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨£¨©¦§¦©Ÿ¤©¨¨§¨

.Ck øîBì äøeáñ,dìeò (åèlî àeäå .ïèwä dða"÷ðBéå ììBò" ïBLdinxi) §¨©¨¨§¨©¨¨§¦§¥§¥

.(f,cn,dðèa ïa íçøî.åéëøöì âàãìå åéìò íçøì çkLz íàäälà íb ¥©¥¤¦§¨©¦¦§©§©¥¨¨§¦§Ÿ¦§¨¨©¥¤
,'åâå äðçkLúèòî Lé íà elôà ¦§©§¨£¦¦¥§©

äðçkLúå úeiøæëà úcî ïäa LiL íéLð̈¦¤¥¨¤¦©©§¨¦§¦§©§¨

.CçkLà àì éðà ìáà ,ïäéða úà¤§¥¤£¨£¦Ÿ¤§¨¥

éúwç íétk ìò ïä (æè,Céøä ¥©©©¦©Ÿ¦£¥

éz÷÷ç elàk éðôì døeëæ zà.étk ìò C ©§§¨§¨©§¦£©§¦©©©

éúBîBç,ãéîz écâð Céøä ©¦¤§¦¨¦£¥

éúBîBç.íððBëì íäa økæì ãéîz éìenî C ©¦¦¦¨¦¦§Ÿ¨¤§§¨

éða eøäî (æé,Céða eøäîéì C.áeL ¦£¨¨¦§©£¨©¦¨

éñøäîéáéøçîe C,eàöé Cnî C §¨§©¦©£¦©¦¦¥¥¥
,Cnî eàöé CúBà íéáéøçîäå íéñøäîä©§¨§¦§©©£¦¦¨¥§¦¥

íäL íéòLBôe íéòLø ãBò Ca eéäé àlL¤Ÿ¦§¨§¨¦§¦¤¥

.ïaøçìå äñéøäì äaqä eéäéãòk (çé ¨©¦¨©£¦¨§©ª§¨¨£¦
,éLaìúLeaìîa Bîk íäa éøàtúz ¦§¨¦¦§¨£¦¨¤§§©§

.èeM÷ ìL,älkk íéøM÷úe ¤¦§©§¦©©¨
älk éøeM÷k éBðì Cøàeöa íúBà éøL÷úå§¦§§¦¨§©¨¥§§¦¥©¨

mixn zxhr
ãéïBiö øîàzådîöòìýåýé éðáærelàk éì äîãð íâå:éðçëL éðãàå ©¬Ÿ¤¦−§©§¨£¨©´¦§Ÿ̈®§©¦§¤¦§¦©«Ÿ−̈§¥¨«¦
åèàeä ïë àì dì íéøîBàådìeò äMà çkLúääL÷z éëå ,dlL ììBò §§¦¨Ÿ¥£¦§©³¦¨¸½̈¨¤¨§¦©§¤

daìdðèa-ïa íçøîL íòt íeLa ïëzé íà óàäðçkLú älà-íb ¦¨¥«©¥−¤¦§®̈©¦¦¨¥§©©¤©¥´¤¦§©½§¨
úàæ ìëa:CçkLà àì éëðàåæèéúwç íétk-ìr ïäCä÷e÷ç zà §¨Ÿ§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®©§£¨

ãéîz CøëæìéúîBçCúBñeøääécâð §¨§¥¨¦«Ÿ©¬¦©£¤§¦−
:ãéîzæéeøäîeøäîééðaCìáeL ¨¦«¦«£−§©£¨¨®¦¨

æà äáeLúaéñøäîéáéøçîe CC ¦§¨¨§¨«§©¬¦©«£¦©−¦
ïaøeçäå äñéøää eáaqL íéòLBtä íä¥©§¦¤¦§©£¦¨§©§¨

CnîCìeábîeàöéãBò Ca eéäé àìå: ¦¥¬¦§¥¥¥«§Ÿ¦§¨

çéøîàé ïBiöì elàkáéáñ-éàN §¦§¦¥¨©§¦«¨¦³
éðéréàøe CéàCílkéða ìkC ¥©̧¦¸§¦½¥ª−̈¨¨©¦

-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð¦§§´¨«®̈©¨´¦§ª«
ýåýéíäa øàtúzéãrk ílë ék §Ÿ̈À¦§¨¥¨¤¦³ª¨¸©«£¦´

äôé èéLëúkíéøM÷úe éLaìú §©§¦¨¤¦§½̈¦§©§¦−
éìò íúBà éøL÷úåõénà øL÷a C §¦§§¦¨¨©¦§¤¤©¦

älkkïúçä dì ïúpL éãòä úøîBMä ©©¨«©¤¤¨£¦¤¨©¨¤¨¨



רפ

íéøM÷úe éLaìú éãrk ílë ék ýåýé§Ÿ̈À¦³ª¨¸©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−
:älkkèééúáøç ékéúîîLå Cõøàå C ©©¨«¦³¨§Ÿ©̧¦¸§´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤

e÷çøå áLBiî éøöz äzr ék Cúñøä£¦«ª¥®¦³©¨¸¥«§¦´¦¥½§¨«£−
érláî:Cëéðæàá eøîàé ãBòéða C §©§¨«¦µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−
éìkL:äáLàå él-äLb íB÷nä éì-øö C ¦ª¨®¦©¦¬©¨−§¨¦¬§¥¥«¨

àëälà-úà éì-ãìé éî Cááìa zøîàå§¨©´§§¦§¨¥À¦³¨«©¦¸¤¥½¤
äøeñå | äìb äãeîìâå äìeëL éðàå©«£¦¬§−̈§©§¨®Ÿ¨´§À̈
écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî älàå§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½

:íä äôéà älàáëýåýé éðãà øîà-äk ¥−¤¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À
íénr-ìàå éãé íéBb-ìà àOà äpä¦¥̧¤¨³¤¦¸¨¦½§¤©¦−

éðá eàéáäå éqð íéøàéúðáe ïöça CC ¨¦´¦¦®§¥¦³¨©̧¦¸§½Ÿ¤§Ÿ©−¦
:äðàùpz óúk-ìrâëíéëìî eéäå ©¨¥¬¦¨¤«Ÿ¨§¨¸§¨¦¹

éðîàéú÷éðéî íäéúBøNå Cíétà C «Ÿ§©À¦§¨«¥¤¸¥¦´Ÿ©½¦©©À¦
éìâø øôrå Cì-eåçzLé õøàeëçìé C ¤µ¤¦§©«£½̈©«£©¬©§©−¦§©¥®

:éå÷ eLáé-àì øLà ýåýé éðà-ék zrãéå§¨©̧©§̧¦«£¦´§Ÿ̈½£¤¬«Ÿ¥−ŸŸ̈«
ãëçwéä÷écö éáL-íàå çB÷ìî øBabî £ª©¬¦¦−©§®©§¦§¦¬©¦−

:èìnéäëéáL-íb ýåýé øîà | äë-ék ¦¨¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©§¦³
-úàå èìné õéør çB÷ìîe çwé øBaâ¦¸ª½̈©§¬©¨¦−¦¨¥®§¤

éða-úàå áéøà éëðà Cáéøééëðà C §¦¥¸¨«Ÿ¦´¨¦½§¤¨©−¦¨«Ÿ¦¬
:réLBàåëéðBî-úà ézìëàäå-úà C ¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸¤

eòãéå ïeøkLé íîc ñéñrëå íøNa§¨½̈§¤«¨¦−¨¨´¦§¨®§¨«§´
Cìàâå CréLBî ýåýé éðà ék øùa-ìë̈¨À̈Ÿ¦´£¦³§Ÿ̈¸´¦¥½§«Ÿ£¥−

:á÷ré øéáàðàäæ éà ýåýé øîà | äk £¦¬©«£«Ÿ´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¥´¤Â

`xenl iy
.éLî éèøñå íéèéLëúa døàeö úøLBwLéúBáøç ék (èééúBîîBLå C,C ¤¤¤©¨¨§©§¦¦§¦§¥¤¦¦¨§©¦§§©¦

éúBáøç écâðì ãéîz ékéúBîîBLå C.÷fçìe úåàlîìe úBðáì ,Cúeñéøä õøàå C ¦¨¦§¤§¦¨§©¦§§©¦§¤¤£¦¥¦§§©Ÿ§©¥

,áLBiî éøöz(÷eçãå øö äéäiL) éøözL ãò úBáMéî äðééäz úBáøçä ìk ¥§¦¦¥¨¤¢¨¦§¤¨§ª¨©¤¥§¦¤¦§¤©§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום הראשון, בו כותב אודות מצב בריאותו ובפרט בהנוגע לעינים.

וכפי שמתאר המיחוש כנראה שזהו הנקרא גלאוקאמע ורגילים בכגון דא לעשות נתוח גם פעם 

שני', אף שכמובן זקוקים בזה להוראת רופא מהיותר מומחים במקצוע דוקא, וישנם כמה מסוג זה 

באה"ק ת"ו, וישאלם, והתורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

וידוע אחת הסגולות בכגון דא ע"פ מרז"ל למאור עיניו של אדם, זהירות בקידוש והבדלה על 

היין.

- הנה בימינו אלה חשך כפול ומכופל עקבתא  לשאלתו אודות נשואי הצעירה לפני הבכירה 

דמשיחא, אשר בן דוד בא כשיכלו כל הנשמות שבגוף, הרי אם תמחול הבכירה מחילה גמורה, ומה 

טוב בכתב או בפני עדים כשרים, התירו הדבר, כמובן שהחתן יהי' ירא שמים וכו', ומהנכון שנוסף על 

המחילה, הרי הבת הצעירה וכן ההורים של הבנות, ישלישו איזה סכום להוצאות החתונה של הבכירה 

כשתשתדך בשעה טובה ומוצלחת.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש בחומש תהלים ותניא הידועים, וישמור עליהם 

עכ"פ מכאן ולהבא.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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ycew zegiyn zecewp
מדת  משום זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות

תורה  בתלמוד חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, ,1חסידות
הכתוב  דבר מלא בין 2ומקרא הקשר ב. ולילה". יומם בו "והגית

כל  בפני רוח שפל ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי
ולא  אדם" כל "בפני בגירסא הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם".

האדם" כל "בפני -3בגירסא כו'" התורה מן בטלת "ואם ד. .
מקומות  בכמה מפורש תורה דביטול החמור והעונש 4העוון

משום  כנגדך") הרבה בטלים לך (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם הדיוק ה. נוסף. "עמלת זירוז (ולא ו.למדת בתורה" .("

" הוא,יש מהלשון בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן הרבה שכר
ובמדה  ישנו, שהשכר בזה אלא שכר, להאדם לו שמגיע לא
וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא ("הרבה"), גדולה
כל  לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה החידוש מהו

לו. המגיע

והביאור:

פי  על לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי  ותורתו קבע מלאכתו לעשות התנא:5דין אומר ולכן

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰.הדין שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ לעסוק הוא יכול לו, שהתפנה בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות או בתורה.בעבודה דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
ביום  תורה לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי .6ובלילה

ידוע  ולאידך 7והנה אוהל, יושב על עסק בבעל מעלה שיש
הממעט  זה ואדם עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא,
גם  ונעלה המעלות, כליל לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק
של  רגש לידי להביאו עלול וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל

ממשיך  לכן וישות. גאוה

ÈÙ· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰Â כלÌ„‡ יושב בפני והן עסק בעל בפני הן -
אוהל.

לדרוש  אפשר אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

הזקן  אדמו"ר בוחר ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו
רז"ל  שאמרו כמו אדם", "כל אדם",8בגירסא קרויים "אתם

העולם  אומות גם כולל "האדם" .9מהֿשאיןֿכן

Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Â פי על אף -
אין  ולכן תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת
מכלֿמקום  תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים
ענין  עלֿכלֿפנים) (בדקות זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון
הרבה" "בטלים לו שיהיו הוא העונש ולכן תורה. ביטול של

לזה. שמקדיש בזמנים גם תורה מתלמוד שיבטלוהו

Ì‡Â עמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙·,בעמל קשור עסק בעל של לימודו -
שלא  בכדי להתייגע עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו

ידוע  מצוה, שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

יש  וכן הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך השפעה והשכר לאדם שמגיע באופן הזה בעולם למטה

הזה. בעולם לאדם מגיע איננו והשכר ויש עלֿטבעית, גשמית
אומר: ולכן

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È,יתרונה בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר מאחר מסובב אין עצמה מהמצוה

יותר  נעלה שכר 11והשכר - הרבה שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו

ÍÏ Ô˙ÈÏ,אומנותו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, עלֿטבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר מודיע 13הוהֿאמינא כן על ,
"ליתן הזה לך התנא: בעולם אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן נעלה הרבה בגשמיות, הוא (שהשכר
ליתן גם) זהו מכלֿמקום הזה לך ביותר, בעולם (למטה "

.14הגשמי)

קנה.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2. א, יהושע

הבא.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6. ת"ת הלכות

ב.7. פ, תרומה תו"א

א.8. סא, יבמות

ואין.9. ד"ה שם תוספות

אֿב).10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

אבל11. כו' אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
כו' עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו'

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת
ב.12. לה, ברכות
ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה
בלבד.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק
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כנ"ל, עלֿטבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר מודיע 13הוהֿאמינא כן על ,
"ליתן הזה לך התנא: בעולם אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן נעלה הרבה בגשמיות, הוא (שהשכר
ליתן גם) זהו מכלֿמקום הזה לך ביותר, בעולם (למטה "

.14הגשמי)

קנה.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2. א, יהושע

הבא.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6. ת"ת הלכות

ב.7. פ, תרומה תו"א

א.8. סא, יבמות

ואין.9. ד"ה שם תוספות

אֿב).10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

אבל11. כו' אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
כו' עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו'

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת
ב.12. לה, ברכות
ליכא.13. עלמא בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה
בלבד.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת

.187 עמ' ח"ז בלקו"ש נדפס מהביאור חלק



לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:086:128:488:509:249:2510:3210:3313:1813:1619:2119:1419:4819:4118:5619:52באר שבע )ק(

6:056:098:458:479:229:2410:3110:3113:1713:1519:2519:1819:5019:4318:5019:53חיפה )ק(

6:066:098:468:489:229:2310:3010:3113:1613:1419:2519:1819:4719:4018:3919:51ירושלים )ק(

6:076:118:478:499:249:2510:3210:3213:1813:1619:2219:1519:5019:4218:5719:53תל אביב )ק(

5:526:018:328:379:239:2710:3610:3813:3413:3220:0419:5220:4020:2819:3620:42אוסטריה, וינה )ק(

7:026:549:049:009:419:3710:3710:3312:5412:5317:4817:5318:1518:2017:3418:31אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:596:068:398:439:289:3110:4010:4213:3613:3420:0319:5220:3720:2619:3620:40אוקראינה, אודסה )ק(

5:275:358:068:118:589:0110:1010:1213:0813:0619:3819:2620:1420:0219:1020:16אוקראינה, דונייצק )ק(

5:375:458:168:219:089:1210:2110:2313:1913:1719:5019:3820:2620:1419:2220:28אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:586:078:368:429:319:3510:4510:4713:4513:4320:1920:0720:5820:4519:5121:00אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:505:598:288:349:249:2810:3810:4013:3813:3520:1220:0020:5120:3819:4420:53אוקראינה, קייב )ק(

6:276:349:079:129:559:5811:0711:0814:0214:0020:2920:1921:0020:5020:0221:03איטליה, מילאנו )ק(

6:156:138:458:449:149:1310:1710:1512:4812:4718:2118:2018:4418:4218:0218:51אקוואדור, קיטו )ח(

7:307:239:379:3210:1210:0811:0911:0513:2813:2618:2618:3018:5318:5718:1219:07ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:318:2310:2910:2411:0811:0312:0311:5914:1914:1819:0719:1319:3719:4318:5419:55ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:226:279:039:069:449:4610:5410:5513:4413:4219:5819:5020:2820:1919:3320:31ארה״ב, בולטימור )ק(

6:096:158:508:539:329:3410:4210:4313:3413:3219:5019:4120:2120:1119:2420:23ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:096:158:508:539:339:3510:4310:4413:3413:3219:5019:4120:2120:1219:2520:24ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:426:499:239:2710:0710:0911:1811:1914:1114:0820:2920:2021:0120:5120:0321:04ארה״ב, דטרויט )ק(

6:516:549:309:3210:0610:0711:1411:1413:5813:5620:0019:5420:2620:1919:3720:30ארה״ב, האוסטון )ק(

6:166:208:568:589:349:3510:4210:4313:2913:2719:3519:2820:0319:5619:1120:07ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:556:589:349:3510:0810:0811:1511:1513:5713:5519:5419:4920:1920:1419:3220:24ארה״ב, מיאמי )ק(

6:046:108:448:489:279:3010:3810:3913:3013:2819:4719:3820:1820:0819:2120:21ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:336:399:149:179:569:5911:0711:0813:5813:5620:1320:0520:4420:3519:4820:47ארה״ב, פיטסבורג )ק(

6:026:088:428:469:269:2810:3710:3813:2913:2719:4619:3720:1820:0819:2120:21ארה״ב, שיקגו )ק(

6:496:459:109:089:419:3810:4110:3813:0613:0518:2418:2518:4818:4918:0718:58בוליביה, לה-פס )ח(

6:336:429:109:1710:0710:1111:2111:2414:2214:2020:5920:4621:3821:2420:3021:40בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:346:439:119:1810:0810:1211:2211:2414:2314:2020:5820:4621:3721:2320:3021:39בלגיה, בריסל )ק(

6:306:258:478:449:189:1510:1710:1412:4112:3917:5617:5818:1618:1817:3918:27ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:176:138:358:329:069:0310:0510:0212:2912:2717:4017:4218:0418:0617:2418:16ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:506:008:278:349:259:2910:3910:4113:4013:3820:1920:0720:5720:4319:5420:59בריטניה, לונדון )ק(

5:536:038:288:369:319:3510:4610:4813:4913:4720:3120:1821:1320:5920:0521:15בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:536:038:298:379:309:3410:4410:4713:4713:4420:2820:1521:0720:5319:5921:09גרמניה, ברלין )ק(

6:196:288:579:039:529:5511:0511:0714:0514:0320:3920:2721:1721:0420:1121:19גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:346:288:488:459:219:1710:1910:1612:4112:4017:5517:5818:1418:1617:3918:26דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:206:228:588:589:299:2910:3510:3413:1413:1319:0419:0019:2919:2418:4319:33הודו, מומבאי )ח(

6:176:188:548:559:269:2610:3110:3113:1013:0919:0018:5619:2419:1918:3819:29הודו, פונה )ח(

5:435:518:238:289:139:1610:2610:2713:2313:2119:5119:4020:2720:1519:2420:29הונגריה, בודפשט )ק(

5:135:197:537:578:368:399:479:4812:3912:3618:5518:4619:2619:1718:3019:29טורקיה, איסטנבול )ח(

6:426:489:239:2610:0410:0511:1311:1414:0314:0120:1520:0720:4520:3619:5020:48יוון, אתונה )ק(

6:056:138:458:509:359:3810:4710:4913:4413:4220:1120:0020:4620:3519:4420:49מולדובה, קישינב )ק(



רפז לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:176:198:558:559:269:2610:3210:3213:1213:1019:0218:5719:2619:2118:4019:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:247:149:159:099:579:5110:5110:4613:0313:0217:4317:5018:1618:2317:3118:35ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:355:388:158:168:498:509:579:5712:4012:3818:4018:3419:0518:5918:1719:09נפאל, קטמנדו )ח(

5:285:348:098:128:518:5310:0110:0212:5212:5019:0818:5919:3819:2918:4119:41סין, בייג'ין )ח(

7:047:039:359:3410:0410:0311:0711:0613:3913:3719:1319:1119:3619:3418:5419:43סינגפור, סינגפור )ח(

5:245:338:008:078:599:0410:1410:1613:1613:1419:5519:4220:3520:2119:2720:38פולין, ורשא )ק(

6:206:178:448:429:149:1210:1510:1312:4212:4118:0418:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:446:519:249:2810:1210:1511:2411:2614:2014:1720:4420:3421:1921:0820:1821:21צרפת, ליאון )ק(

6:476:559:269:3110:1910:2211:3211:3414:3014:2821:0320:5121:3821:2620:3521:40צרפת, פריז )ק(

5:525:528:258:248:548:539:589:5612:3112:2918:0818:0618:3118:2817:4818:37קולומביה, בוגוטה )ח(

6:256:329:069:109:519:5411:0211:0413:5613:5420:2020:1020:5020:3919:5320:52קנדה, טורונטו )ק(

5:586:068:388:439:269:2910:3810:3913:3313:3119:5819:4820:3120:2019:3220:34קנדה, מונטריאול )ק(

6:076:128:488:509:269:2810:3510:3613:2313:2119:3119:2319:5919:5119:0720:02קפריסין, לרנקה )ק(

5:365:478:098:189:169:2110:3210:3413:3713:3520:2320:0921:0720:5119:5321:09רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:065:187:377:478:488:5310:0410:0713:1113:0820:0319:4820:4420:2819:3320:46רוסיה, מוסקבה )ח(

5:215:298:018:068:518:5410:0310:0513:0012:5819:2819:1720:0419:5219:0120:06רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:266:339:059:109:559:5911:0811:1014:0514:0320:3820:2721:0920:5720:1021:11שוויץ, ציריך )ק(

6:056:068:418:419:129:1110:1710:1612:5412:5218:3918:3519:0218:5818:1819:07תאילנד, בנגקוק )ח(

     

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 לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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שולם
1949

תל אביב

תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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